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Lietuva paminėjo
Nepriklausomybės atstatymo
dieną

dentų susitikimu.
Sekmadienio ryte i netoli
Gnissno esantį karinį aro uos
tą vienas po kito leidosi lėk
tuvai su užsienio valstybių va
dovais. Pirmasis čia atvyko
Lenkijos prezidentas Aleksan
der Kwasnievski, kuris kas
pusvalandį pasiuko atvyks
tančius Slovakijos prezidentą
Rudolf šuster, Vokietijos va
dovą Johannes Rau, Lietuvos
prezidentą Valdą Adamkų, bei
Vengruos prezidentą Arpad
Gencz.

Nr.52
Kaina 50 c.

Rusija rengia propagandini
puolimą prieš Baltijos valstybes

Vilnius, kovo 11 d. (BNS) nystės gerumo laipsnj ma
— Rusijos radikalieji populis tuotų tiktai kitas didelis part
tiniai politikai tebetrokšta su neris, kartais dar paaiški
Vilnius, kovo 11 d. (BNS- priklausomybės aikštę Vilkurti Naująją Sovietų Sąjungą nantis: duokit gerus santy
Elta) — Lietuva įvairiais ren- niuje sutraukė Šimtus žmonių
ir rengia propagandinį puo kius, kaip aš suprantu, o jei
giniais paminėjo nepriklauso- — tiek vilniečių, tiek atvykulimą prieš Baltijos valstybes, ne, tai pamatysite, kas bus!".
mybės atkūrimo dešimtmeti, sių iš kitų Lietuvos vietų. NeRenginių pradžia — Seimo priklausomybės aikštėje buvo
teigia Seimo pirmininkas Vy
Seimo pirmininkas sakė,
rūmuose, kur vyko iškilmin iškeltos Lietuvos valstybinės
tautas Landsbergis.
kad pastaruoju metu „apie
gas Seimo posėdis.
vėliavos. Lietuvos vyriausiasis
„Kas apibūdins naująjį Rusi 'kaltes', kaip regis, daugiausia
I posėdį atvyko Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadas V.
jos populistinį radikalizmą? O yra aiškinama latviams", ta
prezidentas Valdas Adamkus, Adamkus apžiūrėjo karių ritai lems mūsų artimiausią at čiau kviečia neapsigauti.
ministras pirmininkas An- kiuotę.
„Rusįjos diplomatijos vado
eitį. Ką matėme iš darbų, tai
Atvykę prezidentai nusiun nenauji dalykai: pirmenybinis vas išsiuntinėjo laiškus di
drius Kubilius ir vyriausybes
Nugriaudėjus tryų artileritė bendrą užuojautą Ukrainos teritorinis mąstymas (žemė džiųjų valstybių kolegoms
nariai, Aukščiausiosios tary- jos pabūklų trims salvėms,
prezidentui L. Kučma bei uk svarbiau už gyvybe joje) ir apie mus tris — Lietuvą, Lat
bo8-Atkuriamojo Seimo depu- prasidėjo karinė žygiuotė. Pro
rainiečių tautai dėl šeštadienį fundamentalus komunistinis viją ir Estįją — ir visos trys
tatai — Nepriklausomos vai- greta Seimo įrengtą pakylą
įvykusios nelaimės, kai per nacionalistinis tikėjimas prie tautos išvadinamos fašistais,
stybės atkūrimo Akto signa pražygiavo Vilniaus įgulos ka
sprogimą Barakovo anglies varta", sakė Seimo pirminin revanšistais, Antrojo pasauli
tarai, Atkurtos nepriklauso riai, atstovaujantys sausumos,
kasykloje žuvo 80 žmonių.
mos Lietuvos Respublikos pir karines oro ir jūros pajėgas,
kas V. Landsbergis. „Tokia nio karo rezultatų, tai yra Jal
Prieš išvykimą į Gniesną, tebėra, dar nepakitusi, Rusi tos rezultatų, peržiūrėtais",
mosios vyriausybės nariai, taip pat krašto apsaugos sava
prezidentai Povidso oro uoste jos politikos istorinė tradicija. sakė V. Landsbergis. Jis paly
prezidentas Algirdas Brazaus norių ir pasienio policijos ri
atidengė paminklą, kuris įam Visai realus tų politikų troš gino tai su padėtimi prieš
kas, Konstitucinio, Aukščiau kiuotės.
žins 1997 m. įvykusą Vidurio kimas atkurti Naująją Sovietų dešimtmetį ir teigė, kad Rusi
siojo bei Apeliacinio teismų Vidurdienį Seime prasidėjo
Europos prezidentų susitiki Sąjungą, o Lietuvoje ta krypti jos užsienio reikalų ministro
vadovai, Lietuvos Bažnyčių atvirų durų diena. Seimo pirmą su popiežiumi.
mi darbuojasi Naujoji Sąjun Igor Ivanov laišku „ruošiama
hierarchai, diplomatinių mi- mininkas, atidarydamas Isdirva, - yra rengiamasi dide
ga",
sakė V. Landsbergis.
sįjų atstovai, Seimui atskai- landijos, Danijos, Norveguos,
Lenkuos prezidentas A.
liam propagandiniam puoli
tingų institucijų vadovai, ap- Švedijos, Estijos, Suomįjos
Anot
Seimo
pirmininko,
Lie
Kwasniewski penkių valstybių
mui".
skričių viršininkai.
parlamentų parodą Seime Vytuvoje
norima
„gražiai
sugy
— Lenkijos, Lietuvos, Slovaki
Posėdyje dalyvavo užsienio tautas Landsbergis pabrėž4>>
„Bus reikalas — pateiks to
jos, Vengrijos ir Vokietijos — venti su visais kaimynais,
valstybių parlamentinės de- kitu valstybių parlamentų paprezidentų vardu perskaitė turėti bendrų tikslų, jų tarpe •fašizmo' įrodymų, parodys ir
legacijos — Estijos, Islandijos, ramą pripažįstant atkurt*T
Gnissno Tūkstantmečio krei ir visuotine taiką, ir pelningą mūsiškį Šiaulių eksponatą",
Latvijos, Lenkijos ir Suonujos. Respubliką bei Aukščiausio- Nnotr- (Ii kaires) Slovakijos prezidentas Rudolf Schuater, Lenkijos pre pimąsi. Jame Europos tautos, verslą naftos ūkyje. Kai visos sakė V. Landsbergis, turė
damas galvoje Šiauliuose savi
I posėdį atvyko Lietuvos gar- šios tarybos-Atkuriamojo Sei- zidentas Aleksander Kwasniewski, Vokietijos prezidentą* Johannes Rau, jų politikai ir kultūros veikė pusės norės, taip ir bus".
Vengruos prezidentas Arpad Gencz ir Lietuvos prezidentas Valdas
bes konsulas Norvegijoje, buvę mo priimamus sprendimus,
jai, o ypač jaunimas kviečiami Tačiau V. Landsbergio teigi valdybių rinkimuose norėjusį
Adamkus Lenkijoje, Gniezne, prie paminklo Lenkijos karaliui Bolesianr
ambasadoriai, JAV Lietuvių
„vystyti visokeriopus ryšius mu, „mes nesutiksime, kad dalyvauti nacionalsocialistų
JAV
pasveikino
Chrobry.
<EPA-ES*)
bei bendradarbiavimą ir tokiu gerų santykių, geros kaimy vadą Mindaugą Murzą.
bendruomenės atstovai, kiti
bodu kurti laisvą, saugią, pas
Lietuvą su Kovo
svečiai.
tovią ir klestinčią Europą",
Parlamento posėdžio pra
11-ąja
taip pat „nuosekliai ir ryžtin
džioje tylos minute buvo pa
Vilnius, kovo 13 d. (Elta)
gerbti signatarai, nesulaukę — JAV Kongresas savo abe
Gnieznas, kovo 12 d. Vokietijos karaliaus Ottono gai priešintis neapykantos, ra
Vilnius, kovo 13 d. (BNS)
Kalbėdamas apie rusakal
Nepriklausomybės atkūrimo jų rūmų kovo 8 d. priimtame (BNS) — Gyvenimas pakore m susitikimas su Lenkijos sizmo, agresyvaus nacionaliz
—
Pusė
amžiaus,
kurią
Lietu
bius
Lietuvos gyventojus, Z.
mo bei ekstremizmo reiški
dešimtmečio.
nutarime pasveikino Lietuvos gavo Lenkijos mieste Gniezne valdovu Boleslavu Narsiuoju, niams", „griauti senojo Euro va praleido Sovietų Sąjungoje, Namavičius sakė, jog „jie
Iš Seimo tribūnos kalbėjo Respubliką dešimtųjų nepri- sekmadienį rengiamą Vidurio po kurio Lenkija buvo priimta
yra daugeliu požiūrių praras buvo su mumis 1990 metais"
Lietuvos prezidentas Valdas klausomybės atkūrimo meti- Europos valstybių prezidentų; į krikščioniškųjų Europos val pos padalijimo sienas*.
tas laikas, pareiškė Lietuvos ir dabar yra „integruoti pilie
Adamkus, Seimo pirmininkas, nių proga. Pirmadienį spaudos susitikimą. Vietoje septynių stybių šeimą.
„Šiandien Gniezne atstovau ambasadorius Maskvoje Zeno čiai".
Aukščiausiosios tarybos — At- konferencijoje tuo pasidžiaugė atvyko penki vadovai. Dar
Gniezne 1979 m. popiežius jamas tautas ir valstybes jun nas Namavičiu8 per Rusįjos
Paklaustas apie antihitle
kuriamojo Seimo pirmininkas, praėjusią savaite JAV su dar- penktadienį dėl pablogėjusios Jonas Paulius II kvietė susi gia daugiaamžės tarpusavio televiziją.
rinės koalicijos pusėje karia
Nepriklausomybės Akto signa- bo vizitu viešėjęs Seimo pirmi- sveikatos kelionės į Lenkiją vienyti Rytų ir Vakarų Eu santykių tradicijos. Mūsų da
Sekmadienį tiesioginėje Ru vusius veteranus ir jų padėtį
taras Vytautas Landsbergis, ninkas Vytautas Landsbergis. atsisakė Čekijos prezidentas ropą, o 1997 m. šiame mieste bartiniai ryšiai ir dalyvavimas sįjos TV laidoje „Prieš veid
Lietuvoje, Z. Namavičius sa
premjeras Andrius Kubilius, Pasak jo, įvertinimas to, ką Vaclav Havel, o šeštadieni, su popiežiumi susitiko 6 vals iškilmėse įrodo, jog netgi dra rodį" („Pered zerkalom") am
kė, jog jų atžvilgiu neturi iš
Nepriklausomos valstybės at per 10 metų Lietuva yra pa vienoje iš Ukrainos šachtų žu tybių prezidentai, tarp jų ir matiškus bendrų istorinių basadorius Z. Namavičius at
ankstinių neigiamų nuostatų
kūrimo akto signatarai.
siekusi, yra ir malonus, ir vus 80 angliakasių, namuose tuometinis Lietuvos vadovas santykių puslapius galima sakė į žinomo žurnalisto Ni- nei visuomenė, nei valstybės
Premjeras Andrius Kubilius, svarbus, nes tą daro stipriau nutarė likti šios šalies prezi Algirdas Brazauskas. Tada įveikti, jei nepritrūksta geros koląj Svanidzė klausimus. In
struktūros, ir jis nemanąs,
kalbėdamas Seimo posėdyje, sios pasaulyje demokratinės dentas Leonid Kučma.
popiežius kalbėjo apie būtiny valios siekti vienybės, partne terviu vyko Lietuvos nepri kad šie žmonės yra nuskriaus
pasiūlė nedviprasmiškai pri valstybės parlamentas.
Gnieznas Lenkijoje laiko be nugriauti „sienas širdyse, rystes ir gerų kaimyninių san klausomybės atkūrimo 10-me- ti.
pažinti Vytautą Landsbergį
Seimo vadovas apžvelgė vizi mas išskirtiniu miestu — besi kurios skiria Europą".
tykių", teigiama dokumente.
čio proga.
„Kita vertus, yra žmonių,
pirmuoju atkurtos Lietuvos to metu įvykusius sutikimus vienijančios Europos simboliu,
2000-ųjų kovo 12-oji įeis į
Milijonai ne tik Lenkuos,
Lietuvos
ambasadorius,
pa
kurie
aktyviai dalyvavo repre
valstybės vadovu. „Šiandien su aukštais JAV pareigūnais, Lenlųjos valstybingumo pri Gniezno istoriją ne tik tūks
bet ir kitų šalių žiūrovų, po to klaustas, ko verti 50 metų, ku sijose, bet tai kita kategorija
būtų negarbinga neprisiminti tarp jų su JAV valstybės sek pažinimo pradžia. Prieš tūks- tantmečio paminėjimu, bet ir galėjo stebėti prezidentų dis- riuos Lietuva praleido SSRS,
žmonių", sakė Lietuvos amba
tų, kurie tada ėmėsi atsako- retorės pavaduotoju Strobe tantį metų čia įvyko Romos ir tradiciją pratęsiančiu prezi kusįją televizijoje.
sakė jog „tai Lietuvos istorijos sadorius.
mybes vadovauti. Tuometinis Talbot. Jis taip pat pažymėjo
dalis ir daugeliu požiūrių pra
Centristai
Atkurismasis Seimas buvo J A V Lietuvių bendruomenės
* JAV Kongreso narys,
rastas laikas". Anot Z. Narnavalstybės širdis ir jo vadovas pastangas, siekiant Lietuvos nepritaria „pirmojo
žmogaus
teisiu komisijos
viciaus, „sunku spėlioti, kas
kartu vadovavo visai valsty nepriklausomybės atkūrimo ir
pirmininkas
Tom Lantos išgy
būtų, jeigu būtų", tačiau jo
bei", sakė A. Kubilius. „Ma šiuo metu Lietuvos narystės prezidento" v a r d u i
Kaunas, kov» 13 d. (Elta) versiteto profesorė Onutė Vo nuomone, „be šių penkiasde rė Lietuvos pažangą per 10
Vilnios, kovo 13 d. (BNS) — Minint Lietuvos nepriklau verienė.
nau, šiandien turėtume nedvi NATO.
šimties metų mes būtume nepriklausomybės metų, kuri,
—
Lietuvos Centro sąjunga somybės atkūrmo 10-ąsias
prasmiškai pasakyti, kad Vy
Minėjime negalėjęs* daly kažkur Suomijos lygyje".
jo vertinimu, daro Lietuvą
Spaudos konferencijoje dalytautas Landsbergis buvo ir v a v usi JAV LB Krašto valdy piktai reagavo į siūlymą pri metines, Kaune prisimintas vauti Lietuvos prezidentas
Pokalbiui pakrypus apie verta narystės NATO. T. Lan
yra pirmasis atkurtos nepri- bog pirmininkė Regina Naru- pažinti Atkuriamojo ir dabar vienas iškiliausių Lietuvos Valdas Adamkus atsiuntė tai, jog dalis Rusįjos gyventojų tos savo pareiškime ypač daug
klausomos Lietuvos valstybės š į e n ė pažymėjo, kad jos vado- tinio Seimo pirmininką Vy diplomatų, buvęs nepaprasta laišką jo dalyviams. „Esu gi tebesiilgi Sovietų Sąjungos, dėmesio skyrė Lietuvos Seimo
vadovas. Todėl siūlau arti- vaujama organizacija prisidėjo tautą Landsbergį pirmuoju sis ir įgaliotasis ambasadorius liai sujaudintas Jūsų minties Lietuvos ambasadorius teigė, priimtoms Baudžiamojo proce
miausiu metu šią nuostatą rengiant JAV Kongreso At- atkurtos nepriklausomos Lie JAV ir Italijoje Stasys Lozo prisiminti velionio Stasio Lo jog „Rusija liko didžia šalimi so kodekso pataisoms, lei
raitis. Vilties prezidentu vadi zoraičio vardą ir indėlį į Lietu
įtvirtinti specialiu įstatymu, stovų rūmų ir Senato nuta tuvos valstybės vadovu.
ir neturėdama Lietuvos". Anot džiančioms už akių teisti kal
Centristai pirmadienį pa namo Stasio Lozoraičio poli vos nepriklausomybes atkūri Z. Namavičiaus, naujai ir tei tinamuosius genocido nusikal
kuriame taip pat būtų numa rimą, sveikinantį Lietuvą. R.
tyta ir munu jau įprasta val Narušienė perdavė Seimo va skelbė „Lietuvos centro sąjun tinė veikla, jo didžiulis indėlis mo bylą. šiandien, minėdami singai suvokti patriotizmą pri timais, negalinčius dalyvauti
stybės pagarba bei garantijos dovui V. Landsbergiui Šį nuta gos vadovybės" pasirašytą pa į Lietuvos nepriklausomybės dešimtąsias atgavimo meti reiks laiko. „Nauja karta bus teisme dėl blogos sveikatos.
buvusiam valstybės vadovui", rimą, taip pat įvairių JAV val reiškimą, kuriame minėtą idė atkūrimą buvc apžvelgtas nes, dar kartą prisimename kita. Patriotizmas, būdingas ir Jis pareiškė viltį, kad Lietu
Kauno menininkų namuose Vilties prezidento šūki 'Lais
sakė premjeras.
lietuviams, ir rusams — jis vos vyriausybė įrodys pasiry
stijų gubernatorių, politikų ją vadina dar vienu V. Lands vykusiame minėjime.
vė. Vienybė. Gerovė', šie trys prasideda nuo savo namo, o ne žimą neužmiršti jos 240,000
bergio mėginimu .tapti val
Kovo ll-osios šventė į Ne sveikinimus
„Stasys Lozoraitis buvo pa žodžiai apima visą valstybės
stybės prezidentu — šįsyk jau
nuo kaimyno namo ar daržo". piliečių žydų išžudymo per hotyręs diplomatas, pasaulyje kūrimo prasme. Stasys Lozo
atgaline data".
lokaustą, nedelsdama atnau
Apie ambasadorių S. Lozo jinti kaltinamųjų genocidu
Centristai ta proga primena, žinomos ir garbingos diploma raitis laikėsi ir siekė iių verty
kad prezidentas Lietuvoje ren tų šeimos tradicijų tesėjas, ge bių. Jų vedamas jis kartu su raitį, jo politinę ir diplomatinę Aleksandro Lileikio ir Kazio
kamas visuotiniu tiesioginiu rai perpratęs geopolitiką ir mumis džiaugėsi Kovo l l - veiklą prisiminimais dalijosi Gimžausko teismus.
<BNS>
Vakarų diplomatijos vingry osios deklaracija, šią Tiesos giminaitė profesorė Dalia Bra
balsavimu.
* Per dvejus metus smar
Pasak pareiškimo, „bet koks bes, išmokės jas :veikti ir rasti viltį mums palikdamas tyliai zauskienė, apie šią šviesią ir kiai sumažėjo Lietuvos gy
šiandieninės politinės daugu teisingiausią sprendimą. Šian užgeso ir iškeliavo Anapilin", taurią asmenybę kalbėjo mies ventojų, remiančių valstybės
to mero pirmasis pavaduotojas narystę
mos sprendimas įvesti kitokią dien jau istorija: žinoma, kad rašoma prezidento laiške.
NATO. Apklausos
Sveikinimo laiškus taip pst Adolfas Antanas Balutis, Lie duomenimis, 45 proc. gyven
tvarką naujojo Seimo politinės Stasys Lozoraitis 1990 metų
daugumos turėtų būti įver kovo 11 dieną kalbėjo telefonu atsiuntė velionio S. Lozoraičio tuvos karininkų ramovės rep tojų neremia Lietuvos siekio
tintas kaip niekinis ir panai su Lietuvos persitvarkymo są našlė Daniela ir nepaprastasis rezentacinių rūmų vadovas tapti NATO nare, o 1998 m.
jūdžio lyderiu profesoriumi bei įgaliotasis ambasadorius pulkininkas Gediminas Reu- tokių buvo tik 27 proc. <BNS>
kintas".
„Niekas iš Vytauto Lands Vytautu Landsbergiu ir sakė: prie Šventojo Sosto ir Maltos tas, Šv. Kryžiaus bažnyčios
nepriklausomybe ordinui Kazimieras Lozoraitis. klebonas kunigas Algimantas
KALENDORIUS
bergio nesirengia atimti, net 'Skelbkite
šiandien:
rytoj
jau gali būti .Atminimas padeda tiek mū Keina ir kt.
ginčyti istorinių nuopelnų ir
Kovo 14 d.: Darnumtas, Karigailė,
Ant ambasadoriaus kapo Leonas. Matilda, Sugirdąs.
įvertinimų. Tad kam siūlo vėlu'. Tai buvo apie 3 vai. die sų visuomeniniame, tiek ir as
mos falsifikacijos? Kad gar nos, o vakare nepriklausomy meniniame gyvenime, nes jis Petrašiūnų kapinėse padėta
Kovo 18 Ai Gunta, Klemensas,
Phsotey Kovo U-oeios vidurdieni Vilniuje, Nepriklausomrbė* aikštėje,
bė buvo paskelbta", pabrėžė yra sąžinė, prisiminimas ir gėlių, uždegtos žvakės, čia bu Lionginas. Lukrecija, Tautas, Taut
bės,
valdžios,
turto
niekada
nuaidejs patrankų salves paskelbė Lietuvos nepriklausomybei atstatymo
savo pranešimo Vilniaus uni- viltis", rašo D. Lozoraitienė.
ginu
vo giedamos giesmės.
•Ventės pradžią.
K*Mucto> v.rufo (tiui naau negana?", piktinasi centristai.

