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Krikščionys demokratai nešalins
iš partijos „moderniųjų
atskalūnų"
Vilnius, kovo 30 d. (BNS) ris, vietoje susitelkimo, veda
— Lietuvos krikščionių de- prie vienybės silpninimo, viemokratų partijos (LKDP) pir- toje dialogo — prie partijos
mininkas Zigmas Zinkevičius menkinimo, autoriteto mažiniatskirą frakciją Seime įkū- mo, vietoje objektyvių vertirusius moderniuosius krikš- nimų — prie vienpusiškos,
čionis demokratus kaltina tendencingos, viską nuvertipartijos vienybės silpninimu, nančios kritikos".
bet neketina šalinti jų iš partiLKDP vadovas teigė, kad
jos.
toks partijos kolegų elgesys jo
Modernieji krikščionys de- nestebina, nes „partijos skalmokratai praėjusį savaitgalį dytojams vadovauja (Seimo
paskelbė ketiną kurti naują narys) Vytautas Bogušis, kupolitinę partiją. Z. Zinkevičius ris skaldomąjį darbą pradėjo
spaudos konferencijoje ketvir- dar prieš 11 metų". Pasak jo,
tadienį tokį „modernistų" LKDP kurį laiką toleravo
sprendimą pavadino „menki- šiuos veiksmus, tikėdamasi,
nančiu partijos atliktus dar- kad, atslūgus aistroms, bus
bus, žeminančiu vadovavusių nutraukti tokie „toli gražu ne
ir vadovaujančių partijos na- krikščioniški veiksmai". „Deja,
rių autoritetą".
įvyko priešingi procesai — viModernieji krikščionys de- sos pastangos buvo sutelktos
mokratai, jo teigimu, skleidžia apkaltinimų ir kaltųjų ieškotendencingą informaciją apie jimui, siekiant atsiskyrimo bet
LKDP ir atskirus partijos na- kokiu pretekstu", kalbėjo jis.
rius. Z. Zinkevičiaus teigimu,
Tačiau Z. Zinkevičius tvirtiketinimas balandžio pabaigoje no, kad LKDP „net negalvoja"
įkurti Moderniųjų krikščionių apie moderniųjų krikščionių
demokratų sąjungą rodo, kad demokratų šalinimą iš partidalis partijos narių „nesuge- jos. „Jeigu jie nori karti naują
bėjo sutramdyti savo ambicijų, partiją, jie turi pirmiausia
teisingai ir objektyviai įver- išstoti iš mūsų partijos. Jeigu
tinti situaciją". Pasak jo, mo- jie neišstos, tai kartu ir dirbdernieji pasirinko kelią, „ku- sime".

Šiaurės Atlanto taryba gerai
įvertino Lietuvos pažangą

Nuotru Vilniuje susitikę Lietuvos, Latvijos ir Estijos perendentai Ii kairės) — Valdas Adamkus, Vairą Vykė Freiberga ir Lennart Meri.

Kęstučio Žilir.sko 'Eltai nuotr

Lietuvą, Latviją i r Estiją
vienija b e n d r i tikslai

Vilnius, kovo 30 d. (BNS) darbiavimo su JAV plėtotę.
— Lietuvos prezidentūroje Vil Pasak pranešimo. JAV ir Bal
niuje ketvirtadienį, prasidėjo tijos bendradarbiavimo charti
trišalis Lietuvos, Latvijos ir ja, kurią keturi prezidentai
Estijos prezidentų susitiki pasirašė 1998 metais, yra ben
mas.
dra naujos ir labiau suvieny
Lietuvos, Latvijos ir Estijos tos Europos svajone ir tvirta
prezidentai — Valdas Adam parama Baltijos valstybių na
kus, Vairą Vykė-Freiberga ir rystei Europos ir transatlan
Lennart Meri svarsto politinį tinėse struktūrose.
ir ekonominį trijų Baltijos val
Prezidentai svarstė būtinybę
stybių bendradarbiavimą, san plėtoti bendrą Baltijos valsty
Vilnius, kovo 30 d. (BNS) rimtais organizaciniais reika- tykius su kaimynėmis, stojimą bių energetikstrrinką bei ties
— Centro ir kairiųjų politinių lais užsiimti vėliau.
į Europos Sąjungą ir NATO.
ti elektros perdavimo ir dujų
partijų sparnas Vilniaus miesSavivaldybės tarybos LDDP
Baltijos valstybių solidaru transportavimo linijas į Len
to taryboje priešinasi savait- frakcijos nario Gedimino Pa mas yra ir liks esminis princi
galį numatytiems mero rinki- viržio nuomone, visi savival- pas, kuriuo vadovaujasi Lietu
mams.
dybės tarybos nariai turi dar- va, Estija ir Latvija, sti
Ketvirtadienį šio sparno ats- bą, išskyrus vieną. „Skuboti prindamos savo valstybių
tovai spaudos -konferencijoje mero rinkimai — tai bandy- tarptautinę padėtį, pareiškė
Maskva, kovo 30 d. (Interkritikavo sekmadieniui Vii- mas vienam bedarbiui surasti trys Baltijos prezidentai, pa fax-BNS) — Rusijos užsienio
niaus rotušėje numatytą pir- darbą", sakė LDDP atstovas, žymėję, kad trys valstybės reikalų ministro pirmasis pa
mąjį miesto tarybos posėdį neabejotinai galvoje turėda- siekia bendrų tikslų — na vaduotojas Aleksandr Avdejev
kaip „skubotą".
mas liberalų vadą Rolandą rystės ES ir NATO.
patvirtino neigiamą Maskvos
Centro sąjungos atstovas, Paksą.
Prezidentai sutarė, kad požiūrį į Baltijos valstybių ke
Socialdemokratų frakcijos svarbu siekti šių tikslų tiek tinimą įstoti į NATO.
miesto tarybos narys Algis
Čaplikas žurnalistams sakė, pirmininko Vytenio Andriu- individualiai, tiek ir suderin
Kaip pareiškė A. Avdejev,
jog jam kilo rimtų abejonių dėl kaičio teigimu, 3 dienas prieš tais veiksmais nes sėkmingas „naujų narių priėmimas į
pirmojo posėdžio sušaukimo, paskelbiant pirmąjį tarybos trišalis
bendradarbiavimas NATO padidins nepasitikėji
„Niekaip negalime suprasti, posėdį, turi būti paskelbta svariai prisideda prie trijų mą ir įtampą santykiuose tarp
kodėl posėdis rengiamas sek tvarka, darbotvarkė ir proce valstybių įsijungimo į euro kaimyninių v alstybių ir pakirs
madienį, kodėl Vilniaus rotu dūros. Pirmajame posėdyje pines bei transatlantines galimybes sukurti prie Balti
jos pastovumo zoną be skiria
šėje, kodėl po mandatų įteiki- turi būti įteikti įgaliojimai. struktūras.
mo reikia skubiai rinkti merą, Anot jo, Savivaldos įstatymas
Kaip sakoma oficialiame mųjų linijų".
vicemerą, valdybos narius, ko- nustato, kad meras turi būti pranešime spaudai apie susiti
Pirmasis ministro pavaduo
dėl kažkas mistiškas "tam išrinktas per 2 mėnesius po kimą, Lietuvos, Estijos ir Lat tojas pabrėžė, jog Rusija savo
mums skiria viso labo 3 valan- savivaldybių tarybų rinkimų, vijos prezidentai pareiškė ruožtu „padarė viską, kas
das", sakė A. Čaplikas.
Šiuo atveju, pirmajame įsitikinimą, kad jų valstybės svarbiausia, kad užtikrintų
Jis siūlo pirmame posėdyje naujos Vilniaus miesto tary- turi patekti į kitą NATO Baltijos valstybių suverenumą
pasitenkinti įgaliojimų miesto *** posėdyje norima išrinkti plėtros ratą. Prezidentai pa — išvedė kariuomenę, išmon
tarybos nariams įteikimu, • o ne tik sostinės merą, bet ir reiškė bendrą nuomonę, kad tavo kariniu- objektus, pasira
mero pavaduotojus, sudaryti ES narystės derybų su Latvija šė tarpusavi santykių pagrin
* Pas Kauno apskrities miesto valdybą.
ir Lietuva pradžia suteikia dų susitarimus". „Strateginė
viršininką Kazimierą Starke
Manoma, jog sostinės meru naują impulsą trišaliam ben RF linija kurti pasitikėjimo ir
vičių trečiadienį apsilankė be
greičiausiai taps Liberalų są dradarbiavimui.
savitarpiška. naudingo bendveik visi „Inkaro" darbininkų
jungos
J
B pirmininkas R. Paksas.
Kaip žinoma, Estija na radarbiavim" atmosferą san
protesto renginyje dalyvavę "" r JTZ
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Vilrystės ES derybas pradėjo tykiuose su Baltijos valstybė
žmonės. Apskrities admimst
niaus miesto taryboje daugu prieš dvejus metus.
mis nesikeičia", užtikrino dip
racijos koridoriuose kurį laiką
mą turinti liberalų, konserva
Prezidentai su pasitenkini lomatas. Drauge, pasak A. Av
viešpatavo nejauki sumaištis,
torių bei Lietuvos lenkų rinki- mu pažymėjo sėkmingą Lietu dejev, „tai pasiekti galima tik
nes nežinota, koks šio vizito
mų akcijos (LLRA) koalicįja, vos, Estijos ir Latvijos bendra- savitarpiška atsižvelgiant į
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n kad darbininkai nusi- kuri ton 30 įgaliojimų iš 51
aiškėjo,
Naujosios
sąjungos, social- ko Kauno skyrių, kuriame yra
u
Rusijos u;.-ienio reikalų mi
teikę labai draugiškai. Gėlių , ™ *™™ « « - . » - , - ~ - «
^iT.,-- T Z » dJa r bv .
demokratų, centristų bei apskrities sąskaita, ir paėmė nistro pirmasis pavaduotojas
SSSn'i l *
Jf°J* LDDP atstovų sparnas turi 21 grynais
pinigais
beveik interviu laikraščiui „Molodiož
padėkojo apskrities viršmin- įgaliojimą.
300,000
litų.
Dokumentas,
ku Ęstonii" pažymėjo, jog „santy
kui už žmogiškumą ir už ryžkių su Ba'jos valstybėmis
riame
būtų
aptariamos
gali
tingus žingsnius, kurių dėka
* Kauno apskrities vadogerinimo pi spektyvos, ben
mybės
atgauti
darbininkų
al
pradėtos spręsti bankrutavu- vaa — melo spąstuose, skeldradarbiavimas su jomis viso
gomis
paverstus
valstybės
pi
sios įmonės darbuotojų proble- bia „Lietuvos rytas" (03.30).
se
srityse priklauso nuo to,
nigus,
nepasirašytas.
Kauno
mos. Darbininkai viršininkui Kauno apskrities viršininkas
kiek
mūsų i ndrininkai pasi
apskričiai
yra
pervesta
beveik
pasiūlė savo paramą, jei jam Kazimieras Starkevičius viegrėstų kokie nors nemalonu- šai melavo teigdamas, kad 14.5 mln. litų, tai sudaro 94 rengę atsižN'lgti į Europos,
mai. „Man apsaugos tikrai ne- Lietuvos žemes ūkio banke proc. sąmatoje numatytų lėšų. taip pat ir Rusijos susirūpi
reikia. Nesijaučiu suklydęs ar (LŽŪB) paėmė beprocentę šie pinigai gali būti naudoja nimą padėt mi humanitari
ką nors supriešinęs", sakė K 275,000 litų paskolą Kauno mi tik sąmatoje numatytoms nėje srityje"
Pripažinęs, jog „šiandien
Starkevičius. Jis teigė, kad „Inkaro" darbininkų atlygini- programoms vykdyti. Biudže
to
įstatymas
draudžia
juos
Rusijos
ir Kstijos santykiai
yra galimybės atsiskaityti su mams sumokėti. LŽŪB paneiė
skirti
kitoms
reikmėms.
Nus
klostosi
lab;i
netolygiai", mi
visais bankrutavusios įmonės ? teikęs kokią nors paskolą,
tačius,
kad
patikėtos
valdyti
nistro
pavaduotojas
vylėsi,
darbuotojais. Atsiskaitymo ga- K Starkevičius ir apskrities
valstybės
lėšos
iššvaistytos,
kad
Estija
ne
tik
žodžiais,
rantas — darbininkų išsaugo- Apskaitos ir finansų departata dalis produkcijos, gamybi- mento direktorė Judita Stan- galima bausmė — pataisos bet ir iš tik' ijų įtrauks savo
darbai arba bauda.
F.U* santykius su Maskva į svarniai įrenginiai, pastatai. .EU«I k>enė nuėjo į Žemės ūkio ban-

Kairiųjų sparnas nenori skubotų
Vilniaus mero rinkimų

Nr.65
Kaina 50 c.

kiją ir Suomiją. Jie paragino
toliau tobulinti vidaus sienų
kirtimo tvarką ir skatinti in
vestuotojų ir turistų susi
domėjimą Baltijos valstybė
mis.
Lietuvos, Estijos ir Latvijos
prezidentai aptarė šalių ben
dradarbiavimą su Rusija ir
pritarė aktyvėjančiam ES ir
jos narių dalyvavimui Rusijos
vakarinių regionų socialinės ir
ekonominės plėtros projek
tuose. Trijų Baltijos valstybių
vadovai išreiškė viltį, kad
išrinktasis Rusijos preziden
tas Vladimir Putin skatms ge
ros kaimynystės santykius su
Lietuva, Latvija ir Estija.

Rusija gąsdina Pabaltijį
dėl stojimo į NATO

Vilnius, kovo 30 d. (BNS)
— Šiaurės Atlanto taryba tei
giamai įvertino Lietuvos vei
ksmus
siekiant
narystės
NATO, tačiau patarė tikro
viškiau vertinti savo finansinę
situaciją planuojant karines
išlaidas.
Trečiadienį Briuselyje vy
kusiame posėdyje devyniolika
NATO valstybių pirmą kartą
pateikė. Lietuvos pasirengimo
narystei NATO programos
įgyvendinimo įvertinimą, ku
riame pažymima, kad Lietu
vos vyriausybė energingai
ėmėsi įgyvendinti programoje
numatytus tikslus. Kaip pra
nešė vyriausybės spaudos tar
nyba, NATO Generalinio sek
retoriaus pavaduotojas Siivio
Balanzini teigė, kad „Lietuva
— teisingame kelyje".
Pasak pranešimo, visuose
susitikimuose — tiek su
NATO Generaliniu sekretoriu
mi George Robertson, tiek su
ambasadorių taryba, taip pat
Šiaurės Atlanto tarybos po
sėdyje, buvo akivaizdu, kad
NATO supranta, jog Lietuvos
stojimas į sąjungą jau tapo ir
valstybės vidaus politikos
klausimu, todėl NATO yra su
sirūpinusi viešąja nuomone
Lietuvoje klausimu.
Buvo domimasi, kokių veiks
mų Lietuva žada imtis, kad
jos stojimas į NATO visuo
menės būtų vertinamas teigia
mai.
Premjeras A. Kubilius infor
mavo apie jau parengtą atitin
kamą programą šioje srityje,
savo ruožtu NATO Generali
nis sekretorius pažadėjo pa
ramą formuojant viešąją nuo
monę.
A. Kubilius paaiškino, kad
ne patys teigiamiausi poslin
kiai viešosios nuomonės sri

biausių užsienio tikslų sąrašą".
Komentuodamas griežtą
Maskvos reakciją į antihitleri
nės koalicijos veteranų perse
kiojimą Latvijoje, ministro pa
vaduotojas patvirtino, kad
„Rusija griežtai vertina situa
ciją, susidarančią Latvijoje,
kurios valdžia nenori pasimo
Vilnius, kovo 30 d. (BNS)
kyti iš praeities".
— Lietuvos ministras pirmi
ninkas Andrius
Kubilius,
* Baudžiavos laikai lie
grįžęs
iš
Briuselio,
spaudos
tuviams sugrįžo Danijoje,
konferencijoje
ketvirtadienį
skelbia „Respublika" (03.30).
„Keista, kad spauda nerašo sakė manąs, kad Lietuvos nu
apie lietuviškos darbo jėgos matyti tikslai ir planai, sie
eksportą, apie tai, kaip mulki kiant narystės NATO, yra tik
nami lietuviai", sakė Žygi roviški bei įgyvendinami, ta
mantas Girdzijauskas, studi čiau pabrėžia būtinybę aiškiai
javęs Elbeko žemės ūkio mo numatyti taktinius tikslus bei
kykloje. Jau beveik 60 jaunų veiksmus.
Ministras pirmininkas teigė,
lietuvių dirbo ar tebedirba Da
kad
Lietuva neketina keisti
nijos ūkiuose juodžiausius
paruoštų
programų, tačiau
darbus, už tai gaudami tik
maisto ir pinigų „pašto ženk ieškoti iš Ukmergės rajono Pa
lams". Nors tai oficialiai vadi šilės Šv. Barboros bažnyčios
nama žemės ūkio specialistų priteistas skolas už šilumos
praktika, iš to. kaip įtariama, energiją. „Teoriškai teks baž
pasipelno tokių mokslu orga nyčią parduoti iš varžytynių,
nizatoriai. Ūkiuose lietuviai bet kaip tai bus daroma, sun
dirba po 37 valandas per sa kiai įsivaizduoju. Jei parduos
vaitę, per mėnesį uždirba bažnyčią, nusipirksiu jos akci
maždaug po 1,000 Danijos jų", juokavo Šv. Barboros baž
kronų (apie 500 litų).
nyčios klebonas Audrius Gied
* Jau antra savaitė Lie raitis. Teismo antstoliai jau
tuvos žemės ūkio universi bando ieškoti bažnyčios turto.
* Viešėdamas pas kaimy
teto dėstytojai neveda studen
tams užsiėmimų. Ir vieni, ir nus, į konfliktą įsivėlė vie
kiti atostogauja, nors tokios nas iš Seimo pirmininko Vy
atostogos aukštosios mokyklos tauto Landsbergio asmens
akademinei bendruomenei — sargybinių Jonas Užusienis.
priverstinės. Pailsėti šiuo ne Apsaugininkas, kuriam po
įprastu metu, kai auditorijose dviejų valandų buvo nustaty
turi būti pats darbymetis, pri tas 1.31 promilės girtumas,
vertė prasta universiteto fi buteliu trenkė per galvą buto
nansinė padėtis, didžiulės sko šeimininkui ir sykį iš kovinio
los įvairių paslaugų teikė pistoleto iššovė į lubas. Sąmo
nės netekęs šeimininkas buvo
jams.
* Ukmergės rajono teis išvežtas į ligoninę, o šaulys —
mo antstoliai susidūrė su į policijos areštinę. J. Užusie
atitikmens Lietuvoje neturin nis laikinai nušalintas nuo pa
Dw
čiu atveju — jiems pavesta iš- reigų, įvykis tiriamas.

