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NATO „atvirų durų” pažadai 
nieko nereiškia

Vilnius, vasario 17 d. (El
ta) — „Lietuvos laisvės byloje 
dar neparašytas Lietuvos
energetinės nepriklausomy
bės skyrius”, trečiadienio
spaudos konferencijoje teigė 
Lietuvos Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. 
Parlamento vadovo nuomone, 
Lietuvoje susiremia energeti
kos magnatai. Iš vienos pusės 
tai: — „LUKoil”, vykdantis 
Rusijos vyriausybės politiką 
ir norintis turėti valdymo ga
lią naftos susivienįjime, iš ki
tos — „Williams” verslovė, 
dėl kurios atėjimo padaryti 
įstatyminiai sprendimai. Už 
strateginio bendrininko „Wil- 
liams”, pasak V. Landsbergio, 
„tam tikra prasme stovi ir 
JAV vyriausybė, kuri reko
mendavo šią investiciją, todėl 
Lietuva turi pagrindo tikėtis, 
jog ne vien Rusijos vyriausybė 
per ‘LUKoil’ kaip įrankį, bet 
galbūt , ir JAV vyriausybė ga
lėtų daugiau veikti situaciją”.

V. Landsbergis priminė, 
kad praėjusios savaitės susiti
kime su „LUKoil” prezidentu 
Vagit Alekperov pastarasis jį 
įtikinėjęs , kad verslovė turin

Energetikos sandėriais turi 
domėtis „Švarių rankų” komisija
Vilnius, vasario 17 d. (Elta) 

— Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje LDDP frakcijos se
niūnas Česlovas Juršėnas sa
kė, jog jo frakcija reikalauja, 
kad Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis ir „Švarių 
rankų” komisijos pirmininkė 
Teresėlė Kazlauskienė pa
vestų Seimo ekonominių nusi
kaltimų tyrimo komisijai iš
nagrinėti, ar „Lietuvos ener
gijos” ir firmos „Baltic Shem” 
bendradarbiavime nėra aukš
tų valdžios pareigūnų bei val
dininkų piktnaudžiavimo tar
nybine padėtimi bei korupci
jos.

Č. Juršėnas priminė, kad 
šių metų vasario 10 d. televi
zijos laidoje „Krantas” buvo

Minskas skolą Lietuvai galėtų 
atiduoti ir ne pinigais

Vilnius, vasario 17 d. 
(BNS) — Moterų partijos 
(Naujosios demokratijos) pir
mininkė Kazimiera Prunskie
nė mano, kad Baltarusija 
skolą už elektros energiją ga
lėtų padengti geležinkelio 
paslaugomis bei Lietuvoje 
statydama mažas elektrines.

Anot jos, neįvardinta Švei
carijoje registruota bendrovė, 
kuri naudojasi Baltarusijos 
geležinkeliu, dalį pinigų už 
šias paslaugas mokėtų Bal
tarusijai, o dalį — „Lietuvos 
energijai”. Taip per metus 
Lietuvos energetikams būtų

* Prezidentas Valdas 
Adamkus paragino teisė
saugą ištirti įtariamą vals
tybės lėšų iššvaistymą, eks
portuojant elektros energiją į 
Baltarusiją, bei numanomą 
korupciją, įgyvendinant elekt
ros tranzito į Vakarus projek
tą su JAV bendrove „Power- 
Bridge”. Valstybės kontrolės 
kyotos skyrius iškėlė baudžia
mąją bylą „Lietuvos energijai” 
už lėšų iššvaistymą, nustatęs, 
kad bendrovė padarė finansi
nių pažeidimų. Baltarusija 
„Lietuvos energijai” skolinga 
apie 400 mln. litų, ir Lietuvos 
vyriausybė turi apsispręsti, ar 
nutrauks elektros energijos 
tiekimą į Baltarusiją. (Eita)

ti daug Vakarų kapitalo, ir ši 
aplinkybė neleidžia daryti 
valstybinės politikos Rusijos 
naudai. Tačiau Lietuvos Sei
mo pirmininkas teigė, kad yra 
kitokių požymių ir tiesioginių 
patvirtinimų, jog „LUKoil” 
neatsijęs nuo dabartinės Ru
sijos politikos.

V. Landsbergiui dabartinė 
situacija labai panaši į 1990- 
1991 metus, tada vykusias de
rybas su Rusija, kai buvo 
siūloma prekyba ir bendra
darbiavimas versle, „o mums 
buvo sakoma, kad mes jus 
valdėme ir norim valdyti to
liau”. Tai, Seimo pirmininko 
nuomone, pasikartojo dabar, 
„LUKoil” reikalaujant valdy
tojo teisių naftos susivieni
jime.

Apskritai problemas ener
getikoje, V. Landsbergio tei
gimu, veikia artėjantis NATO 
viršūnių susitikimas Vašing
tone, prie pabaigos esančios 
Lietuvos sutartys su „Wil- 
liams” ir einantys į priekį 
Lietuvos susitarimai su Va
karų verslovėmis dėl elektros 
perdavimo linijų per Lenkiją 
tiesimo.

parodytas reportažas apie tai, 
kad elektros energijos parda
vimas Baltarusįjai, tarpinin
kaujant firmai „Baltic Shem”, 
Lietuvai yra dvigubai nuosto
lingas: firma turėjusi atlikti 
atsiskaitymus tarp pirkėjo ir 
pardavėjo, ne tik nesugebėjo 
gauti iš Baltarusijos lėšų už 
pateiktą energiją, bet už pas
laugas Baltarusijai sumokėjo 
50 mln. litų.

Č. Juršėnas sakė manąs, 
kad po „Kranto” laidos val
džia ir konkrečiai vyriausybė 
bei ūkio ministras Vincas Ba
bilius paaiškins visuomenei, 
spaudai, Seimui, „kaip iš 
tikrųjų buvo, kas už ką atsa
kingas, kas čia ką padarė ar 
pridarė”.

grąžinta apie 80 mln. litų. 
„Lietuvos energijos” vado

vai, pasak įmonės atstovės 
spaudai Danguolės Miku- 
tienės, šios informacijos neko
mentavo.

Be to, pasak K. Prunskie
nės, Baltarusijos įmonė „Be- 
lenergostroj” siūlo statyti ma
žas elektrines Lietuvoje ir 
taip padengti dalį skolų. Jos 
nuomone, šios priemonės yra 
daug geresnės, „nei nutrauk
ti elektros eksportą, suma
žinti gamybą ir galų gale pa
branginti elektros energiją 
Lietuvos vartotojams”.

„Jeigu šiandien paskubė
tume sustabdyti tiekimą, tai 
nebūtų ilgalaikės perspekty
vos prasme protingas būdas”, 
teigė buvusi Lietuvos mi
nistrė pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė.

* Vasario 17 d. Hambur
ge atidarytas Lietuvos gar
bės konsulatas tapo 100-tąja 
užsienio valstybių konsuline 
atstovybe, atidaryta didžiau
siame Vokietijos uoste. Lietu
vos garbės konsulas Hans 
Friedrich Saure yra įtakingas 
Šiaurės Vokietįjos bankinin
kas, vadovaujantis Hamburgo 
skyriui. Garbės konsulatas įsi
kūrė gražiame senamiesčio ra
jone netoli rotušės. <bns>

Nuotr.: Vasario 16-osios proga Lietuvos ordinais apdovanotieji buvę kovotojai už žmogaus laisvę prezidentūroje 
(iš kairės) Lietuvos Laisvės lygos vadovas Antanas Terleckas, buvęs „Žmogaus teisių gynimo SSRS iniciatyvi
nės grupės” narys Aleksandr Lavut su žmona, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, buvusi Maskvos Helsin
kio grupės narė Tatjana Velikanova, Didžiosios Britanijos kanauninkas Michael Bourdeaux ir „Krikščionių ko
miteto tikinCiųjų teisėms SSRS ginti” įkūrėjas Gleb Jakunin. (Elta)

Lietuvos valstybė apdovanojo 
kovotojus už žmogaus teises

lūs ir Aleksandr Lavut iš Ru
sijos, 1976 m. drauge su kitais 
disidentais įkūręs „Krikščio
nių komitetą tikinčiųjų tei
sėms SSRS ginti” rusas Gleb 
Jakunin bei žmogaus teisių 
gynėja, Maskvos Helsinkio 
grupės narė Tatjana Velikano-

Prezidentas atsisveikino su 
tarptautiniais gynybos patarėjais
Vilnius, vasario 17 d. dentas padėkojo patarėjams

Vilnius, vasario 17 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus, trečiadienį priimdamas 
grupę buvusių disidentų iš 
Rusijos, Estįjos ir Didžiosios 
Britanijos, pabrėžė jų kovos 
reikšmę Lietuvos istorijoje.

Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė sakė 
žurnalistams, kad V. Adam
kus dėkojo už jų paramą Lie
tuvos nepriklausomybės sie
kiams ir pabrėžė, kad dabar 
Lietuvoje skiriama daug pas
tangų, siekiant apsaugoti 
žmogaus teises, bei išreiškė 
viltį, kad dabartinė jaunoji 
karta tai įvertins.

Penki Rusįjos, Estijos ir Di
džiosios Britanijos piliečiai an
tradienį Vasario 16-osios pro
ga buvo apdovanoti Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Gedimi
no ordinais.

Kanauninkas iš D. Britani
jos Michael Bourdeaux prezi
dentui padovanojo savo knygą 
apie kovą už religijos laisvę 
1939-1978 m. Lietuvoje „Kry
žių žemė”. Susitikime taip pat 
dalyvavo 1979 m. 48 pabalti
jiečių memorandumą dėl Mo- 
lotovo-Ribbentropo pakto pa
sekmių panaikinimo pasirašę 
Estijos pilietis Mari Olaf Nik-

Kai kam „patogu” netiekti 
elektros energijos į Vakarus

Vilnius, vasario 17 d. (BNS) 
— Elektros linijos per Lenkiją 
į Vakarus tiesimą Lietuvos 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis vadina naudingu 
projektu Lietuvos nepriklau
somybei ir nenaudingu „prik
lausomybės šalininkams”. Šis 
projektas, pasak jo, leistų eks
portuoti elektros energiją į 
Vakarus, atsisakyti nemokių 
bendrininkių.

Lietuvos parlamento vadovo 
požiūriu, šiam projektui daro
mos įvairios kliūtys, kaip ka
daise Būtingės terminalo sta
tybai, kai „ypač pasireiškė kai

* Po daugiau nei dvieju 
savaičių pertraukos bend
rovė „Mažeikių nafta” trečia
dienį pradėjo gaminti produk
ciją. Įmonės informacijos ir re
klamos skyriaus viršininkė 
sakė, kad jau pradėtas gamin
ti benzinas, o netrukus bus 
gaminamas ir dyzelinis kuras 
bei suskystintosios dujos. Per 
parą bus pradėtas ir giluminis 
naftos perdirbimas. Manoma, 
kad savaitės pabaigoje gamyk
la pradės veikti visu pajėgu
mu. (BNS)

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus trečiadienį priėmė 
Baltijos valstybėse darbą bai
giančią tarptautinę gynybos 
patarėjų grupę, vadovaujamą 
generolo Garry Johnson.

Baltijos valstybių gynybos 
ministrų prašymu įsteigta pa
tarėjų grupė dirbo ketverius 
metus. Jie vertino Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos ginkluo
tąsias pajėgas, patarė, kaip 
gerinti jų suderinamumą su 
NATO daliniais.

Aštuonių pareigūnų grupėje 
buvo atsargos kariškiai iš Vo
kietijos, Didžiosios Britanijos 
bei Skandinavijos valstybių.

Prezidento patarėjo pava
duotojas gynybos klausimais 
pulkininkas Algis Vaičeliūnas 
sakė žurnalistams, kad prezi-

kurie centristų Veikėjai, galų 
gale ištempę trukdymus iki 
pat Seimo rinkimų”.

Situacijoje dėl elektros lini
jos tiesimo į Vakarus V. 
Landsbergis taip pat mato pa
našius veiksmus: „kur buvęs, 
kur nebuvęs išlenda labai įdo
mus kagėbistas, kuriam ne
galima trukdyti kenkti valsty
bei, reketuojant investuotojus, 
nes tai pažeistų privataus ver
slo teises”. „Labai įdomaus 
kagėbisto” pavardės spaudos 
konferencijoje V. Landsbergis 
nenurodė.

Pasak Seimo vadovo, klausi
mai dėl elektros linijos tiesimo 
yra svarbūs, reiklaujantys 
greito sprendimo, todėl „kai 
kurie veikėjai nervinasi ir ap
sinuogina”. Tačiau, jo nuomo
ne, tai gali būti naudinga, su
vokiant, jog tai, kas vyksta da
bar pas mus, vyksta plačiame 
geopolitiniame lauke, kur Lie
tuva yra svarbus taškas.

Pasak V. Landsbergio, Lie
tuva, pastačiusi elektros liniją 
į Lenkiją, „nebebūtų vien tik 
posovietinės energetikos žiedo 
dalis”.

va.
M. Bourdeaux buvo apdova

notas Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Gedimino IV laipsnio 
ordinu, kiti kovotojai — III 
laipsnio ordinais.

Buvusieji Rusįjos kovotojai 
už žmogaus teises savo valsty
bėje nėra gavę nė vieno apdo
vanojimo.

už jų darbą, patarimus, pert
varkant Lietuvos kariuome
nę.

V. Adamkus pabrėžė, kad 
.praėjusių metų gruodį Lietu
va patvirtino ilgalaikes sau
gumo programas, o šiemet įs
tatymu įtvirtino nuoseklų gy
nybos išlaidų didinimą per ar
timiausius metus.

Prezidentas ir patarėjai 
kalbėjo apie balandį Vašing
tone vyksiantį NATO valsty
bių viršūnių susitikimą. V. 
Adamkus išreiškė viltį, kad 
jame bus priimti palankūs 
Baltijos valstybėms sprendi
mai ir bus įvardinta, kada 
vyks kitas sąjungos plėtros 
ratas.

Susitikime nebuvo kalbėta
apie G. Johnson siūlymą 
įkurti tarptautinį pastovumo 
fondą, kurio globėju tapti 
pakviestas prezidentas V. 
Adamkus.