Vidurio E u r o p o s valstybių
v a d o v a i s k e l b ė vienybę

Ką prieš dešimt metų sakė
Stasys Lozoraitis?

Be sovietų „globos" Lietuva
būtų pasiekusi Suomijos lygi

2

DRAUGAS, 2000 m. kovo 14 d., antradienis

PASKUTINIS LAIŠKAS: AVE,
VITA!
Dutūkstantųjų metų kovo
14-ąją sukanka pirmosios nuo
mano žmonos Danutės Lembertienės mirties metinės. Gi
musi senųjų išeivių, Antano ir
Emiluos Daukantų šeimoje
1938 m. rytinėje Atlanto pa
krantėje — Bostono mieste,
mirė priešingoje šalies pusėje
— Kalifornijos valstijoje, San
ta Monica, prie Ramiojo van
denyno. Palaužta visas pa
stangas naikinančios ligos, iš
gyvenimo išėjo per daug an
ksti — sulaukusi vos 60 metų.
Danutė be galo mylėjo šeimą,
gamtą, buvo nuolatinė paukš
čių ir žvėrelių globėja. Neuž
miršo iš tėvų gautos lietu
vybės. Dar daugiau: ją labai
puoselėjo. Iš žemiau spausdi
namo laiško jaunystės dienų
draugei (iš anglų kalbos vertė
Valdemaras
Michalauskas)
matyti, kaip ji džiaugėsi savo
akimis antrą kartą pamatyta
savo tėvų tėvyne ir mielais jos
žmonėmis. Tikėjo, kad Lietu
va, laisva bodama ir taip
brangindama savitą gyvenimo
būdą, greitai iškops iŠ ją
slėgusių negandų. Savo ruož
tu, laiške esančios mintys teskatina naujas įvairių kartų
Amerikos lietuvių mintis, te
stiprina tiltą tarp abiejų mūsų
tėvynių — šiapus ir anapus
Atlanto.
Vitalis Lembertas
Brangioji Patricija,
manau, kad galiu sąžiningai
pasakyti, jog ką tik grįžau iš
pačios įdomiausios savo gyve
nimo kelionės. Prieš kelias
dienas gavau tavo laiškutį ir
nusprendžiau, kiek pajėgsiu,
glaustai aprašyti, ką patyriau.
Kaip tinai, vargu ar tai įma
noma, tačiau mėginsiu.
Tai, ką mes manėme bo
siant paprasčiausia išvyka į
Lietuvą, per kurią turėjome į
tėvyne sugrąžinti Prano Lemberto palaikus, virto visus
lūkesčius pranokusia kelione.
Vilniaus zanavykų bendrijos
pirmininkas Albinas Vaičiū
nas nutarė šio lietuvių poeto
sugrįžimą pažymėti tris sa
vaites trukusiais atminimo
renginiais. Mes nė nejautėme,
koks džiaugsmas mūsų laukė
visuose jų. Rengtuose susiti
kimuose mes bodavome tarp
pačių garbingiausių, aukštas
pareigas užimančių žmonių —
rašytojų, menininkų aktorių,
kurie savo profesinį meną
reiškė, pasitelkdami Lemberto
poeząją. Tarp dalyvavusiųjų
susitikimuose buvo netgi pats
Lietuvos banko valdytojas! Bu
vom* labai nustebinti, pamatę
save pirmuosiuose laikraščių
puslapiuose ir TV informacijos
laidoje .Panorama". Niekada
gyvenime mano lietuvis nebo
davo taip sukaustytas, kaip
tada. Tačiau viskas klostėsi
sėkmingai, nes visi norėjo tiek
daug ko mums pasakyti, todėl
kažkam reikėjo klausytis.
Prieš laidotuves palaikai
buvo pašarvoti iškilminguose
romuose, statytuose dar cariz
mo laikais, kuriuos komunistų
valdžia naudojo saviems porei
kiams. Į šermenis atsilankė
prof. Vytautas Landsbergis,
kuris
vadovauja Lietuvos
Parlamentui, bei kiti atsakin
gi asmenys. Ilgiau kaip va
landą gedulingas giesmes gie
dojo šermenyse dalyvavęs
Vilniaus arkikatedros choras.
Tokių nuostabių choristų bal
sų aš niekada nesu girdėjusi.
Su savo repertuaru jie
turėtų boti kviečiami į meno
renginius Amerikoje. Filhar
monijos solistas Danielius Sa
dauskas ir arkikatedros choro
solistė Remigįja Žemaitienė
kartu su choru visą laiką gie
dojo solo partijas. Didele dalį
jų repertuaro sudarė Vitalio

tėCio kūriniai, kuriems mu
ziką parašė įvairūs kompozito
riai. Pranas Lembertas yra
vienas tų lietuvių poetų, kurio
kūriniai pasižymi dainingumu
ir daugumai yra pritaikyta muzi
ka. Tai tikriausiai reikia
aiškinti tuo, kad pats jau
nystėje dainavo Lietuvos te
atre ir gerai jautė žodžių bei
muzikos sąveiką. Mes gedė
jome nuo 3:30 iki 8 vai. vak.
Žmonės be paliovos ėjo ir nešė
gėles, kurias dėjo apie urną su
velionio palaikais ir menišką,
rankomis išpjaustytą ąžuolinį
karstelį, į kurį per laidotuves
turėjo būti įdėta urna. Tuose
pačiuose rūmuose po laidotu
vių buvo surengtas 100-ųjų
Prano Lemberto gimimo meti
nių minėjimas. Vėl susitikome
su aktoriais, istorikais, nusipelnusiais valstybės veikėjais
bei kitais asmenimis, kurie
sakė kalbas ir pagerbė poetą,
atliko meninę programą, rem
damiesi Lemberto kūryba.
Mons. Kazimieras Vasiliaus
kas savo žodyje prisiminė kar
tu su Pranu Lembertu praleis
tas dienas Biržų krašte.
Minėjime dalyvavo ir lietuvių
„country" muzikos atlikėjas
Vytautas Babravičius. Pritar
damas gitara, kartu su atė
jusia partnere padainavo kelis
Lemberto poezijos kūrinius,
kuriems pats buvo pritaikęs
muziką. Juodu atliko tikrai
puikų darbą, sukurdami mu
ziką Vitalio tėčio eilėraščių
žodžiams, muzikinį įrašą įtei
kė ir mums. Pastatas, ku
riame vyko minėjimas, iš vi
daus atrodo labai įspūdingai.
Gal neapsiriksiu pasakiusi,
kad tų rūmų laiptai yra bene
patys gražiausi Lietuvoje.

Danutė Lembertienė su anOksJiu

gėles, aidėjo giesmės, tebesi
tęsė maldos. Aukštas pareigas
einantys asmenys savo atsi
sveikinimo žodyje suminėjo
visą velionio veiklą, deramai
įvertinojo nuopelnus. Kai ka
pas buvo supiltas, visą žemės
kauburį gaubė gėlės. Ką ma
čiau ir girdėjau — iš tikrųjų
buvo nepaprastas reginys.
Mūsiškės laidotuvės Ameri
koje, lyginant su tomis, atrodo
tokios nedvasingos ir standar
tinės. Kiek anksčiau iš Kali
fornijos kapinių mes buvome
atsiuntę antkapio plokštę.
Norėjome, kad toji plokštė bū
tų ir prie naujojo kapo Lietu
voje. Numatome pastatydinti
didelį antkapinį paminklą, by
lojantį apie šio žmogaus reikš
mę ateinančioms kartoms.
Po laidotuvių Paežerėlių pa
rapijos salėje buvo surengti
gedulingi pietūs, o po jų nu
važiavome į sodybą, kur gimė
poetas. Kai kas iš Lembertu
giminės ir dabar ten tebegyve
O tokių laidotuvių aš anks na. Netikėta, kad į pietus at
čiau nesu niekur mačiusi. Ke eitų tiek daug žmonių, tačiau
lionė automobiliais iš Vilniaus ant stalų netrūko nei valgių,
iki vietos, kur Pranas gimęs, nei gėrimų. Sakytos kalbos,
ir kapinių, kur palaidoti jo žmonės braukė liūdesio aša
tėvai, buvo gana ilga. Kaimų ras, girdėjosi dainos. Graudu
gatvių pakraščiuose stovėjo lys ir pasiryžimas ėmė, girdint
eilėmis sustoję žmonės. Prie dainuojančius nebe jauno am
mūsų automobilių vilkstinės žiaus tėvynės apsaugos šau
vis prisijungdavo daugiau lius. Iki pat lubų aidėjo „Tau,
lengvųjų mašinų ir autobu- sesute, puikios gėlės". Toji dai
sėlių iš kitų miestų. Parla na dažnai lydi žygyje. Šauliai
mento vadovybė urnai vežti į ją dainavo tikrai labai užde
kapines pasiūlė savo mašiną, gančiai.
tačiau mums geriau norėjosi Į mažą kaimo trobesį buvo
važiuoti už jos, todėl važia suėję tiek žmonių, jog visų jų
vome mūsų vairuojamu auto vienu metu neišlaikytų grin
mobiliu. Privažiavus prie dys. Mes buvome suspausti
Kriukų miestelio, automobilio kaip sardinės konservų dė
atverstu stogu viduryje sto žutėje. Mano videokamera
vėję ' du tautiniais drabužiais buvo parengta filmavimui. Pa
vilkintys mokiniai rankose sukusi ją į kairę, užfiksavau
laikė iškeltą didelį Vitalio tėvo Rašytojų sąjungos pirmininką
atvaizdą. Taip gedulinga kolo Valentiną Sventicką, baigiantį
na vingiavo per miestelio gat savo kalboje vardinti Prano
ves, artėdama prie parapijos Lemberto nuopelnus ir ta pro
bažnyčios bei kapinių. Gatvių ga siūlantį pakelti tostą. Pa
pakraščiuose stovėję žmonės stebėjęs mano rankose foto
lydėjo procesiją iki pat baž kamerą, jis juokdamasis iš
nyčios durų. Moterys vilkėjo tarė: „Nekaupkite įkalčių prieš
lietuviškais tautiniais dra mane". Vyravo tokia neapsa
bužiais, vyrai — karinėmis komai šilta, žmogiška nuotai
uniformomis. Jie atstovavo Šau ka. Buvo nepamirštamos die
lių sąjungai, tai pačiai tėvynės nos. 0 93 metų Vitalio
apsaugos organizacijai, kuriai pusbrolio Vincento mama Mo
iki šiol priklauso mano tėtis. nika vis dar tebegyvena su
Keturi kunigai aukojo gedu savo dukromis.ir sūnumi. Nie
lingąsias Mišias. Galiausiai kaip negaliu suprasti, kaip tie
įvyko pačios įspūdingiausios, šiaurės žmonės iškenčia savo
kokias tik esu mačiusi, laido žiemų šaltį.
tuvės. Tautiniais drabužiais
pasipuošusių berniukų ir mer Mes buvome 5 miestuose,
gaičių laikomas ąžuolo lapų kur vyko renginiai Pranui
vainikas supo visą kapavietę. Lembertui atminti. Mus suti
Kunigai pašventino laidojimo ko miestų merai. Biržuose Vi
duobę ir meldėsi. ] laidotuves taliui teko garbė atidengti at
susirinkusieji pradėjo nuosta minimo lentą prie namo,
biai gražiai giedoti atsisveiki kuriame 1926-1944 m. gyveno
nimo giesmes. Po to, kai kar Lembertu šeima. Atminimo
stelį, į kurį dabar jau buvo vakaras Įvyko atstatytoje di
įdėta aukso spalvos urna, nu dingoje Radvilų pilyje, joje
leido į skirtą vietą duobėje, esančiame kraštotyros muzie
žmonės į kapą metė gėles, gie juje, kur eksponuojamos Lem
dojimas buvo garsesnis ir kėlė berto kūrybos knygos bei kai
dar didesnį liūdesį. Du jauni kurie kiti jį menantys daiktai.
vyrai pradėjo kastuvais pilti Šiaulių dramos teatro aktorė
žemę ant karstelio su palai Olita Dautartaitė skaitė Pra
kais. Žmonės į duobę vis metė no eilėraščius Aš nepamiršiu
jos raiškaus, labai įtaigaus