tyje susiję su tuo, kad žmones
neramina staigiai didėjančios
gynybos išlaidos palyginti su
išlaidomis kitose srityse. Ta
čiau, anot jo, priežastis labai
paprasta — tiek švietimą, tiek
sveikatos ir socialinę apsaugą
Lietuva jau turėjo prieš atku
riant nepriklausomybę, o ka
riuomenė yra kuriama nuo
nulio.
Taip pat buvo pabrėžta, kad
NATO iš Lietuvos nori realiz
mo, ypač planuojant karines
išlaidas. Sąjunga susirūpinu
si, kad dėl Rusijos ekonominės
krizės poveikio Lietuva ne
įvykdė anksčiau užsibrėžto
įsipareigojimo padidinti ka
rines išlaidas iki 1.5 proc.
NATO pareigūnai klausė, ar
Lietuva pakankamai realiai
vertina savo finansinę situa
ciją.
Premjeras A. Kubilius pa
aiškino, kad dėl Rusijos krizės
poveikio Lietuva privalėjo im
tis griežto taupymo plano,
todėl negalėjo skirti reikiamų
pinigų. Tačiau, anot vyriau
sybės vadovo, dabartinis įsipa
reigojimas išlaikyti išlaidas
gynybai 1.7 proc. lygyje yra
įmanomas, nes Lietuva, veik
dama pagal 1998 m. patvir
tintą dešimties metų planą,
aiškiai žino, kur ir kaip lei
džiami pinigai gynybos srityje.
Premjeras įsitikinęs, kad ne
priklausomai nuo to, ar Lietu
va stotų į NATO, ar ne, gyny
bos pajėgas sukurti būtina.
A. Kubiliaus ir NATO am
basadorių pietų metu JAV
ambasadorius prie NATO Alexander Vershbow pažymėjo,
kad kritiką Lietuva turėtų
priimti kaip komplimentą, nes
tai tik rodo NATO narių pa
stangas padėti Lietuvai kuo
geriau pasiruošti stojimui.

Premjeras: Stojimo \ NATO
programa įgyvendinama
pridūrė, jog „reikia realiai ver
tinti savo galimybes". „Mums
svarbu ne patys procentai, o
svarbiau aiškiai matyti, ką tu
rime padaryti ir kaip tai fi
nansuoti", kalbėjo premjeras.
Pasak premjero, NATO at
stovai ragino Lietuvos valdžią
kuo tiksliau ir naudingiau
planuoti „darbus ir pinigus".
Susitikimuose daug dėmesio
skirta sumažėjusiai, kaip rodo
viešosios nuomonės tyrimai.
gyventojų paramai Lietuvos
stojimui į NATO. A. Kubiliaus
nuomone, Lietuva galėtų pasi
naudoti naujų sąjungos narių
— Lenkijos. Čekijos ir Vengri
jos patirtimi, organizuojant
visuomenes informavimą.
Kalbėdamas apie Naujosios
sąjungos (NS) idėją sumažinti
Krašto apsaugos biudžetą,
premjeras A. Kubilius priminė
parlamentinių partijų pareiš
kimą, remiantį Lietuvos sto
jimą į Europos Sąjungą ir
NATO. ..Manau, tai politinės
kampanijos reikalas, o ne rim
tos politinės partijos požiūris į
strateginius valstybės tik
slus", pažymėjo jis.
Seimui jau įteikti NS su
rinkti piliečių parašai dėl
biudžeto įstatymo pakeitimo.
NS siūlo 148 mln. gynybos
lėšų perduoti švietimo ir
aukštojo mokslo reikmėms.

KALENDORIUS
Kovo 31 d.: Benjaminas. Korneli
ja. Ginas, Vartvile.
Balandžio 1 d . Teodora, Hugonas, Venancijus. Dainora.

DRAUGAS, 2000 m. kovo 31 d., penktadienis

SPORTO

DRAUGAS

APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

50-SIOS ŽAIDYNĖS
BALTIMORĖJE ARTĖJA!
Pasiruošimas 50-sioms Jubi
liejinėms Š. Amerikos lietuvių
sporto žaidynėms, vyksian
čioms š.m. gegužės 5-7 d., Baltimorėje, vyksta pilnu tempu.
Žaidynių vykdytojai, nedidelis
Baltimorės lietuvių „Atletų"
klubas, vadovaujamas Viktoro
Sajausko, labai kruopščiai rū
pinasi, kad šis renginys kuo
geriau pavyktų.

ned_d_radzius@md.norhgrum.
com

Rakętbolo (Racquetball)
turnyras numatomas šeštadie
nį, Severna Park Racųuetball
Club, 8514 Veterans Hwy,
Millersville, Md., tel. 410-9870980. Varžybų pradžia —
9:30 v.r. Registracija — nuo
8:30 v.r. Koordinatorius: Vin
cas Dūlys, tel. 410-987-5275.
P r o g r a m a — 8 sporto ša E-mail: vincentas@juno.com
kos: krepšinis (vyrų A ir B,
Rankos lenkimo sporto
moterų, jaunių ir mergaičių
A), tinklinis (vyrų ir moterų), varžybos numatomos šeštadie
stalo tenisas, šachmatai, kėg- nį, Lietuvių namuose. Regist
liavimas, raketbolas, rankos racija ir apšilimas — nuo 9
lenkimas ir šaudymas (oriniu v.r. Varžybų pradžia — 10 v.r.
šautuvu). Anksčiau buvo nu Rankos lenkimo varžybos vyk
matytas ir plaukimas, kuris domos dešina ir kaire ranka,
dėl patalpų stokos nebus vyk vyrams ir moterims, įvairiose
domas, tačiau papildomai atsi kategorijose, pagal svorį ir
amžių. Koordinatorius: Ginta
rado šaudymas.
Krepšinio ir tinklinio preli ras Buivys, tel. 410-276minarinė registracija jau bai 4598. E-mail:
gėsi kovo 1 d. Kas dar neatli gbuivys@hotmail.com
ko, skubėkite! Galutinė krep
šinio ir tinklinio registracija
Pneumatinio .177 kai.
turi būti atlikta iki balan šautuvo (Air rifle) šaudy
džio 15 d.
mo varžybos įvyks šeštadie
Vyrų A ir B krepšinio var nį, Lietuvių namuose, nuo 8
žybas
numatoma
pradėti vai. ryto! Bus šaudoma 4-se
penktadienį, gegužės 5 d., apie pozicijose iš 10 metrų atstu
5 vai. p.p. Jaunių bei mer mo: gulint, stovint, sėdint ir
gaičių A ir moterų krepšinis klūpant. Dalyvauti kviečiami
vyks tik šeštadienį ir sekma- vyrai ir moterys, neriboto am
žiaus. Koordinatorius: Ginta
.. dieni.
Krepšinio
koordinatorius: ras Buivys, tel. 410-276Vytautas Brazauskas, tel. 4598. E-mail:
gbuivys@hotmail.com
410-727-5693, E-mail:
vyt^juno.com
Registracijos ir informa
Tinklinis numatomas vyk cijos centro adresas: Vikto
dyti šeštadienį. Koordinato ras Sajauskas, 9184 VVindrius: Charles Loscarn, Tel. fiower Dr., Ellicott City, MD
21943, tel. 410-418-8344; fak
410-592-5251; E-mail:
sas: 410-418-5525; E-mail:
mooel2@flash.net
Šį kartą pateikiame 6 indi rsajauskas@msn.com
vidualių sporto šakų (st. teni
so, šachmatų, kėgliavimo, ra- Apgyvendinimo reikalus
ketbolo, rankos lenkimo ir tvarko: Travel Concepts In
šaudymo) informacijas. Šių ternational, tel. 1-800-229šakų preliminarinės registra 7228. Vietinis tel. 410-515cijos terminas yra balandžio 1588. Prašyti: „Lithuanian
1 d., po kurio bus nuspręsta, Desk". Ryšininkė: Carol
kurios sporto šakos bus palik Marcin. Faksas: 410-569ta galutinėje žaidynių progra 4010.
moje. Galutinė paliktų indi
vidualių šakų registracija bus
„Web page!" Norite dau
priimama ir varžybų dieną.
giau informacijos dėl 50-jų
Žaidynių? Sekite „VVeb Page:
Stalo teniso varžybos vyks www.lietuvis.net/s/same.html
gegužės 6 d., Lietuvių namuo
Šių jubiliejinių žaidynių iš
se, 851 Hollins St., Baltimore, kilmingas pokylis vyks gegu
MD, tel. 410-685-5787. Varžy žės 6 d., šeštadienį, 8 vai. va
bų pradžia — 10 v.r. Registra karo, Lietuvių namuose. Žai
cija — nuo 9 v.r. Koordinato dynių prisiminimui, rengėjai
rius: Augustinas Uleckas, ruošiasi išleisti sukaktuvinį
tel. 410-437-2546. E-mail: leidinėlį, kurį redaguoja Algir
uleckas@aol.com
das Veliuona.
Išsamesnės
informacijos
šachmatu
pirmenybės pranešamos
ŠALFASS-gos
bus vykdomos šveicarų siste klubams, bei kai kuriems
ma, šeštadienį ir sekmadienį, ankstyvesnėse varžybose daly
Lietuvių namuose. Pirmo turo vavusiems individams. ŠALpradžia — šeštadienį, 10 v.r. FASS-gai
nepriklausantieji
Registracija — nuo 9 v.r. Turų vienetai ar individai prašomi
skaičius ir tvarka bus nustaty kreiptis į Viktorą Sajauską ar
ta vietoje. Koordinatorius: į atitinkamos sporto šakos
J o h n Pocius, tel. 301-286- koordinatorių.
7328. E-mail:
ŠALFASS-gos Centro
jpocius@pop700 6sfc.nasa.gov
valdyba
Kėgliavimo
(Bowling)
pirmenybės vyks šeštadienį,
AMF Ritchie Lanes, 6608 Ritchie Hwy, Glen Bumie, Md.,
tel. 410-761-3800. Registracija
— nuo 11 v.r. Žaidimo pradžia
— 12 vai. Varžybos bus ko
mandinės ir individualios. Ko
mandą sudaro 4 mišrios lyties
žaidėjai,-jos Koordinatorius:
N a r i m a n t a s Kadžius, tel.
410-727-1935. E-mail:

ALEKNA PIRMOJE
VIETOJE
Lietuvos disko metikas Vir
gilijus Alekna tarptautinėse
lengvosios atletikos varžybose
Dalass (JAV) iškovojo pirmąją
vietą.
Lietuvos atletas diską nus
viedė 66 m 25 cm.
(Elta)

moterų tarpe buvo trečia. Pir
mose savo gyvenime varžybo
se, pačioje pirmoje kovoje jai
(USPS-161000)
teko susikibti su moterų pa
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Malindami pašto išlaidas, pakvitavimų ui prenumeratą nesiunčia me Prie
iškovojusiems 5 ir 6 vietas.
pavardes ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata
Šauniai varžybose pasirodė
galioja.
jauniausias klubo narys Man
DRAUGO prenumerata yra nmir.—. tf anksto.
Metams
1/2 metų
3 men.
tas Bocharevičius, neišsiganJAV
$100.00
$60.00
$38.00
dęs žymiai vyresnių ir dau
Kanadoje ir kitur
(U.Š.j $115.00
$66.00
$46.00
giau patirties turinčių sporti
Tik šeštadienio laida:
ninkų.
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
Kanadoje ir k i t o ( Ū Š )
$65.00
$50.00
$38.00
Džiuginančių rezultatų be
Užsakant i Lietuvą:
treniruočių sunku pasiekti.
Oro pastų
$500.00
$250.00
Sporto klube „Aidas" yra visa
Reguliariu paštu
$100.00
$55.00
būtina įranga, kurios didesnė
Tik šeštadienio laida oro pastų
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00
dalis padaryta ir sumontuota
Vyriausia redaktorė - Danute Bindokienė
S. Rakausko rankomis, yra at
Administratorius - Valentinas Krumplis
siradusi A. City Suburban
Moderatorius - kun. Viktoras Hi—t^Hf
Hauler, INC, vadovų R. Gorio
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
ir L. Kliarskio dėka.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
Specifinė sporto šaka reika
gavus prašymą, ką nors skelbti.
lauja ne tik jėgos, bet ryžto,
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
valios, kovingumo. Lenkikus
Siunčiant piašome pasilikti kopiją.
treniruojantis S. Rakauskas
tvirtina, kad būtina mankš
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
tinti visą kūną. Ranka čia
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
naudojama tik susikibimui.
Pirmas apyl. su Northvvestem urt-to
Tai tiesiog imtynės viena ran
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kairią. Pacientai
ka. Jis niekam nepatartų var
priimami absoliučiai punktualiai.
žybose dalyvauti nesitreniraSusitarimui (kalbėti angliškai)
vus, nes būtinas tam tikras
Tel. 708-422-8260
raumenų prisitaikymo laiko- Į
tarpis.
DR. JOVITA KERELIS
Nepilnus 4 milijonus gyven
DANTŲ GYDYTOJA
tojų turinti Lietuva rankos
9525
S.79th Ave., Hickory hiato, IL
lenkimo sporte dabar užima 6Tel. (708) 598-8101
tą vietą pasaulyje. Ar tai ne
liudija, kad esame tikrai geri
Valandos pagal susitarimą
rankos lenkikai.
Norintys prisidėti prie šio
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
sportinio judėjimo, ar jį kokiu
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
nors būdu paremti, prašomi
7722 S. Kedzie Ave.
skambinti sporto klubo telefo
Chicago, IL 60652
nu 773-925-7535, arba kreip Kretingiškis Petras Silkinas, Lietu
Kab. tel. 773-471-3300
tis į Jaunimo centro adminis vos ultramaratonininkas, jau antrą
traciją tel. 773-778-7500. Gar kartą Australijoje laimėjo Pasaulio
DR. L PETREIKJS
DANTŲ GYDYTOJA
sinti Lietuvos vardą varžybo 1,000 mylių (1,609 km) bėgimo
9055
S.Roberts
Rd., Hiokoiy Hite, IL
Čempionatą.
se, išbandyti savo jėgas visuo
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.
met prasminga.
Tel. (708) 598-4055
P . SILKINAS APGYNĖ
Olimpija Liaugaudaitė
Valandos pagal susitarimą
PASAULIO ČEMPIONO
TITULĄ
ARVYDUI
EDMUNDAS V&NAS, MJ)., S.C.

Merriville. IN, vykusiose rankos lenkimo sporto ..trzybose rungiasi (pir
mas iš d e š i n e s ; Čikagos „Aido" klubo narys Aidus Pališkis, šiose • var
žybose laimėjęs prieš JAV rinktinės narį, daugkartinį JAV Čempioną
Greg Wilson.
Niotr R a s o s G o r i e n ė s

SPORTO KLUBAS „AIDAS" GARSINA
LIETUVOS VARDĄ
Vienintelis Čikagos rankos
lenkimo sporto klubas „Ai
das", įsikūręs Jaunimo centro
patalpose, netrukus švęs kuk
lią vienerių metų įsisteigimo
sukaktį. Klubo steigėjas ir
puoselėtojas Saulius Rakaus
kas, Lietuvoje buvęs gerai
žinomu sportininku ir trene
riu, linkęs būti nepastebimu.
Jam svarbiausia, kad ne
nutrūktų įsiūbuota sportinė
veikla.
Mėgstantis kartoti priežodį:
„Vienas lauke — ne karys",
Saulius primena, kad į treni
ruotes renkasi labai užimti
(kaip ir visoje Amerikoje) žmo
nės, varžyboms aukojantys ne
gausias laisvalaikio valandas
ir keliaujantys į jas dažnai už
savo pinigus.
Tokiu entuziazmu belieka
stebėtis, tuo labiau, kad visų
sportinių rungtynių metu ,.Ai
do" klubo nariai garsina Lie
tuvos vardą, prisistatydami
„Čikaga-Lithuania", pelnyda
mi garbingus apdovanojimus,
net prizines vietas.