* Seimo opozicinės 
LDDP frakcijos seniūno 
Česlovo Juršėno nuomone, 
prezidentas Valdas Adamkus 
savo kalboje Vasario 16-osios 
proga teisingai apibūdino tik
rovę, kad jis valstybės šventa
dieniais kaip niekad jaučia 
dramatišką Lietuvos atotrūkį 
tarp žodžio ir veiksmo, tarp 
patriotinių kalbų ir esamos 
krašto tikrovės. „Prezidentas 
pasakė teisybę. Realią finansi 
nę ekonominę situaciją būti 
galima vadinti krizine. Todėl 
reikia tik pripažinti preziden
to pasiryžimą, užsimojimą net 
ir šventės proga pasakyti tą 
teisybę, kaip Lietuva kvėpuoja 
trečiaisiais korservatorių val
dymo metais”, sakė Č. Juršė
nas. (Elta)

"“Lietuvos užsienio rei
kalų ministras Algirdas Sau
dargas pakviestas artimiausiu 
metu darbo vizito atvykti į 
Baltarusiją. Kaimyninės val
stybės diplomatijos vadovo 
Ural Latypov kvietimą ir svei
kinimą Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienos —Vasario 16-

Vilnius, vasario 17 d. (BNS) 
— Šiaurės Atlanto sąjungos 
pamėgtoji formuluotė, kad 
„durys į NATO lieka atviros”, 
beviltiškai paseno, teigia Lie
tuvos Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis.

Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje jis teigė, kad „Rusi
jos vyriausybė per diplomatiją 
deda daugybę rafinuotų ir 
šiurkščių pastangų, kad Lietu
va negalėtų eiti tiesiu keliu į 
NATO”. „Rusįjos diplomatįja 
bando diktuoti Vakarams ir 
tuo pačiu mums per Vakarus. 
Iš čia — visokios nesąmonės 
apie ‘raudonas linįjas’ ir kito
kie baugininmai”, sakė Vytau
tas Landsbergis.

Jis teigė pastebėjęs, kad Sis 
„diktatas” prasiskverbia „ne 
vien tik į Vakarų spaudą”. 
„Joje daug signalų, kad ba
landžio mėnesį Vašingtono su
sitikime nebus nauju formu
lių”, sakė Seimo pirmininkas. 
Jis nuogąstavo, kad gali būti 
pakartota tik formuluotė, kad 
NATO „durys lieka atviros”. 
„Tai mes jau žinome ir esame 
pasakę prieS porą metų NATO 
generaliniam direktoriui Ja- 
vierui Solanui ir kitiems aukš
tiems pareigūnams, jog ši fra

Lietuva pasiryžusi dalyvauti 
NATO užduotyse KosoveVilnius, vasario 17d. (BNS) 

— Lietuva yra pasirenguBi 
prisidėti prie galimos NATO 
vadovaujamos užduoties 
„Joint Guardian” Jugoslavįjos 
Kosovo provincįjoje, trečia
dienį pranešė Užsienio rei
kalų ministerija, kuri kartu 
su Krašto apsaugos ministeri
ja dabar su NATO valstybė
mis svarsto konkrečias gali
mybes dalyvauti užduotyse. 
Svarstomas ir būrio Lietuvos 
karių siuntimas, kuriam turė
tų pritarti Seimas.

Užduotis „Joint Guardian” 
būtų skirta dabar Prancūzi
joje vykstančių Kosovo albanų 
ir serbų derybų galimo susita
rimo įgyvendinimo priežiūrai.

osios proga — perdavė Bal
tarusijos ambasadorius Vil
niuje Vladimir Garkun,* Premjero žmona Nijolė
Vagnorienė per vyriausybės 
spaudos tarnybą pareiškė su
mokėjusi drabužių modeliuo
tojai už suknelę, kurią dėvėjo 
per vadinamąjį Vienos pokylį 
Vilniaus rotušėje. Ministro 
pirmininko žmona pirmą kar
tą šiandieninės Lietuvos isto
rijoje pasinaudojo spaudos tar
nyba ginčui su spauda, atsi
kirsdama į „Respublikos” ra
šinį, kuriame teigiama, kad 
premjero šeima nemoka už 
tarnybinę buveinę, o ji pati 
buvo kaltinama neva nesu
mokėjusi už suknelę. N. Vag
norienė abejones dėl to įver
tino kaip „nekorektiškus poli
tinės veiklos metodus”. <bns>* Seimo opozicinės LDDP frakcijos seniūnas Česlovas 
Juršėnas, vertindamas pakar
totinį teisininko Kęstučio La
pinsko nepaskyrimą valstybės 
kontrolieriaus pareigoms, sa
kė, jog konservatoriams, vy
riausybei ir asmeniškai jos va
dovui Gediminui Vagnoriui 
nereikia „kieto, nepriklauso
mo profesionalaus valstybės 
kontrolieriaus”. Juršėno nuo
mone, matyt, „kažką reikia 
apsaugoti nuo žvitrios ir skvar
bios kontrolieriaus akies”.

(Elta)

zė jau lygi nuliui ar net 
mažiau”, sakė V. Landsbergis.

Seimo pirmininko nuomone, 
„po Madrido tai būtų žingsnis 
atgal”.

1997 metų liepą per NATO 
viršūnių konferencįją Madride 
Lietuva, Latvįja ir Estįja buvo 
įvardytos, kaip „siekiančios 
narystės" (aspiring members).

V. Landsbergio nuomone, 
„stovėjimo vietoje nebūna”. 
„Yra galimas žingsnis atgal, ir 
tai reiškia, kad Rusįjos diplo
matinis spaudimas laimi. Pa
prastai tai yra paskatinimas 
padidinti spaudimą", sakė Sei
mo pirmininkas.

Juo nuomone, pastaruoju 
metu ne tik JAV, bet ir Euro
poje pagausėjo principo „Rus- 
sia — first” (pirmiausia — Ru
sįja) išpažinėjų, linkusių prieš 
priimant sprendimus, pasik
lausti Rusįjos nuomonės.

„Kai Rusįja bando Baltijos 
valstybes apjuosti kažkokia 
raudona virve ir prismaugti jų 
valią ir jų pasirinkimo teisę, 
tai padėtis yra labai konkreti”, 
sakė Vi Landsbergis. Jis pri
minė, kad apsisprendimo teisę 
Lietuvai garantavo pati Rusi
ja 1991 metų sutartimi.

Daugiatautės NATO vado
vaujamos pajėgos būtų dislo
kuotos Kosovo provincįjoje, 
jeigu tam pritars abi derybų 
pusės ir bus priimtas atitin
kamas JT Saugumo Tarybos 
nutarimas.

Užduotis, kurioje turėtų 
dalyvauti apie 30,000 karių, 
ruošiama NATO būstinėje, ir 
valstybės — bendrininkės bu
vo pakviestos pranešti savo 
pasiruošimą prisidėti prie są
jungos pąjėgų.

Lietuva jau anksčiau yra 
pareiškusi, kad remia taikų 
Kosovo krizės sureguliavimą 
bei galimus NATO veiksmus, 
užtikrinančius susitarimų lai
kymąsi.

Dabar šeši Lietuvos atsto
vai dirba ESBO tikrintojų mi- 
sįjoje Kosove.

Punsko problema —
„šaukštas deguto” 

santykiuose su 
Lenkija

Vilnius, vasario 17 d. (BNS) 
— Trečiadienį spaudos konfe- 
rencįjoje Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis paneigė 
praėjusią savaitę Lenkįjos 
naujienų agentūrai PAP pa
reiškęs nepasitenkinimą abie
jų valstybių santykiais.

„Ai visada reiškiu pasiten
kinimą Lietuvos ir Lenkįjos 
santykiais. Ir aš negalėjau pa
sakyti priešingai”, sakė jis. 
Pasak jo, „buvo konkretus 
klausimas apie vieną proble
mą, kuri įneša deguto lašą į 
medaus statinę”. Tačiau „tai 
neapima Lietuvos ir Lenkijos 
santykių visumos, o tik tam 
tikrą politinę klaidą, kurią da
ro Lenkįjos Vidaus reikalų mi- 
nisterįja”.

Kaip žinoma, Punsko lietu
viai protestuoja prieš Lenkijos 
pasienio apsaugos punkto 
įkurdinimą šiame miestelyje.

KALENDORIŲ8
Vasario 18 d.: Simeonas, Berna

deta, Lengvenis, Gendrė.
Vasario 19 d.: Konradas, Beli

ne, Šarūnas, Nida.
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LIETUVIU TELKINIAI
DETROIT, MI
r

LIETUVOS DUKTERYS PRANEŠA
'T..' ■ ■ ■ . . !

Prieš mus didelis pluoštas 
vokų iš Lietuvos — tai Kalėdų 
ir Naujų metų sveikinimai, 
kuriuose surašyti linkėjimai, 

adėkos ir kuklūs prašymai.
tai:
Kauno miesto savivaldybės 

globos namai (100 našlaičių 
vaikų prieglauda).

Kauno kartų namai (juose 
gyvena seneliai, jaunos moti- , 
nos su kūdikiais, vieni kitiems 
padeda).

Klaipėdos neįgalių vaikų 
darželis „Sakalėlis”.

Vilnijos Turgelių ir Taba
riškių mokyklos.

Panevėžio benamių vaikų 
valgyklėlė „Nazaretas”.

Lietuvos žmonių su stuburo 
pažeidimais asociacija.

Laikinos vaikų globos namai 
Vilniuje;

Goda, Karolis, Tadas, Sau
lius, Monikutė, Renata, Man
tas, "’erius, Gytis, Manvydu- 
kas, Edita, Marius, Mama 
Elena su dukrele Saulyte (abi 
turinčios epilepsiją), Angėlė 
(suparalyžiuota ištikus auto
mobilio nelaimei).

Kai kuriems iš jų pagalbos 
nebereikia, sveikinimuose 
džiaugiasi Amerikoje opera
cijų arba gydymo dėka atgau
tu regėjimu ar sveikata. Ki
tiems dar reikia vaistų, ne
gaunamų Lietuvoje protezų 
dalių ar kitos paramos.

Skaitome .Nazareto” val
gyklėlės vedėjos seselės Anas
tazijos sveikinime: „...dėkoja
me už siuntinėlius pilnus gė
rybių, kuriuos gavome prieš 
pat Kalėdas. Tai didelė mums 

;pagalba. Bažnyčioje monsinjo
ras paskelbė, kad ateitų į Na
zareto” valgyklėlę visi, kurie 
jaučiasi vieniši, vargingi. Tai 
Kūčių vakarą suėjo vaikai, pa
augliai ir vargingi žmonės. Vi
siems užteko maisto ir dovanų 
parsinešti į namus...” (Detroi
to Lietuvos Dukterys paskati
no valgyklėlės steigimą finan
siškai ir nuolat ją remia).

Visų sveikinimų neišvardin- 
. sim, visko nepaskelbsime. 

Džiugu, kad mūsų pastangos 
neveltui, kad įstengėm suteik
ti džiaugsmo ir vilties ne vie
nam benamiui vaikučiui, ne 
vienam sergančiam, ne vie
nam kovojančiam su fizine ne-

- galia ar vargu.
Sveikinimus segame į bylas, 

tačiau nepamirštame jų ne
drąsos, nuširdumo ir poreikių.

Stengėmės 98-uose, esame

Panevėžio „Nazareto” valgykloje Kūčių vakarą kun. Albertas dalinasi ka
lėdaičiu su susirinkusiais vaikais ir jų mamytėmis.

pasiryžusios dirbti ir 99-uose. 
Dėkojame visiems, kurie rėmė 
mūsų pastangas.

Šį pranešimą baigiame Lie
tuvos žmonių su stuburo pa
žeidimais asociacijos motto:

Sušilkime visi prie 
Žmoniškumo laužo:

Ir tie, kurie linksmi, ir tie 
Kurie liūdni,

Ir šilumos lyg duonos 
Atsilaužkim —

Ir būsim sotesni ir būsim 
Geresni...Jūratė Pečiūrienė

„ŠVYTURIO” JŪRŲ ŠAULIŲ METINIS SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, vasario 28 d., 

šaukiamas „Švyturio” jūrų 
šaulių kuopos metinis susirin
kimas Šv. Antano parapijos 
patalpose, Detroite. Susirinki
mas labai svarbus. Bus renka
mas naujas kuopos vadas ir 
valdyba. Taip pat bus spren
džiami svarbūs „Pilėnų” sto
vyklos reikalai. Prašome gau
siai dalyvauti. Susirinkimą 
šaukia „Švyturio” jūrų šaulių 
kuopos valdyba.

BUS PAMINĖTA KOVO 11-0 JI
Š.m. kovo 14 d., sekmadienį, 

Šv. Antano patalpose, Detroi
te, bus rengiamas Kovo 11-os 
dienos minėjimas. 10:30 v.r. 
šv. Mišios Šv. Antano bažny
čioje. Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis. Šv. 
Mišias aukos Lietuvos Šaulių 
sąjungos išeivijoje vyr. kape
lionas kun. Alfonsas Babonas.

12:15 v. p.p. parapijos salėje 
vyks akademija/minėjimas.- 
Programoje bus prisiminta
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos 
nepriklausomybės aktas, pa
gerbti 1991 m. sausio 13 d. ir
1991 m. liepos 31 d. žuvę did
vyriai.

Meninėje programos dalyje 
patriotinių dainų bendras dai
navimas, vadovaujant muz. 
Stasiui Sližiui.

Minėjimą rengia Ramovė
nai, talkinami Stasio Butkaus 
ir „Švyturio” jūrų šaulių ir bi- 
rutiečių. Rengėjai

PALAIDOTA A. SKORUPSKIENĖ
Vasario 15 d. po šv. Mišių, 

Šv. Antano bažnyčioje, Holy 
Sepulchre kapinėse. buvo pa
laidota a.a. Apolonija Atko
čiūnai tė-Skorupskienė, 93 m. 
amžiaus, mirusi vasario 11 
dieną Farmington .Hills, Mi
chigan. Giliam nuliūdime pali-

Organizacijų vėliavos Vasario 16-sios šventėje, Detroite. Nuotr. Jono Urbono

ko sūnų Eugenijų ir marčią 
Mildą Skorupskus, sūnų Algį 
ir marčią Barbarą Skorups
kus, penkis vaikaičius, sesutę 
Oną Šadeikienę su šeima, 
daug kitų giminių ir pažįs
tamų. Atsisveikinimą ir laido
tuves tvarkė laidotuvių direk
torė Yolanda Zaparackienė.