skaitymo. Ji skaitė taip, jog
man rodėsi, kad tuos eilė
raščius girdėjau pirma, kartą.
Kol dar neužmigai skaityda
ma šį mano mažą romaną,
ryžtuosi Tau tęsti pasakojimą
iki gakx Vilnius nuostabiai
greitai atgyja. Pastatai restau
ruojami ir grįžta jų ankstyva
sis grožis. Vilnius ima primin
ti Austriją, netgi Paryžių. Vi
sur kavinės (kai kurios jų po
atviru dangumi), prabangus
restoranai. Bet kas labiausiai
krenta į akis — tai žmonės.
Visi jie tokie madingi. Kokių
tik plaukų šukuosenų ten
neišvysi. Visur stebinantis
įvairumas. Neretai matai, kad
gatvėse, ypač jaunimas, kiek,
pasipuikuodamas kalbasi ne
šiojamais telefonais. Tikrai
man mįslė, iš kur ten žmonės
ima tuos tarsi iš pasakų at
sineštus darbužius. Vyrai
atrodo, lyg jie vilkėtų Armani,
o moterys, jaunos ir pagyvenu
sios, netgi senos, — Eile su
kurtais modeliais. Akibrokš
tas man, nes kaip tik besivilkčiau, aš visada jausdavau
si, kad kažko man stinga. Lie
tuvių skonis tikrai labai euro-

SVEIKATOS

pietiškas. Kad ir jų baldai.
Mes pas save tokių negau
tume nusipirkti, netgi ir nie
kur nerastume.
Kai mes sugrįžome į Los An
geles, miestas darė įspūdį, tar
si jame gyventų apsileidėliai.
Po kelerių metų Lietuva tikrai
smarkiai prasiverš į priekį.
Vilniuje gyvuoja tokios tradici
jos, kad kiekvieną vakarą vi
sose miesto dalyse vyksta kul
tūriniai renginiai. Kitoje gat
vės pusėje, kiek arčiau miesto
centro nuo Parlamento, yra
tuo pačiu pavadinimu restora
nas, kur, kaip ir Paryžiuje, su
sirenka įvairiausių profesijų *r
patirties žmonės. Tai poetai,
rašytojai, verslininkai, įsimy
lėjėliai...
Butas kurį nuomojome, buvo
gatvėje su daug užsienio atsto
vybių, todėl turėjome galimy
bę pamatyti 12 valstybių pre
zidentus, kurie buvo atvykę į
Vilniuje rengtą tarptautinę
konferenciją. Juokas ėmė, kai
prezidentas Brazauskas savo
automobiliu pateko į eismo
spūstį. Greitai augantis auto
mobilių skaičius mieste tikrai
stebina.
Vitalis turėjo pasirašyti ant
daugybės tik ką išleistų bio
grafinių straipsnių apie savo
tėvą rinkinių. Įsigijusieji kny
gas pageidavo gauti ir mano
autografą. Matyt, kažką ži
nojo, mane esant ne taip pa
prastą', susijusią giminystės
ryšiais su Simanu Daukantu,
įžymiu Lietuvos istoriku. No1-'
tarų sąjunga mums įteikė
lOO-osioms Prano Lemberto'
gimimo metinėms pažymėti iš
bronzos lietą medalį su jubi
liato atvaizdu. Pranas, Lietu
voje gyvendamas, dirbo nota
ru, nors tais laikais galėjo eiti
ir kitokias teisininko pareigas.
Bibliofilai irgi įteikė savo do
vaną — pačią mažiausią
spausdintą lietuvišką knygą.
Ji buvo vos piršto nago dydžio.
Vis dar gyvenanti kelionės
įspūdžiais
Danutė
1997J0.07
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KLAUSIMAIS

GĖRYBINIO PROSTATOS PADIDĖJIMO
. REIKALAI (3)
JONAS ADOMAVIČIUS, MJ>.
Už visus dažniausiai pasitai
kantis prostatos negerumas
yra gėrybinis (ne vėžio sukel
tas) jos padidėjimas. Apie
pusė 50-ties metų sulaukusių
vyrų turi jau minėtus padi
dėjusios prostatos negerumus.
Šalia kitų negerovių, šlapimo
pūslėje užsilikęs šlapumas ga
li sukelti uždegimą. Dar 80ties metų nesulaukus, kas de
šimtam vyrui reikia gultis
ant operacinio stalo.
Kaip rimta liga yra tas
prostatos gėrybinis
padidėjimas?
Kai menkai nusiskundžia
ma, kai nėra paveikti inkstai
ir nesikartoja dažnas uždegi
mas, tada lauktina, nieko ne
darant, tik stebint, gydytojui
padedant. O kai vidutiniai ar
stipriai negaluojama — tada
tariamasi su gydytoju — uro
logu. Jis gali patarti laukti ar
eiti operuotis. Dabar yra gali
ma vaistais, svarbiausia trejopais, gėrybiniai padidėjusios
prostatos gydymas.
Bendros priemonės
Daugumą su šlapinimusi
vargo turinčių pacientų turi
gydytojas prižiūrėti. Atsiradu
sias komplikacijas, kaip už
degimas, reikia gydyti. Vais
tai, trukdą pūslei ir urėtai
veikti, tun būti prašalinti,
kaip simpatomineniai. Pacien

tas turi būtinai dažnai Šla
pintis, turi ilgiau užtrukti ta
me reikale, idant visiškai iš
tuštintų pūslę ir vengti gėri
mu, kurie didina šlapimo te
kėjimą, kaip kava, arbata, al
koholis, ir nevalgyti šokolado.
Reikale šlapimą varantys
(diuretikai) imami tik rytais,
idant būtų išvengta naktinio
pūslės ištempimo.
Su dideliu atsargumu rei
kale imti tokius vaistus, kaip
„anticholi energies". lengvi
nuraminą prieš nusiminimą
vaistai ir prieš širdies ritmo
nereguliarumą vaistas, „disopyramide", nes jie gali pablo
ginti perpildytos šlapimo pūs
lės užakimą. Taip pat tokie
ligoniai turi boti perspėjami
nevartoti be recepto gaunamų
vaistų.
įvertinimas negerumą
stiprumo ir jų reikšmė
Gydytojas suseka, kaip pa
cientą vargina gėrybinis pros
tatos padidėjimas — jo sukel
tas pūslės persipildyma8 dėl
jos vartų uždarymo. Vieniems
šlapinimosi dažnumas ir nak
timis šlapinimasis gerokai
trukdo naktinį poilsį, kai ki
tiems tas yra tik mažmožis.
Už tai geriausia pasielgiama,
kai toks ligonis yra stebimas
per 3 ar 6 mėnesius, stebint,
ar jo nusiskundimai pastoviai
laikosi, ar sunkėja ir tik po to
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galima aptarti didįjį gydymą.
Senesnieji reikalingi specia
laus dėmesio, nes jie nusis
kundimus silpnai ar neaiškiai
pareiškia.
Gydytojas išsiaiškina su pa
cientu, turinčiu per 50 metų
amžiaus, apie jo šlapinimosi
įpročius — ne tik apie nešne
kaus vyro, turinčio stiprius
nusiskundimus, bet išsiaiški
nama ir apie staigiai atsiradu
sius šlaipinimosi nusiskundi
mus, išsiaiškinama apie na
tūralų gėrybinį prostatos pa
didėjimą. Gydytojas sužino,
kokius vaistus su receptu, ar
be jo gautus, pacientas ima,
nes kai kurie vaistai įtakoja
šlapimo tekėjimą. Už tai kai
kuriems vyrams vien imamų
vaistų pakeitimas prašalina
turimas su šlapinimusi nege
roves.
Retai kada reikia greitai im
tis Šalinti prostatą. Svarbiau
sias dalykas yra gydytojo su
pratimas, kaip pacientui svar
būs prostatos sukelti negeru
mai ir kaip jie vargina pa
ciento gyvenimą. Mat pavie
nis vyras gali sutikti su turi
mais negerumais, nenorėti
operacijos ir po jos galimų.
negerumų.
Visada ištiriamas šlapimas
ir kraujyje creatinas, kas nu
rodo inkstų veiklą, uždegimą
bei šlapime kraują.
Po išsišlapinimo ištiriamas
pūslėje užsilikusio šlapimo
kiekis (daugiau negu 50-100c.)
yra nenormalu; ištiriamas ir
Šlapimo tekėjimas. Mat vyras
turįs tikrą Šlapimo takų užt
varą, gali turėti normalią šla
pimo srove, kai stipriai sus
paudžia pūslę. Kitu atveju ga
li šlapimas silpnai tekėti ir ne
sant užspausto šlapimo tako,
kai pūslė yra supliuškusi.
Kitokie sudėtingesni tyri
mai, kaip „ultrasound", myelograma'', urodinamiški ar
„imaging" tyrimai atliekami
tais atvejais, kai paprasti tyri
mai esti neaiškus, kaip stip
rus negerumai, o normali šla
pimo srovė, ar nervinės ligos
atveju bei anksčiau turėta
šlapimo ar lyties operacįja.
Padidėjusios prostatos
reiškiniai
Sunkumus nusišlapinti, įs
kaitant ir silpną šlapimo, ar
su pertraukomis, jo srovę,
neįprastą šlapinimosi dažnu*
mą, ypač naktį, lašėjimą nu
sišlapinus ir nepajėgumą iš
tuštinti pūslės.
Prostata ima didėti po 45
metų vyro amžiaus. Pirmas
padidėjimo ženklas yra nakti
nis šlapinimasis ir vis didėjan
tis veržimas.
Dar netrunka prisidėti sun
kumas pradėti šlapintis ar
skubumas pradėti išleisti šla
pimą. Toliau nepajėgiama vi-
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praktikos. Gydome ir
konsultuojame įvairteJs
valkų Ikjų MsuiimesS.
7X)8-02M3OO

siškai ištuštinti pūsles ir lašėjimas nusišlapinus. Tuos ne
gerumus sukelia suspaudimas
uretros, nes prostata auga, ap
supdama ją.
Nors tie negerumai įvairuo
ja savo stiprumu, tik nedauge
lis jų išvengia.
Prostatos-padidėjimas pasi
taiko 50 proc. — daugiau kaip
50 metų sulaukusiems vy
rams, o 80-meciams net 90
proc. jų tas vargina.
Sėkmes!

spindėjo susikertančiuose ra
ginimuose „žengti greičiau" ir
„žengti lėčiau, neskubėti"; jis
reiškiasi atitinkamuose abipu
siuose kaltinimuose, ir tai tę
siasi ligi šiol. Galėtume jį ma
tyti kaip neišvengiamą idea
lizmo ir tikrovės prieštarą,
galėtume — kaip giluminę
priežastį, kodėl nūnai žmonės,
net ir neskurstantys, nusivilia
tikrove: turėjo būti kitaip. Tik
rai, turėjo būti daugiau teisin
gumo, puoselėjom tokių iliu
zijų. Kita vertus, mėginkim
suvokti, kad tai nėra tariamas
tautos suskilimas į dvi dalis
atkūrus nepriklausomybę. Ir
vieni, ir kiti esame tie patys
mes, šios žemės žmonių visu
ma, už ją kartu atsakingi.

IŠSAUGOJOME IDEALIZMĄ
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko Vytauto
Landsbergio kalba, pasakyta Vilniuje 2000.03.11 iškil
mingame Seimo posėdyje, skirtame Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo dešimtmečiui'