Kovo 16 d. į Merriville, In
dianoje, rngtą rankos lenki
mo atvirę Čempionatą suva
žiavo 116 dalyvių — iš JAV,
Kanados, ::et Čekijos. Čia da
lyvavo ir Jaunimo centro spor
to klubo Aidas" vienuolikos
renku lenkkų komanda, pasi
rodžiusi puikiai. Aidas Pališ
kis nugalėjo net JAV rinktinės
narį, pasaulio čempionato pri
zininką, daugkartinį JAV
čempioną Greg Wilson ir savo
svorio kategorijoje laimėjo
pirmąją vietą.
Šių varžybų metu išaiškėjo
naujas profesionalus mūsų
sportininkas Remigijus Gorys.
Jis, rungtyniaudamas su stip
riausiais 'JAV rankos lenkikais — kįure ir dešine — už
ėmė ketvirtąsias vietas. R. Gorio žmona Rasa, ne tik pirmą
kartą varžybose dalyvavo, bet
ir gražiai jjas nufilmavo.
Įdomu, xad Romanas Dubi
ninkas, taip pat pirmą kartą
dalyvavęs tokio lygio oficia
liose varžybose, užėmė ket
virtą vietą. Regina Oraitė

DOMANTAS GUREVIČIUS SUBLIZGĖJO
KREPŠINYJE

D o m a n t a s Gurevičius, pasižymėjęs
St. Ignatius gimnazijos krepšinin
kas.

Šiuo metu Amerikoje netu
rime šiame krašte gimusių lie
tuvių kilmės krepšininkų, žai
džiančių pirmojo diviziono
NCAA universitetų ar kolegijų
krepšinio rinktinėse. Net ir
gimnazijų krepšinio rinktinė
se čia jų turbūt labai nedaug.
Tačiau jų vietas užima jau
nimas iš Lietuvos, čia atvykęs
studijuoti ar su tėvais persi
kėlęs į šį kraštą gyventi.
Čia norisi skaitytojus supa
žindinti su šiemet prestižinės
— St. Ignatius gimnazijos pas
kutinės klasės mokiniu Do
mantu Gurevičium, čia besi
reiškiančiu krepšinio ir teniso
sporte.
Domantas su savo tėvais dr.
Juozu ir Jurgita Gurevičiais iš
Vilniaus Čikagon atvyko ly
giai prieš 10 metų, kai jis te
buvo aštuonerių metų. Viene
rius metus jis lankė Švč. M.
Marijos Gimimo parapijos mo
kyklą Marquette Parke, o pas
kui Čikagos šiaurinėje dalyje

esančią valdišką mokyklą, kur
išryškėjo Domanto sugebėji
mai krepšinyje.
Todėl nenuostabu, kad įsto
jęs į prestižinę Čikagos kata
likų St. Ignatius gimnaziją jis
pateko į jos krepšinio rinktinę.
Šios mokyklos komanda pir
miau nepasižymėdavo dides
niais pasiekimais. Tik šiemet
ji dalinos: (su Gordon Tech.)
Čikagos katalikiškų gimnazijų
čempionų titulu.
Kovoje dėl Illinois valstijos
čempionato, Domanto koman
da buvo patekusi į vadinamą
»Sweet Sixteen" komandų tar
pą. Labai plačiai nuskambėjo
St. Ignatius laimėjimas prieš
buvusius Illinois Valstijos
čempionus — St. Joseph krep
šininkus, kurie buvo įveikti
71-59. Šias rungtynes perdavė
kabelinės televizijos stotis, o
abu Čikagos dienraščiai gyrė
Domanto žaidimą, nes šis, atė
jęs nuo atsarginių suoliuko,
savo komandai pelnė 11 taš
kų.
Tačiau tolimesniame susiti
kime, žaidžiant prieš Gordon
Tech komandą St. Ignatius tu
rėjo patirtį pralaimėjimo kar
tėlį, nors pirmą ketvirtį pir
mavo dideliu skirtumu. Atro
do, kad ua meškos patarna
vimą atliko pats St. Ignatius
komando- treneris, nuspren
dęs laikyti aikštelėje tuos pa
čius žaidėjus iki rungtynių pa
baigos.
Šiuo rr.ftu Domantas galvo
ja, kurj universitetą pasirink
ti. Tikimasi, kad jis pasirinks
Loyolos universitetą Čikagoje.
Linkime šiam jaunam sporti
ninkui geros kloties ir atei
tyje!
E. Šulaitis

SABONIUI —
NEPLANUOTAS
POILSIS
Praėjusį antradienį, Portlando „Trail Blazers" žaidžiant
namuose prieš Detroito „Pistons", Sabonis gavo gana sun
kų sužeidimą — buvo stipriai
patempta jo dešinės kojos
sausgyslė. Jį reikėjo išnešti iš
aikštės. Tai atsitiko, kai De
troito žaidėjas Laetner nety
čia alkūne pataikė Saboniui.
Šis tada slystelėjo ir krisdamas
išsisuko greitomis pastatytą
dešinę koją. Gerai, kad rentge
no nuotraukose neparodytas
lūžis. Tikimasi, kad Arvydas
netrukus galės grįžti aikšte
lėm
Tačiau po šios nelaimės,
portlandiečiai palūžo ir iki to
laiko pirmavę 75-64 per liku
sias 16 minučių sugebėjo
rungtynes pralaimėti silpno
kiems varžovams 95-104. Per
22 žaidimo minutes Sabonio
sąskaitoje buvo 15 taškų ir 7
atkovoti kamuoliai. Amerikos
didžioji spauda šį įvykį kai ku
riose vietovėse labai plačiai
pažymėjo.
Praėjusį šeštadienį portlan
diečiai, nors ir be Sabonio,
išvykoje pajėgė sudoroti tre
čioje vietoje nuo galo stovinčia
„Golden States". Tačiau kovo
26 d. ji namuose vėl suklupo
— šį kartą prieš New Yorko
„Knicks" penketuką 89-93. Tai
buvo penktas portlandiečių
pralaimėjimas namuose iš
septynių turėtų rungtynių.
Dabar Portlandas turi 51 per
galę ir 18 pralaimėjimų. Pas
kutinę vietą dar tebeužima
buvę ilgamečiai NBA čempio
nai — Čikagos „Bulis". Čikagiečiai tepajėgė iškovoti 14
pergalių iš 69 rungtynių. Beje,
tiek pat pergalių turi ir Los
Angeles „Clippers".
E.Š.

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas

Kretingiškis Petras Silkinas
antradieni, kovo 28 d. Austra
lijoje antrą kartą iš eilės iško
vojo pasaulio 1,000 mylių
(1,609 km) bėgimo čempionato
nugalėtojo titulą.
Lietuvis Nanango miesto
stadione vykusiame ultramaratone užtruko 13 parų 5 va
landas 36 minutes ir 20 se
kundžių. Per paskutiniąją 13ąją parą P. Silkinas nubėgo
68.5 mylios (110 km).
Kiti 1,000 mylių bėgimo pir
menybių dalyviai dar tebe
bėga.
Antrąją vietą užimantis 47erių metų australas Graeme
Watts dar turi įveikti 120 km,
o trečią vietą užimanti 40-metė vokietė Martiną Hausman
(Martiną Hausmann) — apie
170 km.
P. Silkinui nepavyko page
rinti savo paties prieš dvejus
metus pasiekto 1,000 mylių
bėgimo pasaulio rekordo (11
parų 13 vai. 54 min. 58 sek.).
P. Silkinas į Vilnių parskris
balandžio 7 dienos vidurdienį.
(Elta)

SPORTAS
VOKIETIJOJE
Atrankinėse bokso varžy
bose Sidnio olimpiadai mūsiš
kis Bičiulaitis plunksnos svo
ryje ir Bitkevičius sunkiame
jau kvalifikavosi olimpiadai.
Bičiulaitis pirmame rate įvei
kė savo priešininką.
Draugiškose tarpvalstybi
nėse moterų rankinio rung
tynėse Vokietija pralaimėjo
Danijai 24:28. Daugiausia
įvarčių (14) įmetė Radzevičiū
tė. Antrose rungtynėse prieš
Norvegiją ji pelnė 7-nius įvar
čius. Lietuvaitė priėmė Vokie
tijos pilietybe, tad, kaip labai
gera žaidėja, ji tuoj pat buvo
įtraukta į Vokietijos rinktinę.

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

Tel. 773-229-9966

Valandos pagal susitarimą

ARAS2UOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
Naperville, IL 60563
Tel. (630) 527-0090
3825 Highland Ave.,
Tower 1, Suite 3 C
Downers Grove, IL 60515
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Mūsiškė žaidžia Leipcigo klu
be.
Vokietijos
aukščiausioje
futbolo lygoje pirmauja Miun
cheno „Bayern", prieš Leverkusen. Greičiausiai tarp tų
dviejų klubų ir bus išspręstas
šiemetinis meisteris. Uodegė
lės pabaigoje randasi MSV
Duisburg (jame žaidžia Lietu
vos
rinktinės
vartininkas
Staučė) ir Bielefeld.
Modernios
penkiakovės
varžybose Meksiko mieste pir
mą vietą užėmė amerikietis,
antras buvo mūsiškis Krungokas. Lietuvos atstovas tuo pa
čiu kvalifikavosi Sidnio olim
piadai.
Prasidėjo Vokietijos ledo
ritulio aštuntbaigmės varžy
bos. J meisterio sostą kėsinasi
Kioln, Berlynas, Miunchenas,
Kasselis, pernykštis meisteris
Mannheim bei Augsburg. Vo
kietijos klubuose daugumoje
žaidžia svetimtaučiai — kana
diečiai, amerikiečiai, švedai,
italai, prancūzai, čekai ir kt.
Neapsieinama be muštynių,
kartais matant kraują ledo
aikštėje — „geras" rungtynes
stebi 7-10 tūkst. žiūrovų.
Bavarijos futbolo lygoje pir
mauja Regensburg. Lietu
viams gerai pažįstami miestai
— Augsburg užima 12-tą vie
tą, Memmingen yra 15-tas, o
Kempten yra priešpaskutinis.
K.B.

LIETUVOS LAISVĖS
DEŠIMTMETIS

22 vai. 44 min. Tarybos pirmi
ninkas V. Landsbergis paskel
bė vardinio balsavimo rezulta
tus ir p r a n e š ė apie įstatymo
priėmimą".
„Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba, reikšdama
Tautos valią, nutaria ir iškil
mingai skelbia, kad yra at
statomas 1940 metais sveti
mos jėgos panaikintas Lietu
vos valstybės suvereninių ga
lių vykdymas, ir nuo šiol Lie
tuva vėl yra nepriklausoma
valstybė.
Lietuvos Tarybos 1918 m.
vasario 16 d. Nepriklausomy
bės a k t a s ir 1920 m. gegužės
15 d. Steigiamojo Seimo rezo
liucija dėl atstatytos Lietuvos
demokratinės valstybes nieka
d a nebuvo nustoję teisinės ga
lios ir y r a Lietuvos valstybės
konstitucinis pamatas.
Lietuvos valstybės teritorija
y r a vientisa ir nedaloma, joje
neveikia jokios kitos valsty
bės konstitucija.
Lietuvos valstybė pabrėžia
savo ištikimybę visuotinai pri
pažintiems tarptautinės teisės
principams, pripažįsta sienų
neliečiamumą, kaip jis sufor
muluotas 1975 metų Europos
saugumo ir bendradarbiavimo
pasitarimo Helsinkyje Baigia
majame a k t e , garantuoja žmo
gaus, piliečio ir tautinių bend
rijų teises.
Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba kaip suvere
ninių galių reiškėją šiuo a k t u
pradeda realizuoti visą vals
tybės suverenitetą".
Po šio akto priėmimo visi de
putatai susikabino rankomis,
ir j a s iškėlę skandavo: „Lietu
va j a u laisva, Latvija bus lais
va, Estija bus laisva".
P a r l a m e n t e , centrinėje sie
noje k a b a n t į sovietinį herbą
uždengdama, pakilo Lietuvos
trispalvė.
Lauke Aukščiausiosios Tary
bos sprendimo laukė minia.
Išgirdusi apie nepriklausomy
bės atstatymą, puolė plėšti
nuo centrinių vartų metalinį
sovietinį herbą. Tai padaryti
pasisekė Antanui Terleckui ir
Andriui Kubiliui. Čia pat her
bas buvo sulaužytas ir sutryp
tas. Visi juokėsi ir džiūgavo...
Mes, sėdėdami prie televizorių
ekranų, netikėdami savo ausi
mis ir akimis, klausėmės
nuostabių žodžių apie neprik
lausomybę ir verkėme iš
džiaugsmo. Ašaros nesuvaldo
mai tekėjo per skruostus... Pa
galiau po 50 metų atėjo ilgai
laukta valanda. Džiaugėmės
ir žinojome, kad laisvės kelias
bus s u n k u s , kad tyko daugybė
pavojų, bet iš visų akių švietė
laimė ir viltis.

R E G I N A ŽUKTENĖ
Kovo 11-ą šventėme mūsų me". J u k Lietuva tokiame li
tėvynės nepriklausomybės at audies deputatų suvažiavime
statymo dešimties metų su teturėtų tik 50 atstovų iš
kaktį. Laisvės netekę, visus 2,250!
50 metų gyvenome praeities
1990 metų vasario 24 d. ir
prisiminimais ir viltimi, kad papildomuose kovo 4-8 d. rin
gal kada nors mūsų svajonė kimuose į Lietuvos TSR Aukš
išsipildys — Lietuva vėl bus čiausiąją Tarybą Sąjūdžio na
laisva, vėl bus kitų pasaulio riai laimėjo daugumą.
tautų pripažinta valstybė.
1990 m. kovo 10 d. buvo su
Si mūsų svajonė, aplaistyta šaukta naujos Aukščiausios
dešimčių tūkstančių patriotų, Tarybos sesija. Reikėjo skubė
kritusių nelygioje kovoje su ti, nes kovo 12-ją turėjo pra
galingu ir nuožmiu priešu, sidėti TSRS liaudies deputatų
krauju. J i buvo lūpose ir aky suvažiavimas Maskvoje, kuris
se žūstančių tėvynės miškuose turėjo priimti respublikų at
ir laukuose, susisprogdinusių siskyrimo įstatymą ir Gorba
bunkeriuose, sušaudytų KGB čiovą išrinkti prezidentu.
kalėjimuose nuo kančių ir ba
Sąjūdžio deputatų
grupė
do mirusių lageriuose, atšiau slapta iš anksto ruošė reikia
riame Sibire ar už poliarinio mų priimti sesijoje įstatymų
rato Komijoje, karščiu alsuo projektus, nes ne visi išrink
jančiuose Kazachstano rūdy tieji deputatai norėjo Lietuvos
nuose.
nepriklausomybės. Kai kurie
Kovo 11-ji tai didis Dievo siekė tik ekonominio savaran
stebuklas, duotas Lietuvai. kiškumo, bijojo Gorbačiovo ir
Tai jo ranka vedė ir įkvėpė Sovietų Sąungos...
Lietuvos Atkuriamojo Seimo
Visi susipratę
Lietuvoje
— Aukščiausiosios Tarybos žmonės sekė Aukščiausiosios
narius 1990-jų kovo 11-os va Tarybos darbą. Spėliojome, ar
kare, skelbiant atstatomą Lie bus paskelbta Lietuvos nepri
tuvos nepriklausomybę.
klausomybė — atsiskyrimas
Prisiminkime Lietuvos Per nuo Sovietų Sąjungos. Žinojo
sitvarkymo sąjūdį, šimtatūks me, kaip labai rizikuoja depu
tantinius žmonių mitingus, tatai, kaip juos stebi visa ma
Baltijos kelią. Tuo Lietuva ro tanti KGB akis. Sunerimusią
dė Sovietų Sąjungos vado širdimi, sėdėdami prie televi
vams ir pasauliui savo norą zorių ekranų, laukėme.
baigti vergiją, atsiskirti ir tap
Sesijoje pirmiausia buvo iš
ti laisva.
rinktas Aukščiausiosios Tary
Gerai prisimenu mitingą, bos pirmininkas. Buvo du
kuris įvyko Vilniuje, sausio kandidatai: Algirdas Brazaus
pradžioje atvykus Gorbačiovui kas ir Vytautas Landsbergis.
į Lietuvą, „atvesti ją į protą". Už Landsbergį balsavo 91 de
Laukėme jo vakare arkikated putatas, už Brazauską — 38.
ros aikštėje, tylūs, užsidegę V. Landsbergis pirmuoju pa
protesto ir vilties ženklan žva vaduotoju pakvietė A. Bra
kutes. Tačiau jis matė Lietu zauską, bet šis atsisakė. Tuo
vos nuotaikas, laisvės ir ne met pavaduotojais buvo iš
priklausomybės troškimą, ir, rinkti: filosofas Br. Kuzmins
"pabijojęs mūsų, į susitikimą kas, teisininkas Kazimieras
Motieka ir inžinierius Česlo
neatvyko.
Išvažiuodamas Gorbačiovas, vas Stankevičius. Sekretorium
, kaip rašo knygoje „Lūšis prie — Liudvikas Sabutis. Po to
buvo
priimtas
' Baltijos" (1997.V., p. 149) prof. pirmiausia
įstatymas
„Dėl
valstybės
pa
V. Landsbergis, „išvyniojo sa
vo dovaną: ruošiamas naujas vadinimo ir herbo", kuriuo
įstatymas, pagal kurį respub parlamentas pavadintas Lie
likos galės atsiskirti nuo So tuvos Respublikos Aukščiau
vietų Sąjungos". Pagal šį pri siąja Taryba (atmesta TSR).
imtą 1990 m. balandžio mėn. Herbu buvo patvirtintas Vy
įstatymą, kai Lietuva jau buvo tis. Šiuo priimtu įstatymu
atsiskyrusi, jokiai respublikai Aukščiausioji Taryba galėjo
nebūtų įmanoma iš Sovietų spręsti apie Nepriklausomybę
Sąjungos išeiti. Pirmiausia ir jos aktą žymėti Vyčio herbu.
Kovo 11-os posėdyje buvo
reikėtų referendumo, po to bū
tų penkerių metų „pereinama pasiūlytas įstatymas „Lietu
sis laikotarpis" ir tik po dar vos Respublikos Aukščiausio
vieno
referendumo
SSSR sios Tarybos aktas dėl Lietu
Liaudies deputatų suvažiavi vos Nepriklausomybės atsta
mas nuspręstų, ar galima pa tymo" 22-ą valandą vakare
tvirtinti tokios, norinčios iš buvo paskelbtas vardinis bal
Kovo 12-ją buvo sudaryta
sąjungos išeiti, respublikos at savimas dėl šio įstatymo. Už nauja vyriausybė ir pranešta
siskyrimą. Jei taip būtų buvęs šį pasiūlymą balsavo 124 de Gorbačiovui apie priimtus tei
sprendžiamas Lietuvos liki putatai ir 6 lenkų atstovai su sinius a k t u s , įtvirtinančius
mas, sprendimas iš anksto b'ū- silaikė. Nei vieno balso nebu nepriklausomos Lietuvos vals
tų aiškus — „Ne, neleidžia vo prieš. Tai buvo nuostabu! tybės atstatymą.