AA STASYS GELDYS
Vasario 13 dieną savo na

muose, Whitmore Lake, Mi
chigan, staiga mirė a.a. Stasys 
Geldys, sulaukęs 79 m. am
žiaus. Buvęs savininkas Stan- 
son Wrecking įmonės. Giliam 
nuliūdime paliko žmoną Da
nutę, sūnų Gediminą ir mar
čią Suzanne Geidžius, dukrą 
Loretą ir žentą Gary Mikeską, 
vaikaičius — Liną ir Viliją Mi
keską ir Laurą ir Lisą Geldy- 
tes. Laidotuves tvarko laidotu
vių direktorė Yolanda Zapa
rackienė. Vasario 18 d. Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje vyks ge
dulingos šv. Mišios, o po to 
bus nulydėtas ir palaidotas 
Holy Sepulchre kapinėse.

POSĖDŽIAVO DARIAUS-GIRĖNO KLUBO VALDYBA
Dariaus ir Girėno klubo val

dyba ir revizijos komisija po
sėdžiavo pirmininko Vitalio 
Šėputos namuose, vasario 10 
dieną. Nutarta šaukti Dariaus 
ir Girėno klubo metinį narių 
susirinkimą kovo mėn. 21 d., 
12 vai, Šv. Antano parapijos 
patalpose. Bus valdybos ir re
vizijos komisijos pranešimai, 
valdybos ir revizijos komisijos 
rinkimai. Po susirinkimo bus 
pietūs. Posėdyje dalyvavo Vi
talis Šeputa, Leonas Petronis, 
Jonas Sostakas, Juozas Kin- 
čius, Bronius Valiukėnas ir 
Algis Zaparackas.

RESPUBLIKONUMETINISSUVAŽIAVIMAS
Vasario 5-6 d. Lansing, Mi

chigan vyko Michigano valsti
jos Respublikonų partijos vi
suotinis metinis suvažiavi
mas. Suvažiavimo metu buvo 
išrinkta dviejų metų kadenci
jai partijos vadovybė. Pirmi
ninke perrinkta Betsy DeVos,. 
pirmasis vicepirmininkas Ke- 
vin Fabbs, II vicepirm (juodų
jų reikalams) Myrah Kirk- 
wood, III vicepirm. Jaunimo 
reikalams Makoyla Luck- 
hardt, IV vicepirm. tautybių 
reikalams — lenkų kilmės 
Stanley Grot, V vicepirm. pen
sininkų reikalams — Lola Pe- 
terson ir VI vicepirm. — is
panų reikalams Gloria Rocha.

Jonas Urbonas, buvęs IV vi
cepirmininku kelias kadenci
jas, buvo įvertintas specialiu 
žymeniu, kurį jam įteikė gu
bernatorius John Engler. Jo
nas Urbonas šešis kartus buvo 
išrinktas vadovauti tautybių 
reikalams. Suvažiavime Jonas 
Urbonas buvo išrinktas savo 
apygardos atstovu centrinia

me komitete. Andrius Anužis 
buvo išrinktas vadovauti savo 
apygardoje. Suvažiavime taip 
pat reiškėsi Saulius Anužis, 
kuris yra asmeniškas draugas 
Michigano naujo LT guberna
toriaus Diek Posthumus. lm

LIETUVIAIPOLITINIAMESUSIRINKIME
Pasibaigus Clintono aferos 

bylai, US Kongreso ir Senato 
nariai, išsiskirstė po Ameriką 
į savo valstijas ir apygardas.

Respublikonai, pasinaudo
dami savaitės atostogomis, 
ruošia taip vadinamus „town 
meetings” — susitikimus su 
balsuotojais.

Pirmas tokių susitikimų va
sario 15-tą vyko Detroito War- 
ren priemiestyje esančioje uk
rainiečių salėje.

Jame pagrindiniai kalbėto
jai buvo: JAV Senato vadas 
Trent Lott, senatorius iš Mi
chigano Spencer Abraham, 
JAV atstovų rūmų narys Jo- 
seph Knollenberg ir Michiga
no vaistuos gubernatorius 
John Engler.

Kadangi toks susitikimas 
vyko vos pasibaigus „komedi
jai” Vašingtone, tas įvykis su
braukė daug žiniasklaidos at
stovų ir gana plačiai buvo ro
domas CNN ir kitose TV žinių 
laidose.

Publikoje iš lietuvių dalyva
vo Liūda Rugienienė, Vitas ir 
Marytė Petruliai, Gražina ir 
Jonas Urbonai. Urbonas, kaip 
spaudos atstovas, pasibaigus 
oficialiai daliai, galėjo asme
niškai pasikalbėti su prelegen
tais, Liūda Rugienienė pa
klausė Senatorių Lott apie ga
limybes Lietuvai būti priimtai 
į NATO. Senatorius jai atsa
kęs, kad jis tam pritaria. Mi
chigan gubernatorius John 
Engler, jai pareiškė, kad suin
teresuotas apsilankyti Baltijos 
šalyse — Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje.

Jonas Urbonas, senatoriui 
Spencer Abraham, įteikė in
formaciją, apie Lietuvos pasi
ruošimą ir siekimą įstoti į 
NATO. Prašė tai paremti ir 
įsijungti į „Baltic Caucus” na
riu Senate.

Tenka pasidžiaugti, kad 35 
— Baltic Caucus narių — JAV 
atstovų rūmuose iš Michigan 
valstijos yra septyni: JAV 
Kongreso atstovai: respubliko
nai Fred Upton, Vemon J. 
Ehlers, Joe Knollenberg, Davė 
Camp, Niek Smith. Demokra
tai — Debbie Stabenow ir 
Bart Stupak, prie jų prisijung
ti yra pažadėjęs ir įtakingas 
JAV atstovas — John Dingel. 
Michigano lietuviai stengiasi, 
kad ir kiti, likusieji aštuoni, 
įsijungtų į „Baltic Caucus” ei
les. Reikia tikėtis, kad ir kitų 
valstįjų lietuviai išvystys pa
našias pastangas.

Nors Lietuva laisva, bet jai 
reikia dar daug draugų, nes 
kaimynas iš rytų vis dar ne
gali pamiršti intencijų valdyti 
kitus. Jonas Urbonas

‘ LIETUVIŲ FONDO PARAMA
Per savo gyvavimo 36 me

tus, Lietuvių fondas paliko di
džiulius pėdsakus lietuvybės 
darbų rėmime išeivijoje. Vie
nas iš pagrindinių šios para
mos objektų yra lituanistinis 
švietimas. Kaip ir praeityje, 
taip ir šiais metais, JAV LB 
Švietimo tarybos prašymu, 
Lietuvių fondas paskyrė De
troito „Žiburio” lituanistinei 
mokyklai finansinę paramą 
2,509 dolerių sumoje. Šiomis 
dienomis Lietuvių fondo įga
liotinis Detroite Vytas Petru
lis įteikė šią paramą „Žiburio” 
lituanistinės mokyklos direk
torei Reginai Puškorienei.

Detroito ir apylinkių lietu
viai dosniai rėmė Lietuvių 
fondą nuo pat jo įsikūrimo ir, 
tuo pačiu, per eilę metų su
laukė nemažos paramos ne tik 
švietimui, bet ir Dainavos jau
nimo stovyklai, radijo valan
dėlėms ir lietuviškai veiklai. 
Raginame ir ateityje remti 
Lietuvių fondą savo aukomis 
ir įrašant nariais vaikus, vai
kaičius ir įamžinti nusipelniu
sius asmenis.

Šia proga norime priminti, 
kad neseniai išleista dr. Adol
fo Damušio studija anglų kal
ba apie Lietuvos rezistencįją 
prieš nacių ir sovietų okupa
ciją dar galima gauti Dievo 
Apvaizdos parapijos knygyne 
pas Neverauskienę. Ši svarbi 
studįja buvo- išleista su stam
bia Lietuvių fondo parama ir 
yra labai naudinga sekant 
Lietuvoje neseniai sudarytos 
komisijos nacių ir sovietų oku
pacijos metais įvykdytiems 
nusikaltimams patvirtinti.

Vytas Petrulis

PHILADELPHI JOSV. KRĖVĖS MOKYKLOJE — KALĖDOS
Šių metų saulėtą sausio 10- 

osios sekmadienį, tuoj po pa
maldų, Šv. Andriejaus parapi
jos salėje vėl trumpam sugrį
žome į Kalėdinę nuotaiką ir 
maloniai dalyvavome V. Krė
vės mokyklos paruoštoje Kalė
dų eglutės programoje. Tos 
dienos programoje vyravo lie
tuviškos dainos, poezija ir su
sipažinimas su lietuviškais 
papročiais.

Buvo itin malonu stebėti pa
čius mažiausiuosius „pipiriu- 
kus”, drąsiai žengiančius į sce
ną ir su įsijautimu traukian
čius dainas. Vytauto Maciūno 
diriguojamas mokyklos choras 
maloniai pasveikino visus su
sirinkusius Kalėdinėmis gies
mėmis „Šiandieną Betliejuj” ir 
„Kalėdų Gloria”, šiai giesmei 
žodžius parašė ir muziką pri
taikė talentingoji Anelė Kauli- 
nytė. Ji taip pat akompanavo 
chorui pianinu. Po to pirmo 
skyriaus mokinys Aleksand
ras Kučas deklamavo eilėraštį 
„Pirmaskyris mokinukas”, 
Gaja Stirblytė — .Rudenį”, 
Lina Maciūnaitė — „Žiemą”. 
VII skyriaus mokiniai suvaidi-
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po Vinco Kudirkos aprašytus1 
kalėdinius papročius, o vyres
nieji mokiniai su įsijautimu 
padeklamavo jaunosios lietu
vių poetų kartos S. Gedos, J. 
Marcinkevičiaus ir J. Striel
kūno poezijos.

Šventę užbaigdamas mokyk
los choras sudainavo dar dvi 
dainas. Čia dabartiniam mo
kyklos chorvedžiui ir buvu
siam Vinco Krėvės mokyklos 
vedėjui Vytautui Maciūnui už 
jo trejų metų triūsą, vadovau
jant mokyklai, naujoji vedėja 
Danutė Surdėnienė nuošir
džiai padėkojo ir visos mokyk
los vardu įteikė dailininko Pe
tro Vaškio vazą. Jam taip pat 
buvo išreikšta Lietuvių Bend
ruomenės Švietimo tarybos 
padėka.

Tačiau programa tuo nesi
baigė, nes netikėtai mus už
klupo ilgai iš Lietuvos kelia
vęs Kalėdų senelis ir labai 
smagiai visus pralinksmino, o 
Vinco Krėvės mokyklos kiek
vienam mokiniui ir mokinukui 
atvežė lauktuvių. Negreit 
skirstėsi žmonės namolei — 
tiek daug įspūdžių, tiek daug 
šnektų, o mažieji vis dažniau 
pažvelgdavo į duris... gal ir 
Naujieji metai dar kartą at
keliaus į Philadelfiją?!

Aldona Rastenytė 

DAYTONA BEACH, FL

SKAMBĖJO „SIETYNO” DAINOS
Mūsų telkinyje gražiai vei

kiantis choras „Sietynas”, va
dovaujamas muziko Antano 
Skridulio, 1998 m. gruodžio 
mėn. specialiu koncertu pa
minėjo savo veiklos 15 metų 
sukaktį. Koncertą ruošė klubo 
valdyba, vadovaujama Jono 
Daugėlos.

Sausio 23 d. „Sietyne” dai
nuojantys Aniceta ir Jurgis 
Mažeikos į savo svetingus na
mus pakvietė „Sietyno” choris
tus, jų vyrus ir žmonas, kad 
gražiai pabendrautų ir pasi
vaišintų. Dalyvavo 36 žmonės. 
Šeimininkė Aniceta Mažei
kienė pasveikino sietyniečius, 
padėkojo už atsilankymą, pa
sidžiaugė „Sietyno” gražia, 
darnia veikla, palinkėjo dar 
daugelį metų dainuoti gražias, 
skambias lietuviškas dainas, o 
bažnyčioje — giesmes.

Valytė Skridulienė sukal
bėjo jautrią, patriotinę maldą, 
dėkojo Aukščiausiąjam už su
teiktas malones ir gėrybes. 
Šeimininkai Aniceta ir Jurgis 
Mažeikos dalyvius vaišino 
skaniausiais valgiais ir gaivi
no geriausiais gėrimais. Vai
šių metu padėkos žodį tarė 
„Sietyno” valdybos pirmininkė 
Juozė Daugėlienė už šaunias 
vaišes, choro dalyviams už iš
tvermę, maestro Antanui 
Skriduliui — už kantrybę.

Pasivaišinę sietyniečiai pra-

EUOENEC. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.RobertsRd., Hickory Hills, IL 
1 mylia 1 vakarus nuo Hariem Avė. 

Tel. (708) 598-4055
• Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Avė. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS. D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 

_G^d^tojasJ<afoaJietuviškai__

ARASŽUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Suite 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė.,
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4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709
dėjo dainuoti, buvo išdainuo
tas visas dainorėlis. Puiki 
nuotaika, gražūs dainų akor
dai ilgai skambėjo Mažeikų 
namuose, palikdami malonius 
prisiminimus.

Linkėtina, kad „Sietyno” 
dainos skambėtų dar daugelį 
metų.

MINĖJOME VASARIO 16-ĄJĄ
Nepriklausomybės šventės 

minėjimą ruošė LB apylinkės 
valdyba. Jis įvyko vasario 14 
d. Lietuviams buvo skirtos pa
maldos Prince of Peace baž
nyčioje. Po pamaldų salėje vy
ko minėjimas. Giedojo choras 
„Sietynas”, vadovaujamas 
muz. A. Skridulio. Choras atli
ko trumpą meninę programą. 
Minėjime kalbėjo 4 metus Vil
niuje dirbęs PLB atstovas Juo
zas Gaila. Jurgis Janušaitis



TURĖKIME DRĄSOS BŪTI 
LAISVI

Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta 1999 metų vasario 16 dieną LietuvosOperos ir baleto teatre šventiniame Valstybės atkūrimo dienos minėjime

Danutė Bindokienė

Ir JAV jau nebe ta, 
nebe ta...

Susirinkome šiandien istori
jos sukviesti. Suburti tautos 
istoriją kūrusių žmonių, kurie 
prieš aštuoniasdešimt viene
rius metus nubrėžė demokra
tinės Lietuvos valstybės, pilie
tinės lietuvių visuomenės gai
res. Tos gairės, mus ir šian
dien įpareigojančios, anuo me
tu buvo žymimos ne tik re-

• miantis praeitimi, bet ir drą
siai žvelgiant į ateitį.