•

-

Dešimtą kartą minime Kovo Išskirkim svarbiausią dalyką
11-osios metines. Jaučiame ir — Lietuvos valstybę — ir išgalėtume sutikti su tuo, ką mėginkim save, ar jis mus dar
jaučiame — tai nėra eilinė vienija, kaip ką tik čia giedo
Kovo 11-oji. h- ne todėl, kad jome: vardan jos vienybė te
sutinkame ją dešimtą arba žydi.
vienuoliktą kartą. Šiandien ji
Vienos šalies prezidentas
ateina tartum antrą kartą. neseniai kalbėjosi su RUSUOS
Kaip ir tada, 1990-aisiais, kai vadovu ir išgirdo posakį: „aš
Lietuvos likimą lėmė jau kovo būsiu antigorbaciovas". Atseit,
12-oji — sunaikinti juos ar anas leido išsiskirstyti, o aš
nesunaikinti? — ir įvykiai ligi surinksiu atgal.
tų metų pabaigos, šiandien tuTas pats požiūris prieš 80,
- rime vėl galvoti apie visaver prieš 60 metų po tuometinės
tės valstybės tvirtinimą ir iš bolševikų revoliucijos, ir pas
saugojimą. Finliandizuota Lie kutinės „atgal susirinktos" že
tuva nebus visavertė valstybė, mės buvo Lietuva, Latvija ir
o tik Šiaurės vakarų kraštas. Estija.
Išties nežinome, koks bus mū
Kas apibūdins naująjį Rusi
sų gruodis ir kokia dvasia su jos populistini radikalizmą? O
tiksime kitų metų Vasario 16- tai lems mūsų artimiausią at
ąją, Kovo 11-ąją.
eitį. Ką matėme iš darbų, tai
Po mūsų dainuojančios revo nenauji dalykai: pirmenybinis
liucijos, kuri buvo nušviesta teritorinis mąstymas (žemė
vilties, tikėjimo ir meilės — svarbiau už gyvybę joje) ir
lyg pati krikščionybė, kurioj fundamentalus komunistinis
dalyvavo ir netikintieji, — nacionalistinis tikėjimas prie
praėjo 10 permainingų metų varta. Tokia tebėra, dar ne
su pergalėmis ir nuosmukiais. pakitusi, Rusijos politikos is
Jau po pusantrų metų čia, torinė tradicija. Visai realus
šiuose rūmuose, viename sky tų politikų troškimas atkurti
lančio Sąjūdžio trijų frakcijų Naująją Sovietų Sąjungą, o
pasitarime, Saulius Šaltenis Lietuvoje ta kryptimi darbuo
sakė: išsaugokim dar truputį jasi Naujoji Sąjunga.
idealizmo, nes paskui ateis ci
Mes norime gražiai sugyven
nikai.
ti su visais kaimynais, turėti
Šiandien Lietuvoj įsivyrauja bendrų tikslų, jų tarpe ir vi
bukas materializmas, šen ten suotinę taiką, ir pelningą
kyšo blizganti prabanga be verslą naftos ūkyje. Kai visos
prasmės, pernelyg daugeliui pusės norės, taip ir bus. Daug
piliečių graudžiai skurstant. klausimų sėkmingai spren
Miestai ir miesteliai pagra džiant geros kaimynystės pag
žėję, bet nuotaika prasta, ypač rindu. Bet mes nesutiksime,
kaime. Kreditai, neatsiskaity- kad gerų santykių, geros kai
mai, žmogui pikta ant visų ir mynystės gerumo laipsnį ma
visko. Slegia prarastų iliuzijų tuotų tiktai kitas didelis part
pojūtis, kai net atspariausi neris, kartais dar paaiškinan
pradeda nusiminti, nepriklau- tis: duokit gerus santykius,
Aumybės idealistai blaškosi iki kaip aš suprantu, o jei ne, tai
depresijos arba vėl traukiasi, pamatysit, kas bus! Ir nepa
kaip gūdžiu sovietmečiu, į vi siskųsi, tartum pats likęs kal
dinę išeiviją. Atseit, valstybės tas.
reikalai arba politika — ne
Pastaruoju metu apie „kal
malonus, nešvarus dalykas, tes", kaip regis, daugiausia
^verčiau pabūsiu nuošalėje. Tai yra aiškinama latviams. Bet
gali tapti grėsminga pačiam neapsigaukim. Rusijos diplo
matijos vadovas išsiuntinėjo
valstybės likimui.
Dvasia, kuri turėtų būti laiškus didžiųjų valstybių ko
meilės ir brolybės dvasia, legoms apie mus tris — Lie
darbštumo ir tikėjimo dvasia, tuvą, Latviją ir Estiją — ir vi
— apsilpus, nebeatlaikanti sos trys tautos išvadinamos
buitinių varginamų ir kasdie- fašistais, revanšistais, Antrojo
pasaulinio karo rezultatų, tai
• nių pesimizmo injekcijų.
yra
Jaltos rezultatų, peržiū
Supraskim, kad nebeturime
rėtojais.
Vėl kaip prieš 12,
laiko smulkmenoms, apkal
prieš
10
metų.
Matyt, laiškas
boms, priekaištams ir paža
dams. Ne pats svarbiausias ruošia dirvą, yra rengiamasi
_ dalykas aiškintis dešimtmečio dideliam propagandiniam puo
istorijoj, kurią vis tiek perra- limui. Bus reikalas — pateiks
,-šmės įvairiausiais būdais. Ne to „fašizmo" įrodymų, parodys
laikąs gal nė skulptūrų ar or- ir mūsiškį Šiaulių eksponatą.
'.'. idinų kautynėms, į kurias per Kita vertus, Rusijos politi
nelyg įsijautę, nebematome kas Lietuvoj mums pasako:
didesnių skaldymosi pavojų. jūs į NATO patys nenorėsit, —

MIRTIS ATĖJO IŠ
MURAVOS
-• - •.

ČESLOVAS SPIRGEVIČIUS
Nr.37
Tęsinys
Ne
dažai ir tuščia koketerija sudaro moteriškumą, bet
rimtumas, švelnus būdas ir meilumas. Kas gali pa
keisti nekaltąjį grožį, kuriuo mergaitę apdovanojo pats
Viešpats. Lūpos nebučiuotos, skaisčios yra gražiau
sios. Jokie dažnai jų grožio nepakeis. Skaistus veide
lis, protingos akys, meilus ir rimtas žvilgsnis. Ach,
kaip mylėčiau tokią mergaitę, tokį nekaltą angelą.
Būk dora, religinga, būk simpatiška, ir viską laimėsi.
Gimk laiminga, o ne graži! Kūno grožis vysta, jis nyks
ta greit. O sielos grožis ir su mirtimi nesibaigia, tik jis
gali padaryti kitus laimingus. Mergaitė turi būti verta
tikrosios moters vardo, kokį suteikė Dievas. O, jei vi
sos moterys būtų kilnios, jei nesektų blogais pavyz
džiais, nerūkytų, negertų, nepaleistuvautų, kokie būtų
laimingi vaikai ir pasaulis. įsivaizduoju kuklią dorą,
švarutę mergaitę, kokia ji laiminga, jai pavydžiu, ją
gerbiu...
Kryžiukas puošia jos krūtinę, lūpose visiems malo
nus šypsnis. O, Motina, juk ir aš galiu tokia būti ir
duoti kitoms pavyzdį...
Narcizos mano gaila, aš taip norėčiau su ja atvirai
pasikalbėti, viską jai išaiškinti, kaip ai tinau ir su

Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Vytautas Landsbergis Kovo
11-osios proga kalba Lietuvos Respublikos Seime. Nuotr. Eltos

o sutiktieji rusų politikai Va
karuose ramiai paaiškina
broliams lietuviams, ką su jais
darys: prispaus ekonomiškai
ir pasiūlysi m savo kandidatą į
prezidentus. Senovės išmin
čiaus žodžiais galėtume pasa
kyti: visa tai jau buvo ir ne po
vieną kartą.
Tuo tarpu keistieji broliai
estai paprastai pasiaiškino
tarpusavy: kiek jų gintų tė
vynę ginklu, jei prireiktų. Pa
sirodo, keturi penktadaliai vy
rų ir pusė moterų. Netgi tarp
nepiliečių, kuriuos kai kas iš
užsienio vis nori apginti, 43
proc. stotų ginti Estijos.
Mūsų visų mokyklų pedago
gams ir nebulvarinei žiniasklaidai čia yra ką pamąstyti.
Kol Rusija ir Baltarusija pa
suks į demokratijos kelią, tu
rime būti ramiai protingi, gal
kaip estai. Nesijuokime ir
nors ii tokių žodžių kaip -tė
vynė, ištikimybė, garbėj Ir tė
vynės meilė gali būti rami,
ištverminga,
įprasminanti
kiekvieno gyvenimą.
Viačeslavas Molotovas be
maž prieš 60 metų dėstė rašy
tojui profesoriui Vincui Krė
vei-Mickevičiui, kuris naiviai
manė, kad galima ko nors
išprašyti: jūs nepažįstate savo
lietuvių liaudies. Jūs sakote,
jie pasipiktins, priešinsis? Ne.
Užtikrinu jus, Lietuvos liaudis
gražiai pasisakys už Lietuvos
įsijungimą į Sovietų Sąjungą,
nebus jokių sukrėtimų...

Dešimtys tūkstančių lietu
vių pabalsavo gyvybėmis, vis
dėlto kitaip, negu okupantas
norėjo. Jų kraujas giliai įsi
gėręs toje žemėje, virš kurios
Atgimimas ir Sąjūdis, pasi
rėmę pogrindžio ir Bažnyčios
dvasiniu pasipriešinimu, Hel
sinkio ir kitais judėjimais, vėl
nutiesė kelią į laisvę, Kovo I l 
sios kelią; -.-'
Ėjome jue; kaip atrodė, be
veik visi. Norėjome, kad taip
atrodytų —r'.graži vienybė, ir
nenorėjome : matyti, kad jau
kovo 12-ąją Aukščiausiojoje
Taryboje peiferdėjo revanšinė
kova dėl valdžios. Tokia, deja,
mūsų naujausia istorija, ku
rios mūsų »mokslas ligi šiol
netyrinėja ir nedėsto, vadina
politologija. Kovo 11-oji — po
litologijos faktas, ką padarysi.
Čia dabar vis dėlto norėtųsi
panagrinėti truputį kitą reiš
kinį, mūsų dabartį, ir veikiau
iš visuomenes psichologijos
srities. Kai klausiam savęs —
ar pasiekėm, ko prieš 10 metų
norėjom? -J- • tai atsakykim
sau, ko norėjom.
Vieni norėjo nepriklausomos,
nežinomos, tiesiog kitokios
Lietuvos, kurioje būtų teisin
gumas ir žmonių santykiai
keistųsi iš esmės. Kiti norėjo
nepriklausomos „tarybų" Lie
tuvos, taigi gerai žinomos, ku
rioje pokyčių būtų kuo ma
žiau, ir sovietmečiu nustatyti
žmonių santykiai liktų kaip
įprasta. Ta? dvilypumas atsi

prantu, norėčiau, kad ji taptų graži gėlė, visų gerbama, bet visų pirma ji turi gerbti pati save!
0, Jėzau, padėk jai būti dorai ir nekaltai! Dėl jauni
ntoji nieko nesupranta, ir tai daro ne iš blogos valios.
Kristau, aš atiduodu savo dvasią į Tavo rankas.

DRAUGAS, 2000 m. kovo 14 d., antradienis

Danutė Biniokienė

Pagaliau
pradedama
pripažinti

„Nors politinė aplinka dide
liu greičiu keitėsi, lietuviams
buvo patariama neskubėta.
Tai buvo 1990 dešimtmečio
pradžioje, kai atsirado nauja
proga Lietuvai reikalauti ne
priklausomybės, kuri jai buvo
užginta didžiąją 20-ojo šimt
mečio dalį. Jau prieš kelis
mėnesius buvo sugriuvusi
Berlyno siena, šaltojo karo
grėsmė jau buvo pradėjusi
slysti iš Sovietų Sąjungos
rankų, Rytų Europoje reiškėsi
Ir vieno, ir kito pojūčio už
laisvės siekiai. Tačiau Vakarų
maišyta, ir Jono, ir Petro, ir
sostinės ir net kitos bro
turbūt mano, ir visų šiek tiek
liškosios Baltijos tautos ragino
dvilypėje posovietinėje sąmo
lietuvius laikytis atsargiai, o
nėje, — ir noro, kad būtų grei
Maskva tiesiog jiems grasičiau geriau, ir kad mažiau
no...
skaudėtų, todėl ir lėčiau, ir ne
Taip savo straipsnį sekma
viską iš karto darant.
dieninėje
(03.12) „Chicago
Esame Kovo 11-osios žmo
Tribūne"
laidoje
pradeda Colnės, tartum ir vėl atsidūrę ano
in
McMahon
(„Small
nation
meto blokadoje, spaudžiami
played
large
role
in
breakup
of
reikalavimo trauktis į laiką
the
Soviet
Union"
—
Lithuaprieš Kovo 11-ąją. Ar dar at
simenam M. Gorbačiovo ulti nians' drive to secede led othmatumus: marš atgal į kovo ers to defy the Kremlin).
10-ąją, ir tada derėsimės, ko Straipsnis ilgas, iliustruotas
kiomis sąlygomis liekat atnau prez. Valdo Adamkaus nuo
jintoj Sovietų Sąjungoj! Tada trauka ir nuo pjedestalo virs
atsakėm — niekada. O šian tančios Lenino statulos vaiz
dien, mieli suvargę ir tarybi du. Laimė, jog žurnalistas
nių agitatorių viliojami žmo nepridūrė, kad tų sovietinių
nės? Ar tikrai nelaisvėj buvo „herojų" statulos vėl surinktos
geriau? Ar nesilankėt kaimy ir joms net sukurtas parkas,
nystėj Rytuose ir Vakaruose, kur už įėjimo bilieto kainą
kur jokių reformų nebuvo? lankytojai gali juos pamatyti,
Kaip ten atrodo? O svarbiau o kai kas, be abejo, net pa
sia, ar apginsim širdyse, ar iš-' gerbti...
Apskritai nepriklausomybės
saugosim Kovo 11-osios dva
atkūrimo dešimtmečio proga
sią?
Jau auga, ateina būsimi daugiau kredito duodama Lie
nauji valstybės piliečiai, o ar tuvai už jos vaidmenį sovietų
būsim išsaugoję jiems vakarie imperijos subyrėjimo dramoje,
tiškos civilizacijos valstybę? negu anuomet, kai ta drama
Štai kodėl mėginau apmąstyti taip intensyviai vyko — ne
dabartinę Kovo 11-ąją ir pa kažkurio teatro scenoje, o
sidalinti rūpesčiu, kaip ir fak gyvenime. Minimo straipsnio
tais, vien faktais apie Rusijos autorius pastebi, kad kai ku
rie lietuviai jaučia tam tikrą
naująją politiką.
Praėjo 10 metų. Daug ar kartėlį, nes jų tautos įnašas
mažai pasiekėm? Ir daug, ir anuomet nebuvo pripažintas.
per mažai. „Lietuva sėkmingai Tačiau galbūt kaip tik reikėjo
kūrė demokratiją, užtikrino žvilgsnio iš laiko perspekty
žmogaus ir mažumų teises, vos, juo labiau, kad JAV vy
įstatymo valdžią, išplėtojo rin riausybė buvo viena tų „sos
kos ekonomiką, įgyvendino pa tinių", raginusių lietuvius ne
vyzdinius santykius su kaimy skubėti su savo laisvės reika
ninėmis šalimis ir nuosekliai lavimais ir neerzinti Gor
laikėsi kurso į Europos Sąjun bačiovo, kuris buvo laikomas
gą ir Šiaurės Atlanto sutarties „naujojo, Vakarams palankes
organizaciją" — tai vertinimas nio, sovietizmo apaštalu".
Čia verta priminti, kad Lie
iš rezoliucijos, kurią prieš ke
letą dienų priėmė Amerikos tuva ir vėl pirmauja: ji pirmoji
Kongresas, vieningai sveikin iš visų buvusių pavergtų
damas Lietuvą, dešimtųjų at tautų šių metų birželio vidu
kurtos Nepriklausomybės me ryje šaukia Vilniuje Tarptau
tinių proga. Tame dokumente tinį tribunolą, kad būtų oficia
yra ir istorinis vertinimas, ką liai, viešai iškelti ir pasmerkti
Lietuva padarė prieš 10 metų, komunizmo nusikaltimai ne
„pradėjusi buvusios Sovietų tik prieš lietuvius, latvius, es
tus ar kurią kitą okupuotą
Sąjungos iširimo procesą".
tautą,
bet ir prieš visą žmoniją
Nukelta į 5 psl.

Keistos, siaubingos jų dienos. Kenčia alkį. šaltį, o
širdis dreba, laukdama mirties. Niekas jiems nemiela.
Vargšai, ar jie žinojo, ar jie tikėjosi, kad jų protėvių
prieš tūkstančius metų atlikti darbai nepaliks be at
pildo? Ar jie žinojo, ką darė? O, Dieve, Dieve, pasi
gailėk mūsų visų!