KETVERI BAIMĖS IR
PASIAUKOJIMO METAI
BIRUTĖ STRAUPYTĖ-JEREMINIENE
(Tęsinys)

Nr.7

Ką jie galvojo? Turbūt ir mano, ir jų mintys buvo vie
nodos... Suras... Sušaudys... Mirsime visi...
Pasirodo, išbėgdamas į rugius slėptis, tėvelis spėjo
užbėgti į vištidę, perspėti apie kratą ir gresiantį pa
vojų, uždarė bunkerio dangtį, apmetė išmatomis, todėl
vokiečiai jo ir nepastebėjo. Mama šito nežinojo ir, eida
ma į vištidę, manė, kad čia jau jos kelio galas. Mintyse
atsisveikino su visais, bet laikėsi, neišsidavė, nesusvy
ravo. Pamačiusi, kad bunkeris užmaskuotas, ramiai
atsiduso.
Nemalonus vištininko kvapas ir prie blizgančių chrominių aulinių batų limpančios vištų išmatos nervino
vokiečius. Jie raukėsi, spjaudėsi ir neilgai „svečiavosi"
šioje patalpoje. Išėję laukan, ilgai trynė batus į žolę ir
keikėsi.
Iš vištininko paskutiniai išėjo pikčiurna gestapinin
kas ir mama. Pamatęs mane, sėdinčią ant akmens,
priėjo, ištraukė iš kišenės šokolado gabalėlį.
— Matau esi protinga mergaitė, pasakyk, kur slepia
si žydai ir a i tau duosiu daug daug šokolado.
Išsigandau. Žiūrėdama į jo tamsiai rudas, beveik
juodas akis, žaižaruojančias pykčiu, pasakiau, kas pas
mus jokių žydų nėra; yra piemuo, vaikis, mergė, ba-

DRAUGAS, 2000 m. kovo 31 d., penktadienis
Danutė

„Kaimynų"

Bindokienė

beieškant

Nepaisant neginčijamų duo planetos yra, kurioje žvaigžmenų, galima beveik tvirtinti, dės-saulės sistemoje" keliauja
kad mūsų planetoje gyvena savo amžiną kelionę. Visos jos
dvi pagrindinės žmonių rasės: maždaug „mūsų" Jupiterio
viena visuomet pakėlusi akis dydžio (ši planeta už Žemę di
aukštyn, į erdves ir neišma desnė 317 kartų), nes mažes
tuojamus jų tolius; antroji — nių dangaus k ū n ų turimomis
niekuomet
neatitraukianti priemonėmis tuo metu nebuvo
žvilgsnio nuo žemės. Nedaug galima susekti. Tačiau šios
jos viena kitai dėmesio (ir net savaitės trečiadienį Vašing
pagarbos) skiria, retai vienos tone vykusioje spaudos konfe
pasiekimai ar atradimai susi rencijoje pranešta, kad astro
laukia didesnio atgarsio antro nomai — dr. R. P a u l Butler ir
sios kasdienybėje. Nebent tuo dr. Geoffrey W. Marcy (abu iŠ
atveju, kai erdvių tyrinėjimas University of California) atra
padidina galimą žemiečių eks do dvi „mažesnes" planetas —
pansiją į naujus pasaulius. maždaug Saturno dydžio (Sa
Tuomet atsiranda ir antraštės turnas už Žemę didesnis 95
pirmuosiuose laikraščių pusla kartus).
piuose, ir lėšos erdvių tyrimo
Planetos palyginti „netoli"
Lietuvos Banko atkūrimo dešimtmečiui pastatytas 500 Lt banknotas, ku laboratorijoms.
Žemės, tik kiek daugiau kaip
ris bus paleista* j apyvartą šių metų pabaigoje. Nuotr. Eltos
Galbūt dažniausiai kylantis 100 šviesmečių nuotoliu. Pir
Ši žinia Maskvoje buvo pik buvome pripratę gyventi, kaip klausimas, kai kalba pakryps moji, kol kas neturinti jokio
tai sutikta. Gorbačiovas reika dera vergams — vykdyti tai, t a į astronomijos temas: a r formalaus pavadinimo, skrieja
mes vieni? Ar yra visatoje aplink Monoceros žvaigždyno
lavo Lietuvos Aukščiausiąją ką įsako valdovai.
Tarybą susiprasti ir grįžti į
O, be to, iki šiol didžiajam daugiau „Žemių", su palankio žvaigždę-saulę HD46375. J i
kovo 10-Sios statusą, kariškiai mūsų kaimynui nepatinka, mis sąlygomis gyvybei vysty yra taip arti savo saulės, kad
atvirai ragino: „Jie mūsų ne kad nykštukė Lietuva išdrįso tis (kartais atrodo, kad ir ją apskrieja per tris dienas —
gailėjo, turime ir mes jų nesi j a m pasipriešinti, net suduoti mūsų planetoje visai gyvajai tai jos metai. Apie. gyvybę
gailėti". Kiti deputatai reika mirtiną smūgį, sukeldama gamtai — įskaitant žmones — šioje planetoje vargiai būtų
lavo nubausti išdavikus, išda griūtį ir Sovietų Sąjungos žlu sąlygos darosi vis nepalan galima kalbėti, nes jos tempe
vusius šventą liaudies reikalą, gimą. Todėl įvairiais, net ir vi kesnės)? Jeigu ne mūsų Sau r a t ū r a siekianti beveik 2,070
Sovietų Sąjungą.
sai nepastebimais, būdais yra lės sistemoje, kuri j a u neblo laipsnių F.
mūsų
sąmonė, gai pažįstama, tai gal kitose
B e t Lietuva laikėsi vieninga nuodijama
Antroji planeta (taip p a t
savo ryžtu ir tvirtybe. Nepa griaunama mūsų ekonomika, „saulių sistemose", kituose bevardė) yra Cetus žvaigždy
būgo grasinimų, nei smurto, niekinama mūsų valstybė ir žvaigždynuose, j a u ir žino ne, žvaigždės-saulėš HD1641
nei blokados. Su Dievo pagal vyriausybė, siekiama įdiegti muose, ir dar niekuomet neat orbitoje. J i kiek mažesnė: tu
ba atsilaikėme, nors, išsigan nepasitikėjimą ir nusivylimą rastuose.
rinti apie 70 proc. Saturno
Tuo tikslu statomi vis stip dydžio. Aplink savo saulę ji
dęs Sovietų Sąjungos atomi nepriklausomybe ir laisve, ug
nių ir vandenilinių bombų, pa dyti nostalgiją buvusiems „ge resni teleskopai — net įtai apkeliauja per 75 paras. Jos
saulis nenorėjo mūsų pripa riems laikams", kada viešpa sant juos Žemės orbitoje, kad paviršiaus temperatūra taip
žinti. Mažoji Islandija, toli tavo „blatas ir vyresnysis bro vaizdo į tolumas netemdytų pat aukšta — beveik 1,500
atmosferos sluoksnis; siunčia laipsnių F.
mame Atlanto vandenyne vie lis"...
niša valstybė, pirmoji pralau
Bet, nors ir sunkiai, mūsų mi instrumentiniai erdvėlaiKadangi pastaroji planeta
žė ledus ir ištiesė mums ran valstybė kyla. Jos nebetrypia viukai net į pačius mūsų
kiek
toliau nuo savo saulės —
ką, pripažindama mūsų atsta svetimo kareivio batas, mūsų Paukščių Tako žvaigždyno
apie
32.5 mln. mylių, astro
tytą valstybę.
vaikams nebereikia eiti „kovo pakraščius; netolimoje ateityje
nomams
ilgiau truko ištirti, ar
Kiekviena laisvė reikalauja ti su čečėnų banditizu", galime ruošiamasi pasiųsti „žmogų
tai
tikrai
planeta. Iš esmės jie
aukų. Turėjp, jas sudėti ir Lie važinėti po visą pasaulį, jauni ten, k u r jis niekuomet nebuvo
jau pernai rugpjūSb'"mėnesį
nukeliavęs"
—
būtent,
į
Mar
tuva. Laisvei nepakako to mas gali mokytis užsienio uni
buvo abi planetas pastebėję,
kraujo, kurį praliejo partiza versitetuose, parduotuvės pil są, o taip pat vėl aplankyti
bet
laukė daugiau ir tiksles
Mėnulį,
kurio
paviršiuje
tik
nai Lietuvos miškuose, nei ka nos prekių, o gatvės užtvenk
nių
duomenų, prieš ryždariausiai
dar
neišdilo
astro
linių ir tremtinių kančių ir tos mašinomis. Kad tikrai iš
miesi
savo atradimu pasida
motinų ašarų, reikėjo kraujo sipildytų mūsų svajonės ir tė nautų pėdos.
linti
su
pasauliu. Šių dviejų
Tai „žmogiškieji" planai ir
čia, Vilniuje — Lietuvos šir vynėje visiems būtų gera gy
naujų
—
„mažesnių" — dan
dyje. Ir mūsų didvyriai 1991 venti, turime visi daug ir klausimai, bet poetams, rašy
gaus
kūnų
atradimas teikia
metų sausio 13-tą nedvejoda kantriai dirbti, būti išmintingi tojams niekuomet nekilo abe
viltį,
kad
netrukus
bus galima
mi padėjo savo galvas už Lie ir išradingi. Mūsų tauta talen jonių, kad erdvėse mes turime
pastebėti
d
a
r
mažesnes
plane
tuvą, paaukojo laisvei savo tinga ir darbšti, tikrai mūsų kaimynų. Galbūt t a , kūrėjų
tas,
o
jų,
be
abejo,
yra
daug.
vaizduotėje gimusi, kitų pla
jaunystę, gyvybe ir kraują. lūkesčiai išsipildys.
Minėtieji
astronomai
spaudos
Amžina šlovė jiems! O paskui
Lietuvos nepriklausomybės netų gyventojų sąvoka nuolat
d a r Medininkų tragedija ir atstatymo dešimtmetis buvo kursto ir astronomų smalsu konferencijoje taip pat pabrė
paskutinė A. Sakalausko auka pažymėtas visoje šalyje įvai mo lauželį, smeigiant žvilgsnį žė, kad jie planetų savo aki
1991 m. rugpjūčio mėnesį prie riais renginiais: parodomis, vis tolyn, vis gilyn į visatos mis nematė, jų buvimą pa
parlamento sienų.
koncertais, susirinkimais, pa paslaptis. Ir, kaip sakoma, stebėjo iš nežinomos traukos
veikimo į žvaigždę-saulę. Iš to
kas ieško, tas ir randa!
Praėjus vos pusantrų metų radais ir malda.
buvo galima spręsti, kad neto
Per
pastaruosius
penkerius
Įsidėmėtinas buvo tam skir
nuo nepriklausomybės atsta
liese yra dangaus kūnas, vei
metus,
kai
suintensyvėjo
erd
tas
Lietuvos
Seimo
posėdis.
tymo paskelbimo, Lietuva bu
kiantis
žvaigždės orbitą.
vių
tyrinėjimai
(ir,
žinoma,
Jame,
be
Seimo
narių,
dalyva
vo pripažinta ir vėl priimta į
Eiliniam Žemės gyventojui
pasaulio valstybių šeimą. Pa vo Lietuvos prezidentas Val patobulėjo tiems tyrinėjimams
tys kuriame savo rytojų. Ta das Adamkus, buvęs preziden skirtos priemonės), astrono šių, ar kitų, astronomų atradi
kūryba mums nesiseka taip, t a s Algirdas Brazauskas, Lie mai kituose žvaigždynuose su mai neduos jokios apčiuopia
k a i p norėtume, bet mes mo tuvos vyriausybė, kaimyninių rado apie 30 naujų planetų. mos naudos, tačiau vis tik
komės. Statyti valstybę ne šalių parlamentų pirmininkai, Kadangi jos taip toli ir duo malonu pakelti akis- į žvaigž
menų tiek nedaug, tik apytik dėtą padangę ir pasvajoti apie
lengva, juo iabiau, kad jos sta
tyti nei vienas nesimokėme,
(Nukelta į 5 psl.) riai galima pasakyti, k u r tos tolimuosius savo kaimynus...

būnė, brolis, sesuo, mama, tėtis ir aš. Tų baisių jo akių
niekad nepamiršiu. J i s pagriebė m a n e už pečių didžiu
lėmis gauruotomis rankomis, pakėlė nuo akmens ir
pradėjo baisiai purtyti, rėkdamas:
— Pasakyk, a r b a užmušiu kaip šunytį!
Mama stovėjo suakmenėjusi, ašaros ritos per jos
skruostus, o akys tarytum maldavo:
— Birutėle, tik nepasakyk, būk tvirta...
— Aš nieko nežinau, pas mus nėra jokių žydų — su
lemenau vos girdimu balsu ir pravirkau.
Vokiečiai pradėjo tarp savęs kažką garsiai kalbėti.
Prie mūsų priėjo vertėjas, truktelėjo už peties mane
purčiusį gestapininką.
— Ko durnavoji, paleisk tą vaiką! Matai, vos begyva
iš baimės, baik draskyti. Užteks, važiuojam, pats ma
tai, kad nieko nėra, visur apieškojom.
„Pikčiurna" atsisuko į mamą, pagrasino rimbu ir pa
sakė:
— Dar pasimatysim Straupiene. Šį kartą išsisukot,
kitą kartą pakliūsit, esu tikras! Perduok linkėjimų
savo vyrui, kai grįš iš malūno, kad nebeilgai jis mus
už nosies vedžios. Pakabinsim a n t tos pačios šakos
kartu su jo visais žydeliais. Ir tamstelė, poniute, neiš
sisuksi. Supsitės k a r t u su savo „šunyčiais".
Piktai nusikeikė, pasaukė kitus savo sėbrus ir visi,
kažką vokiškai murmėdami, išsidangino iš mūsų kie
mo.
Mama daugiau nebegalėjo tvardytis, susmuko ant
vištidės slenksčio, apsikabinome ir abi ėmėme garsiai
raudoti...

Babūnelė, pamačiusi, kad gestapininkai išvažiavo,
palikusi mažuosius troboje, atbėgo mūsų ieškoti. Išsi
gandusi klausinėjo, kas mums atsitiko, kodėl ver
kiame...
Mama papasakojo, kas vyko vištininke.
— O Pone Die Švenčiausias, dėkui Tau už apvaizdą,
— tik tiek begalėjo pasakyti.
J u z y t ė (Izra)
Žiemos pradžioje dienos nesiskyrė viena nuo kitos:
darganotos, apniukusios. Šiaurys nešė tai sniegą, tai
lietų.
Iš pat ryto tėvelis su šeimyna, išėjo j jaują linų min
ti. Namuose likome tik vaikai, mama ir babūnelė. Ba
būnelė virė pietus šeimynai, mama, pašildžiusi di
džiulį katilą vandens, prisipylusi kibirus, kažkur išėjo,
tikriausiai gyvulių girdyti. Keista — gyvulius girdyda
vo vandeniu iš prūdo, o šį kartą pašildytu ir dar iš
gerųjų kibirų...
Parėjo po gero pusvalandžio, išsigandusi ir nusimi
nusi, ilgai patyliukais tarėsi su babūnelė.
— Jėzau, Marija, kas dabar bus? — išgirdau tylius
babūneles žodžius.
Apsigobusi didele vilnone languota skara, babūnelė
skubiai kažkur išėjo ir ilgai negrįžo. Mama baigė virti
pietus, o mums liepė nesimaišyti po kojomis. Kampe
papylė spalvotų pupelių retį, kad „ganytume aveles"
— tai mūsų mėgstamiausias žaidimas. „Aveles gany
davo" mažieji, aš dažniausiai piešdavau ir juos pri
žiūrėdavau, kad nesipeštų.