Lietuvos Taryba, vėliau — 
Respublikos seimai ir vyriau
sybės, savo jėgas telkė bei pas
tangas kreipė moderniai vals
tybei kurti. Dvidešimtojo am
žiaus Lietuva buvo statoma ne 
tik gręžiantis į romantinį Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės mitą, kiek naudojantis 
savo meto pažangesnių Euro
pos valstybių patirtimi: peri
mant ir diegiant čia, tėvynėje, 
jų kultūrinius ir ūkinius lai
mėjimus, mokantis iš jų klai
dų. Ar ne čia glūdi priežastys 
reiškinio, kurį istorikai šian
dien vadina Lietuvos Respub- 
likos fenomenu? Ar ne šios 
aplinkybės lėmė itin sparčią 
ūkinę, kultūrinę ir pilietinę 
lietuvių visuomenės raidą?

Prieš keturias dešimtis me
tų, Amerikoje minint Vasario 
16-ąją, poetas Algimantas 
Mackus rašė: „Lietuva, tary
tum nujausdama reikalą grei-

• tai’‘subręsti, kūrė vakarietiš- 
' kos valstybės sistemą, Lietuva

statė pradžios bei aukštąsias 
mokyklas, Lietuva tiesė ke-

H“lius, Lietuva elektrizavos, Lie
tuva dairės į Vakarų Europos 
kultūrą. Ne kiekviena tauta 
(...) turi tiek pagrindo di- 

n,od#MQtis pęįanga, kiek mes — 
i pirmoji ar antroji daugiausia 

mažažemininkų ūkininkų kar
ta...”

Šiandien, po tragiškų istori-
“'•joa pervartų, Lietuva vėlei 

jaučia „greitos brandos” būti
nybę. Esame naujų — trečiojo 
tūkstantmečio — iššūkių aki- 
vaizdoje. Kad pąjėgtume į juos 
deramai atsakyti, turime iš
mintingai sutelkti tautos kū- 
rybos galias. Mūsų valstybės 
atsivėrimas pasauliui, sąži
ningas mūsų visuomenės at
virumas heroizmo, lemtingų 
klaidų bei nuopuolių kupinai 
savo istorijai — tai esminės 
prielaidos moderniai lietuvy
bei, pilietinei Lietuvai bręsti.

- Sėkmingas valstybės augi
mas neįmanomas be „nuogos, 
kudirkiškos tiesos”. Valstybės 
šventadieniais kaip niekad 
jaučiu dramatišką Lietuvos 
atotrūkį tarp žodžio ir veiks
mo. Tarp patriotinių kalbų ir 
esamos krašto tikrovės. Aš*

klausiu šiandien savęs ir klau
siu Jūsų, laisvų laisvos šalies 
piliečių: ar mūsų tiesiamas 
Lietuvos kelias pateisina Lie
tuvos Tarybos vyrų, savano
rių, pokario laisvės kovotojų, 
sausio tryliktosios parlamento 
gynėjų idealus? Ar atitinka jų 
gintos teisingos ir laisvos tė
vynės lūkesčius?

Pažvelkime šiandien į Lietu
vos tikrovę neviltin puolusio 
kaimo sklypininko, reketuoja
mo verslininko, bedarbio, vai
kų neišmaitinančios motinos, 
gaujų prievartaujamos gim
nazistės žvilgsniu.

Pažiūrėkime į Lietuvą lais
vės metais nužudytų Vito Lin
gio, Juro Abromavičiaus, Gin
tauto Sereikos vaikų akimis. 
Kokias „vilties formas” išvy
sime? Kokiu žodžiu, kokiu 
veiksmu atsakysime į jų išty
lėtus klausimus? Dar nežinau. 
Tik skaudžiai suprantu, kad 
šių klausimų negaliu išvengti. 
Kad jų negali išvengti nė vie
nas doras Lietuvos pilietis— 
bendro tėvynės likimo dalinin
kas.

Tad turėkim drąsos būti 
laisvi. Turėkim drąsos savo 
kasdieniais veiksmais siekti 
teisingumo, ginti asmens ir 
tautos orumą bei garbę. Turė
kim drąsos nuosekliai eiti de
mokratijos ir civilizuotos vals
tybės keliu. Atmindami, kad 
demokratinė tėvynė — tai ne 
vienos partijos ir jos globo
jamų ar ją globojančių gru
puočių privatizuota Lietuva. 
Niekad neužmiršdami, kad 
laisva tėvynė — tai bendru pi
liečių sutarimu kuriamas 
kraštas., .„„Ll.;

Lai šią esminę tiesą mums 
nuolat primena prieš penkias
dešimtį metų okupuotoje ša
lyje pasirašyta Lietuvos Lais
vės Kovos Sąjūdžio Tarybos

Paskutinis žiemos kūrinys prie Michigan ežero Indianoje.
Nuotr. Kazio Ambrazaičio

Lietuvos vyriausybės nariai, dalyvavę Nepriklausomybės atkūrimo, Vasario 16-osios Šventės, trįjų Baltįjos val
stybių vėliavų pakėlimo iškilmėse, prie prezidentūros esančioje Simono Daukanto aikštėje. Iš kairės: Seimo 
pirm. Vytautas Landsbergis, prez. Valdas Adamkus, ministras pirm. Gediminas Vagnorius. Nuotr. Eltos

TAUTA AR NACIJA?

Viename Lietuvos laikraš
tyje yra nuotrauka, kurioje 
matome išsirikiavusį chorą, 
giedantį „respublikos him
ną”. Taigi Tautos himnas jau 
tapo respublikos himnu. Vin
co Kudirkos sukurta „Tautiš
ka giesmė”, išspausdinta 
„Varpo” šeštame numeryje, 
1898 metų lapkričio 15 dieną, 
ilgainiui tapo „tautos himnu” 
ir toji sąvoka prigijo. visose 
priaugančiose kartose. Betgi 

■ dabar yra jau „respublikos 

deklaracija.
Tegu ją nuolat liudija visų 

gyvųjų ir mirusiųjų Lietuvos 
istorįjos kūrėjų, visų mūsų pi
liečių parašai ant kasdien te
besitęsiančio laisvės kūrimo, 
saugojimo ir įprasminimo ak
to. ...

Su tokiomis mintimis pasi
tinku šią brangią šventę ir 
sveikinu visus su laisvės ir vil
ties diena.

himnas”! O jei Lietuvoje būtų 
ne respublika, bet monarchi
ja, ar tada būtų „monarchijos 
himnas”? Kadangi jau žodį 
„tauta” pakeičia „nacija”, tai 
beveik derėtų mūsų tautos 
himną pavadinti „nacijos 
himnu”.

Pakeitus lietuviškus žo
džius nereikalingais svetim
žodžiais, kaip „industrija” 
vietoj pramonės, „avialini
jos”, ar „konditorėjos” vietoj 
kepyklų, pamažu išstumia
mas žodis „tauta”. Jau yra ir 
nacionalinis teatras, nacio
nalinė opera, nacionalinis 
saugumas, ir dar daugelis ki
tų „nacionalinių” institucijų. 
Tai kur gi dingo tauta? Juk ir 
tautiniai šokiai jau turėtų va
dintis „nacionaliniais šo
kiais”...

Po nepriklausomybės atga- laukiame „tautinės operos 
vimo 1990 pietų kovo. 11 die- gastrolių” ar liaudies tautinių 

šokių grupių pasirodymų, tik 
nenorime, kad jos vadintųsi 
„folkloriniais”. Ir tas žodis ne
teisingai vartojamas, nes „fol
kloras” yra liaudies žodinė kū
ryba, ne muzika ar šokiai. Fol
klorą sudaro iš lūpų į lūpas 
perduotos legendos, pasakos, 
papročiai ir tradicijos, kaip tai 
būtų apibūdinama kitų kalbų 
žodynuose ir Lietuvių enciklo
pedijoje šeštame tome.

Kovokime už gryną lietuvių 
kalbą, šalinkime „nacijas” ir 
iš jų kilusius žodžius, o tauti
nių šokių grupėms reikia at
sisakyti „folklorinio” epiteto. 
Beveik keista darosi pagalvo
jus, kad svetimuose kraštuose 
gyvenantys lietuviai išlaiko 
savo gimtą kalbą, nepasiduo
dami aplinkai, o savoje že
mėje gyvenantys tėvynainiai 
nebegerbia gimtos kalbos. Ar 
ne graudu?

Aurelija M. Balašaitienė

ną, Lietuvoje pasruvo sve
timžodžių potvynis, kuriame 
pamažu skęsta mūsų labai se
nos ir gražios kalbos origi
nalūs žodžiai. Nors, laikui 
bėgant, ir atsirandant nau
jiems išradimams, negalima 
išvengti nei telefono, nei au
tomobilio, nei astronauto ar 
kompiuterio pavadinimų, nes 
tai modernaus gyvenimo įta
ka, kuriai neįmanoma atsis
pirti, nes tai ir nepraktiška, 

ir nepatogu, tačiau nereikia 
siūlyti „komfortabilių butų” ar 
politiniams kandidatams prieš 
rinkimus dalyvauti „priešrin
kiminiame aukcione”, nes auk
cionas yra varžytinės, kurių 
metu prekę įsigyja, aukščiau
sią kainą pasiūlęs, asmuo. Tai 
netinka ir neoru taikyti poli
tiniams kandidatams.

Po Pirmojo pasaulinio karo 
buvo Tautų Sąjungą, dabar tu
rime „Jungtines Tautas”, o gal

turėtume jas vadinti .jungti
nėmis nacijomis”? Lietuvos 
„nacionalinė” spauda yra per
krauta nereikalingų svetim
žodžių, todėl rašoma, kad į 
turgų ūkininkai atveža savo 
„produkcijas”, ne gaminius. 
Atrodo, kad tų „įmantrių” iš
sireiškimų vartotojai nėra su
sipažinę su kalbomis, iš kurių 
jie skolinasi žodžius. „Pro- 
dukcįja” yra gamybos proce
sas, bet ne jos pasekmė, kas 
mūsų kalboje yra gaminys, to
dėl produkcįjos negalima par
duoti, tik su jos metodu susi
pažinti ar išmokti.

Plačiame pasaulyje už tė
vynės ribų gyvenantys lietu
viai turi bendras lietuviškas 
šaknis, paveldėtas iš mūsų se
nos tautos, bet ne „nacijos”, 
todėl giedame Tautos himną ir

Šiomis dienomis Washing- 
ton, DC, atrodo kažkaip tuš
čias, prie Baltųjų rūmų ir kitų 
„strateginių” pastatų nesi- 
grūda minios įvairiausio plau
ko žurnalistų ir šiaip pažiop
soti susirinkusių. Pasibaigė 
daugiau kaip metus trukusi 
tragikomedįja, kurios pagrin
dinius veikėjus ne vien šio 
krašto, bet viso pasaulio gy
ventojai galėtų išvardinti, ir 
vidurnaktį pažadinti.

Norime manyti, kad visa 
Amerika lengviau atsikvėpė, 
kai pagaliau Senatas paskelbė 
sprendimą prezidento pašali
nimo iš pareigų klausimu. Ne 
dėl to, kad Clinton paliktas 
baigti kadenciją, bet todėl, 
kad pagaliau gyvenimas galės 
grįžti į normalias vėžes. Bet 
ar galės atgal grįžti?

Tiesa, visi kaltinimai, teisi
nimai, partiniai ginčai ir nuo
latinis ieškojimas priedangos 
įstatymų labirintuose bei kon- 
stitucįjos paragrafuose, tary
tum po karnavalo likusios 
šiukšlės, jau iššluoti, bet jų 
susidarė tokia krūva, kad ir 
Alpių kalnai prieš ją atrodo lyg 
kurmiarausiai. Kyla įtarimas, 
kad šitos šiukšlės laiko tėk
mėje nesunyks, o po tą krūvą 
dar ilgai bus knisamasi, ieš
kant trupinių, kuriuos būtų 
galima panaudoti prieš opozi
ciją būsimuose rinkimuose, 
politinio šantažo atveju, ar 
kuriuo kitu parankiu metu. 
Jeigu, prasidedant prez. Bill 
Clinton kaltinimų ir teisinimų 
procedūrai, buvo nusiskun
džiama, kad jos eigai Atstovų 
rūmai neturi pavyzdžio JAV 
istorijoje (šiaip ar taip, Clin
ton buvo tik antrasis prezi
dentas, pakliuvęs į tokį „karš
tą vandenį”), tai dabar pavyz
dys jau yra, bet jis per didelės 
paguodos neteikia, nes tik 
parodė, kad ir Kongrese, ir 
Senate visų pirmenybių vir
šuje yra partinis solidarumas.

Verta atkreipti dėmesį, kad 
sprendimo metu respublikonų 
ir demokratų pažiūros į Bill 
Clinton elgesį, būtuosius ar 
nebūtuosius jo prezidentinės 
priesaikos išniekinimus tary
tum apsisuko. Demokratai, 
karštai tvirtinę, kad preziden
tas nieko peiktino nėra pada
ręs, nevertas pašalinimo, po 
išteisinimo norėjo vis dėlto jį 
kažkokiu būdu nubausti, bent 
pabarti ar skirti baudą už ne
moralų elgesį, dėl kurio nie
kam nekyla abejonių. Res
publikonai savo ruožtu atsi
sakė tolimesnių procedūrų ir 
reikalavo padėti tašką: prezi
dentas paliktas Baltuosiuose 
rūmuose ir tiek.

Jeigu tauta ir jaučia pa

lengvėjimą, kad prezidento 
Clinton ksiltinamoji byla už
sibaigė, bet ypatingo džiaugs
mo neparodo. Visos valstybės 
įvaizdis yra kažkaip suterštas. 
Daugelis žada dėti pastangas, 
kad toks įvykis niekuomet ne
pasikartotų. Antra vertus, su * 
paskutiniu vyriausiojo teisėjo 
Senate plaktuko dūžiu pasi
baigė ne tik prezidento byla, 
bet ir Amerikos pažiūros į 
moralinį savo vyriausybės, 
vadovybės, rinktųjų atstovų 
nuosmūkį. Vis tebetvirtinama, 
kad 67 proc. gyventojų pasisa
ko už prezidentą, kad jis savo 
populiarumo nepraradęs. (Įdo
mu, kas tuos 67 proc. sudaro?
Į ką apklausinėtojai kreipėsi? 
Ar bent vienas mūsų skaityto
jas pažįsta asmenį, kurio nuo
monės apie šį reikalą buvo 
paklausta? Štai dėl ko į viso
kius apklausinėjimus norisi 
žvelgti skeptiškai.)