1941 gruodžio 16. Antradienis
1941 gruodžio 17. Trečiadienis
Negimk gražuole, bet gimk laiminga!
Aš dažnai pagalvoju, kad apsiėjimas tarp žmor,:ų
yra labai svarbu. Mokėti gražiai apsieiti irgi yra sa^'o
rūšies menas. Bet kaip į tai žiūrėti? Mylėk savo ar
timą kaip pats save — šie Viešpats žodžiai yra kelias į
gražų elgimąsi. Stebėjimas kitų elgesio.man rodos, irgi
gali daug padėti. Simpatiškumas! Tai didi dovar.a.
Man rodos, kad simpatiškas gali būti kiekvienas. A5
nenoriu boti grali, bet noriu būti dora, meili, religin
ga. Tik dorumas — tikroji žmonių pagarba ir meilė.
Žmogus, kuris ieškos vien grožio, — nebus rimtas.
Bet tas, kuris ieškos rimtumo, turės pats boti rimtas.
Tėvelis į darbą eina naktimis. Naktys tamsios, pur
vas, tikra kančia dabar vaikščioti.
Šiandieną buvo panelė Antosė, paėmė siūti kostiu
mėlius. Gal pasiūs N. Metams? Bet kur dabar nueisi?
Jokio malonumo nėra, kada siaučia ligos, mirtis.
Per radiją girdėjau, kad už vokiečių ir prancūzų
kraują turės boti pralietas žydų kraujas. Jis jau bai
giasi lietis. Kiek jų palaidota fortuose. Mažai liko.
Sako, kad čia žudomi net užsieniečiai žydai. Kaunas
paverčiamas kapais.
Nekaltas J. Kristaus kraujas krito ant jų ir jų vaikų.

Pirmą kartą šiais metais gerai išmokau istoriją, ryt
ne taip drebėsiu.
Rytoj įvyks literatų susirinkimas. Turiu parašyti re
feratą, bet taip nėra laiko. Jau dabar 9 vai., o kada
rašyti? Šiandieną buvo tik keturios pamokos. Grįž
dama namo sutikau mamytę, ėjome abi. Porą kartų
teko eiti į „Paramą" atsinešti normos, tai yra ketvirtį
druskos ir pusę kg cukraus penkiems į savaitę. Po pie
tų ruošiau pamokas. Stasė gavo bilietus į teatrą.
Aš laukiu Kalėdų. Gal bus bent kiek linksmiau?
Dabar aš priėjau išvados, kad kiekvienas žmogus
turi savo laimę — pasisekimą, jis nepriklauso nuo
grožio, jis priklauso nuo doros. Aš prisimenu vakarė
lyje (pas Vikcę) matytą Liucę. Ji daug kam patinka,
jos veidelis gražus, pabalęs, apskritas, melsvos akys,
šviesūs plaukai. Ji, matyt, dora. Man atrodo, lyg ange
las meili, kukli. Jai gamta davė viską. Man, pavyz
džiui, grožio nedavė, bet aš dėl to visiškai nenusime
nu, stengiuosi būti rimtesnė, kuklesnė, simpatiškesnė.
Ne visi gali būti gražūs, kitaip žmonės neturėtų supra
timo apie grožį. Grožis vysta, sensta, nyksta, o siela
graži ir po mirties gyva. Aš dėkoju Dievui už sveikatą.

apskritai. Kaip ir .Lietuvos At
gimimo bei Sąjūdžio laikotar
piu, daug kas skeptiškai žiūri
į šį lietuvių tautos'-užmojį —
nereikia lupineti senų, kone
užgijusių žaizdų, nereikia dar
labiau supriešinti" gyventoju,
nereikia iš dalies erzinti ir Ru
sijos, kuri galbūt stovi di
džiųjų politinių posūkių kryž
kelėje.
M ~Tačiau ar tikrai nereikia? O
galbūt tegalime "šiam drąsiam
užmojui padaryti tik vieną es
minį priekaištą: per vėlai!
Niurenbergo teismas' naciams
įvyko tuoj po Antroj6 pasauli
nio karo pabaigos. Kaltieji nu
bausti, nekaltieji išteisinti, su
sitaikinimo, atleidimo, pykčio,
keršto rūkai išsklaidyti. Lietu
va tokio įvykio tebelaukia, bet
laikas negailestingai-skabo iš
mūsų tarpo komunizmo au
kas, todėl svarbu- atlikti, ką
dar galima atlikti. O galbūt
kaip tik delsiama, kad gyvieji
liudininkai išnyktų? Ne, to
kios prielaidos daryti nega
lime ir neturėtume!
Ne vien tas ar kitas Ameri
kos laikraštis prisiminė. Lietu
vos nepriklausomybės atkū
rimo dešimtmetį '— jis buvo
iškilmingai paminėtas" "ir JAV
Kongrese. Šį kartą daug kre
dito turime skirti' Atstovų
rūmų pirmininkui derihis Hastert, kuris rūpinosi ir Lietuvos
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko prof. Vytauto Lands
bergio pakvietimu—j" Vašing
toną (JAV V. Landsbergį ofi
cialiai vadina Lietuvos prezi
dentu, nors mes vis šalinamės
to vardo, galbūt dėl tų pačių
priežasčių, kaip esame linkę
senuosius Lietuvo^"vrBldovus
tituluoti tik didžiaisiais kunigaiščiais). JAV Senatas lietu
viams palankių, Lietuvos rei
kalus remiančių senatorių
(ypač Durbin, Gorton, Lott,
Helms, Fitzgerala,~"'"Lieberman, Abraham, Feinstein,
Grassley, Srriith, Robb) dėka
paruošė rezoliuciją, iškelian
čią Lietuvos demokratiškumą,
politinį subrendimą, toleran
tiškumą mažumoms," sugyve
nimą su kaimyninėmis vals
tybėmis,
rekomenduojančią
Lietuvą priimti į NATO ir ki
tas svarbias vakariečių orga
nizacijas. Nė vienas" paskirų
valstijų gubernatorius, miesto
meras Kovo 11-ąją paskelbė
Lietuvos Diena. Tai labai pozi
tyvūs ženklai, už kuriuos tu
rime būti ne tik dėkingi, bet
dėti pastangas, kad jie būtų
tęsiami ir po svarbiųjų Lietu
vai švenčių.

Kai žmogus sveikas, tai ir gražus. Mari rodos, jei būsiu
dora, taktiška ir simpatiška, tai visur būsiu gerbiama.
Teisingai sako: „Gerbk save ir kitų būsi gerbiama".
Vandutė nėra ypatingo grožio, bet ji yra patraukli ir
visiems patinka. Kaip svarbu — teisybė ir doras gy
venimas!
' " '
Atėjo Stefulka, triukšmas didžiausias, mūšašir rėkia
vaikai, net namas dreba. Česiukas dar ncnbri'miėgo.
1941 gruodžio 19. Penktadienis
Gyvenimas blankus. Visi laukiame kažko, kažkas
artinasi pas mus, vis spartindamas žingsnius. Bet nė
vienas iš mūsų nesitiki gerovės, linksmumo, mūsų
laukia badas, vargai, nešvara. Dėl to kils ligos, jos be
pasigailėjimo varys žmones į kapus. Valgai. ką"furi, ir
klausi savęs — o ką rytoj įdėsiu į burną, poryt, už
poryt? Gyvenimas banguoja, atnešdamas kasdien
naują kančią. Plinta dėmėtoji šiltinė, karfją Tdfraflizuoti — uždaromi kinai, bažnyčios, susibūrimaf *N£Švara!
Susirūpinkime daugiau švarumu! Kasdieną girdime
tai per radiją, skaitome laikraščiuose, dešimtis kartų
tai kartojo mums mokytojai...
Artėja didelės šventės — Šv. Kalėdos! Prisirnenu
praėjusius metus. Vigilijos stalą, greta žibančią"eglutę, Kalėdų rytą. Pirmąsias Mišias! Dieve, ar tai niekad
negrįš? Negi turėsime mirti badu. ar mus užkankins
ligos... Gal gyvename paskutiniuosius metusf*Gal pas
kutinį kartą susėsime prie Vigilijos stalo? Gal." Gal...
Niekas nežino, kaip bus... Liūdna bus per Kalėdas, pe r
N. Metus. Kad tik būtų ką valgyti.
'_
(Bus daugiau)

DRAUGAS, 2000 m. kovo 14 d., antradienis

S K E L B I M A I
ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI

GREIT P A R D U O D A

Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.

RE/MAX
REALT0RS
anermj ut - HM

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

E(7M4B-71«
IMW«U

AUT0M0GLJO.N4AiSvSkAtO^1
IR GYVYBES ORAUOMAS.

RIMAS LSTANKUS

Agentas Frank Zapofe t Off. Mgr. Auks*

S. Kane kalba batuvtskat.

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
> Perkame ir parduodame namus
• PensBiinkams nuolaida

FRANK ZAPOUS

aeoei/2WMt9S(hstiMi
T«L (708)424-8864
(773)581-8864
TAISOME
SKALBIMO MASINAS.
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.

••

H.DECKYS
TEL. 773-585-6624

CARE GIVE1S NEEDED!
Mušt speak English, have experience, compassion, padence, good
penonality, driver's license. Jobs
are in South Wisconsin. TeL 262763-2615. Pb. leave irsMff.

Fence installer wanted.
Full time.
Mušt speak English.
Drivers lic. necessary.
Tel. 708-599-6403.

Big American Co. in necd of
pamters & carpenters. Mušt
have experience and tools. Can
make $12 to $lS/hr. Pb. appry
9755 W. Farragnt, Rosemoat,
IL 60018. TeL 847-928-1000;
E i t 124.

Wintk>w Wttben Needed!

Tai tik dalis lietuvių maldininkų, dalyvavusių šventkelioneįe į Roma

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
KRISTUS YRA SU JUMIS
rį liudijo daug vyskupų, ku
nigų, vienuolių ir tikinčiųjų,
dažnai iki pat kankinystės,
ypatingai per penkiasdešimt
tragiškų komunistinės okupa
cijos ir persekiojimo metų.
Šiandien, atgavusi savo pi
lietinę ir tikėjimo laisvę, Lie
tuva sugrįžo į savo vietą eu
ropinės šeimos tarpe. Laisvė
yra įpareigojanti: mieli lietu
viai, jūsų t a u t a , su savo kul
tūriniu paveldu paženklinta
verte kančių, išgyventų dėl iš
tikimybės krikščioniškam pa
šaukimui, turi įnešti savo in
dėlį dėl dvasinio Europos at
sinaujinimo*" ir susitaikymo
tarp tautų. Šventasis Kazi
mieras, jūsų Globėjas, kurio
dieną švenčiame būtent šian
dien, dėjo dideles pastangas
dėl vienybės Kristaus ir Evan
gelijos vardan. Jo pavyzdys
jums tešviečia ir j u s teveda.
Tegul praeities
liudijimas
jums
būna
akstinas
naujoms
,.Mieli broliai ir sesės lietu
pastangoms
dėl
evangelizaci
viai!
Sveiki
atvykę į 'Šventojo jos.
Trečiojo tūkstantmečio auš
Petro namus', jūsų jubiliejinės
maldos kelionės tikslą! Beveik roje krikščionys su nauja jėga
kiekvieną savaitę bendrosiose girdi savo širdyse aidinčius
audiencijose turiu progą pas apaštalo Pauliaus žodžius:
veikinti tikinčiųjų grupes, at „Caritas Christi urget nos —
vykstančias iš Lietuvos. Šian Kristaus meilė mus ragina"
dien čia j ū s ų yra gausu, nes (2 Kor 5,14). Iš tiesų, šian
atstovaujate visai savo tautai. dienos žmogui, labiau nei bet
Sveikinu Kauno arkivyskupą, kada, reikia Evangelijos, kad
Vyskupų konferencijos pirmi jis galėtų eiti tiesos, laisvės,
ninką Sigitą Tamkevičių, ir teisingumo ir taikos keliais.
jam dėkoju už šiltus žodžius, Visų pirma j a m jos reikia tam,
kuriuos man išsakė jūsų var kad pažintų Dievą ir save pa
du. Taipogi sveikinu Vilniaus tį, kad puoselėtų savo paties
arkivyskupą ir visus čia esan kilnumo suvokimą ir pagarbą
čius vyskupus,
turėdamas gyvybei, atpirktai Kristaus
mintyje ir
nuoširdžiausius kančia.
linkėjimus garbingajam kardi
Iš širdies linkiu, kad ši jubi
nolui Vincentui Sladkevičiui, liejinė maldos kelionė į Romą
kurj sulaikė namuose nestip jūsų bendruomenes labiau at
ri sveikata. Taip pat sveikinu vertų bažnyčios visuotinumo
kunigus, vienuolius ir vienuo plotmei. Apaštalų ir kankinių
les bei visus j u s , čia esančius. atminimo vietų aplankymas,
Mano mintys savaime grįžta susitikimas su Petro Jpėdiniu.
į 1993 metų rugsėjį įvykusią malda, kelta į Dievą kartu su
mano ganytojišką kelionę į jū gausa tikinčiųjų iš visų pa
sų mylimą šalį; taip pat į 1987 saulio žemynų, tegul jus ska
metais Vatikano Bazilikoje tina, brangieji, mylėti Bažny
kartu su gausiai susirinku čią ir jai tarnauti. Dėkime
siais visos Europos vyskupais pastangų pagilinti Antrojo
švęstą ..krikšto" šešių šimtų Vatikano Susirinkimo paži
metų sukaktį. Lietuva buvo nimą, kad galėtumėte perteik
paskutine Baltijos šalis, tapu ti jo mokymus į konkrečias
si krikščioniška ir vienintelė bažrvtinio ir visuomeninio
išliko ištikima katalikų Ben gyvenimo aplinkybes, prade
drijai liuteroniškos Reforma d a n t nuo jūsų šeimų ir nuo
cijos laikotarpiu.
jūsų parapijų. Gailestingumas
ir atleidimas, meilė mažiems
Dėkokime Dievui už lietu
ir vargšams, dosni ir kilniavių tautos ištikimybę Bažny
širdė tarnystė tegul būna jūsų
čiai ir Šventojo Petro Įpėdi
išskiriamieji ženklai, ir tegul
niui, taip pat už tikėjimą, ku

2000 metų kovo 4 dienos,
šeštadienio vidudienį, popie
žius Jonas P a u l i u s II audien
cijoje priėmė Lietuvos jubilie
jinės dienos piligrimus. Au
diencija įvyko Vatikane, Pau
liaus VI audiencijų salėje. Su
sitikime su Šventuoju Tėvu
dalyvavo daugiau kaip 2,000
Lietuvos gyventojų ir užsienio
lietuvių. T a r p j ų — Lietuvos
Respublikos prezidentas Val
das Adamkus su žmona Alma,
lietuviai vyskupai, Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės val
dybos pirmininkas Vytautas
Kamantas su žmona Gražina,
lietuviai kunigai ir vienuolės.
Popiežių pasveikino Lietuvos
vyskupų konferencijos pirmi
ninkas, Kauno arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius. Po pas
tarojo sveikinimo žodžio, po
piežius J o n a s Paulius II pa
sakė kalbą lietuviams piligri
mams (lietuviškai):

2000-CĮJO

krikš. >nybes jubiliejaus proga.

KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖS SAVAITĖ
VATIKANE
Sausio 18-25 d. Vatikane
švęsta Maldos už krikščionių
vienybę savaite buvo iškilus
Jubiliejaus metų įvykis, suar
tinęs krikščioniškąsias Baž
nyčias. Šių iškilmių kulmina
cija — Šventųjų durų atidary
mas Šv. Pauliaus bazilikoje už
miesto sienų (San Paolo fuori
le Mūra). Tai buvo paskutinė
iš keturių Šventųjų durų ati
darymo ceremonijų keturiose
patriarchiškosiose Romos ba
zilikose. Sausio 18 d. ryte po
piežius Jonas Paulius II ati
darė Šventąsias duris dalyvaujat 23 krikščioniškųjų Baž
nyčių atstovams (šioms Baž
nyčioms priklauso apie pusan
tro milijardo krikščionių). Ro
mos popiežius drauge su Kon
stantinopolio patriarchato at
stovu metropolitu Athanasios
ir Anglikonų Bendrijos pirmu
arkivyskupu George Carey
spontaniškai, iš anksto nenu
matytu ceremonijoje gestu,
suklupo ant Šventųjų durų
slenksčio, po to drauge atvere
abi durų varčias. Jkandin jų
pro Šventąsias duris įžengė
kitų Bažnyčių ir Bendruome
nių atstovų delegacija. Simbo
liška ir tai, kad Šv. Pauliaus
bazilikos Šventosios durys pa
stebimai platesnės už kitų
Romos bazilikų Šventąsias du
ris. Beje, Šv. Pauliaus bazili
koje už miesto sienų popiežius
Jonas XXIII prieš 41 metus
paskelbė apie Vatikano II Su
sirinkimo sušaukimą. J jubi
liejaus iškilmes savo atstovus
atsiuntė visos Ortodoksų Baž
nyčios. Anglikonų Bentlrijai
atstovavo jos vadovas Kenterberio arkivyskupas George
Carey. Pasaulinei Liuteronų
Federacijai — jos prezidentas
vyskupas Christian Krause,
Pasaulinei Metodistų Tarybai
— jos prezidentė Frances Alguire. Iškilmėse nedalyvavo
baptistų ir reformatų atstovai
— šios Bažnyčios taip norėjo
pareikšti protestą prieš katali
kiškąją atlaidų samprata. Ne

iškalbingai byloja, jog esate
broliška vienuma Kristuje.
Kristus, kuris yra tas pats
vakar, šiandien ir rytoj, tegul
jus lydi ir teveda jūsų žings
nius. Kristus yra su jumis.
Tegul niekada jūsų neaplei
džia šitas paguodžiantis tik
rumas. Būkite drąsūs skelbė
jai ir džiaugsmingi savo gyvo
buvimo pasaulyje liudininkai!
Popiežius meldžiasi už j u s
ir su nuoširdžia meile visus
jus laimina. Garbe Jėzui Kris
tui!

įgelbėjo ir t a i , ^ad Popiežiš
kosios krikščiomj vienybės ta
rybos s e k r e t o r u s vyskupas
Walter K a s p e r cėjo d a u g pa
stangų siekdamas išsklaidyti
nesusipratimus Jubiliejaus at
laidų k l a u s i m u Įžengiantį į
baziliką
popiežių,
iškėlusį
Evangeliją, sekė koptų orto
doksų, r u s ų ortodoksų ir liute
ronų atstovai.
Krikščioniškųjų
Bažnyčių
atstovai d r a u g e ?u popiežiumi
kalbėjo m a l d a s ir skaitė skai
tinius. G r e t a Šventojo Rašto
skaitinių būvą perskaitytos
ištraukos iš koncentracijos
stovykloje nužudyto evange
likų teologo Dietricho Benhoefferio ir rusų ortodoksų ku
nigo Georgijaus
Florovskio
veikalų.
Popiežius Jonas Paulius II
savo pamoksle įtaigiai ragino
siekti krikščionių vienybės:
„Prasidedant naujam krikščio
nybės tūkstantmečiui, šiais
Malonės metais, kviečiančiais
radikaliai atsiversti į Evange
liją, privalome atkakliai pra
šyti Dvasios suteikti m u m s
vienybės malonę. Mes žinome,
jog kol kas tebesame atsiskyrę
broliai, tačiau esame tvirtai
pasiryžę leistis ; kelią, vedantį
į visišką Kristaos Kūno vieny
bę", — sakė popiežius. Šven
tasis Tėvas pabrėžė, jog krikš
čionių
susiskaldymas
yra
s k a n d a l a s pasaulio akivaizdo
je; jis kenkia š\<jntam Evange
lijos skelbimo visai kūrini
jai reikalui. Anot popiežiaus.
Šventųjų durų atidarymas yra
žingsnis krikščionių vienybės
link. J i s ragino, kad ekumen i š k u m a s lydėtų visą Šven
tųjų metų šventimą. Anot po
piežiaus, istorinis krikščionių
susiskaldymas esąs žmonių
silpnumo išraiška. Šis susi
s k a l d y m a s atsirado „ne be
žmonių kaltės". Popiežius ra
gino, k a d šiais jubiliejaus me
tais „augtų kiekvieno žmogaus
a s m e n i n ė s atsakomybės dėl
susiskaldymo suvokimas". Pa
sak šventojo Tėvo, žaizdas ga
lima išgydyti tik pradedant
nuo „vidinio atsivertimo", kad
e k u m e n i n i s diaiogas neapsiri
botų vien idėjų pasikeitimu, o
taptų pasikeitimu dovanomis
— meilės dialogu. Homilijos
pabaigoje ypač energingai at
rodęs popiežius prisiminė savo
kelionę į Rumuniją ir ten
girdėtus minios skandavimus
„Vienybė! Vienvbė!"
Po popiežiau- homilijos Baž
nyčių atstovai palinkėjo vieni
kitiems ramybes. Tikėjimo iš
pažinimas sukalbėtas graikų,
lotynų ir vokiečių kalba. Iš

kilmė baigėsi ilgais plojimais
šv. Tėvo ir jo svečių garbei.
Kita ekumeninė iškilmė bus
gegužės 7 d. Numatytas ben
dras XX a. kankinių pa
minėjimas Koliziejuje.
BŽ, 2000 m., Nr. 3
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Vyrą Ir moterų kirpėja.
15 metų patyrimas. Greitas,
malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai,
td. 708-422^558.

40,000 per year. Weneed 100crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have vaiki drivers license and transporution Mušt befluentin English.
LA. McMahoo Wtodow WasUng.
TeL 80O-S2O-4155.

Jaunimo centrui aukojo:
$260
$200
$150
$100

• Kaišiadorys. Sausio 18 d.
Kaišiadorių vyskupijos kuri
joje įvyko Kunigų tarybos ir
dekanų posėdis, kuriame ap
tarti sielovados, pasirengimo
Eucharistiniam
kongresui
klausimai, dekanatų šeimos
centrų veikla bti vaikų ir su
augusiųjų katechezės proble
mos, numatyti parapijos ku
nigų ir tikybos mokytojų bend
radarbiavimo gerinimo būdai.

Raymond Petkus.
G. Balanda; Antanas ir Viktorya Valavičiai.
G.Misiūnas.
Barai; K Jučas; P. Grigaravičius; V. ir P.
Janušoniai; E. Jasaitis; C. Kučenas; dr. A.
Laucis; H. Laučius; R. Lukas; Vyt. Miceika; J.
Spurgis; P. Staniškis; D. S. Strasius; J. L.
Šalčius; N. Šumskis; L. Taylor, G. R. Vitkai; M.
J. Vizgirdai; Marija ir Jonas Utz; Jonas ir Jonė
Žebrauskai.

Jaunimo centro taryba ir valdyba taria
nuoširdžiausia, ačiū aukotojams, parėmusiems iio
lietuvybės centro išlaikymą. Aukos nurašomos nuo
valstybės mokesčių. Aukas siusti: Jaunimo centras,
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60632.

Travel Company anticipating representation agreement with

Lithuanian Airlines
Seeks highly motivated individual agent with at least two-three years
experience in the travel business. Knowledge of
SABRE or VVorldSpan or Gabriel required.
Mušt speak Lithuanian and English fluently.
Please apply in confidence and fax resume to
(312)822 0048

i£» STA* ALU*NC£

lt rtiakes a vvorld of difference when
you fly SAS to Lithuania.

No one makes round-

hub. And whether

trip travel to Lithuania

you fly Business Gass

easier and rnore convenient

Economy Class, you can be

than SAS. From Chicago, we

sure our service will be wortd-class.

offer daily service to Vilnius with

and wil! aflow you to arrive rested and

just orte hassle-free connection

refreshed - all for a reasonatte fare.

through Stockholm. Our 4:30 p.m

Fmd out wtiat a vvorld of difference

departure gtves you a rdaxed morn-

SAS can make for your next trip.

ing arrivai for business or pleasure

Just call your Travel Agent or SAS

When you're ready to retura you'll

at 1-800-221-2350 For more infor-
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ŠAUKSMAS

i Vhiems laisvės gynėjams savo mirties, kančių
Išpirkusiems Lietuvai Laisvę,
nepriklausomybę.
tli tėvynę, už motulę,
gontinę mūsų brangią,
Kai audros žemėj siaus
Ir kraujas jos pašauks
Į kovą žūtbūtinę
Ąžuolai ir liepos trauks.
Per laukus plačius,
Per žalius miškus
Žengė broliai artojėliai
Laisvės dalią parsinešt
Virto liepos, virto pušys,
Virto ąžuolai, beržai, klevai.
Už tėvelį, už broliuką,
UŽ sesutę savo jauną,
Kai lietūs žemę plaus,
Ir motina pasauks
Į kovą paskutinę
Ąžuolai ir liepos trauks.
Priešų apsupty,
Žūčiai pasmerkti
Degė širdys jaunos, tvirtos
Aukuro žaizdre, ugny.
Vįrto liepos, virto pušys,
Virto ąžuolai, beržai, klevai.
Tauragė 2000.02.27

kaina
KAD BŪTŲ AIŠKU

Ačiū Antanui Paužuoliui už
Jų sudėtos aukos šventos,
rūpestį, ką duoda A.P.P.L.E.
Išpirkta Tėvynė mūsų —
Lietuvos mokytojams? (Laiš
Baisi naktis negrįš,
kai ir nuomonės, kovo 10 d.).
Bus vėl laisva šalis
Viską čia pakartotinai išvar
Jie ąžuolais pavirto,
dinti užimtų per daug laiko ir
Liepomis, beržais, klevais.
vietos. Tačiau, trumpai atsa
kant — AJ*.P.L.E. stengiasi
Vėl plynam lauke,
patenkinti Lietuvos Respubli
Žaliame miške
kos Švietimo ministerijos ir
Sužaliuos berželio šakos,
Lietuvos pedagogų kasmet pa
Ąžuolų šventa giria.
siūlytas labiausiai rūpimas te
Žalios liepos, žalios pušys,
mas. Dvi pakartotinai pagei
Žali ąžuolai, beržai, klevai.
daujamos — tai pasidalinti
patirtimi, kaip koreguoti ne
Mūsų kraujas, mūsų širdys
tinkamą elgesį klasėje ir kaip
— Tau, brangi tėvyne, skirtos — spręsti socialines problemas,
Te saulė žemėn švies
kurios trukdo mokiniui pasi
Ir kraujas netekės
savinti mokslą.
Mūs kova laimėta —
„Amerikietiškas — laisvas
Ąžuolai ir liepos augs.
pasirinkimas ir neapibrėžtas
laisvas elgesys" (kas jie bebū
Stosime greta
tų), jei pasiekė Lietuvą, tai ne
Vėl žaliam miške
per A.P.P.L.E., bet kitais bū
Gint tėvynę, laisvę, garbę
dais ir kitais keliais.
Milžinų tvirta dvasia.
Ritonė Rudaitienė
Žalios liepos, žalios pušys,
Lemont, IL
Žali ąžuolai, beržai, klevai.
Petras

Sadauskas

ATŽANGUS ŽINGSNIS
„Draugas" Nr. 34 (2000 m.
vasario 17 d.), remdamasis
BNS žiniomis, savo pirmojo
puslapio pačioje pradžioje rašė
apie Lietuvos Seimo priimtuo
sius baudžiamosios teisenos
pakeitimus ir skelbė, kad tie
pakeitimai atvėrė kelią isto
riniam teisingumui. Iš tikrų
jų gi kai kurie jų yra atgrąžos
žingsnelis į viduramžiams bū
dingą baudžiamąją teiseną.
Rupiai apibūdinant, istorija
pažįsta trejopą baudžiamąją
teiseną: rungtynine, inkvizici
nę ir mišrią. Senoji romėnų
teisė pažino rungtynine bau
džiamąją teiseną. Joje visa bylosenos iniciatyva buvo* kaltin
tojo ir kaltinamojo rankose.
Pirmasis kaltino, teikė įrody
mus, antrasis gynėsi. Abudu
rungėsi tarp savęs, o teismas
(pretorius ir prisiekusieji) po
tų rungtynių viešai balsavo, ir
tas sprendimas buvo galuti
nis.
Valstybės iniciatyva bau
džiamojoje teisenoje
ėmė
reikštis jau Karolio Didžiojo
meta (VIII amž.). Pamažu ji
plėtojosi, stiprėjo ir viduram
žiais atsidūrė jau visiškai
valstybės ar Bažnyčios teismo
rankose. Čia viską ex oficio at
liko teismas: rinko įrodymus,
tardė, kankino, bandė, spren
dimus vykdė. Šioje inkvizi
cinėje teisenoje visiškai išnyko
kaltintojo ir kaltinamojo bet
koks aktyvus vaidmuo — jie
tapo tik savotiškais tyrimo objetais. Viską atlikdavo teismas
ez oficio: dažnai raštu, kartais
slapčia, be jų dalyvavimo.
Renesanso laikmečiu (XIVXVI amž.), siekiant išsivaduo
ti iš viduramžių feodalinės
priespaudos ir nusižiūrint į
senąją graikų bei romėnų kul
tūrą, pradėjo labai pamažu at
kusti ir pats žmogus. Tuo bū
du ir jo aktyvus vaidmuo ėmė
po truputį ryškėti ano meto
baudžiamojoje teisenoje, kuri
ilgainiui XVII amžiuje tapo
jau mišrialyte.
Mišrioji baudžiamoji teiseną
išsiplėtojo po visą civilizuotąjį
pasaulį ir, kiek kitėdama, iš
liko ligi mūsų dienų. Ji pa
lengva sėdo baudžiamojon tei
sės geležiniais savo princi
pais, kurie draudė valdžiai
griebtis kaltinamajam nepa
lankių veiksmų. Tie principai
dažnai buvo pramenami loty
niškais posakiais, kaip „Nullum crimen sine lege" (nėra
nusikaltimo be įstatymd), JEx
post facto" (atgalinis įstaty
mas), „Nulla poena sine loge"
(nėra bausmės be įstatymo),

timai yra kietas riešutas ir
bus sunkus galvosūkis, kurį
kelią pasirinkinti — Morkvėno ar Dorošuko.
Bronius Nemickas

„Habeas corpus" (kaltinamojo
paties pristatymas teismui),
JLocus regit actum" (kaltina
masis teisiamas toje valsty
bėje, kurioje įtariamas nusi
kaltęs) ir visa eilė kitų. Siek
dami apsaugoti žmogaus oru
mą ir jo prigimtąsias teises,
šie principai (kad ir be loty
niškų pravardų) įsigalėjo ne
tik civilizuoto pasaulio bau
džiamojoje teisėje, bet ir kons
titucijose bei tarptautinėse
sutartyse. Tačiau Lietuvos
Respublikos Seimo 2000 m.
vasario 15 d. priimtieji bau
džiamosios teisenos pakeiti
mai pamynė po kojų du pag
rindinius baudžiamosios tei
sės principus, — JSx post fac
to,, ir „Habeas corpus", — gru
biau tariant, įteisino sovie
tams būdingą atgalinį įstaty
mą ir užakinį teismą.
Netiesa, kaip klaidingai ra
šyta, kad šie pakeitimai yra
baudžiamojo proceso (teise
nos) normos, pasaulyje netu
rinčios atitikmens. Juk sovie
tinio baudžiamojo statuto 58tojo straipsnio normos galiojo
ne tik atgal, bet ir visur. Tatai
patyrė Lietuvos žmonės savo
kailiu. Ir Nurenbergo teismas
susidorojo su Vokietijos na
ciais už jų prieškarinius ir
karo meto nusikaltimus, rem
damasis jau po karo (1946 m.)
sąjungininkių (Anglijos, Pran
cūzijos, Jungtinių Amerikos
Valstijų ir Sovietų Sąjungos)
sudarytais susitarimais. Iz
raelis, įsisteigęs tik 1948 m.,
teisė nacius taip pat už jų kur
kas anksčiau (dar prieš Izrae
lio valstybės įsisteigimą) ir vi
sur kur (ne Izraelyje) žydams
padarytąsias skriaudas.
Pagaliau ir Lietuvos pirmoji
respublika neišvengė atgalinio
įstatymo. Jis buvo išleistas
bene 1936 metais kovai su
nesąžiningumu ūkinėse orga
nizacijose. Šiaulių apygardos
teismas,
pirmininkaujant
Morkvėnui (vardo neatsime
nu), remdamasis šiuo įstaty
mu, Jonui Lapėnui už jo ne
sąžiningą veiklą „Maiste" pri
siuvo* 8-nerius metus sunkių
jų darbų kalėjimo. Bet Ape
liaciniai rūmai, pirmininkau
jant Sergiejui Dorošukui, to
atgalinio įstatymo netaikė ir
Šiaulių apygardos teismo
sprendimą panaikino. Tatai
man yra pasakoję Apeliacinių
rūmų teisėjai Leonas ir Kaz
lauskas (jų vardu neatsime
nu).
Taigi ir dabartiniams Lietu
vos teismams Seimo priimtieji
baudžiamosios teisenos pakei