Vakare šeimyna anksti atsigulė, pavargę po sunkios
darbo dienos jaujoje. Tik alkieriuje ilgai negeso šviesa.
— Labai daili mergelė gimė, — išgirdau mamos
žodžius. — Tik ką su ja darysim? Vištininke laikyti ne
galėsim — sušals; į trobą parsinešus, šeimyną pama
tys, per tą nabagėlį visi galvas padėsma. Pone Dieve,
atsiųsk kokią rodą, — aimanavo mama.
Stojo ilga tyla. Išgirdau ramų tėvelio balsą: .
— Nusiramink, Bronele, — sumislijau... Aš nunešiu
mergelę prie kaimyno Stulpino durų ir padėsiu. Jie,
nors ir neturtingi, ale dori žmonės, nepaliks pamesti
nukės už durų sušalti. Kitos išeities neturim, reikia
paprabavoti...
Išėjęs iš daržinės parsinešė karzinką su kuria eida
vome grybauti. Į dugną mama įklojo broliuko kaili
nėlius, virš jų kažkokį paklotėlį ir išėjo.
Tėvelis pradėjo rengtis: apsivilko kailinius, apsiavė
auliniais batais, užsimovė ausinę kepurę, pirštines.
užsidegė liktarną ir išėjo į lauką.
\
Prisiglaudžiau prie lango stiklo, kad geriau maty
čiau. Prie tėvelio priėjo mama, padavė j a m karzinką,
kurioje buvo ryšulys, peržegnojo, pabučiavo tėvelį ir
verkdama įėjo į trobą.
Tėvelis dingo nakties tamsoje... Dar kurį laiką ma
čiau mažytę liktarnos švieselę, bet ji greit dingo už
Mačernio kalno. Lauke pradėjo snigti ir pustyti, tikra
„velnių puota".
— Kodėl išėjo tėvelis? Kodėl mama ir babūnelė sėdi
ant lovos ir patyliukais kalba rožančių. Girdžiu — ma
ma verkia.
. .
(B.d.)
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LIETUVA ROMOJE

ELEKTROS
[VEDIMAI - PATAISYMAI

P I L Y P A S NARUTIS

Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313

Į s p ū d ž i a i iš lietuvių dienų Romoje
Piligrimine kelione — didžių
dvasinių polėkių išraiška, atjungianti žmogaus gyvenimo
sąryšį su esama aplinka, žmogus keliauja dvasinio gėrio
link - - aplankyti šventąsias
vietas. A. Maceina svarstymuose keletą kartų atkreipia
dėmesį i Dievo sukurtą žmo
gų, ne tik laikinam buvimui
įe, bet ir ne sėslų, o ke
liautoją. Ir poetas B. Braz
džionis garsiu eilėraščiu pra
byla: „Per pasaulį keliauja
. kaip vėlė..."
Šį kartą pajudėjo ne vienas
žmogus. 2000-uosius krikščionybės metus švęsdami du
ilstančiai lietuvių pajudėjo
!
> Lietuvos į Romą. į Amžinąjį
miestą: tai istorine lietuvių piligriminė kelionė į Romą. kurioje buvo ypatingai atšvęsta
Jubiliejinė diena — Lietuvos
globėjo Šv. Kazimiero šventė.
Keturios dienos, pradedant
i pirmąja diena, Romoje
buvo v patingai pažymėtos lieuvių maldininkų dvasiniais
susikaupimais, maldomis, reės muzikos koncertais,
Cia ypač visus žavėjo aktyvus,
gausus ir pamaldus Lietuvos
jaunimas.
V sose keturiose (Šv. Petro,
Šv. Pauliaus, Šv. Jono ir Šv.
Mergelės Marijos) Romos bazilikose, kuriose yra jubiliejinių metų perėjimai pro Šven- 'i ; iris. buvo suorgani
zuoti susikaupimai ir Lietuvos
vyskupų aukojamos iškilmin
go- Mišios, kurių metu į mal
dą įsijungė visi piligrimai ir jų
chorai. Bazilikose skambėjo
lietuviškos maldos ir giesmes.
Atkreiptinas ypatingas dėmesys į „Perėjimą pro šventąšias duris", kurias popiežius
atidarė', skelbdamas Šventuosius metus. Šiems metams užsibaigus, jos bus uždarytos ir
atidarytos tik po 25-kerių metų. Maldininkui, perėjusiam
pro šias duris, išpildžius tam
tikras sąlygas ir pasimeldus,
teikiami visuotiniai atlaidai
už save arba už kitus, arba
mirusius.
Lietuva jau nuo Kalėdų pradėjo ruoštis piligriminei kelio-,
nei į Romą. Kodėl Čikagoje
tokia tyla viešpatavo, kada
Roma taip pasiruošusi iškil
mingai priimti piligrimus.
Amžinajame mieste kiekvie
name kampelyje slypi religi-

niam susikaupimui ypatinga
versmė, jaudinančiai sutelkia
progą maldai. Užsilikę Romos
imperijos nuostabus pamuiklai. parodantys buvusią didybe. o amžių laikotarpyje žemiškosios būties nepastovumą
ir išsigimusios civilizacijos
žlugimą. Romoje galima tikrai
pagilinti savo gyvenimo pras
mę ir rasti dvasinę atramą re
liginiame susikaupime.
Amžinajame mieste, mes,
lietuviai, turime du amžiams
bylojančius paminklus: Šv.
Kazimiero kolegiją (Villa Lituania) ir Aušros Vartų Marijos koplyčią prie Šv. Petro
karsto, kuri iki šiol buvo graziausia koplyčia I dabar galbūt
lietuvius nukonkuravo vengrai) visame Šv. Petro bazilikos pogrindžio komplekse. Ji
būna atidaryta kasdien, tik iš
ryto nuo 7 iki 9 va!., kada aukojamos šv. Mišios, o vėliau
vartai į koplyčią uždaromi ir į
ją pažvelgti galima tik pro
grotas. (Vartai uždaromi, kad
apsaugotų koplyčią nuo vandalizmo. kurio taip pat pasitaiko. Pavyzdžiui, koplyčioje
prie Marijos paveikslo dalis
buvusių gintarinių karolių yra
dingę.)
Lietuviškoji tremtiškoji išeivija gali ir turi didžiuotis, kad
pastatė Vašingtone (pasauli
niame politiniame
centre)
Amerikos Tautinėje katedroje
(National Shrine of Immacullate Conception) — Šiluvos
koplyčią, o Romoje (pasauli
niame religiniame centre) Aušros Vartų koplyčią, kuri
1970 m. liepos 7-9 d. buvo pašventinta ir dedikuota Lietuvos kankiniams.
Nežinau, ar kas nors sugebes tiksliai aprašyti visą šį piligriminį lietuvių sąskrydį į
Romą. nes čia buvo daug grupių. kurios turėjo ir savo prograrr.ą. ir gana savarankiškai
tvarkėsi, bet visi laikėsi vieno
bendro tikslo, turėjo vieną
bendrą, aiškią keturių dienų
programą, joje visi labai
drausmingai, kruopščiai daly
vavo ir tuo parodė visų lietuvių sutartinę vienybę, sugebėjimą parodyti Romai Lietuvą.
Išeivijai čia buvo silpnai at
stovaujama, sakyčiau apie 30
piligrimų ir daugiausia kanadiškiai. kuriuos labai puikiai
suorganizavo kun. Edis Putri-
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KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOOUO.NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapobs ir Off. Mgr. Aukse
S. Karte kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tei. (708) 4 2 4 - 8 6 5 4

(773)581-8654

Vilniaus Arkikatedros jaunimo choras atlieka programa Romoje š.m. kovo 4 d. Nuotr. Gražinos K a m a n t i e n ė s

mas, ir mūsų pasididžiavimui,
kad įsijungė vysk. Paulius
Baltakis ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės
pirmininkas
Vytautas K a m a n t a s su žmona
Gražina. 5 kunigai. Danutė
Noreikaite-Čiorny, iš Lvovo,
Ukrainos. LB valdybos vice
pirmininkė atstovavo rytų lie
tuvių bendruomenei. J i įdo
miai papasakojo apie padėtį
Ukrainoje, kurioje panašiai
kaip Lietuvoje, siaučia netik
rumas. < Iš Čikagos buvo tik G.
ir V. Kamantai ir E. ir P. Na
ručiai).
J a u nuo vasario 27 d. pra
dėjo lietuviai piligrimai rink
tis i Romą. lankė šventąsias ir
įžymiąsias Romos paminkli
nes vietas O keturios dienos
buvo ypatingai pažymėtinos:
specialiai paruoštos, švęstos ir
organizuotos, p r a d e d a n t nuo
kovo pirmosios dienos. Bend
roji programa buvo tokia:
kovo 1 d., 16 vai. šv. Mišios
Šv. Jono bazilikoje — vado
vauja vysk. J. Boruta; 19 v.
piligrimu vakaro malda Šv.
Petro aikštėje — vadovauja
arkivysk. A. Bačkis; kovo 2 d.,
16:30 vai, šv. Mišios Šv. Pau
liaus bazilikoje — vadovauja
arkivysk. A. Bačkis; 21 vai. re
liginės muzikos koncertas Šv.
Ignaco bažnyčioje — Vilniaus
Visų Šventųjų bažnyčios ka
merinis choras „Salvatores".
Choro vadovė Loreta Urbonai
tė Ramelienė:
kovo 3 d.. 9 vai., šv. Mišios
Šv. Mergeles Marijos — Dievo
Motinos bazilikoje. Vadovauja
vysk. Vaičius; 19-21 vai. Susi
taikinimo sakramento šventi
mas ir Šv. Kryžiaus relikvijos
adoracija S. Crose in Gerulsalemme bazilikoje: 20-22 vai.
Susitaikinimo
sakramento
šventimas Jaunimui S. Sabina
bazilikoje:
kovo 4 d.. 9:30 vai. iškil
mingos šv. Mišios Šv. Petro
bazilikoje Šv. Kazimiero —
Lietuvos globėjo šventė —
vadovauja arkivysk. S. Tamkevičius; 12:30 susitikimas su
popiežiumi Paulius VI aulėr
je): 15 vai. Šv. Kazimiero kole
gijos šventė: Villa Lithuania.
21 vai. religinės muzikos kon
certas Šv. Ignacio bažnyčioje.
Koncertuoja: Vilniaus arkika
tedros jaunimo choras, vadove
Violeta Savickaitė, vargoni

ninkas Bemarcas Vasiliaus
kas.
Minėtosios va^ndinės prog
ramos kasdien ouvo bendros
visiems piligriminis ir visi jo
se dalyvavo, pripildydami ba
zilikas ir sales. Bet šalia tos
programos, grupes, vedamos
Romos miesto ::novų, lankė
Romos įžymybes Mes čikagiškiai prisijungęs..- grie kanadietiškos grupė:- ir džiaugė
mės, turėdami tikrai labai
puikų vadovą, k-m Edį Putri
mą. Jis ne tik :erai pažinojo
Romą. bet ir buvo nuostabiai
susipažinęs su jos istorija.
Jaudinantys vtzdai Calisto
katakombų — p.-mųjų krikš
čionių kapinės. Lynojant mes
giliai žemėje va -ščiojome la
birintais, kurių n gis siekia 12
km, iš paliktų 1 :.-ų įskaitant
dvasinę pirmųjį krikščionių
didybę.
Trijų fontanų ažnyčia. Di
dysis cirkas, Veavcijos aikštė.
Koliziejus, Sik>:o koplyčia.
Panteonas, Ange i pilis, Navonos aikštė, Ispt.ijos laiptai.
Šventieji laiptai iš Jeruzalės,
kuriais J ė z u s fc.vo vedamas
pas Pilotą, ir tĄ — vaizdai ir
kun. Edžio P ū t i m o pasakoji
mai praturtino n ūsų akiratį,
sustiprino piligriminę dvasią.
Šalia religini o susimąstymo,
Romos muziejine tikrovė suža
dina praeities storinį smal
sumą, savo akimis m a t a n t bu
vusią romėnų kultūrą, tikrovę
prieš tūkstančius metų, iš ku
rios visa Eun pa kūrėsi, pa
junti krikščionybę, stovinčią
ant tikros dva.-inės uolos —
Dievo globoje.
Prieš tai nežinoję suplanuo
tos Lietuvos p: .rrimų progra
mos, Romoje siradome tik
kovo 1 d. popie ir negalėjome
dalyvauti dva; a m e susikaupime Šv. Jono i azilikoje, kur
vadovavo vysk J. Boruta
(man miela jį rrisiminti. Jis
Korp! Grandies ilisterio dipl.
inž. Jono Beri os, kalėjusio
Sibire, sūnus). Nebuvome ir
Piligrimų vakar; maldose Šv.
Petro aikštėje.
Kovo 2 d. bu\>me Šv. Pau
liaus bazilikoje
pastatytoje
ant Šv. Paulia :-; kapo. Kaip
istorija byloja, 5r. Pauliaus,
kaip Romos pi iečio, Romos
įstatymai neleido nukryžiuoti:
jam buvo nukir-ta galva. šv.

Mišioms vadovavo arkivysk.
A J. Bačkis. Dvasiniame susi
kaupime arkivyskupas kel
rodžiu Lietuvai nurodė Šv.
Paulių, kuris buvo Kristaus
aršus priešas ir pasidarė Kris
taus sekėju. „Melskimės ir
prašykime Dievo, — prašė ar
kivyskupas, — kad tie, kurie
persekiojo tikinčiuosius ir net
juos nukankindavo, atsivers
tų". Piligrimų maldos didybė
— rodėme meilę priešui, mels
damiesi už priešus. Bazilikoje,
pripildytoje piligrimų, aidėjo
lietuviška malda ir giesmė.
įdomu buvo patirti, kaip Ro
ma labai ruošėsi šiais metais
sutikti piligrimus, miestą papuošdama. Išleido net miesto
įstatymus, suvaržydama auto
busų judėjimą, neleisdama į
tam tikras vietas autobusams
važiuoti, kad netrukdytų pilig
rimams. Šiuos nuostatus mū
sų „Kanados-Amerikos" grupė
labai skaudžiai patyrė.
Kovo 3 d. mūsų patogumui
nusamdytas Romos autobu
sas, kuris mus veždavo iki
tam tikros mums norimos lan
kyti vietos, sustojo beveik po
rą kilometrų nuo Šv. Mergelės
Marijos bazilikos. Skubėjome
ir suspėjome išgirsti vysk.
Vaičiaus pamokslą. Pamok
slas buvo tikrai didingas. Tai
ilgus amžius lietuvių, kovo
jančių su Lietuvos priešais,
dokumentavimas. Istoriniais
pavyzdžiais vysk. Vaičius išsa
kė lietuvių kovas prieš carą ir
sovietinį genocidą. Lietuva
buvo nenugalima ir dabar yra
laisva, nes lietuviai rėmėsi
aukšta morale, giliu religingu
mu ir nepalaužiamu tikėjimu į
Dievą, tuo užsitarnaudami da
bartinę laisvę.
Šeštadienis, kovo 4 d., iškilmingiausioji diena. Iškilmin
gos pamaldos Šv. Petro bazili
koje ir pasimatymas su po• piežiumi. 2,000 Lietuvos pilig
rimų, atvykusių su vyskupais
ir kunigais iš Lietuvos, ir Lie
tuvos prezidentu, švęsta Šv.
Kazimiero šventė paliko gilų
įspūdį piligrimams ir visai Ro
mai. Tai paminėjo ir Romos
laikraščiai. Tai istorinė diena
Lietuvai.
Lietuvos piligrimų audienci
ja su popiežiumi užtruko apie
pusę valandos. Šis artimiau
sias Lietuvai ir lietuviams po
piežius, Kristaus vietininkas,
suteikė didelę malonę daugiau
kaip 50 metų okupacijose
kentėjusiai lietuvių tautai, šią
piligriminę kelionę palaimin
damas. Jam pasirodžius visa
lietuviškoji auditorija sukėlė
nepaprastas ovacijas, suplevė
savo lietuviškos vėliavėlės ir
plakatai ir šauksmas — „Va
lio!" Momentas buvo jaudinan
tis.
Popiežių pasitiko garbingieji
Lietuvos vyskupai ir preziden
tas su žmona, į kurių tarpą
popiežius Jonas Paulius II ir
įsijungė.
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Window VVashers Needed!
40,000 per ycar. We need 100 crcws.
No exp. nccessary. WU1 train. Mušt
have valid driver's license and transportation Mušt be flucnt in Enelish.
L A . McMahon Window VVashing.
Tel. 800-820-6155.