Amerikos valstybingumas 
vis tik buvo paremtas gan pu
ritoniškomis pažiūromis, nors 
pastaraisiais dešimtmečiais 
labai akivaizdžiai stengiamasi 
išrankioti krikščioniškuosius 
principus iš vyriausybinių 
funkcįjų. Pirmieji europiečiai, 
atvykę į šį kraštą ieškoti ge
resnio gyvenimo, atsivežė la
bai tvirtus, puritoniškus mo
ralės principus ir budriai 
saugojo, kad jiems nebūtų nu
sižengta. Nusikaltusieji buvo 
griežtai ir viešai baudžiami, 
ypač svetimautojai.

Ar šis prezidento teismas 
buvo paskutinis šiaudas, įlau
žęs Amerikos pažiūrų į moralę 
nugarą? Juk prieš pirmosios 
Clinton kadencijos rinkimus 
vienas kandidatas, žiniasklai
dos „sugautas” pramoginiame 
laive su ne savo žmona, tiek 
kritikuotas, kad pasitraukė iš 
rinkimų kampanįjos. Vargiai 
jo nuodėmės buvo tirštesnės 
už Bill Clinton, kuris jau ir 
prieš išrinkimą prezidentu 
pasižymėjo nelabai pavyzdin
gu elgesiu: jis ir kanapėlių 
dūmelį užtraukdavo, ir mokė
jo karinės prievolės išvengti, 
ir smalsią akį mesdavo į kiek
vieną prabanguojantį sijonėlį, 
o vis tik visi kaltinimai prieš 
ir po rinkimų kažkaip nuslys
ta, lyg vanduo nuo žąsies 
plunksnų...

Tad ir bruzda rūpestis: ar 
ateityje bus bent kiek kreipia
ma dėmesio į prezidentinio 
kandidato charakterį, ar tik jo 
tinkamumą užimti svarbiau
sią valstybėje vietą? Ar galės 
kandidatuoti ir įvairūs nusi
kaltėliai” O gal kandidato nemo
ralumas bus vadinamas tik jo 
asmeniniu reikalu?

SU PALAPINE Į LABRADORĄ
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ Nr.6 Tęsinys

Taika neilgai tęsėsi, 
nes anglai užėmė 1758 m., o 
1760 m. tvirtovė buvo sunai
kinta ir likusieji britų kariai 
vietovę apleido.

1961 m. Kanados valdžia 
nutarė ketvirtadalį šio istori
nio miesto atstatyti. Restau
ruojant buvo laikomasi origi
nalių planų ir nutarta apsisto
ti 1735 metais, tad gidų rūbai 
bei kai kuriose užkandinėse 
maistas atspindi šiuos metus. 
Į tvirtovę — miestą įeinama 
per lankytojų centrą. Čia rei
kia nusipirkti bilietą (11 dol. 
suaugusiam). Turistiniai auto
busai kas 15-20 min. kursuoja 
iki miestelio vartų. Pirmas 
pastatas dar už tvirtovės var
tų, yra žvejo namas. Jį mums 
aprodė moteris, apsirengusi 
senoviniais rūbais. Paaiškino,

kad šiame name gyveno pasi
turintis žvejys, kuris turėjo 
daug samdinių. Paaiškino, 
kaip žuvis sūdoma, džiovina
ma ir pakuojama eksportui. 
Perspėjo, kad, einant į mies
telį, mus tikrins, nes yra gan-, 
das, kad Anglijos šnipai bando 
tvirtovę infiltruoti. Įdomu! Pa- 
grindinis įėjimas per Dauphani 
vartus. Čia prancūziškomis 
uniformomis „kareiviai” tikri- 
na įeinančius, ar nėra šnipų. 
Taip pat pasako, kada vartai 
užrakinami, tad reikia prieš 
tai išeiti. Ties vartais yra pa- 
keliamas tiltas. Po jo apačia 
griovys, kuriuo teka upė į 
uostą. Toliau restauruoti na
mai išdėstyti po gatves, kie
mus. Atokiau valdžios namas 
su kiemu ir kareivinėmis. IŠ 
viso atstatyta šešiasdešimt

penki pastatai. Tad, bevaikš
tant po patalpas, galima ma
tyti sandėlius, užeigas, sargų 
namelį, koplyčią, viršininko 
rezidenciją, arklides ir t.t., pa
justi, kaip ir kokiose sąlygose 
čia žmonės prieš du šimtus 
penkiasdešimt metų gyveno. 
Visi čia dirbantys dėvėjo ir 
elgėsi pagal 1735 metų madą. 
Kiekvienas turėjo savo rolę. 
Pirmiausia dėmesį patraukė 
ant pievos susėdęs vaikų bū
rys. Vaikai buvo apsirengę 
kaimiškais rūbais. Vienos siu
vinėjo, kiti drožinėjo, kiti vėl 
užsiiminėjo savais rankdar
biais. Einant per vieną namą, 
matomai valdžios raštines, pa
stebėjau manikeną už stalo. 
Beveik pašokau, kai jis pakėlė 
galvą ir pasisveikino. Kitame 
kambaryje jauna moteris aiš
kino, kad ji, atvykusi į svečius 
pas tvirtovės viršininką, kuris 
dabar posėdžiauja, ir, kai 
baigs, ją išves arbatėlei. Pa
aiškino skirtumą tarp popie
tinės ir vakarinės suknelės.

Pakalbėjome ir apie tuolaiki
nius gorsetus, kurį ji vilkėjo. 
Anų dienų gorsetas suverži 
davo krūtinę, tad moterys ne
galėjo giliai kvėpuoti. Neste
bėtina, kad ypač žiemą, kai 
langai uždaryti, kambariuose 
smilksta žvakės ir rūksta ži
diniai, moterys dažnai sirgda
vo dusuliu, pleuritu ir plaučių 
uždegimu. Taip pat labai tie
siai sėdėdavo, nes buvo ne
įmanoma nugaros sulenkti.

Besikalbant Romas kažkur 
dingo, einu ieškoti. Girdžiu 
būgnus, porą šūvių iš patran
kos. A, kareivių rikiuotė, ten 
ir Romas buvo, bet, kol atėjau, 
viskas baigėsi. Žiūrovai skirs
tosi. Bet vėl būgnydamas pra
ėjo kareivis. Po jo iškilmingai 
apsirengęs vyriškis, o paskui 
juos du kareiviai vedė „kalinį”. 
Priėjus aikštę, iškilmingai ap
sirengęs vyriškis išvyniojo ilgą 
raštą ir iškilmingai perskaitė, 
kad toks ir toks vyras pagau
tas vagiant, pavogė butelį 
vyno, tokia ir tokia jam baus

mė (nesuprantu, kokia, nes 
panaudojo nežinomą žodį, bet 
spėju reiks jam sėdėti ant 
baudos arklio). Perskaičius 
proklamaciją, visi žiūrovai nu
sikaltusiam šaukė „gėda”. 
Paskui eisena toliau nuėjo ir 
kitame kaimelio kieme ta pati 
procedūra kartojosi.

Dar pavaikščioję, užsukome 
į valgyklą. Čia maistas toks, 
koks buvo anomis dienomis. 
Perskaitę „meniu” nutarėme 
pavalgyti, grįžę į civilizaciją, 
tad užsisakėme alaus. Gėrimų 
mažas pasirinkimas, jokio li
monado. Taip pat nebuvo mė
sainių ar dešrelių. Alus kar
tus, tamsiai rudas, nuo pirmo 
gurkšnio daugiau nebesinori, 
visai dienai apetitą sugadino. 
Pasirodo, kad tai būta airiško 
„stqut” alaus. Brrr...

Grįžę į miestelį, sustojome 
restorane, kur pasistiprinome 
skania žuviene. Ypač skanios 
bandelės. Šalimais kepykla, 
kur nusipirkau šių bandelių 
mūsų tolimesnei kelionei. Grį

žę į stovyklavietę, kiek pa
klaidžiojome, kol radome savo 
vietą. Laikas tęsti mūsų tradi
cinį Scrabble žodinį žaidimą, 
panašų į kryžiažodį. Šį žaidi
mą pradėjome prieš pusantrų 
metų, atostogaudami Curacao 
saloje. Nutarėme, kad tai buvo 
labai gera protinė mankšta ir 
beveik kas vakarą „pliekia
me”. Nors rezultatai neturėtų 
nuotaikos pakeisti, bet... vis 
dėlto laimėtojas jaučiasi lai
mėtoju. Jei kuris per dažnai 
laimi, primena pralaimėtojui, 
kad čia tik protinė mankšta. 
Šios dienos žaidimo rezulta
tas: Romas — 237, Gražina — 
205.

Sekmadienį anksti atsikė
lėme, nes dar buvo beveik va
landos kelionė į keltą. Prisi
statėme prieš devintą vai. ry
to, nes reikia atvykti bent vie
ną valandą, prieš išplaukiant. 
Įvažiavome į keltą šešių va
landų plaukimui į Newfound- 
land salą. Perplaukimas su 
„Avinu” mums kainavo lygiai

100 dol. į vieną pusę. Mūsų 
keltas — MV Caribou — 
22,293 tonų — talpina 1,200 
keleivių ir 370 automobilių. 
Turėjome išplaukti 10 vai. 
ryte, bet nepasiseka uždaryti 
laivo priekio — duris, pro kurį 
automobiliai įvažiavo. Taigi 
laukiame ir klausomės prane
šimų. Pagaliau 11:30 išplau
kėme. Kelte yra užkandinė ir 
restoranėlis, vaikams žaidimo 
kambarys, video žaidimų vie
ta, suvenyrų krautuvėlė. Per 
šią kelionę buvo rodomi du fil
mai suaugusiems ir trys vai
kams. Mes, užuot filmų, skai
tėme ir žaidėme Scrabble: R. 
— 286, G. — 258.

Pavakary išvažiavome iš lai
vo į Newfoundland. Tai nau
jausia Kanados provincija. Čia 
vėl laiko skirtumas, bet tik 
pusė valandos. Keista. Patik
rinę žemėlapį, radome Cheese- 
man parką. Vėl žvyras ir dul
kių debesys.

(Bus daugiau)
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LAISVĖ, KAIP PASEKMĖ
ALGIRDAS PALIOKAS, SJ

Vasaris. Jo 16 diena įrašyta 
Lietuvos istorijoje. Ji išliks 
amžiams didinga, kol Lietuva 
gyvuos, kol bent vieno lietuvio 
krūtinė alsuos.

Iš kur nepriklausomybė! 
Žmonės galvas už ją dėjo, ir 
Dievas savo ranką pridėjo- O 
antroji, lyg stebuklu atėjusi, 
buvo daugelio ašarų, kraujo, 
kalėjimų, lagerių bei- nekaltų 
mirčių pasekmė. Šią pasekmę 
pagreitino išeivija, kuri kalbė
jo, rašė, demonstravo ir darė 
visus įmanomus žygius, kad 
Lietuva būtų laisva. Ir Dievas 
pritarė. Atėjus laikui, atėjo 
laisvė.

Ne tik šiandieną Lietuva 
yra mūsų mintyse ir širdyse. 
Kasdien mes jaučiame jos pul
są, džiaugiamės jos laimėji
mais ir liūdime dėl nesibai
giančių ar vis naujų sunkumų. 
Mus nepatenkina ne visiška 
Lietuvos laisvė, nesaugumas, 
ekonomikos krizė, daugelio 
žmonių vargas, nusikaltėlių 
siautėjimas ir t.t. Matant nu
skurusį medį, ne visada gali
ma pamatyti jo ligos priežas
tis. Tos nematomos priežastys 
yra po žeme, šaknyse. Pana
šiai yra ir su Lietuva. Kokios 
yra tos nematomosios priežas
tys? Apie tai šis straipsnis.

Yra dvi Amerikos: 18-o ir 
19-o šimtmečio. Jos tarpusa
vyje labai skiriasi. Aštuonio
liktame šimtmetyje pasaulis 
pastebėjo, kaip lengvai Ameri
ka pradėjo pralenkti Europos 
valstybes. Vienas žymus pran
cūzas praėjusio amžiaus pa
baigoje i vyko į Ameriką, no
rėdamas sužinoti jos žydėjimo 
ir jėgos paslaptį. Jis lankė 
ūkininkus, kasyklas, gamyk
las, susipažino su įvairiausiais 
verslais) ėjo visur, kur tik ti
kėjosi rasiąs atsakymą. Ga
liausiai užsuko ir į bažnyčias. 
Tada jis parašė šias įsimin
tinas eilutes: „Tik tuomet, kai 
pradėjau lankyti bažnyčias ir 
išgirdau iš sakyklų besilie
jančią dvasingumo ugnį, tik 
tuomet aš supratau Amerikos 
genijaus priežastį. Jeigu ji 
nustos savo gerumo, ji neišliks 
didinga”.

Kiek daug įeina į tą papras
tą žodį „geras”! Be Dievo įsa
kymų vykdymo, be žmonių do
rybingumo nėra gerumo. Ge
rumas didėja, kai žmonės lais
vę naudoja dvasiniam vysty
muisi ir tobulėjimui. Dvasin
gumas — tas tamprus ryšys 
su Dievu — suteikia pakanka
mai energijos gerumo augimui 
ir su juo susijusiam tautos ar 
valstybės didingumui. Tačiau 
nelaimė, jei laisvė panaudoja
ma materialių gėrybių kaupi
mui, egoistiškiems tikslams 
kitų žmonių ir valstybės są
skaita bei savimeiliškiems 
įnoriams tenkinti.

Minėto prancūzo pranašystė 
išsipildė. Po šimto metų mes 
matome Ameriką visai kito
kią. Palaipsniui, bet nesulai
komai, ji rieda žemyn. Neįsi
gilinus galima apkaltinti išsi
gimstančių demokratiją, ku
rioje vis daugiau laisvės įgau
na blogieji ir blogosios jėgos. 
Idealioje demokratijoje — kaip 
mes ją suprantame — turi 
būti visiška laisvė kiekvienam 
gėriui, o bet koks blogis turi 
būti išraunamas ar baudžia
mas visomis galingos valsty
bės priemonėmis. Blogis — tai 
ne vien nusikaltimas visuome
nei, tai sukilimas prieš Dievą. 
Gera valdžia, gindama žmonių 
teises ir apsaugodama nekal
tuosius, gina ir Dievo teises 
žemėje.

Tikroji Amerikos pasikeiti
mo priežastis yra Dievo išva
rymas iš mokyklų ir visuo
meninio gyvenimo. Užuot Die
vo įsakymų, vis aukščiau sta
tomas savojo AŠ įstatymas.