PRASMINGA IR
PELNINGA
INVESTICIJA
Atgauta laisvė nuėmė ant
rankius ir pančius nuo kojų,
atrišo akis ir atkimšo ausis,
tačiau visuomenė nebemoka
ta laisve naudotis: rankos
gviešiasi svetimo turto, paky
la prieš brolį ar save patį, ko
jos eina į klystkelius, akys
ieško bjaurasties, o ne grožio,
nes ausys tebegirdi iš praei
ties einantį kipšo balso aidą.
Taip pasireiškia nesuvokta ir
doroviniais principais nepa
grįsta laisvė. Panašiai nutiko
su laisvu verslu. Nesuvokta ir
moderniais principais negrin
džiama, laisvė versle taip pat
neatneša naudos. Daugelis
verslu laiko prekybą, o preky
ba tėra viena grandis verslo
grandinėje. Verslo sėkmę le
mia moderni gamyba, gami
nių patrauklus įpakavimas ir
reklama, racionalus transpor
tavimas ir prekyba. Tačiau ir
prekiauti nemokame. Nemo
kame pirkėjo privilioti prie
prekystalio, o, jei jis pats atei
na, prekę slepiame po prekys
taliu. Turiu omeny mūsų tur
tingą kultūrinį paveldą, kurio
deramai nepristatome užsie
niui. Čia neparduodant, o tik
parodant galime gauti paja
mas, tačiau nerodydami no
rime gauti pajamas, laukiame
rėmėjų, labdarų iš užsienio,
kad padėtų atstatyti, restau
ruoti kultūros paminklus. To
kio verslo vardas yra elgetystė.
Turėdamas 12 metų, 1944
m. iš Lietuvos pasitraukęs ir
pirmą kartą 1995 m. čia apsi
lankęs, čikagietis inžinierius
Algis Liepinaitis po Lietuvą
daug keliavo, domėjosi mūsų
istorijos, kultūros paminklais,
muziejais, bažnyčiomis, pili
mis, parkais, žavėjosi jais, ta
čiau visur pasigedo nedidelių,
į turisto krepšį telpančių, lei
dinukų apie paveldo objektus
ne tik užsienio kalbomis, bet
ir lietuvių kalba.
Norėdamas parodyti pavyz
dį, kaip reikia pristatyti lan
kytojui kultūrinio paveldo ob
jektą, taurus tautietis savo
iniciatyva ir finansine para
ma išleido septyniomis kalbo
mis spalvotus lankstinukus
su pakankamai informaty
viais tekstais ir kokybiškomis
iliustracijomis apie jį sužavė
jusį Pažaislio ansamblį. Tie
lankstinukai jau pasklido po
įvairias šalis, o Pažaislio lan
kytojų pastebimai pagausėjo.
Gal pajamos iš platinamų
lankstinukų nėra ženklios, ta
čiau per naują traukos objektą
jos, be abejonės, rasis kitais
badais.
Lietuvoje užsieniečiams lan

kytinų vietų gausu, tik reikia
deramai jas parodyti, nepa
gailėti investicijų į informaci
nius leidinukus, nes jos atei
tyje atsipirks su kaupu. Tuo
turėtų pasirūpinti mūsų vers
lininkai, turistinės organiza
cijos, Kultūros ministerija,
kultūros paveldo objektų ad
ministracija.
Algimantas Zolubas
Vilnius
PLATELIŠKIAI
ATSILIEPKITE
Telšių vyskupas Antanas
Vaičius ir Platelių parapijos
klebonas Antanas Gylys prašo
daugiau aukų Platelių ir Ber
žoro bažnyčių remontui. Iki
dabar atsiliepė su 100 dol.
kiekvienas: Valeria Pleirys,
Alezander Petrauskis, Vaclo
vas Mpmkus, o dr. Antanas
Razma aukojo 1,500 dol.
Aukas siųskite: Dr. A. Raz
ma, 15 W. 345 81st St., Burr
Ridge, IL 60521.
Aukas persiusiu vysk. A.
Vaičiui.
Antanas Razma
Burr Ridge, IL
PRIKELKIME TAUTOS
ŠVENTOVĘ
Paminklinė Prisikėlimo baž
nyčia buvo pradėta statyti
1934 m., kaip padėka Visaga
liui už atgautą laisvę ir ne
priklausomybę. Šios šventovės
statybos užbaigimą sutrukdė
(1940 m.) sovietinė okupacija.
Po karo čia įsikūrė Radijo ga
mykla.
Prasidėjus tautiniam atgi
mimui Lietuvoje, visuomenė
pradėjo reikalauti, kad šven
tovės statinys būtų sugrą
žintas tikintiesiems. 1989 m.
įsikūrė šio tautos paminklo at
statymo komitetas. 1990 m.
vasario 14 d., Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos sprendimu
Nr. 89, statinys buvo perduo
tas
atstatymo komitetui.
Prasidėjo atstatymo darbai.
Tačiau tenka apgailestauti,
jog per dešimt nepriklauso
mybės metų nepavyko atstaty
ti šio nepriklausomybės sim
bolio. Per metus tepavyksta
surinkti po 150-170 tūkst. Lt.
Šiuo metu jau atlikta darbų
daugiau kaip už 5 mln. Lt (at
statytas mažasis bokštelis, ku
riame turėtų būti įrengta ko
plyčia žuvusiems kovose už
Lietuvos nepriklausomybe; at
statytas išorės sienų mūras; iš
dalies sutvarkytos centrinės
navos lubos ir terasos stogas;
išgriauti ir pasalinti gelžbe
toniniai perdengimai; atstaty
ti vargonų ir šoniniai balko
nai; sutvirtintas gelžbetoninė
mis ir metalinėmis konstruk
cijomis bokštas). Didesnę dalį
aukščiau minėtos sumos suda
ro aukos (pavienių ir juridinių
asmenų).
Kad šventovė galėtų pradėti
veikti (panaudojant ją ne tik
bažnytinėms, bet ir kultūri
nėms reikmėms) dar reikia
apie 10 mln. litų (sutinkamai
su paruošta technine doku
mentacija ir sąmata). Pirmaei
liu uždaviniu šiuo metu yra
sustabdyti tolimesnį statinio
irimą dėl atmosferinio povei
kio: nutinkuoti statinį iš išo
rės, sustatyti duris, langus.
Komitetas daro viską, kad šis
tautos paminklas būtų atsta
tytas iki 2002 m. pabaigos.
Tačiau turint omenyje sudė
tingą Lietuvos finansinę būk
lę, o taip pat sunkią Lietuvos
žmonių socialinę padėtį, At
statymo komitetas kreipėsi
(š.m. vasario mėn. pakartoti
nai) dėl finansinės paramos į
Lietuvių fondą Lemonte (JAV)
bei į Tautos fondą Kanadoje.
Apie šventoves atstatymo eigą
komitetas pateikė papildomą
informacinę medžiagą (tame
tarpe video) Lietuvių Ameri
koje televizijos direktoriui Ar
vydui Reneckiui.
1999 m. gruodžio 3 d. Kaune
įvyko konferencija skirta šios
šventovės problemai spręsti.

kurioje buvo priimta nuostata
įsteigti rėmimo fondą. Mano
me, jog minėtos konferencijos
atgarsiai ir paskelbta informa
cija dienraštyje „Draugas" bei
per lietuvių TV, paskatins pri
sidėti aukomis, atstatant tautos
šventovę ne tik Lietuvos žmo
nes, bet ir tautiečius išeivijoje.
Manau, jog neapsiriksiu
teigdamas, kad Lietuva neturi
svarbesnio paminklo istoriniu,
dvasiniu, bažnytiniu, kultūri
niu, patriotiniu, architektūri
niu bei politiniu aspektu, ku
ris taip atspindėtų mūsų tau
tos kančias ir kovas už išsi
vadavimą, taip simbolizuotų
mūsų tautos praeitį, dabartį ir
ateitį, peržengiant trečiojo
tūkstantmečio slenkstį — pa
žymint Kristaus atėjimo į mū
sų žemę neeilinį jubiliejų. Pri
keldami šią šventovę, pagerb
sime Lietuvos sūnus, žuvusius
kovose už nepriklausomybę,
įžiebsime naują viltį prisikelti
iš moralinio ir dvasinio nuo
smukio.
Komiteto atsiskaitomoji są
skaita Nr. 944001607 (litais)
ir Nr. 953006091 (valiuta) AB
Lietuvos taupomojo banko
Kauno m. Centro skyriuje,
banko kodas 60104.
Prof. Vytautas Nezgada
paminklinės Prisikėlimo
bažnyčios atstatymo tarybos
vykdomojo komiteto vardu.
IŠSAUGOKIME
IDEALIZMĄ
Atkelta iš 3 psl.
rj e .
mokratijos požiūriu tai geras
darbas, griovėm kalėjimą, bet
yra juk ir kerštą sugniaužu
sių, už okupaciją, už jos nuos
tolius ir skriaudas nė per
plaukelį neatsiprašiusių; tad
pagalvokim, jeigu kam reikia
— kur didesni Lietuvos drau
gai.
Kartkartėmis atvykstantys
svečiai stebi Lietuvos 10-ties
metų pažangą ir sako — pa
darėte nepaprastai daug. Gal
būt, bet padarėm ir per mažai
— tą patys sau sakome. Ga
lėjom anksčiau ir be nuostolių
įsivesti pinigus, seniai užbaig
ti nuosavybės grąžinimą ir
reguliavimą, neklampoti įmo
nių privatizavime geriems vy
rams už dyką ir negąsdinti
užsienio investitorių, nešančių
tokį trūkstamą kapitalą, savo
įstatymais ir aukštų biurok
ratų kyšiais. Pastaruoju metu
dar ir plytomis. Turėjom la
biau saugoti kiekvieną, norin
tį ir pradedantį savarankiškai
dirbti. Plačiame pasauly galė
jom būti ES kelyje jau kartu
su Estija; senokai galėjom bū
ti kartu su Vyšegrado grupe
— su Lenkija, Čekija, Vengri
ja, o joje ir arčiau NATO, be
veik ketvirtoji grupės šalis.
Būtume dabar jau ištrūkę iš
erelio „geopolitikos" gniaužtų.
Turėjom fantastinį Lietuvos
paveikslą pasaulio akyse —
drąsios laisvų žmonių šalies,
nesiklaupiančios net prieš
tankų ir specnazų diktatą. Tai
buvo didžiulis moralinis kapi
talas, kurio nemokėjome grei
tai paversti kitokiu, nacionali
nio gerbūvio kapitalu. Per
nelyg aršiai kovojom tarpusa
vy. Dar šiek tiek Lietuvos pa
veikslo yra išlikę, kai kur itin
gražiai prisimena, kaip prieš
porą dienų Jungtinių Valstijų
Kongrese. Tik patys to pa
veikslo negriautum, o bestatydami naujos demokratinės
Lietuvos pastatą nepavirskim
Babelio statybininkais. Nepraraskim valios, galimybės ir
progos jungtis į svarbiausią
tarptautinio saugumo struktū
rą — NATO. Tam turime šian
dien pakankamai realų įdirbį
ir palankumo įvairiose šalyse,
ir tai reikštų, kad Kovo 11osios žygis bus užbaigtas, jo
kia vakarykščia jėga mūsų nebeatgręš atgal. Praleidę šias
galimybes, liktume prie tary
binės geldos, tai yra perspek
tyviniame Rusijos protekto-

DRAUGAS, 2000 m. kovo 14 d., antradienis
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A. t A.
DANUTĖ
LEMBERTIENĖ

Jos mirties metinės 2000 m. kovo 14 d. Jos neužmiršta
ir liūdi vyras, dukros, anūkėliai, tėvai, anyta, daug jos
draugų — visi ją mylėjo. Kaip galima užmiršti jos gražų
gyvenimą ir nuostabią sielą?..
Tą dieną prisiminkite ją maldose.
Šeima.
Tauriam Lietuviui

A. t A.
ADOLFUI ARMALIUI
mirus, liūdinčią žmoną GENĘ, gimines Lietuvoje ir
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir dalinamės
netekties skausmu.
Monika Andrijauskienė
Stefanija Česnienė
Aldona Česnaitė
Roma ir Danielius Degėsiai
Jadvyga Giedraitienė
Angelė ir Albinas Karniai
Emilija Kiaunienė
Birutė Sekmakienė
Danutė ir Liutaveras Siemaškos
Aldona ir Juozas Bulaičiai
Janina Vienužienė
Leokadija Žvynienė
St. Petersburg, FL

J

AtA
EDAI BRAŽĖNIENEI
mirus, jos vyrą VILIŲ BRAŽĖNĄ, dukrą LYVUĄ
GARSIENĘ ir visus artimuosius bei giminaičius
netekties skausme širdingai užjaučiame.
„Sietynas'
Daytona Beach, Florida

„Dainavos" ansamblio Hanau, Vokietijoje steigimo
pirmūnui, jo perkėlimo į Čikagą vadovui ir buv.
įlgamečiui valdybos pirmininkui

AtA
ALBINUI DZIRVONUI
mirus, jo žmoną GABRIELĘ, seserį ADELĘ
JUŠKEVIČIENĘ su šeima, dukras DALIĄ
BARTKIENĘ ir RASĄ DILGER su šeimomis,
gimines ir artimuosius JAV ir Lietuvoje nuoširdžiai
užjaučia
Buvę „Dainavos " ansambliečiai:
Onutė ir Alfonsas Alčiauskai
Danguolė ir Petras Griganavičiai
Vilius Juška
Elena ir Mečys Krasauskai
Elytė ir Zigmas Radvilai
Irena ir Eugenijus Slavinskai
Irena ir Leonas Sodeikos
St. Petrsburg, FL
rate.
Žinoma, ne dėl to Lietuvos
patriotai žuvo Sausio 13-ąją ir
Rytų pasienyje. Kovo 11-osios
proveržis į laisvę, į laisvai pa
sirenkamą demokratinį pa
saulį turi būti tęsiamas ir įgy
vendintas. Lietuva nesvyruos
kaip neaiški gėlelė pasaulio
pagairėje; ji bus arba demok
ratiniuose Vakaruose, arba

J

autoritariniuose Rytuose. Te
gul visi pasirašiusieji po Kovo
11-osios atkuriamojo Akto
tekstu ir visi prisidėję darbais
šiandien suvokia laikotarpio
svarbą ir savo pačių atsako
mybe.
Mane taip kalbėti paskatino
atsakomybės jausmas, dar
kartą prisiimu atvirumo kaltę.
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Mediniai, gražiausiomis spalvomis numarginti Velykų margučiai iš Lie
tuvos jau pasiekė „Draugo" krautuvėlę. O tas margučių'gražumas, tų
spalvų įvairumas! Skubėkite, kad atvykę pirmieji jų pasirinkti, namo ga
lėtumėte išsinešti pačius gražiausius! „Draugo" krautuvėlė dirba pirma
dienį-penktadieni nuo 8:30 vai.r. iki 4:30 vai.p.p.