Pigiai parduodami įvairūs
baldai ir dveji tautiniai
kostiumai 14 ir 16 dydžio.
Tel. 773-737-6688.
Reikalinga m o t e r i s namų
valymui. Darbas nuo 7 vai. ryto
3-5 dienas į savaite. Pageidautina
dirbusi valymuose. Skambinti
tel.: 708-499-4656.

nas Boruta ir augziliaras
vysk. Juozas Tunaitis, Telšių
vysk. Antanas Vaičius, Pane
vėžio vysk. Juozas Preikšas,
Kaišiadorių vysk. Juozas Ma
tulaitis, išeivijos vysk. Paulius
Baltakis, Vilkaviškio vysk.
Juozas Žemaitis.
Po to įsijungė į audienciją
kunigai. Kiek jų buvo, nesu
skaičiavau, bet sakyčiau, kad
arti 100.
Po jų į priekį išėjo baltai ap
sirengę Lietuvos choristai ir
su jais įjungė invalidus piligri
mus, kurių kiekvieną popie
žius palaimino.
Po jų prie popiežiaus ėjo lie
tuviško jaunimo ir organiza
cijų atstovai po porą, į kurių
eiles buvo {rikiuotas ir PLB
pirmininkas su žmona. Pripil
dyta lietuvių piligrimų au
diencijų salė: 2,000 organi
zuotų piligrimų iš Lietuvos
papildė dar kiti, prjpildžiusieji
salę, lietuviai, kėlė ovacijas ir
skandavo. Šitoji gyvastingoji
maldininkų piligrimų lietuvių
minia, šitaip gausiai atsilan
kydama, istoriškai nuoširdžiai
atsidėkojo Šv. Sostui ir tuo
pačiu Kristui už buvusią nuo
latinę ir esamą globą lietuvių
tautai bei valstybei. Lietuvos
prezidentas turėjo su popie
žiumi Jonu Pauliumi II atski
rai privačią audienciją.
Lietuvą Romoje pajuto visi
romiečiai. Romos
oficiozas
laikraštis „L'Osservatore Ro
mano" žymėjo Lietuvą Romoje
sekmadieniniu, 2000 kovo 5 d.
numeriu, tai istorinis nume
ris. Pirmame puslapyje įdėjo
fotografiją: popiežius Jonas
Paulius II, arkivysk. Bačkis ir
dvi mergaitės su tautiniais
rūbais, įteikiant popiežiui do
vaną ir fotografiją — Lietuvos
prezidentas Valdas Adamkus
sveikina popiežių, o antrame
puslapyje išspausdinta lietu
viškai visa popiežiaus kalba,
bei arkivysk. S. Tamkevičiaus
ir vyskupų nuotrauka.
Ši ypatingoji popiežiaus Jo
no Pauliaus II kalba, skirta
piligrimams ir dabartinei Lie
tuvai, yra pažymėtina žo
džiais: „Laisvė įpareigoja..."
Tai pagrindinė kalbos mintis.
Visi kalbą išklausėme, ploji
mais išryškindami pagrindi
nes mintis: „Mieli broliai ir
sesės lietuviai, beveik kiek
vieną savaitę bendrosiose au
diencijose turiu progą pasvei
kinti atvykstančius iš Lietu
vos. Šiandieną jūsų čia gausu,
nes atstovaujate visą savo
tautą!..." ...„Mano mintys grįž
ta į 1993 m. rugsėjį įvykusią
mano ganytojišką kelionę į
jūsų
mylimą
šalį..."

Pradžioje su popiežiumi bu
vo tik Lietuvos vyskupai: Kau
no arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, einantis dabar Lietu
vos vyskupų konferencijos pir
mininko pareigas, Vilnijos „Dėkokime Dievui už Lietuvių
krašto arkivyskupas Audrys tautos ištikimybę Bažnyčiai ir
Bačkis, augziliaras vysk. Jo- Šventojo Petro įpėdiniui, taip
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RIMAS L STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus

• Pensininkams nuolaida

New VHoo
12932 S. LaGrange
PafcsPart,IL 604*34
Bus.: 708-3*1-0800
Voke Mal: 771*54-7830
Pager: 708-992-2573
Faz: 708-3*1-9*18
DANUTĖ MAYER
Dirba naujoje ištaigoje. Jei norite par
duoti ar pirkti namus mieste ar
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ
MAYER. Ji profesionaliai,
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus.
Nuosavybių įkainavimas veltui.
Reikia 20O asmenų. Galima uždirbu viii
$1000 į savaitę. Darbas pirmd -ieltd
Sekmd. dirbti neprivaloma. Patirti* nebūtina.
Reikia: mokėti siek tiek anguikai. MM savo
auto. Dirbama grupėmis po 2-3 am. Tik
gyvenamuose namuose, ne dangoraižiuose.
Atvykite šiandien ir pradėkite darbą kovo 1
d. Tel. •330-724-97M, 1909 Unrrersity
Lane, Unit F, Liale Ofdaa iki Yackkr;
važiuot į pietus iki OUo; tada i rytef Iki
Acadenay; kairėn tkt Urtrrerstty Lapę.

pat ir už tikėjimą, kurį liudijo
daug vyskupų, kunigų, vienu
olių ir tikinčiųjų, dažnai iki
pat kankinystės, ypatingai per
penkiasdešimt tragiškų komu
nistinės okupacijos ir perse
kiojimo metų". ...JLaisvė y r a
įpareigojanti: mieli lietuviai,
J ū s ų t a u t a , su savo kultūriniu
paveldu
paženklintu
verte
kančių, išgyventų dėl didvy
riškos ištikimybės Krikščio
niškam pašaukimui, turi įneš
ti savo indėlį dėl dvasinio Eu
ropos atsinaujinimo ir susitai
kymo t a r p tautų..." ...„Popie
žius meldžiasi už j u s ir su
nuoširdžia meile jus laimina!".
Kalba truko apie 15 minučių.
Ją popiežius tikrai gražia lie
tuviška t a r s e n a prabilo į m u s ,
lietuvius piligrimus, užpil
džiusius visą salę. Šiam pilig
rimų iš Lietuvos atvykimui
„L'Osservatore Romano" spe
cialus numeris yra graži isto
rinė dovana Lietuvai ir lietu
viams.
Pažymėtina kovo 4 d., šešta
dienio popietę, kolegijos su
ruošta šventė, uždarai atšvęs
ta Viloje Lituania salėje, ribo
jantis vyskupais, kunigais ir
kviestiniais, į kurią atvyko ir
prezidentas Valdas Adamkus
su žmona. Iškilmingai pagerb
ta Šv. Kazimiero kolegija, pa
minėta, kaip lietuviškoji dva
sinė tvirtovė už Lietuvos ri
bų... Šią šventę atidarė kolegi
jos rektorius prel. A. Bartkus,
pristatė trumpai įsikūrimo ir
išsilaikymo istoriją, paminė
damas du asmenis: tai šios
kolegijos pradininkas prel. Ladas Tulaba ir nuolatinis jo pa
galbininkas prel. Antanas Jo
nušas, kuriu dėka ši vieta pa
sidarė lietuvių ir Lietuvos
tvirtovė Romoje. Prel. A. Bart
kus paminėjo šio meto kolegi
jos aprūpintoją prel. Jurgį
Šarauską, kuris parūpina lė
šų, k a d iš Lietuvos atvykstantieji studentai galėtų stu
dijuoti. Verta priminti, kad
nuo 1963 m. yra popiežiaus
kolegijai suteiktas „Popiežinės
kolegijos" titulas. Žodį tarė ir
Lietuvos ambasadorius prie
Šv. Sosto Kazys Lozoraitis
(kartu buvo švęstas čia jo ir
kitų esančių Kazimierų varda
dienis), iškėlė šios mokslinės
įstaigos ypatingą
reikšmę,
ruošiant profesionalus Lietu
vai ir Bažnyčiai. Prel. A. Bart
kus pristatė ir visi pagerbėme
kun. dr. Zenoną Smilgą, šven
čiantį 50-metų kunigystės su
kaktį.
(Nukelta į 5 p«L)

LAIŠKAI IR NUOMONĖS
LAIŠKAI V. KLTKUI

yra aukščiausias organas pa
gal LF įstatus (p. 6, paragra
fas 1 5). Tad kaip gali kita or
ganizacija
atimti nariams
teisę?
Dialogą tęskime toliau, as
meniškai, tik ne per spaudą.
Kęstutis J e č i u s

naciams, bet jų buvo kur kas
mažiau negu tų, kurie, rizi
kuodami savo ir artimųjų gy
vybėmis, gelbėjo žydus. Aš jų
pažinojau labai daug, o žyd
šaudžių tik vieną... Žmonės jį
smerkė, šalinosi, — jis buvo
„atstumtasis".
Gerbiamas pone, noriu pri
minti, kad ir žydai ne visi
buvo „šventieji"... Gal nežino
te, ar pamiršote, kad daug
žydų talkininkavo, 1940 me
tais tremiant lietuvius į Si
birą. Aktyvūs komjaunuoliai
— žydai buvo patikimas So
vietų Sąjungos ramstis Lietu
voje. Rainių miškelyje, prie
Telšių, žmones kankino ne
vienas Raslanas, turėjo pagal
bininkų ir žydų tautybės.
Kodėl tikroji istorija norima
nutylėti? Lietuva visam pa
sauliui rodoma kaip didžiau
sių piktadarių ir žudikų žemė
— tai neteisinga.
Kiekvienoje tautoje atsiran
da išgamų, jų buvo ir lietuvių,
ir žydų tarpe... Gėda, bet tai
tiesa!
Šį laišką rašau Jums — jau
čiuosi turinti tokią teisę.
Užaugau šeimoje, kuri vokie
čių okupacijos metais išgel
bėjo 26 žydus. Pergyvenau vi
są to meto siaubą. Viską ma
čiau, viską prisimenu!
Atleiskite, pone Vizentali,
drįstų Jums paprieštarauti:
lietuviai ne žydšaudžiai! Mes
tokie pat žmonės kaip ir jūs,
iškentę ilgus dviejų okupacijų
metus, palaidoję šimtus tūkstančiv savo artimųjų Sibiro
platybėse, Laptevų ledynuose,
pamiškių laukymėse...
Mes susitaikėme ir atleido
me žudikams... Jūs to negalite
padaryti, Jūsų širdyje neapy
kantos laužas negali išblėsti,
Jūs jį retkarčiais vis pakurstote.
Noriu paklausti, kodėl?
Birutė Straupytė
Jereminienė
Redakcijos pastaba. Šio
laiško autorė (gyvenanti Ka
nadoje) apie savo pergyveni
mus, kai jos tėvai išgelbėjo
nuo mirties ir ketverius me
tus slėpė 26 žydus, rašo dabar
spausdinamoje atkarpoje. Tai
tikri įvykiai, kurie toli gražu
— ne išimtis. Daug lietuvių,
artimo meilės ir žmoniškumo
vedini, rizikavo net savo gy
vybe, kad gelbėtų nelaimin
guosius nuo nacių siautėjimo.

daug žadanti Birutės Straupytės-Jereminii-:. s atkarpa
apie žydų genėjimą Antrojo
pasaulinio karo metu. Įmant
rūs ir optimis::r.!ai Vytauto
Užgirio dūmoji".ui dėl Lietu
vos ateities. Kontroversinės
Antano (Tony) Mažeikos min
tys dėl Baltijo.- -ii ĮjĮjų įsi
jungimo į NATO
Laiškų ir nuomonių skyrius
irgi nenusileido. Atviras seno
bendruomenės veikėjo Vytau
to Kutkaus laibas dėl dabar
užsiliepsnojusio ginčo tarp
Lietuvių fondo ir JAV Lietu
vių Bendruomenes, Draugo
fondo vedėjo Broniaus Juode
lio mintijimai apie dabartinės
Lietuvos problemas ir pasieki
mus, — viskas tas davė progos
susimąstyti ir parašyti ne
tingėjusių autorių mintis per
leisti ir per mūsų. eilinių skai
tytojų, samprotavimo koštuvą.
Sutinki, ar ne. bet skaityti
įdomu.
O kur dar visos kitos žinios,
žinutės, pranešimai, skelbi
mai? Tik norėk ir skaityk, ir
stebėkis, kaip tikras lietuvis
išeivis, ar senų laikų, ar šių
dienų, gali apsieiti be savo
dienraščio „Draugo".
Aleksas Vitkus
Palos Heights, IL