Kova su Dievu ir tikėjimu 
vyksta labai subtiliai, nepas
tebimai, nejuntamai. Tos ne
matomos kovos įrankiu yra 
masinės informacijos priemo
nės, su kurių pagalba naikina
mas tikėjimas ir nuvertina
mos, išjuokiamos moralės ver
tybės.

Laisvė visada yra Dievo do
vana. Jėzus pasakė: „Jei lai
kykitės mano mokslo, jūs pa
žinsite tiesą, ir tiesa padarys 
jus laisvus” (Jn 8, 32). Jėzaus 
mokymas kaip tik ir tvirtina, 
jog žmogaus laisvė nuo nuo
dėmių ir egoizmo sukuria pa
grindą visoms kitoms lais
vėms.

Išorinė laisvė yra pasekmė 
vidinės, t.y. savęs apvaldymo 
pagal dvasingumo principus. 
Tai* neįmanoma be stipraus 
ryšio su Dievu. Jeigu žmonės 
nustoja save valdyti ir prade
da sau pataikauti, pasiduodą- 
mi pažeistos žmogaus prigim
ties žemiškiems potraukiams, 
tuomet, praradę savo vidinę 
laisvę, netenka ir išorinės. 
Matydama didėjančią netvar
ką, valdžia bando suregulįuoti 
žmonių santykius, ekonomiką, 
socialinį gyvenimą naujais 
įstatymais su didesne ar ma
žesne prievarta. Laisvė pri
versta mažėti, o diktatoriš- 
kumas auga.

Be Dievo ir Bažnyčios tikroji 
laisvė yra neįmanoma. Žmo
gui sunkiausia yra keisti save, 
t.y. eiti į pilnutinę laisvę, iš 
žemiškumo kilti į dvasingu
mą. Šį kova tarp gėrio ir blo
gio yra amžina. Žmogus be 
Dievo negali jos laimėti jau 
vien todėl, kad gyvena pirmų
jų tėvų nuodėmės pasekmėse. 
Tiesa, jis daug trokšta, bet 
mažai gali. Todėl jam bitiną 
stipri Dievo pagalba? 4e»ri įgy- 
vendinama per Bažnyčią. Čia 
žmogus išgirsta Dievo mo
kymą, čia jo dvasinės jėgos 
pastiprinamos Nekruvinąja 
Auka ir Gyvybės Duona. Kas 
gali pakeisti šią didžiulę dva
sinę jėgą, galinčią formuoti 
žmogų pagal jo Pirmavaizdį?

Priešingai, religijos nuver
tinimas, jos nepraktikavimas 
nutraukia ryšį su Dievu ir tuo

Aikštėje priešais Krašto apsaugos ministeriją pastatytas paminklas parti
zanų generolui Jonui Žemaičiui, Paminklą prez. Valdas Adamkus ati
dengė š.m. vasario 16 d. Nuotr. Eltos

vięšpatautų. Laisvasis tarnau- gio potencialą. O jeigu jų mili- 
ją Dievui, ir jo valdovas yra jardų milijardai, tuomet blogis 
Dievas. Taip įgyvendinamas jau virsta didžiule jėga. Tiesa,-

. žemėje šventas Dievo teisingu
mas' Labai gaila, kad daž
niausiai žmogus nemato gilu
minių blogio priežasčių ir kal
tina vien tik Dievo teisingumą 
vykdančią jėgą bei jai atsto
vaujančius asmenis. Jeigu su- 
verstume kaltę vien didie
siems žmonijos nusikaltė
liams, tuo tvirtintume, jog pa
saulyje šeimininkauja blogieji, 
ir, būtent, jie valdo pasaulį. 
Galėtume pamanyti, jog žemė
je chaosas, ir nėra jokio teisin
gumo, kad blogis nugali gėrį.

Bažnyčia yra pripažinusi, 
kad 1917 m. apsireiškimai Fa-

ji būna vienokią ar kitokią 
ideologiją priėmusi, o kartu ir 
tam tikru gėriu prisidengusi, 
užsimaskavusi. Blogis nėra 
kažkokia abstrakti jėga. Ji 
įsikūnija žmonėse ir apsigyve
na regimajame pasaulyje. Juo 
žmogus blogyje giliau, tuo 
lengviau jis blogio valdomas. 
Kiekvienai blogio jėgai reika
lingas vadas, pavaduotojai, 
patarėjai, pritarėjai, vykdyto
jai ir t.t. Pagal savąjį blogio 
laipsnį paminėtieji sustoja į 
savo vietas toje baisiojoje blo
gio imperijoje. Kol ji viena, tol 
lengvai užima aplinkinius 
kraštus, nes blogis visada gei-

ATIDENGTASPAMINKLASPARTIZANU VADUI JONUI ŽEMAIČIUI
Vilniuje prie Krašto apsau

gos ministerįjos antradienį 
buvo atidengtas paminklas 
kariuomenės vadui, partizanų 
generolui Jonui Žemaičiui, 
slapyvardžiu „Vytautas”.

Paminklą atidengė prezi
dentas Valdas Adamkus, 
iškilmėse taip pat dalyvavo 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, krašto apsaugos 
ministras Česlovas Stankevi
čius, kariuomenės vadas gene
rolas majoras Jonas Andriš
kevičius, kiti valstybės parei
gūnai ir kariškiai, diplomati
nio korpuso atstovai.

Bronzinis J. Žemaičio bius
tas stovi ant 2 metrų aukščio 
akmeninio stulpo, o šalia 
esančiame akmeniniame luite 
iškalta ištrauka iš partizanų 
priesaikos.

J. Žemaičio biustą sukūrė 
skulptorius Gintautas Luko- 
šaitis, jo gamyba kainavo apie 
550,000 litų.

Sveikinimo kalboje KA mi
nistras Č. Stankevičius sakė, 
kad J. Žemaitis buvo viena iš
kiliausių asmenybių, geras 
karys.

Kariuomenės vadas J. And
riškevičius žadėjo, kad „Lietu
vos kariai šią vietą gerbs iš
kilmingomis rikiuotėmis, 
šventiniais renginiais”.

Po II pasaulinio karo J. 
Žemaitis buvo vienas iš kovos 
prieš sovietų okupaciją vadų 
— Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžio Tarybos prezidiumo 
pirmininkas.

J. Žemaitis ir 6 prezidiumo 
nariai pasirašė 1949-ųjų metų 
vasario 16-osios Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio dekla
raciją, skelbusią, kad Lietuva, 
tuo metu jau okupuota sovie
tų, teisiškai yra suvereni de
mokratinė respublika.

S K E
Įvairus
ELEKTROS

IVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu grbitai,

garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 Wact 95th Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773)581-8654

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe?
Ką tik atvykot į JAV?

Ne problema!
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630) 207 2748

Ieškomi darbininkai
paruošt sunkvežimius 

dažymui.
Tel. 708-396-1515.

Statybos kompanijai 
reikalingas darbininkas. 
Turi turėti savo transportą. 

Tel. 630-435-1967

RESTAURUOJAMISARKOFAGAI

Nekilnojamo turto
GREIT PARDUODA

(773)590-0205
(708)425-7160

RE/MAX

RIMAS (..STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Z"**.KMIECIK REALTORS 
7922 S.Pulaski Rd. 

, 4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui.

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.
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timoje yra tikri. Švč. Mergelė
Marija, pasirodžiusi tais me- ,džia viešpatauti visame pa
tais liepos 13 d., pasakė: „Ka- šaulyje. Kai atsiranda kita 
ras baigiasi, bet jei žmonės ne- blogio jėga, su kitokia ideologi- 
siliaus įžeidinėti Dieve, netru- ja, tuomet jau karas neišven- 
kus prasidės kitas, dai baisės- giamas. Kaip ten bebūtų, bet 
nis. Kai vieną naktį išvysite tik po įvykdytos bausmės pa- 
danguje nepaprastą šviesą, šauliui, gėrio jėgos nugali blo- 

pačiu atpalaiduoja žemąsias-- žinokite, jog tai ženklas, kad gąsias. Tiesa, karuose su kal- 
žmogaus prigimties jėgas, ku*- Dievas rengiasi bausti žmo- taisiais žūva ir nekalti. Ta- 

niją dėl jos nuodėmių. Baus gi čiau dieviškojo teisingumo jie 
ją karų, badu, Bažnyčios per
sekiojimu...” (kun. dr. P. Alek
sa „Marijos žodis Fatimoje”,
22 psl.). Nuodėmės yra vienin
telė karo ir visų jo sukeltų ne
laimių priežastis.

Daug blogio, sukoncentruoto 
viename asmenyje, padaro jį 
blogųjų jėgų vadu. Iš kur atsi
randa tiek" blogio, kuris pa
gimdė Hitlerį, Staliną, Leniną 
ir jiems panašius? Kiekviena 
nuodėmė, bet kur žemėje pa
daryta, padidina žmonijos blo-

rios įkalina joms pasidavusį 
Taip iššaukiamos žmogų iž 
valstybę tramdančios, varžai^ 
čios /ar nelaisvės grandinei 
uždedančios, jėgos. Kai žmo
gus tampa savo nevaldomoj 
prigimties potraukių ir geis
mų, pažeidžiančių Dievo ir ar» 
timo, teises vergu, tuometį 
netekęs vidinės laisvės, neteks 
ir išorinės. Relignė, politinė,- 
ekonominė, socialinė ir kitos 
laisvės gimsta mumyse. Jęi 
esame savęs valdovai, nėra 
reikalo, kad kažkas mums

nebus nuskriausti. Pasaulis ir 
laikosi ant nekaltosios Nekru
vinosios Aukos ir nekaltųjų 
žmonių aukų, atperkančių pa
saulį.

Yra dvi Amerikos, yra ir dvi 
Lietuvos. Prieškarinėje Lietu
voje gėrio potencialas turėjo 
aiškią persvarą. Dabartinėje
— priešingai. Materialistinė
— ateistinė ideologija padarė 
savo. Dauguma žmonių, atsi
sakę religijos ir Dievo vaikų 
laisvės, tapo materializmo

Vasario 16-osios — Valstybės atkūrimo šventės proga, Vilniaus senamiestyje, prie prezidentūros esančioje Simo
no Daukanto aikštėje, įvyko iškilminga visų trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo apeiga. Nuotr. Eltos

vergais. Jų dievas — pinigas. 
Per skaitlingas sovietinio pro
dukto nuodėmes blogis, įgijęs 
didžiulę jėgą, stengiasi viešpa
tauti Lietuvoje. Mes esame 
šios kovos tarp gėrio ir blogio 
ne tik stebėtojai, bet ir daly
viai.

Dievas tiek žmogumi, tiek 
tauta be galo rūpinasi. Dabar
tinė laisvė gali būti Dievo pas
kola, gali būti atpildas už ne
kaltą kančią. Bet paskola duo
dama ribotam laikui. Per tą 
laiką lietuviai turi galimybę 
pažinti Dievą, atsiversti, pasi
keisti. Jeigu ribotame laike 
Lietuva nesugrįš prie Dievo, 
viskas gali baigtis kita nelais
ve.

Ką tik pasibaigus Amerikos 
Pilietiniam karui, vienas fila- 
delfįjietis pasakė dr. Benjamin 
Rush: )rAtrodo, kad kovos už 
laisvę baigėsi”. Rush atsakė: 
„Jūs klystate, karas jau pasi
baigė, bet kovos už laisvę vien 
tik dabar yra prasidėję”.

Kiekvieno žmogaus kova už 
vidinę laisvę, laisvę nuo bet 
kokio blogio niekada nesibai
gia. Ar galime išsilaisvinti iš 
žemiškumo ir pasiekti tokią 
laisvę, į kurią kviečia Evange
lija? Jei būsime laisvi nuo blo
gio, mes stiprinsime Lietuvos 
gėrio potencialą. Nuo kovo Įl
os pradėta kurti laisvė augs ir 
stiprės. Pastebėkime, kaip vis
kas galų gale susiveda į vieną. 
Ar nori patekti į amžinos lai
mės karalystę, trokšti laisvės 
tautai, ar stengiesi išgelbėti 
artimą iš amžinos pražūties, 
daryk tą patį: veržkis į laisvę.

Kaip žmogus, blogio jėgų ap
sėstas, padaro blogiausius da
lykus, lygiai gėriu pripildytas 
nuveikia neįtikėtinus dalykus 
gėrio karalystės labui.

Mokėkime suprasti šio laiko 
prasmę, padėkime sau ir Lie
tuvai! / . i

Į Kėdainių evangelikų refor
matų bažnyčios Radvilų mau
zoliejų grįžta restauruoti uni
kalūs meno ir istorijos pa
minklai — sarkofagai. Šiomis 
dienomis, kaip informavo Kul
tūros ministerijos atstovas 
spaudai, baigti restauruoti 
Radvilų vaikų — Stepono ir 
Elžbietos sarkofagai. Puošniai 
dekoruotus renesansinius 17 
amžiaus sarkofagus restaura
vo aukščiausios kategorijos 
meninių metalo dirbinių res
tauratorius Gintaras Kazlaus
kas. Buvo taikoma alavo liejy- 
bos technologija.

Darbą gerai įvertino Kultū
ros vertybių apsaugos depar
tamento restauravimo taryba.

Per pastaruosius dvejus me
tus restauruoti ir Biržų bei 
Dubingių kunigaikščio, Vil
niaus vaivados, Lietuvos di
džiojo etmono Jonušo Radvilos 
(1612-1655 m.), taip pat Lietu
vos didžiojo etmono, žymaus 
politiko, kultūros ir meno me
cenato kunigaikščio Kristupo 
Radvilos Perkūno (1547-1603 
m.) sarkofagai. Šiais metais 
ketinama pradėti Jurgio Rad
vilos (Kristupo Radvilos vai
kaičio), o po to ir paskutiniojo 
iš Kėdainių evangelikų refor
matų bažnyčios — Mikalojaus 
Radvilo sarkofago restauravi
mo darbus.

Visi Radvilų sarkofagų pa
viršiai graviruoti renesansi
niais ornamentais, o viršuti
nės dalies centre juos puošia 
užrašai su giminės ir vals
tybės herbais.

Lėšas sarkofagų restauravi
mo darbams skyrė Kultūros 
vertybių apsaugos departa
mentas (50,000 litų) ir Kė
dainių . rąjono savivaldybė 
(30,000 litų). (Elta)

• Šypsenk — yra tikras 
gamtos vaistas nuo visų 
skausmų, bet ji yra nenuper
kama, nepaskolinama, nepa
vagiamas daiktas, nes turi 
vertę tik tuo metu, kai labiau
siai reikalinga.