U r š u l ė A s t r i e n ė , ilgametė
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus liaudies menininkė,
balandžio 8 d. ves Velykų
margučių skutinėjimo pamo
kėlę. Visi, norintys pasimokyti
velykaičių skutinėjimo meno,
turėtų atsinešti svogūnų lukš
tuose ar kituose dažuose dažy
tų virtų kiaušinių. Pamokėlė
prasidės 11 val.r. Mokestis už
ją - 9.50 dol. ir 7.50 dol. mu
ziejaus nariams. Daugiau in
formacijos tel. 773-582-6500.
Šv. Kazimiero seserų rė
mėjų draugija rengia „Gamės
Bingo Party - ' (Žaidimų popie
tę) balandžio 9 d. 2 vai. p.p.
Maria aukštesniosios mokyk
los patalpose (67 gatvė ir California Ave.). Įėjimas iš kiemo
puses nuo 12 valandos. Bus
galima nusipirkti užkandžių
— kugelio, dešrelių, pyrago ir
kavos. Bus parduodami ska
nūs, įvairūs namie kepti pyra
gai. Seselės ir rėmėjos kviečia
atsilankyti, linksmai praleisti
laiką draugų tarpe ir tuo pa
remti Šv. Kazimiero seserų
vienuolyno reikalus. Pasižymėkit dieną ir laiką. Lauksi
me visų.
Lietuviškos šv. Mišios
Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje Marquette Parke vyksta kasdien
7:30 vai. r., sekmadieniais 8 ir 10:30 val.r., švenčių dieno
mis - 7 val.r. Išpažinčių klau
soma šeštadieniais nuo 4 iki
4:45 vai. p.p. Norėdami pak
rikštyti savo kūdikį, turite
klebonijos raštinėje susitarti
iš anksto. Dėl vestuvių datos
reikia susitarti prieš šešis mė
nesius, tinkamai pasiruošti.
Sergančiam ligoniui kunigą iš
kviesti galima bet kurią va
landą telefonu. Nauji parapi
jiečiai užsiregistruoja kleboni
jos raštinėje. Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos bažnyčios
adresas: 6820 S. Washtenaw,
Chicago, IL 60629; tel. 773776-4600.

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
tel. 630-690-4051.
Augie J . Altar stipendija
(500 dol.) bus skiriama stu
dentams,
besimokantiems
2000-2001 mokslo metais. Sti
pendijos prašytojai turi būti
lietuvių kilmės Ulinois valsti
jos gyventojai, studijuojantys
medicinos, farmacijos, veteri
narijos, zoologijos, psichologi
jos, žemės ūkio ir kt. mokslus.
Studentai ir jų tėvai turi pa
teikti vieną iš 1040, 1040EZ
arba 1040A užpildytų formų
bei W2 formas, net jei vienas
iš tėvų dirba. Studento pažy
miai turi būti ne mažiau kaip
2 balai 4 balų vertinimo siste
moje (privaloma pristatyti ofi
cialią pažymių transkripciją).
Be šių dokumentų stipendijos
prašymas nebus svarstomas.
Be to, studentas turi mokytis
akredituotoje kolegijoje, uni
versitete, apylinkės kolegijoje
arba turi būti į šias mokyklas
priimtas. Norėdami gauti dau
giau informacijos ir stipendijų
prašymų lapelius, turite rašy
ti: The Augie J. Altar Scholarship, c/o 7115 W. 91st Street,
Bridgevievv, IL 60455-2048. Į
prašymų laišką reikia įdėti
naują voką su savo atgaliniu
adresu ir pašto ženklu. Pašto
ženklas turi atitikti vienos un
cijos svorio laiško kainą.*Užpildyti stipendijų prašymai tu
ri būti gauti iki š.m. gegužės
31 d. Komisijos sprendimai
bus pranešti iki birželio 29 d.

Kaip pranešama iš Los
Angeles, CA, prel. Jonas
Kučingis praėjusio sekmadie
nio vakare buvo ištiktas insul
to ir nuvežtas į Glendale Memoriai ligoninę. Visi prašomi
pasimelsti už jo sveikatą. Prel.
J. Kučingis yra 92 metų
amžiaus.
Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", kovo 15 d.,
trečiadienį, 2 vai. p.p. bus
sveikatingumo paskaita. Kal
bės dr. Nijolė Stankevičiūtė.
Tema — „Šlapimo takų ligos".
Nepraleiskite progos įsigyti
daugiau žinių sveikatos reika
lais, ypač kai tas žinias turime
progos išgirsti lietuviškai, kai
mūsų nuoširdūs gydytojai au
koja laiką paskaitoms! Po pas
kaitos' — bendri pietūs. Visi.
maloniai kviečiami ir laukia
mi.
Gavėnios
susikaupimą
kovo 18 d. Ateitininkų namuo
se ves kun. Sigitas Žilys. Vie
tas užsisakykite, skambinda
mi Irenai Polikaitienei tel.
630-257-2022.
„Septyni Kristaus žo
džiai", — Teodoro Dubois re
liginę kantatą rengiasi atlikti
Pal. Jurgio Matulaičio misija
ir Lietuvos Vyčiai. Koncertas
vyks balandžio 2 d. Pasaulio
lietuvių centre Lemonte. Daly
vauja jungtinis choras: Palai
mintojo Jurgio Matulaičio mi
sijos ir Lietuvos Vyčių, švenčiąs 40 metų jubiliejų. Taip
pat dalyvauja solistai: Lijana
Kopūstaitė-Pauletti, Algiman
tas Barniškis ir Povilas Strolia. Vargonais palydės Rober
tas Mockus ir 13 profesionalių
muzikantų orkestras. Diri
guos Jurgio Matulaičio misijos
choro vadovė Birutė Mockienė
ir Faustas Strolia. Tuoj po šv.
Mišių misijos bažnyčioje, 12
vai. rengiami pietūs centro di
džiojoje salėje, o 1:30 vai. p.p.
PLC Lietuvių fondo salėje —
koncertas. Rengėjai pageidau
ja, jei yra įmanoma, nusipirkti
bilietus iš anksto. Juos galima
įsigyti Pasaulio lietuvių centre
prieš šv. Mišias ir po Mišių
arba skambinant tel. 630-2578346. Visuomenė kviečiama
gausiai dalyvauti šiame neei
liniame koncerte.
Kryžiaus kelias Gavėnios
metu Pal. J. Matulaičio misi
joje einamas kiekvieną penk
tadienį prieš šv. Mišias - 7:40
val.r.
Rašytojos Nijolės Jankųtės-UŽubalienės
naujosios
knygos „Atvirukai" sutiktuves
rengia Lietuvių rašytojų drau
gija, talkinant Vydūno fondui
ir vyr. skaučių „Verpsčių"
draugovei. Sutiktuvės vyks
kovo 31 d., penktadienį, 7 vai.
v. Jaunimo centre.
Marąuette Parko 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.

Praėjusiais metais klau
sėmės ugningosios Carmen
dainuojant, o šių metų pagrin
dinė operos veikėja bus Viole
ta. Lietuvių operos statomo G.
Verdi „La Traviata" spektak
lio premjera vyks gegužės 7 d.,
sekmadienį, 3 val.p.p. Morton
auditorijoje 2423 S. Austin
Blv., Cicero. IL). Pooperinis
koncertas bus rengiamas ge
gužės 14 d. sekmadienį, 3
val.p.p. Jaunimo centre. Bilie
tus į operą ir autobuso bilietus
galite užsisakyti paštu, ra
šant: Lithuanian Opera Co.,
3222 W. 66th Place, Chicago,
IL 60629; tel. 773-925-6193:
Arba galite atvykti į „Sekly
čią" (2711 W. 71st St., Chica
go, IL 60629; tel. 773-4762655) savaitės dienomis nuo 9
vai. iki 4 val.p.p., šeštadie
niais nuo 10 vai. iki 2 val.p.p.
Jaunosios žvaigždes - 2000 mokslo metų Maironio lituanistinės mokyklos abiturientų laida Šiemet mokyklą
baigs 13 mokinių. Is kairės: Kęstutis Daugirdcs, Nyka Aukštuolytė, Aras Galinaitis, Sandra Gednmaitė, Alek
sa Janušaitė, Aurelija Končiūtė, Nida Lendraitytė.

SAN DIEGO LIETUVIŲ
KLUBAS PABUDO
San Diego Lietuvių klubas
paminėjo 10 metų Lietuvos
nepriklausomybės
atgavimo
dieną. Minėjimo programą ve
dė Violeta Pivoriūnas ir Gied
rė Milašius. Smuiku grojo David Pivoriūnas, akordeonu Juozas Gurskas, liaudies dai
nas dainavo V. Tuskėnas ir J.
Gurskas, kanklėmis skambino
ir dainavo Simona Valančiūtė.
Vadovo Stasio Milašiaus tauti
nių šokių ansamblis „Jūra"
įspūdingai, gražiai pašoko
tautinius šokius. Susirinkimas-minėjimas buvo užbaig
tas linksmai nusiteikus prie
skoningai paruoštų valgių sta
lo.
Giedrės ir Stasio Milašių dė
ka San Diego Lietuvių klubas
pabudo iš snaudulio ir vis
daugiau yra lankomas naujai
atvažiavusių lietuvių. Klubo
susirinkimai vyksta antrąjį
mėnesio šeštadienį 1 val.p.p.
Klubo adresas: Allied Gardens
Recreation, 5155 Greenbriar
Ave, San Diego,. CA.

„ŽVAIGŽDŽIŲ VAKARAS" MAIRONIO
MOKYKLOJE
šių metų sausio 29 dieną
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte, įvyko Maironio mokyk
los „Žvaigfdžių vakaras". O
tos žvaigždės — tai gerbiami
mokyklos rėmėjai, dosnūs au
kotojai, mokytojai ir visi, ku
rie vienokiu ar kitokiu būdu
prisidėjo prie mokyklos augi
mo ir gerinimo. Geradarių
vardai, išrašyti ant aukso
spalva žibančių žvaigždžių, iš
puošė šventinę vakaro salę.
Ypatinga padėka vakaro metu
buvo išreikšta Lietuvių fon
dui. Visi mokiniai ir mokytojai
pasirašė ant didžiulio padėkos
plakato ir įteikė jį LF pirmi
ninkui P. Kiliui, dėkodami už
skirtą 15,000 dol. lygiavertės
sumos finansinę paramą (matching funds).
Gražiai spindėjo pagrindi
nės, daug vilties teikiančios,
jaunosios žvaigždės — tai 40oji Maironio lituanistinės mo
kyklos abiturientų laida. Šiais
metais mūsų mokyklą baigs

16 moksleivių. Tai — Kęstutis
Daugirdas, Nyka Aukštuolytė,
Aras Galinaitis, Sandra Giedrimaitė, Aleksa Janušaitė, Au
relija Končiūtė, Nida Lendrai
tytė, Vytas Norušis.Vilija Pauliūtė, Vytenis Šilgalis, Aure
lija Sušinskaitė, Donatas Valaiša, Audra Valiulytė, Pau
lius Elvikis, Rima Kuprytė ir
Marius Žymantas. Jiems vi
siems buvo nuoširdžiai palin
kėta sėkmės ateinančiuose
abitūros egzaminuose. O tėve
liams dėkojame už pasiauko
jimą skiepijant savo vaikams
meilę tėvynei Lietuvai, jos pa
pročiams, istorijai ir kalbai.
Tikimės, kad visi, kurie ne
pabūgo sniego pūgos bei šalčio
ir atvyko į šį vakarą, laiką
praleido smagiai, skaniai pasi
vaišino. A. Šoliūnienės vaka
riene ir Miceikos (jSelect
Wines & Liquors of Woodridge"), ir Jodwalių („Willowbrook Ballroom") ir Garbonkų,
First Personai Bank Orland

Parke ir Lemont National
Bank. Ačiū jiems visiems!
Nuoširdžiai dėkojame vaka
ro organizaciniam komitetui.
Tai: Sigitai Balzekienei, Lore
tai Grybauskienei, Eglei Matutienei, Teresei Meiluviėnei,
Astai Razmienei, Aušrelei Savukynienei, Reginai Šaulienei
ir Irmai Watson už sėkmingą
ir smagų vakarą!
Mūsų tikslas pasiektas! Di
džiausias šio vakaro laimė
tojas — tai Maironio mokykla!
Visų „Žvaigždžių vakare" da
lyvavusiųjų ir loterijos bilietus
platinusiųjų dėka buvo su
rinkta daugiau kaip penki
tūkstančiai dolerių! Tiek pat
iš likusio lygiavertės sumos fi
nansinės paramos fondo (matching funds) pažadėjojjaankoti Lietuvių fondas.
Taigi visų mūsų dėka Mairo
nio mokykla stiprėja, savo
darbu ir jūsų aukų dėka už
degdama vis daugiau ir dau
giau žvaigždžių, kurios vienu
ar kitu būdu gražiai garsina
Lietuvos vardą visame pasau
lyje.
I.W.

ŠVENTINIAI
RENGINIAI KANADOJE
Pasitikdama Kovo 11-ąją,
Lietuvos Respublikos ambasa
da Kanadoje surengė priėmi
mą dešimtųjų Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo me
tinių proga.
Priėmime, kaip informavę
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijos spaudos skyrius, da
lyvavo Kanados Parlamento,
vyriausybės nariai, Otavoje
reziduojantis
diplomatinis
korpusas, nepolitinių ir visuo
meninių organizacijų atstovai.
Lietuvos Respublikos nepa
prastasis ir įgaliotasis amba
sadorius Kanadoje Rimantas
Šidlauskas pasakė sveikinimo
kalbą.
Jau nuo vasario mėnesio
Lietuvos Respublikos ambasa
da dalyvauja Lietuvos Neprik
lausomybės sukaktims skir
tuose renginiuose Toronte,
Hamiltone, Otavoje. Tarp kitų
renginių, kuriuose pristatoma
Lietuva Kanadoje, paminė
tinos Baltijos filmų festivalis,
vykstantis Otavoje ir Vanku
veryje. Lietuvos kino menui
festivalyje atstovauja Šarūno
Barto filmai. (Elta)

Kita abiturientų grupė: Vytas Norusis, Vilija Pauliūtė, Vytenis Šilgalis, Aurelija Sušinskaitė, Donatas Valaiša,
Audra Valiulyte. Sių metų abiturientų gretose taip pat yra Paulius Elvikis, Rima Kuprytė ir Marius Žymantas.
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• A. a. Jurgio Povilaičio
atminimą pagerbdamas,
J o n a s S t a n k u s aukoja $30
Lietuvos vaikams-nailaičiam8.
Reiškiame užuojautą velionio
artimiesiems, o aukotojams
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globot" komitetam, 2711
Wost 71 St, Chicago, IL « M » .
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Nuolat besidarbuojančios, kad padėtų Lietuvos vaikučiams Vida Gvildienė, Vida Malei$kienė, Lilij.i Kizlaitiene
ir Marytė Černiute Pasaulio lietuvių centre skirsto ir pakuoja daugiausia iš St. Patnrk's parapijos suvežtus
Nuntr. Baniutes Kronienes
daiktus „Saulutės" siuntiniams.

•

HANSPAK'
l\t.>i<| i
Oi

l. 1

lll'l<>

p . i ' t >! 1

/ / { H*K

10

.()

1

Ypatinga padėka buvo išreikšta Lietuvių fondui. Visi mokytojai ir mokiniai pasirašė padėkos Upe, kuria buvo
įteiktas LF pirmininkui Povilui Kiliui Nuotraukoje padėkos Lietuvių fondui lapą laiko (ii kairės): Julius Oylys, Mykolas Pumputis, Justinas Novak ir Andrius Novak.