LAISVĖS DEŠIMTMETIS

DRAUGAS, 2000 m. kovo 31 d., penktadienis

lebravo 5 Lietuvos vyskupai. tras. Dainavo solistai A. RuAtkelta iš 3 psl.
pamokslą
pasakė Kauno arki bežius, D. Staponkus. R. Čivi
užsienio diplomatai, Neprik
vyskupas
Sigitas Tamkevi- lytė, D. Bilevičiūte. B. Damb
lausomybės akto signatarai,
čius.
Sv.
Mišių
aukoje dalyva rauskaitė, B. Petrikyte, Č. GaBažnyčios herarchai, visuome
ninių, politinių organizacijų vo Lietuvos prezidentas Val balis. P. Meškėla ir kiti. Kon
das Adamkus su žmona, Sei certo programoje — klasikine
atstovai ir kiti svečiai.
mo pirmininkas prof. V. muzika, daugiausia atliekama
Seimo posėdį pradėjo Seimo Landsbergis, ministras pirmi originalo kalba, tačiau tokią
pirmininkas prof. Vytautas ninkas A. Kubilius, Seimo ir iškilmingą mūsų Nepriklauso
Landsbergis. Visi atsistoję su vyriausybės nariai, gausiai su mybės atstatymo dieną pasi
giedojo Lietuvos himną, pas sirinkę vilniečiai.
gedome koncerte lietuviškų
kui tylos minute pagerbė iš
15 vai. buvo atidaryta paro kūrinių...
ėjusius amžinybėn Nepriklau
Vakare prie Lietuvos Nepri
da,
skirta nepriklausomos
somybės akto signatarus.
valstybės atkūrimo dešimtme klausomybes signatarų namų
Pirmajam žodis suteikiamas
čiui, Lietuvos nacionaliniame Pilies g. 26, kūnuose buvo pa
Vilniaus arkivyskupui metro
muziejuje, o Nepriklausomy sirašytas 1918 m. Lietuvos
politui Audriui Juozui Bačbės aikštėje vyko orkestrų Nepriklausomybes atkūrimo
kiui. Jis savo kalbą pradeda
koncertas, kurio metu buvo aktas, įvyko visuomenės susi
malda į Viešpatį, dėkodamas
pakelta didžiulė rekordinė tikimas su Kovo 11-sios akto
už prieš 10 metų padovanotą
Lietuvos trispalvė, uždengusi signatarais. 22 vai., prisime
Tėvynei laisvę ir prašo „Glo
visą M. Mažvydo bibliotekos nant 1990 m. kovo 11-os vaka
bok mūsų kraštą, kuris moko
fasadą. Vėliavą kėlė net du ro įvykius, buvo paskelbtas
si gyventi laisvėje ir nepri
Nepriklausomybės atstatymo
kranai.
klausomybėje, kad mokėtume
16 vai. įvyko didelis koncer aktas.
laukti ir tikėti savo krašto lai
Renginiai skirti Nepriklau
tas
Koncertų ir sporto rūmuo
minga ateitimi, padėk su mei
somybės
atstatymo dešimtme
se.
Grojo
G.
Rimkevičiaus
diri
le ir pasitikėjimu žvelgti į tė
čiui
tęsėsi
ir kovo 12-ą dieną.
guojamas
simfoninis
orkes
vynės ateitį..."
Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus, dėkojo visiems
Mylimam Broliui, Tauriam Tėvynės Sūnui
„laisvės
pamatą
pakloju
siems", dėkojo Lietuvai padė
jusioms Vakarų ir Rytų vals
tybėms. Ragino pripažinti ir
taisyti padarytas klaidas. „Tu
rime sunkumų, bet juos ga
GIEDOJOM KARTU SU
baigus ilgą tremties kelionę ir išėjus į Amžinuosius
lime įveikti. Galime didžiuo
SOLISTAIS
Viešpaties namus, skausme ir liūdesyje likusius jo
tis, kad permainas pradėjome
mylimuosius — brolį VYTAUTĄ, jo šeimą bei kitus
vieni iš pirmųjų". Sveikino vi- •
Po iškilmingo. LB Detroito
sus su Kovo 11-ja ir linkėjo
artimuosius Amerikoje bei Lietuvoje nuoširdžiai
apylinkės valdybos rengto Ko
ištvermės, jėgos, kad tęstume
užjaučiame ir šios skaudžios netekties išgyvenimais
vo 11-tosios minėjimo ir šau
pradėtąjį kelią.
dalinamės su liūdinčiais.
nių solistų iš Lietuvos — Judi
Ministras pirmininkas A.
tos Leitaitės, Vladimiro Prud
O Tau, a.a. brangus Antanai, tešviečia Amžinybėje
nikovo koncerto, buvo malonu Kubilius pažymėjo, kad po
amžinos laimės žiburiai.
juos išgirsti sekmadienį, kovo 1918 m. Lietuva, sunkiomis
sąlygomis
atkūrusi
Nepriklau
19 dieną, Dievo Apvaizdos
Vytautas ir Stella Abraičiai
bažnyčioje per 10:30 vai. Mi somybę, per 20 metų labai
Stasys ir Elena Barai
šias. Vargonais juos palydėjo daug pasiekė. Šiandieninę tik
rovę
patikrinsime
iš
istorijos
Nijolė Ralytė. Prudnikovas so
Jonas ir Juoze Daugėlai
lo giedojo J. S. Bach „Bist du perspektyvos. Pasaulis keičia
si,
jis
nebe
toks,
koks
buvo
bei mir", Leitaite — Fr. SchuStasys-ir Ona Daržinskiai
bert „Ave Mana" ir G. F. Han- šimtmečio pradžioje, ir mes ja
Birutė Dzenkauskienė
del „Dignare"; Abu — C. Franc me turime rasti savo vietą.
„Panis Angelicus". Džiugino jų Pokyčiai pasaulyje vyksta
Jurgis ir Veronika Janušaičiai
šimtaprocentinis įsijungimas greičiau, negu mūsų sąmonė,
todėl
dar
ir
dairomės
atgal.
ir į bendrą visų giedojimą,
Dr. Alfonsas Kisielis
giesmes pravedant Vidai Pe- Darome klaidų, skubėdami į
Narimantas ir Ona Karašos
korienei, vargonuojant Adai priekį, bet vis tik žengiame į
Mikštienei. Ir tai jie atliko nei priekį. Savo valstybę kuriame
Gediminas ir Vladė Lapenai
prašyti, nei raginti. Nuoširdus visi Lietuvos žmonės, kiekvie
nas
įnešame
savo
indėlį,
nes
ačiū už bendravimą, Dievą
Jurgis ir Aniceta Mažeikos
valstybė — tai mes. Tuo pačiu
garbinant!
reikia prisiminti ir tuos, kurie
Juozas ir Jadvyga Paliuliui
Pirmą kartą tuoj po Mišių ėmėsi vadovauti valstybės kū
vyko jau labai primiršta Švč. rimui. „Šiandien turėtume ne
Mečys ir Janina Rumbaičiai
Sakramento adoracija, kurią dviprasmiškai pasakyti, kad
Vald ir Antanas Skriduliai
klebonas kun. A. Volskis, V. Landsbergis buvo ir yra
jungdamasis su Lietuvos pasi pirmasis atkurtos nepriklau
Antanas Sprindys
ruošimu Eucharistiniam kon somos Lietuvos valstybės va
gresui, žada turėti kas sekma dovas. Todėl siūlau artimiau
Regina Snarskienė
dienį iki birželio vidurio. Kaip siu metu šią nuostatą įtvirtin
Donatas ir Lionė Stukai
būtų gera. kad ir kiekvieną ti specialiu įstatymu, kuriame
sekmadienį kuo daugiau žmo taip pat būtų numatyta ir
Aldona Sandargienė
nių giedotų. Solistai iš Lietu mums jau įprasta valstybės
vos paliko gražų pavyzdį.
Janina Svioklienė
pagarba bei garantijos buvu
Pranas Zaranka siam valstybės vadovui".
Jonas ir Eglė Vilučiai
Redford, MI
Kalbėjęs Atkuriamojo Seimo
narys Rimvydas Valatka kriti
Kostas ir Ona Žolynai
kavo valdžios delsimą, vyk
Daytona Beach, Florida
dant šalies reformas. „Jei
• Salako kultūros namuo prieš 10 metų Aukščiausioji
se susibūrė Zarasų rajono et Taryba būtų svyravusi taip,
nografiniai
folkloro ansam kaip vėliau politikai svyravo,
bliai, liaudiškos muzikos gru vykdydami reformas, nebūtų
pės.
buvę Kovo 11-sios.
Baigiamąjį žodį tarė Seimo
pirmininkas prof. Vytautas
Landsbergis.
mirus, brolį VYTAUTĄ GRYBAUSKĄ su šeima ir
Po Seimo posėdžio Nepri
klausomybės aikštėse prie Sei
visą GRYBAUSKŲ giminę bei artimuosius
mo buvo iškilmingai pakelta
nuoširdžiai užjaučiame.
valstybes vėliava ir įvyko Lie
Ona Adomaitienė
tuvos kariuomenės Vilniaus
Įgulos iškilminga rikiuotė. Sei
Vladas ir Liusė Adomavičiai
mo rūmuose buvo atvirų durų
diena.
Algirdas ir Julia Nakai
12.30 Vilniaus arkikatedroje
> Algis ir Dorothy Savickai
bazilikoje buvo aukojamos Mi
šios už tėvynės laisvę ir ne
Sunny Hills, Florida
priklausomybę. Mišias konce-

Be abejo, skaitytojams įdo
mu, į kokį Kęstučio Jeciaus
laišką V. Kutkus atsakė. Jam
buvo pasiųsti net trys laiškai.
Ar į laiškus buvo atsakyta?
Spręskite kiekvienas.
2000.03.03. Ačiū už įdomų
laišką.
Džiaugiuosi,
kad
AŠ GRĮŽAU GYVENTI...
„Draugas" netalpino Jūsų laiš
Kai saulė leisis, aš būsiu pa
ko ar komentarų, nes, mano
nuomone ir įsitikinimu, „ne likusi savo pačius brangiau
švarūs baltiniai" neskalbiami sius žmones, kurie mane glo
spaudoje. JAV Lietuvių Bend bojo, mylėjo dvejus metus, ku
ruomenė yra garbinga orga rie rūpinosi, kad man nieko
nizacija, kuriai priklausau ir netrūktų, kad būčiau laimin
aš. Ir man teko bendruomenės ga.
Tegul džiaugsmas ir ramybė
veikloje dalyvauti. Ėjau apy
gardos iždininko pareigas, da telydi už jūsų šilumą, dosnu
bar esu apygardos kontrolės mą, gerumą, už tas valandas
komisijos narys (šešti metai). ir dienas, kai man buvo sun
Gaila, kad paskutiniuoju laiku ku. Jūs buvote šalia, jūs pa
keletas „veiklių bendruomeni- dėjote nušluostyti ašarą, kai
ninkų" nutarė „sutvarkyti" buvo sunku, tik jūsų dėka ir
Lietuvių fondą. ... Už tad kal geranoriškumu tolimoje Čika
bėkimės telefonu, paštu, fax, goje jaučiausi kaip namuose.
elektroniniu paštu, tik ne per Visi geradariai, negailėdami
spaudą. Didesnė žmonių dalis savo laiko ir lėšų, nuolatiniu
nežino ir nenori žinoti, kas dėmesiu ir širdies šiluma ap
gaubė mane didele meile, kuri
tikrai dedasi.
Kada fondas steigėsi beveik mano širdyje laikosi lig šiol ir
tie patys asmenys vadovavo laikysis dar visą likusį gyve
bendruomenei ir steigė fondą. nimą.
Už savo ateitį esu nuošir
Tuo metu, gal ir buvo reikalin
ga ir naudinga, kad fondo džiai dėkinga: dr. John Luįstatų pakeitimui pritaria bicky, dr. Palmer ir visos ligo
JAV LB taryba. ... Kaip gali ninės personalui, kurių dėka
viena organizacija diktuoti ki iš naujo atgimiau, taip pat
Gražinai Liautaud, „Lietuvos
tai organizacijai?
Rinkiminės taisyklės nėra Vaikų vilties" komiteto pirmi
dalis įstatų. Rinkiminių tai ninkei, Birutei Jasaitienei,
syklių nėra ir JAV LB įsta kuri kaip motina rūpinosi ma
tuose. Veiklos taisykles pa nimi, Marijai Kriaučiūnienei,
ruošia tarybos arba valdybos Marijai ir Jurgiui Brusokams,
tarybų patvirtinimui. Nariai į Onai ir Kęstučiui Paulikams,
taisyklių sudarymą nėra įve Antanui ir Viktorijai Valavi
liami. Tad JAV LB taryba ne čiams, Majauskams, Genei
turi jokios teisės kištis ar nus Kiudulienei, Kazimierui Katatyti veiklos taisykles. ... Nei niučiui, Romui ir Gražinai
JAY..XB įstatuose ar veiklos Burneikiams ir kitiems sava
taisyklėse nėra paminėta, kad noriams. Aš negalėsiu atiduoti
LB taryba turi teisę pritarti jums tos meilės, kuri yra ma
LF įstatų pakeitimams. ... Da noj širdy, tegu šie žodžiai jūsų
bar yra „pjūtis" tarp LB tary kelią laimins, lai meilė lieka
bos, prezidiumo ir Krašto val amžinai...
Miglė Svitraite
dybos. ... Ar tas pritrauks
Čikaga - Vilnius
jaunesniuosius jungtis į bend
ruomeninę veiklą? Šią padėtį
ATVIRAS LAIŠKAS
aiškinau savo keturiems vai
PONUI
VIZENTALIUI
kams, dabar auginančius savo
šeimas. Jie mano lietuvišką
Gerbiamas pone, į Jus iš
visuomeninę veiklą remia ir drįso kreiptis Lietuvos, „žyd
man pritaria. ..Jie mano veik šaudžių tautos" dukra.
lą remia finansiškai ir ne
Mane labai žeidžia tai, kad
menkomis sumomis. ...Jų pir Jūs su tokia neapykanta kal
mas klausimas į mano aiški bate apie mus. Kodėl nepri
YRA KO SKAITYTI!
nimus: ar tie žmonės protingi, simenate to, kad tiek žydai,
ar tik ambicingi?
tiek lietuviai vienodai kentė
Ne taip jau dažnai „Drau
Jūsų informacijai: 1999 me okupacinį jungą, kad tuo me gas" susilaukia iš manęs pagy
tų Lietuvių fondo suvažiavime tu buvo žudomi ne vien žydai, rimo, bet praėjusio penktadie
tiesioginio balsavimo taisyklių bet ir lietuviai.
nio (3.24) laida mane tikrai
griaučiai buvo suvažiavimui
Dažnai klausiu savęs, kodėl sužavėjo, nes visa eilė kritiš
pateikti. Deja, kaip ir papras Jūs nevadinate žydšaudžiais kai galvoti verčiančių straip
tai „liaudis" nesiklausė, o vokiečių, kurie užvedė šią snių davė daug medžiagos
„rėksniai" nekreipė dėmesio. „pragaro
mašiną",
lenkų, rimtai susimąstyti.
Su laiku tiesioginio balsavimo prancūzų... Kodėl žydšaudžiai
Puikus redaktorės vedama
taisyklės bus pateiktos Lietu* tik mes, juk tuo metu visur sis, lyginant Vilnių su Taipei.
vių fondo nariams, pabrėžiu vienodai buvo naikinami žy Įdomūs Broniaus Nainio pri
nariams. Narių suvažiavimas dai.
minimai apie Pinnebergo Pa
Vokiečių okupacijos metais baltijo universiteto senus lai
atsirado žmonių, talkinusių kus. Vos tik prasidėjusi ir
LIETUVA ROMOJE
Atkelta ii 4 psl.
Prezidentas Valdas
Adamkus pasveikino kolegijos
kūrėjus ir išlaikytojus, ypač
rūpestingai iškeldamas Lietu
vos jaunimo globos ir jaunos
kartos auklėjimo tvirtos mo
ralės reikalingumą. Lietuvoje
esanti padėtis kelia didelių
rūpesčių. Prezidentas džiau
gėsi, kad Bažnyčia šitoje po
zicijoje yra didžioji atrama
Lietuvai ir tautai, o ši kolegija
tarnauja kaip tik tam tikslui.
Ši piligriminė lietuvių kelio
nė į Romą buvo stebėtinai sėk
minga. Roma išvydo katali
kišką Lietuvą, išgirdo lietuviš
ką maldą, giesmę, koncertus,
o lietuviai susipažino su Ro
ma, kurioje buvo taip pat tiek
daug istorinių kančių dėl ti
kėjimo į Kristų-Dievą, kaip ir
Lietuvoje. Tas suartino ir stip
rina Lietuvą bei lietuvius su Illinois lietuvių Respublikonų IVROB atstovai Du F'ajje, I L, apskrities respublikonų pietuos' n senatorium Kitzreliginiu katalikų pasaulio gerald aptarė rūpimais klausimus Iš k Pranas Jurkus, sen Peter r'itzgerald ir lygos pi: minkns Anatolijus
Milanas.
centru Roma.

A.tA.
ANTANUI GRYBAUSKUI

A. t A.
ANTANUI GRYBAUSKUI

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings and Loan \
Assoclation of Chicago
2212 West Ceimak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Cammir G. Okaas, President
Patamaujatn Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.
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DRAUGAS„ 2000 m. kovo 31 d., penktadienis

ARTĖJA ALTO METINĖ KONFERENCIJA

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE.
Vaizdajuostėje iš Lietu
vos, kuri bus demonstruoja
ma balandžio 1 d., šeštadienį,
2 val.p.p. „Seklyčios" salėje,
matysite V. Jonuškaitės-Zaunienės konkurso premijų įtei
kimo iškilmes, vykusias Lietu
vos Muzikos akademijoje.
Apie dalyvavimą praneškite
tel. 708-371-8587.

Naujai atvykusiųjų dė
mesiui! Šį sekmadienį, balan
džio 2 dieną, po 10:30 vai. r.
šv. Mišių Švč. M. Marijos Gi
mimo (Marąuette Parko) para
pijos salėje kavutės metu da
lyvaus Čikagos miesto advo
katas Diego Bonesatti, kuris
kalbės imigracijos ir kitais tei
siniais klausimais. Ši infor
macija bus ypač naudinga
naujai atvykusiems. Vertėjaus
Birutė Jasaitienė. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Norintys dirbti "Census
2000" surašymo darbus, galės
laikyti egzaminus kovo 31 d.,
balandžio 1, 7, 8, 14, 15 d.
(penktadieniais 7 val.v., šešta
Nepamirškite, kad šešta
dieniais 3 val.p.p.) Jaunimo dienio, balandžio 1 d. naktį,
centre (5620 S. Claremont). reikia laikrodžius pasukti vie
Kreipkitės tel. 773-526-2539.
na valanda pirmyn. Sekma
Kauniečio fotomenininko dienio pamaldos ir renginiai
Mindaugo Kavaliausko, fo vyks naujuoju — pavasariniu
tografijos plonybių išmokusio laiku.
Lietuvoje ir Prancūzijoje, pa Vytautas Bingelis, buvęs
roda Čiurlionio galerijoje su žymus Lietuvos boksininkas,
kėlė nemažą susidomėjimą. gyvenęs Kaune, šiomis dieno
Gana didelis būrys tautiečių mis atvyko į JAV ir apsistojo
atsilankė į jos atidarymą kovo Cicero mieste prie Čikagos.
24 dienos vakarą. Čia jaunąjį Kaunietis buvo Lietuvos bokso
fotografą pristatė Čiurlionio čempionas, o 1972-aisiais lai
galerijos direktorius Algis Ja mėjo ir Sovietų Sąjungos sun
nusas, čikagietis fotomeninin kaus svorio čempionatą. V.
kas Algimantas Kezys ir kau Bingelis turėjo važiuoti į tais
nietis Egidijus Aleksandra pačiais metais Miunchene vy
vičius. Iš viso yra išstatyta kusią olimpiadą, tačiau buvo
apie 100 nuotraukų. Be to, neišleistas. Apie tai plačiau jis
buvo parodyta 70 M. Kava papasakos ir „Draugo" skaity
liausko darytų skaidrių, kurių tojams.
tema — „Gyvenimas kaip
„Suvalkijos" žurnalo nau
šventė". Šią vertingą parodą
jas numeris, 1999 metų pas
dar galima pamatyti ir šį sa
kutinis — 6-sis iš eilės, pa
vaitgalį.
siekė ir skaitytojus Čikagoje.
Nuo kovo 26 dienos Vil Tai — etnokultūros istorijos
niaus radijas užsieniui laidas leidinys, jau trejus metus lei
Šiaurės Amerikai transliuoja džiamas Marijampolėje. Vyr.
nauju 9855 kHz dažniu arba redaktorius — Zenius Šileris.
31 metro bangos ruože.
Naujas numeris turi 80 pusla
Melisa Savickaitė ir Li pių, o juose gausybė rašinių
visuomeninė
nas Seikis atvyksta iš toli kultūrinėmis,
mis,
istorinėmis
temomis. Čia
mos Australijos, kad papasa
kotų apie Pasaulio lietuvių spausdinami ir JAV lietuvius
jaunimo kongresą, kuris pra liečiantys straipsniai. Jų auto
sidės gruodžio 23 d. Sidnėjuje. riai: Edvardas Šulaitis ir Al
Čikagiškiai jų pranešimą iš girdas Gustaitis. Beje, pirma
girs per JAV Lietuvių jaunimo sis yra žurnalo įgaliotasis
sąjungos suvažiavimą, vyk atstovas JAV. Žurnalo adre
siantį balandžio 8 d. Praneši sas: „Suvalkija", P/d 14, 4520
mas bus 1 v.p.p. Melisa ir Li Marijampolė, Lietuva.
nas taip pat aplankys Toron
Eligijus Domarkas reži
tą, Bostoną, Clevelandą ir Los suos šiais metais Lietuvių
Angeles.
operos statomą spektaklį „La
Batika, ypatinga audinių „Traviata". Violetos partiją
dekoravimo technika, iš seno dainuos Sigutė Stonytė, Alfre
buvo paplitusi Indonezijoje do — Audrius Rubežius, operą
(Javoje). XLX a. pabaigoje Va diriguos Alvydas Vasaitis. G.
karų Europoje batiką pradėjo Verdi „La Traviata" spektak
vartoti olandai. Kokia batikos lio premjera vyks gegužės 7 d.,
sukūrimo technika? Ištirpin sekmadienį, 3 vai. p.p. Morton
tas vaškas (karštoji batika) auditorijoje (2423 S. Austin
arba gumos klijai (šaltoji bati Blv., Cicero, IL). Pooperinis
ka) liejama ant audinio, kuris koncertas bus rengiamas ge
vėliau merkiamas į dažus. Da gužės 14 d., sekmadienį, 3
žoma tiek kartų, kiek norima val.p.p. Jaunimo centre. Bilie
gauti spalvų. Šios ypatingos tus į operą ir autobuso bilietus
audinių dažymo technikos pa galite užsisakyti paštu, ra
rodos atidarymas įvyks ir Či šant: Lithuanian Opera Co.,
kagoje, Jaunimo centro Čiur 3222 W. 66th Place, Chicago,
lionio galerijoje kitą penkta IL 60629; tel. 773-925-6193.
dienį, balandžio 7 d. Virginija Arba galite atvykti į „Sekly
Jankevičiūtė-Ragauskienė de čią" (2711 W. 71st St., Chica
monstruos savo batikos dar go, IL 60629; tel. 773-476bus, kuriuos bus galima ir nu 2655) savaitės dienomis nuo 9
sipirkti. Parodos atidarymas - vai. iki 4 val.p.p., šeštadie
niais nuo 10 vai. iki 2 val.p.p.
7:30 val.p.p. Atvykite!