ATGIMS ISTORINIAI 
PARKAI

Įkurta dar viena ne pelno 
organizacija — Lietuvos Kul
tūros ministerijos viešoji įs
taiga „Istoriniai želdynai”. 
Jos tikslas rūpintis Lietuvos 
istoriniais parkais ir sodais.

„Istorinių želdynų” valdy
bos pirmininkė Loreta Musan- 
ja įsitikinusi, kad naujosios 
įstaigos ir kitų jai talkinančių 
institucįjų pastangomis pama
žu gerės mūsų kraštovaizdis 
bei aplinkos kultūra, išsaugoję 
epochos dvasią senieji parkai 
vėl džiugins ir Lietuvos gyven
tojus, ir užsienio svečius.

Naujoji įstaiga yra užsibrė
žusi moksliniais pagrindais ty
rinėti ir tvarkyti istorinius 
želdynus, valstybinius ir regio
ninius parkus, taip pat su jais 
susijusius saugotinus pasta
tus, pritaikyti juos naudoji
mui ir lankymui. Kita veiklos 
sritis — gyventojų švietimas, 
skatinamas puoselėti vertingą 
kraštovaizdį, taip pat parkų 
meno propagavimas, praeities 
parkų meno kūrėjų veiklos ty
rimai, įvertinimas ir memo
rialinis pagerbimas.

Lietuvoje yra keletas parkų, 
sukurtų pagal pasaulinio gar
so prancūzų landšafto archi
tekto Eduardo Andrė projek
tus. Jų tvarkymas — naujo
sios įstaigos „Vilniaus želdy
nai” pirmenybė. Bus peržiūri
mi anksčiau atlikti šių parkų 
tyrimai, tikslinami parengti, 
bet iki šiol neįgyvendinti, jų 
atgaivinimo projektai.

Sutvarkytus istorinius želdy
nus planuojama įtraukti į įvai
rius šalies kultūrinio turizmo 
maršrutus, taip pat ir į Euro
pos Tarybos kultūros kelių 
programą „Istoriniai sodai ir 
parkai”.

Nauja viešoji įstaiga „Isto
riniai želdynai” savo veikloje 
remsis Istorinių želdynų char
tijos („Florencijos chartijos”) 
nuostatomis. (Elta)



A.A. KAN. VACLOVAS 
ZAKARAUSKAS

Kan. V. Zakarauskas

Laikas bėga. Jo nesulaikysi. 
Viską jis neša į užmarštį. Ta
čiau yra asmenybių, kurios gi
liai įspaudžia istorijoje savo 
pėdsakus. Jie ilgam išlieka, 
beveik neišblėsta. Tokiu laiky
tinas a.a. kan. V. Zakaraus
kas. Jau metai praslinko, 
kai jis peržengė amžinybės 
slenkstį.

A.a. kanauninkas Vaclovas 
buvo spaudos žmogus. Bet 
spauda nesiteikė reikiamai jį 
įvertinti. Noriu tad šiomis ei
lutėmis priminti lietuviškai 
visuomenei, kad kan. V. Zaka
rauskas yra nusipelnęs būti 
minimas mūsų tautos istorijos 
lapuose — kaip kunigas, kaip 
ištikimas Lietuvos sūnus, kaip 
nenuilstantis kultūrininkas.

Vaclovas Zakarauskas gimė 
1906 m. lapkričio 6 d. Pievelių 
kaime, Rumšiškių parapijoje. 
Mokėsi Aušros gimnazijoje 
Kaune. Įstojo į Tarpdiocezinę 
kunigų seminarįją Kaune. 
Baigus teologijos studijas, 
1931 metais buvo įšventintas 
kunigu. Kadangi buvo Dievo 
apdovandtas gražiu balsu ir 
gražia iškalba, buvo paskirtas 
vikaro pareigoms Kauno arki
katedroje bazilikoje. Šiose pa
reigose išbuvo 13 metų. Žavėjo 
tikinčiuosius savo įspūdingais 
pamokslais. Nuo 1933 iki 
1940 metų ėjo taip pat religi
jos mokytojo ir kapeliono pa
reigas Kauno Aušros mergai
čių gimnazijoje. Pirmos bolše
vikų okupacijos eigoje kun. 
Vaclovas, kaip ir daugelis mū
sų, išgyveno garsiosios KGB 
tardymus, grasinimus bei siū
lymus bendradarbiauti su bol
ševikiniu režimu.

Kai 1944 metų vasarą Rau
donoji armija vėl buvo beuži- 
manti Lietuvą, kan. V. Zaka
rauskas, turėdamas bolševiki
nio režimo skaudų pažinimą, 
drauge su tūkstančiais kitų 
atsirado Vokietijoje.

Pažymėtina, kad vyskupai 
pradėjo rūpintis lietuvių, at
sidūrusių Vokietijoje, sielova
da pirma negu Vatikanas at
siuntė kard. Chiarlo popie
žišką misiją sutvarkyti karo 
pabėgėlių sielovadą Vokietįjo- 
je. Jo patvarkymu atsirado 
sielovadai tvarkyti lietuviška, 
kan. Kapočiaus vadovaujama, 
delegatūra.

Vyskupai paprašė kun. V. 
Zakarauską rūpintis į Augs
burgą atvykstančių ir čia apsi
gyvenančių lietuvių dvasiniu 
aptarnavimu. Tai jis ir darė. 
Čia jis padėjo susiorganizuoti 
lietuvių stovyklai ir net gim
nazijai. Žodžiu, jis tapo pag
rindinis religinės ir kultūrinės 
lietuvių veiklos Augsburge 
veiksnys. Ėmėsi ir spaudos 
darbo. Prisidėjo prie įsteigimo 
lietuviškos leidyklos „Lux”. 
Tapo vienas žurnalo „Lux 
Christi” redaktorių. Visą laiką 
palaikė ryšius su lietuviais 
vyskupais.

Kai lietuviai pradėjo emig
ruoti iš Vokietįjos, ir kan. V. 
Zakarauskas ryžosi palikti 
Augsburgą. Gavo iškvietimą iš 
prof. Katelės šeimos atvykti į 
JAV, į Čikagą. Atvyko 1950 
metais. Pradžioje apsistojo

pas Katelius. Po kelių mėne
sių, klebono Paškausko pa
kviestas, apsigyveno Švč. M. 
Marijos Gimimo lietuvių para
pijos klebonijoje. Čia talkino 
parapįjos kunigams sielovados 
darbe. Pasižymėjo ir pagarsėjo 
savo gražiais pamokslais ir 
uolumu bažnytiniame darbe. 
Kiekvieną rytą anksti atidary
davo bažnyčią ir aukodavo 
pirmąsias Mišias. Ilgas valan
das praleisdavo klausykloje, 
klausydamas išpažinčių. Net 
ir kai jau buvo sunkus ligonis 
ir gyveno Katelių šeimoje, 
prašydavo, kad nuvežtų į baž
nyčią apeigoms ir ypač išpa
žinčių klausyti. Buvo, taigi, vi
sų pirma kunigas, sielų žve
jys.

Kanauninkas Vaclovas ne- 
siribojo vien sielovados darbu. 
Jis aktyviai dalyvavo visuome
ninėje veikloje Lietuvoje ir 
išeivijoje. Pavasarininkai, 
ateitininkai, Katalikų veikimo 
centras buvo dirva, kur reiš
kėsi jo organizacinė veikla 
Lietuvoje. Išeivijoje aktyviai 
dalyvavo ALTo, VLIKo, Lietu
vių Bendruomenės, Katalikų 
federacijos politinėje ir kultū
rinėje veikloje. Ypač pasižy
mėjo žurnalistikoje — jau Lie
tuvoje, bet daugiau išeivijoje. 
Gaila tik, kad dėl eilės prie
žasčių nepritapo prie katali
kiškų laikraščių, išskyrus „Tė
vynės sargo” žurnalą. Spaus
dino savo straipsnius Svilonio 
slapyvardžiu „Naujienose" ir 
vėliau „Lietuvių balse”.

Kaip ąžuols drūtas prie Ne
munėlio kan. Vaclovas spyrėsi 
savo straipsniais prieš audrin
gus vėjus Bažnyčioje po Vati
kano II Susirinkimo; ir prieš 
šėlstančias vėtras bolševikinio 
režimo sovietinėje Lietuvoje. 
Dėl to susilaukė puolimų ir 
niekinimų: iš kairės ir iš deši
nės. Tai girdėti kanauninkui 
buvo skaudu, nes priekaištai 
buvo neteisingi. Tiesa, jis rašė 
socialistinėje spaudoje, bet ra
šė religinėmis temomis ir puo
lė priešreliginę veiklą sovie
tinėje Lietuvoje. Kovojo prieš 
Maskvos vykdomą tautinį per
sekiojimą. Jo polemika buvo 
gana kieta, bekompromisinė. 
Gal reikėjo kai kuriais atve
jais naudoti švelnesnį toną; 
ieškoti bendros kalbos, ypač 
su tais, kurie buvo laikomi sa
vaisiais. Į kompromisus jis nesi
leido. Laikėsi lotyniško posa
kio — „Amicus Plato, magis 
tamen amica veritas”, — 
aukščiau visko statė tiesą, 
kaip jis ją suvokė. Nesiekė 
populiarumo. Neieškojo drau
gų, ir jų daug neturėjo. Pasi
tikėjo Dievu, kuris jį stiprino 
ir gausiai laimino. Buvo ne
mažai, kurie jį gerbė ir verti
no, kaip kunigą, kaip asmenį, 
kaip didelį Lietuvos sūnų.

Kai sveikata pablogėjo, kai 
tapo reikalingas globos, ją jam 
suteikė Katelienė su savo duk
ra. Nuo 1995 metų iki mirties, 
iki 1997 metų pabaigos, jį su 
dideliu pasiaukojimu globojo. 
Primintina, kad kanauninkas 
Vaclovas buvo artimas ir Šv. 
Kazimiero kolegijai Romoje.

Pakutuvėnų bažnyčia.

AJA. DR. JONAS PANKAUSKAS
Šių metų sausio 14 d. Kaune 

mirė dr. Jonas Pankauskas. 
Jis buvo seniausias, ar vienas 
iš seniausių gyvų Lietuvoje 
gyvenančių ateitininkų. Šių 
metų sausio 5 dieną, sunkiai 
sirgdamas, sulaukė 95 metų 
amžiaus.

Jonas Pankauskas gimė Ku
liškių kaime, Kvėdarnos vals
čiuje, Tauragės apskrityje. 
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą, 
kai jo tėvai turėjo dokumentus 
vykti į Ameriką, mažametis 
Jonelis susirgo. Tėvai paliko jį 
pas dėdę, tikėdamiesi, kad gi
minės, kurie ruošėsi vėliau 
vykti į Ameriką, atgabens ir 
Jonelį. Deja, netrukus pra
sidėjo Pasaulinis karas ir ke
lias į Ameriką buvo atkirstas. 
Dėdės ir tetos globojamas, Jo
nas, kiek karo sąlygos leido, 
mokėsi vietinėje Kvėdarnos 
pradžios mokykloje; 1920 m. 
išlaikė egzaminus į Rietavo 
progimnazįjos antrąją klasę. 
Čia, po metų, vasarą dar pa
simokęs, įstojo į Šiaulių vals
tybinės gimnazijos ketvirtąją 
klasę. Ją baigęs, per atostogas 
pasimokęs, rudenį išlaikė eg
zaminus į šeštą klasę. 1925 m. 
Jonas Pankauskas baigė Šiau
lių gimnazįją ir tų pačių metų 
rudenį įstojo į Lietuvos uni
versiteto Teologijos-Filosofijos 
fakultetą.

Universitete Jonas Pan
kauskas dalyvauja studentų 
ateitininkų organizacijoje. 
1926 m. spalio 13 dieną, jis, su 
12 studentų ateitininkų, įstei
gia Kęstučio korporaciją. 
1927-1928 metais renkamas 
studentų ateitininkų atstovy
bės pirmininku. Jam pirmi
ninkaujant, kiti pastebėjo jį 
turint organizacinių gabumų 
ir gerai valdantį plunksną. 
Todėl „Židinio” redaktorius, 
prof. V. Mykolaitis, pakvietė 
Joną Pankauską padėti reda
guoti „Židinį”, o nuo 1928 
metų jis tapo „Židinio” redak
torium. Ten jis dirbo pusantrų 
metų. 1930 metais Jonas Pan
kauskas baigė Lietuvos uni
versitetą ir tais pat metais 
išvyko studįjuoti psichologijos 
Leipcigo universitetan. Pra
džioje studijavo tėvų lėšomis, 
o pablogėjus tėvų finansinei 
būklei, gavo Lietuvos Kata
likų mokslo akademijos sti
pendiją. 1934 metais Jonas 
Pankauskas baigė Leipcigo 
universitetą psichologijos dak
taro laipsniu. Grįžęs į Kauną, 
J. Pankauskas buvo priimtas 
vyresniuoju asistentu į Vytau
to Didžiojo universiteto Teolo
gijos-Filosofijos fakultetą. Čia 
dėstė eksperimentinę psicho
logiją ir pedagogiką. Vėliau, 
parašęs ir apgynęs habilita
ciją, buvo paaukštintas privat
docentu.

Dirbdamas universitete J. 
Pankauskas rašė mokslinius 
straipsnius ir aktyviai dalyva
vo visuomeninėje veikloje. 
1936-1938 metais J. Pankaus
kas buvo Studentų ateitininkų

Įsteigė Klierikų fondą, kurį 
padidino savo testamentiniu 
palikimu. Padėjo kolegijai ne 
tik finansiškai, bet ir vertin
gais patarimais.Prel. Ladas Tulaba

sąjungos pirmininkas, 1938 
m. iki okupacijos, buvo Užsie
nio lietuviams remti draugijos 
valdybos narys ir paskutinis 
Katalikų veikimo centro pir
mininkas.