Aktorė Audre Budryte režisuoja
trumpą programa ..Biinkuvos poe
to pagerbimas", pastatytą
pagal
Juozo Erlicko tekstus. Vaidinimą
galėsite išvysti, atvykę į ..Margučio
II" vakariene balandžio 9 d 4 vai.
p.p. Jajnimo centre.

Gyventojų surašymo Census 2000 Lemonto sky
riaus biuro darbuotojai atvyks
į Pasaulio lietuvių centrą
(14911 VV. 127th Street, Lemont, IL), kur balandžio 9 d.,
sekmadienį, nuo 10 vai. iki 2
val.p.p. aiškins ir atsakinės į
visiems rūpimus klausimus.
Dalyvaus ir vertėjas. Atvyks
tantiems siūloma kartu su sa
vimi atsinešti užpildymo for
mą, kurią gavote paštu.
„Valstiečių
laikraščio",
leidžiamo Vilniuje, pavienius
numerius galima gauti Talman Delicatessen. Čikagoje, o
metines ar pusmetines prenu
meratas užsisakyti, kreipian
tis į „Valstiečių laikraščio'"
atstovą JAV ir Kanadoje Bro
nių Juodelį, 239 Brookside
Lane, Willowbrook, IL 60514,
tel. 630-986-1613.
Žaidimų popietę ("Gamės
Bingo Party"i balandžio 9 d. 2
val.p.p. rengia Sv. Kazimiero
seserų rėmėjų draugija. Popie
tė įvyks Maria aukštesniosios
mokyklos salėje (67 gatvė ir
California Ave.i. Įėjimas iš
kiemo pusės nuo 12 vai. 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. Pasižymekit dieną ir laiką. Lauksi
me visų.
Irena Jolita Mazurkiewicz. gyvenanti N. Riverside.
IL. savo tėvų a.a. Juozo ir
Konstancijos Markauskų 5
metu mirties sukaktį minėda
ma, tėvų vardu prie anksty
vesnių 650 dol. įnašų Draugo
fondui atsiuntė. 500 doi A. a.
Juozas ir Konstancija Mar
kauskai tapo Draugo fondo
garbės nariais. Laiško ji ra
šo: „Mamytė visada nekantriai
laukdavo "Draugo", nes tai
buvo jos kalendorius'". Už pa
ramą Draugo fondui ir pras
mingą mirusių tėvų prisimini
mo įamžinimą Draugo fondo
garbės narių bronzos lentoje
labai dėkojame.
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Kiekvienais metais Amerikos Lietuvių Tarybos (ALTo)
Čikagos skyrius šaukia meti
nę darbo konferenciją, kurioje
valdyba skaito pranešimus:
pirmininkas apie tai, kas p £
daryta per metus, iždininkas
apie finansinę atskaitomybe,
revizijos komisija apie tai, ar
finansai gera: tvarkomi, ar
atitinka įrašai kasos knygoje,
ar yra pajamų r išlaidų patei
sinami dokumentai. Žinoma,
tokie pranešimai yra labai rei
kalingi norint tvarkingai per
duoti visas bylas ir knygas ki
tai organizacijai. Mat nuo dar
bo konferencijos skyriaus va
dovavimą perima kita organi
zacija. Po visų pranešimų yra
sudaryta skyriaus valdyba ir
taryba vienerių metų kadenci
jai iš organizacijų atsiųstų at
stovų.
Čikagos ALTo skyrių sudaro
14 organizacijų. Keturios pa
grindinės organizacijos: R. Ka
talikų federacija, Socialde
mokratų sąjunga, Tautinė
sandara ir Lietuvių tautinė
sąjunga siunčia po 7 atstovus į
valdybą ir tarybą, kitos liku
sios organizacijos siunčia tik
po 3 atstovus.
Šiais metais ALTo, kuriam
vadovauja R. Katalikų federa
cija, pirminir.Kauja Evelina
Oželienė. Daroo konferencija
šaukiama balandžio 29 d., šeš
tadienį, 10 vai. ryto Balzeko
kultūros muziejaus patalpose
(6500 S. Pulassi Rd.). Po val
dybos pranešinu, diskusijų ir
naujos valdybe; sudarymo bus
diskutuojami ir kiti reikalai,
kurių yra apsčiai. Rašant apie
ALTą, tuojau prisimenami ir
šios garbingo- organizacijos

steigėjai: Leonardas Šimutis,
dr. Pijus Grigaitis, Antanas
Olis, Mykolas Vaidyla ir Juo
zas Laučka. Visi steigėjai jau
ilsisi Amžinybėje, tik tebevei
kia 1940-aisiais įsteigta poli
tinė organizacija — Amerikos
Lietuvių Taryba — ALTas.
ALTas yra atlikęs milžiniškus
darbus Lietuvos laisvinimo
srityje. Lietuvai 1990 metais
atgavus nepriklausomybę, ti
kėjome, kad daugiau nereikės
varstyti Baltųjų Romų durų ir
prašyti Amerikos vyriausybes
padėti Lietuvai numesti okuparijos jungą, nes Lietuva jau
laisva. Bet, deja nors Lietuva
ir laisva, jai, okupanto nualin
tai, reikia padėti visokiais
būdais. Dar visi juodi debesys
dengia jos padangę, o ypač iš.
didžiojo brolio pusės — kuris
saugoja, kad Lietuva nebūtų
priimta nei į Europos Sąjun
gą, nei į NATO, ypač dabar po
savivaldybių rinkimų — kai
riųjų pergalės. Taigi matome,
kad turime budėti ir dirbti
kartu. Būkime visi pasiruošę,
nes atrodo, kad vėl reikės
prasyti Amerikos vyriausybės
pagalbos. Taigi, mieli tautie
čiai, gausiai dalyvaukime šioje
konferencijoje ir visi kartu
spręskime Lietuvos reikalus.
Skyriaus valdybos ir tarybos
posėdyje, įvykusiame kovo 21
d., konferencijoje paskirstyta
dirbti taip: mandatų komisija
— Kazė Požarniukienė ir F.
von Braun, nominacijų — dr.
Petras Jokubka ir Antanina
Repšienė, sekretoriatas —
Aušrelė Sakalaitė ir M. Mar
cinkienė. Kuklia užkanda pa
sirūpins Irena Dirdienė.
Ant. Repšienė

Algimantas Baroidkis ir Vilija Kerelyte atliko muzikinę programą.

PUTNAMO SESELIŲ RĖMĖJŲ
VAKARIENĖJE

* Nekaltai Pradėtosios Mari Jėzus veda į susitaikymą, vie
jos seserų (Putnamo) rėmėjos nybę, taiką. Jis nori, kad žmo
suruošė metinę vakarienę, ku nės atsiverstų ir atgailautų.
ri šiemet įvyko pavasarį — ko Gavėnios susitaikymas 2000
vo 19 d. Jaunimo centro di jubiliejiniais metais įgauna
džiojoje salėje.
ypatingą pobūdį. Visi galime
Įprastine tvarka vakarienė atnaujinti ištikimybę Kristui.
prasidėjo šv. Mišiomis tėvų Dievas Sūnuje pasilenkė prie
jėzuitų koplyčioje. Šiemet šv. žmogaus ir Jis kviečia ben
Mišias aukojo kun. Rimantas drauti su Juo. Kai Dievas
Gudelis, kuris priminė, kad kreipėsi į Abraomą — šis atsi
šios šv. Mišios yra aukojamos liepė į Jo kvietimą. Kaip Ab
už mirusius ir gyvus seselių raomas buvo pavyzdys žy
rėmėjus. Mišių metu solistai dams, taip Kristaus kvietimas
Margarita ir Vaclovas Mom- yra svarbus mums. Kai Abrao
kai pagiedojo dvi giesmes var mas paliko savo šalį, prasidėjo
gonais pritariant Manigirdui piligriminės kelionės į Šventą
ją Žemę.
Motekaičiui.
Seselė Margarita baigė savo
Po šv. Mišių visi rėmėjai rin
kosi į Jaunimo centro didžiąją žodį sakydama, kad šiemet
salę vakarienei. Rėmėjų pir švęsime Eucharistiją — tai
mininkė Juoze Ivašauskienė Jėzaus tikroji gyvenimo duo
padėkojo visiems susirinku na. Eucharistija rodo, kad
siems, kun. Rimantui Gude Kristus yra arti žmogaus, Jis
liui už Mišių aukojimą, solis yra mūsų sielose.
tams M. ir V. Momkams (jie
Po seselėsMargaritos žodžio
,LITUANICOS" FUTBOLININKAI ŽAIS LAUKE
savo honorarus paaukojo se klausėmės vakarienės meni
Kovo 5 d. pasibaigė „Metro
Pirmosios pirmenybių rung selėms), Manigirdui Motekai nės programos. Vilija Kerely
politan Soccer League" salės tynės lauke bus žaidžiamos čiui, nenuilstančiai vakarie te, savo maloniu balsu, instru
futbolo pirmenybės. Cia „Li- balandžio 16 d. „Lituanicos" nės šeimininkei Onai Norvilie mentu pritariant Algimantui
tuanicos" futbolininkai varžėsi vyrų laukia „Celtics" vienuo- nei, Ankų „Baltic" kepyklai.
Barniškiui, padainavo ketu
stipriausioje — „major" divizi likė — viena iš lygos naujokių,
Po to rėmėjų valdybos pirmi rias dainas: „Tėvynė", „Mėly
joje ir geriausiųjų Čikagos bei tačiau ir prieš ją reikės pako ninkė pakvietė seselę Marga naki Nemunėli", „Oi didus, oi
apylinkių komandų tarpe už voti. Rungtynės vyks Lemonto rita Bareikaitę tarti žodį. Se didus", „Ar žinai", ir pabaigai,
ėmė 6-tą vietą iš 10.
aikštėje ir (prie PL centro). selė pirmiausia perdavė svei A. Barniškiui pakvietus, visi
Netrukus ši lyga pradės lau Pradžia 3 vai. p.p.
kartu
padainavo
kinimus ir padėką iš Putnamo dalyviai
ko futbolo pirmenybių pavasa
Tada balandžio 30 d. išvy — seselės Paulės ir vienuoly „Ąžuolai žaliuos".
rio ratą. Čia lietuvių vyrų ko koje bus kovojama (5 vai. p.p.) no vyriausios vadovės seselės
Po meninės programos kun.
manda rungtyniaus žemesnėje prieš „Lightning", o gegužės 7 Albinos Pajerskaitės. Jų da Rimantas Gudelis sukalbėjo
— I divizijoje, nors dauguma d. vėl namuose mūsiškai susi bartinis rūpestis ir projektas maldą ir susirinkę svečiai gar
komandų ir jioje grupėje yra kibs su JLions" (pradžia 3 vai. yra Vilniuje atgauta Šv. Kry džiavosi vaišėmis.
aukšto pajėgumo, su jomis rei p.p.).
žiaus bažnyčia su vienuolynu.
Putnamo rėmėjai ir svečiai,
kia gerai paKOVoti, norint iš
Pavasario rate reikės su Tai vis projektai, reikalaujan atsilankę į šią vakarienę, dar
kovoti pergale ar šiaip geriau žaisti 9 rungtynes, kurių pas tys pasauliečių pagalbos.
kartą prisidėjo prie seselių
pasirodyti.
kutinės vyks birželio 18 d.,
Seselė Margarita pastebėjo, gerų darbų savo artimui.
„Lituanicos vadovybė dabar žaidžiant išvykoje prieš Lom- kad šiais metais švenčiame
Saulė J a u t o k a i t ė
suka galvas kaip subpdyti bard vienuolikę.
daug jubiliejų: 650 metų nuo
pajėgesnę vimuolikę. Gerai,
^Lituanicos" vyrų laukia ne Vytauto Didžiojo gimimo, 700
kad nesenia prisidėjo pora mažai kovų. Reikia manyti, metų nuo Kęstučio gimimo,
vyrų iš Lietjvos, kurie, be kad ateinantį sezoną nebus di 750 metų nuo Mindaugo ka
abejo, sustiprins komandą. delių problemų su komandos rūnavimo, 2000 metų nuo
Tačiau dar te nepakanka, nes sudarymu, kaip buvo per kai Kristaus gimimo. Kūdikėlio
varžybose aikštėje reikia di kuriuos susitikimus (ypač iš Jėzaus gimimas nėra legenda,
desnio būrio žaidėjų ir tai sun vykose) praėjusiais metais.
bet istorinis faktas, kuris pa
kiau padaryti
E A dėjo krikščionybės aiškius mo
ralinius pagrindus, vertybes,
• „SagiTs" restoranas,
Skelbimai
kad žmogus atskirtų gėrį nuo
6814 W. 87 S t , Burbank, IL,
blogio. Kristaus mokslas pa
• Akcijų, bonu bei kitų
tel. 708-598-0685 sveikina lietė visų tautų žmones. Jis
vertybių pirkime ir par
visus esamus ir būsimus klien skelbia Evangeliją visai žmodavime jums nuoširdžiai pa
tus sulaukus pavasario. Pasi nįjai. Seselė klausia, ar visi
tarnaus, duodami komiso nuo
grožėję atbundančia gamta, laikosi vienybės ir susitaiky
laidą, Albinas Kurkulis, teL
sustokite pas mus — skaniai mo tarp žmonių ir tautų.
312-879-7750 arba jo sunūs
pavaišinsime ir maloniai patar
Kalbėjo seselė Margarita.
Andrius Kurkulis, teL 312nausime. Priimami užsakymai
879-7751, dirbą su First Al— dideli ir maži visoms pro
bany Corp. Čikagoje. 18 JAV
goms. Laukiame Jusul Irma
ir Kanados skambinkite veltui:
mm
tel. 1-888-870-7730.
t * J ir Barbara.
•
Amerikos
Lietuviu
ra
• Talman Delicatessen,
dijas,
vad.
AnatoUjus
Siutas
2624 W. 69 St., Gavėnios
kiekviena
sekmadieni
7
vur.
metu čia ras te tinkamo mais
to: virtinuka su varške ir gry per WCEV 14.50 AM. TeL
bais, blyneli. .suvarške.penk- 773-847-4903, adresas: 4459
tadieniais I ilviniai ir obuo S JYancisco, Chicago, IL 60632.
DI.UKĮO
knytj) tu />/<
liniai blynai cepelinai su varš
ke, žuvis, įv irios silkės. Taip
Sunki lemtis teko atsimi
pat penkta ieniais verdame nimų apysakos „Kamino šešė
spurgas La:ras pagalvoti apie lyje" autoriui Vladislovui
Velykų stalą Talman Deli turės Telksniui: pereiti stalininio
babkų, napo. onų, įvairių tortų, kalėjimo ir hitlerinio Štuthofo
sausainių ir daug kitų patie lagerio pragarą. Savo skau
kalų. Iki malonaus pasimaty džius išgyvenimus autorius
mo! Skambinti: 773-434-9766. pasakoja, prisimindamas dau
gelį lietuvių kultūros ir visuo
1 1 1. M||
menės veikėjų, taip pat įvairių
* • l.koi
p. 1 T K A N S I ' A K
tautų žmones, su kuriais teko
'
1 . IV
eiti baisaus nužmoginimo ke
, 1 •. s
liu. Knygos kaina - 12 dol., su
Tel 1 77? K 5K 1OS0
persiuntimu - 15.95 dol.
Putnamo seselių rėmėjų vakarienės svečiai