1940 metais, kai Lietuvą 
okupavo Sovietų Sąjunga, 
Teologijos-Filosofijos fakulte
tas buvo uždarytas ir J. Pan
kauskas liko be darbo. Po ku
rio laiko jis gavo vokiečių kal
bos mokytojo pareigas Aukš
tesniojoje technikos mokyk
loje. Ten išdirbo iki 1941 metų 
birželio mėn. trėmimų. Jis iš
vengė liepos mėn. arešto, kai 
buvo Sovietų KGB surinkti ir 
uždaryti į kalėjimus įvairių 
lietuviškų organizacijų vado
vai. Tačiau neišvengė didžiųjų 
trėmimų 1941 metų birželio 
15 d. naktį. Tą dieną buvo 
jaučiama, kad naktį prasidės 
vežimai į Sibirą. Niekas ne
tikėjo, kad bus vežamos mo
terys ir vaikai. Tą naktį J. 
Pankauskas išėjo iš namų ir 
nakvojo pas gimines. Vidur
naktyje į Pankauskų butą 
įsiveržė KGB agentai ir, ne
radę J. Pankausko, įsakė jo 
žmonai ruoštis su vaikais ke
lionėn. Pankauskų bute gyve
nusi Pankauskienės sesuo, 
dviejų mongolų kareivių lydi
ma, nuėjo pas gimines ir par
sivedė J. Pankauską. Tada vi
sus keturis, įsodinę į sunkve
žimį, nuvežė į geležinkelio sto
tį. Stotyje J. Pankausko neats
kyrė nuo šeimos ir visus už
kaltuose vagonuose išvežė į 
Barnaulo sritį. Vėliau, iš ten, 
kartu su kitais tremtiniais, 
nuvežė prie Lenos upės ir, su
sodinę į baržas, nugabeno prie 
Laptevo jūros. Beplaukiant, 
baržoje visai netikėtai Pan-

Mylimą Draugę RITĄ VILEIŠYTĘ BAGDONIENĘ,

SESUTEI ALENAI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame.

Irena Kaestli
S. V. Valiukai 

B. Arlauskienė

AJA.
ROMUI JONUI KARUŽAI

iškeliavus į Amžinybę, žmoną DONATĄ, dukteris 
DAIVUTĘ, DANUTĘ, JONĘ, sūnų ARVIDĄ ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiu liūdesyje.

Magdalena Birutė Stankūnienė

Nuoširdžiai užjaučiame Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos choro giesmininką JERONIMĄ GAIŽUTĮ, 
jo broliui

AJA.
KAZIMIERUI GAIŽUČIUI

Lietuvoje iškeliavus į Amžinybę.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
choras Čikagoje

PADĖKA
AJA.

ARŪNAS VĖLAVIČIUS
Mūsų mylimas Sūnus, Brolis ir Dėdė, vos sulaukęs 

42 metų amžiaus, mirė 1999 m. sausio 1 d. ir buvo pa
laidotas sausio 4 d. Holy Sepulchre kapinėse, South- 
field, MI.

Širdingai dėkojame Dievo Apvaizdos parapijos kle
bonui kun. Aloyzui Volskiui už sukalbėtą rožinį kop
lyčioje, už šv. Mišias ir prasmingą pamokslą bažnyčioje 
ir už palydėjimą mūsų-sūnaus į kapines. Dėkojame var
gonininkei Ritai Giedraitienei už gražias giesmes Mišių 
metu.

Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir pažįsta
miems, kurie atsilankė koplyčioje, dalyvavo šv. Mišiose 
ir palydėjo mūsų brangų Sūnų į kapines.

Giliai dėkingi visiems už šv. Mišių aukas, už gėles 
ir dosnias aukas Almos fondui ir „Lietuvos Vaikų vil
čiai”.

Širdinga padėka visiems už pareikštas užuojautas 
žodžiu, laiškais ir spaudoje.

Nuoširdžiai dėkingi Arūno draugams — karsto ne
šėjams.

Ypatinga padėka laidotuvių direktorei Jolandai Za- 
parackienei už rūpestingą patarnavimą, sumažinusį 
mums daug rūpesčių, ir už gražius atsisveikinimo žo
džius koplyčioje.

Giliai nuliūdę: tėvai, broliai ir jų šeimos.

kauskai susitiko su savo svai
nio agronomo Leono Jasėno 
šeima: du suaugę ir du tokio 
pat amžiaus kaip Pankauskų 
vaikai. Visi buvo kartu iškelti 
ir palikti gyventi vienoje Le
nos ištakos saloje. Ten, sun
kiausiose sąlygose, gyveno še
šerius metus, Kaip J. Pan
kauskas grįžęs Lietuvon pasa
kojo, jie visi išliko gyvi todėl, 
kad susitiko baržoje su Jasė- 
nais ir vėliau kartu gyveno. 
Du sveiki ir stiprūs vyrai iš
gelbėjo nuo šalčio ir bado mir
ties abi šeimas.

Iš Lenos upės deltos Pan- 
kauskus ir Jasėnus perkėlė į 
Jakutską. Atvežti iš šiaurės 
ledynų vėl pateko į civilizuotą 
pasaulį. Po kurio laiko J. Pan
kauskas gavo vokiečių kalbos 
mokytojo darbą vienoje Ja- 
kutsko vidurinėje mokykloje. 
Po penkiolikos tremties metų, 
1956 metais Pankauskams 
pasisekė grįžti į Lietuvą.

Praėjo daug laiko, teko pa
tirti daug vargo ir nusivylimų 
okupuotoje Lietuvoje, kol 
jiems pasisekė gauti butą ir 
darbus. J. Pankauskas, iki 
išėjimo pensijon, dirbo papras
tu darbininku Statybos treste. 
Daug skausmo pergyveno, kai 
1980 metais mirė jų duktė 
Algė, matematikos profesorė. 
1995 metais mirė J. Pankaus
ko žmona Filomena. Abu Pan- 
kauskai senatvę praleido gy
vendami pas sūnų ir marčią 
Kaune.

Tai dar vienas raudo-' 
nojo genocido pavyzdys, kaip 
buvo naikinama mūsų tauta, 
kaip buvo kankinami šviesūs 
ir dori mūsų žmonės.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje, 
mielas Jonai.

Jurgis Mikaila

J. D. Giedraičiai 
A. J. Valukoniai

H. Bagdonienė

DRAUGAS, 1999 m. vasario 18 d., ketvirtadienis___________5
AJA.

STASYS KROSNIUNAS
Buvęs Nepriklausomos Lietuvos Karo Aviacijos ka

pitonas, karo lakūnas mirė š.m. vasario mėn. 16 dieną 
sulaukęs 83 metų.

Liko žmona Irena, sūnus Algimantas, dukterys Ra
munė, Jūratė ir Eglė, vaikaičiai Darius ir Tadas, žentas 
Povilas Arlauskas.

Kūnas, a.a. Stasio pageidavimu, sudegintas. Palai
kai bus palaidoti Lietuvoje, Velionio gimtinėje.

Žmona, dukterys, sūnus ir vaikaičiai 
Portland, Oregon

„Viešpaties namuose aš gyvensiu per amžius”
23 Psalmė

AJA.
LIUDUI VALANČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną EMILIJĄ, dukrą 
LAIMĄ SCHNELL su vyru BRADLEY, sūnų EDVARDĄ 
su žmona KATHY, vaikaičius ANDRIŲ ir DOMINIQUE, 
svainę BRONĘ KREMERIENĘ su vyru ALBERTU, bei
visus kitus gimines.

Salomėja ir Antanas Astrauskai 
Dana ir Vilius Baziai 

Alė Briedienė 
Emilija ir Petras Brizgiai 

Ona ir Stasys Budėjai 
Stasys Jokubauskas

Dagmara Jurcienė 
Severiną ir Nardis Juškai 
Irena ir Petras Kazlauskai

Pranė Marcinkienė 
Stella ir Augustas Paškoniai 

Alė ir Adolfas Ruibiai

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
choro giesmininkui

AJA.
VYTAUTUI LAZAUSKUI

išėjus į Amžinybę, jo žmonai CAROLINE, vaikams ir 
kitiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
choras Čikagoje

AJA.
LIUDUI VALANČIUI,

Pal. Jurgio Matulaičio misijos finansų komiteto pirmi
ninkui, mirus, jo žmoną, misijos narę EMILIJĄ 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Pal. Jurgio Matulaičio misijos, Lemont, IL, 
kapelionas ir Taryba

AJA.
VLADUI JANČAUSKUI

mirus, reiškiame širdingiausią užuojautą jo žmonai 
DANUTEI ir kartu liūdime.

Halina, Tomas ir Jonas Daugirdai 
Elena ir Kazys Karveliai

AJA.
LIUDUI VALANČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną, mūsų mielą 
EMILIJĄ, ir visą šeimą.

Buvusios bendradarbės Švento Kryžiaus ligoninėje:
V. Brazienė 
A. Juozevičienė 
M. Markulienė 
M. Miklienė 
J. Strikienė 
V. Tumasonienė
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UŽGAVĖNIŲ ŠVENTĖ
„Jau saulelė vėl atkopdama 

budina svietą”... — rašė poe
tas Kr. Donelaitis. Dažniau 
besišypsanti saulutė kviečia 
visus nertis iš kailinių, pa
miršti žiemos liūdesį ir pla
nuoti būsimus pavasario dar
bus bei šventes.

Paskutinė diena prieš Ga
vėnios pradžią vadinama 
Užgavėnėmis. Šią dieną Lietu
voje žmonės stengdavosi pra
leisti linksmai, triukšmingai, 
valgydavo, kiek galima dau
giau ir riebiau, bent devynis 
sykius, būtinai blynų ir mė
sos. Nepaprastai svarbu per 
Užgavėnes kuo toliau nuva
žiuoti, kad arkliai eiklūs būtų 
ir kad linai gerai augtų. Žmo
nės rengdavo šventes, persi- 
rengėliai linksmindavo žmo
nes, šventė baigdavosi, sudegi
nant žiemos iškamšą — Mo- 
rę.

Lietuvoje ši šventė vėl šven
čiama. Miestų ir miestelių 
aikštėse vyksta vaidinimai, 
žmonės džiaugiasi artėjančiu 
pavakariu, linksminasi prieš 
prasidedant Gavėnios susi
kaupimui.

Vasario 6 d. Čikagos litua
nistinės mokyklos ketvirto ir 
penkto skyriaus mokiniai, va
dovaujami šauniųjų mokytojų 
Vilijos Aukštuolienės ir Zitos 
Dubauskaitės surengė puikią 
Užgavėnių šventę. Neatsilik
dami nuo vyresniųjų, mažieji 
kiškių darželio auklėtiniai, va
dovaujami mokytojų Silvijos 
Eglynaitės ir Rasos Zakaraus
kienės, persirengę čigonais, 
daktarais ir kitokiais, nieko 
nelaukdami, pirmieji pradėjo 
kelti triukšmą, trepsėti ko
jelėmis, barškinti barškučiais 
ir taip varyti žiemą lauk. Pa
grindiniai Užgavėnių veikėjai 
— Kanapinis ir Lašininis (mo
kyt. S. Eglynaitė ir R. Zaka
rauskienė) kvietė visus į 
linksmą žaidimų ratelį. Iš visų 
kampų, lyg grybai po lietaus, 
ėmė dygti mokyklos kitų kla
sių mokiniai, pasipuošę tauto
dailės pamokoje pasigaminto
mis Užgavėnių kaukėmis. 
Tokiu būdu mokytojos S.

Užgavėniškos linksmybės Čikagos lit. mokykloje. Nuotr. D. Badarienės

.Aušros Vartų”/,, Kerna
vės” skaučių tunto sueiga 
sekmadienį, vasario 21 d. vyks 
Jaunimo centre, Čikagoje. Vi
sos dalyvausime 10 v. r. šv. 
Mišiose Tėvų jėzuitų koply
čioje. Po Mišių rinksimės Jau
nimo centro maž. salėje, kur 
11 vai. prasidės iškilminga su
eiga. Paminėsime Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę ir 
skaučių Susimąstymo dieną. 
Visoms sesėms dalyvavimas 
privalomas. Laukiame daly
vaujant visų, bet kada pri
klausiusių „Aušros Vartų” ir 
„Kernavės” tuntams sesių ir 
vadovių. Maloniai kviečiame 
atsilankyti tėvelius, rėmėjus 
ir visus besidominčius lietu
vaičių skautiška veikla.

Eglynaitė ir R. Zakaraus
kienė su savo vadovaujamos 
klasės „kiškučiais” jau antri 
metai mokykloje primena vi
siems apie artėjančias 
Užgavėnes.

Toliau šventę tęsė ketvirto
kai ir penktokai. Čigonė ( mo
kyt. V. Aukštuolienė) trumpai 
supažindino su Užgavėnių 
šventės veikėjais, apibūdino 
kiekvieno persirengėlio atlie
kamas pareigas. O tų persi- 
rengėlių būta daug. Tai čigo
nai, vengrų daktarai, gervė, 
velnias, ragana, ožys, arklys, 
elgeta, kupranugariai — visų 
net nesuminėsi. Kiekvienas 
norėjo savo išmintimi pasida
linti, čigonėms teko net iš 
delnų burti, o daktarams — 
nuo riebių blynų išsipūtusius 
gydyti. Linksmiauoia buvo 
buriantis, kas gi žmoną ar 
vyrą šiais metais gaus. Čigo
nei pasiūlius išsiburti, aštun
tokai vaikinukai pabandė ir 
ne vienam teko nusivilti — 
burtai lėmė gauti į pačias ar
ba našlę, arba seną paną. 
Nuoširdžiai bekvatojant, buvo 
stilizuotai sudeginta žiemos 
iškamša, visi pasivaišino 
spurgomis ir liejantis smagiai 
mokyklos akordeonisto A. Za- 
boro atliekamai melodijai, 
užbaigėme šventę.

Dėkojame mokyklos moky
tojoms V. Aukštuolienei, Z. 
Dubauskaitei, S. Eglynaitei ir 
R. Zakarauskienei už puikiai 
paruoštą renginį, o vaidmenų 
atlikėjams ir dalyviams už 
nuoširdų dalyvavimą. Džiugu, 
kad senas lietuviškas papro
tys grįžo į mūsų jaunimo 
gyvenimą.

Dalia Badarienė
„Sietuvos” skautininkių 

ir vyr. skaučių draugovės 
sueiga sekmadienį, vasario 
21 d. vyks Posėdžių kamba
ryje, PLC, Lemonte, tuoj po 
11-tos vai. šv. Mišių. Visos 
sesės dalyvauja uniformuotos. 
Prašoma atnešti laimikių Ka
ziuko mugės laimėjimų lenty
nai.

Joseph Nausėda, Lock
port, IL, kartu su „Draugo” 
prenumerata atsiuntė 105 dol. 
auką. Labai ačiū!

Mokyt. Zita Dubauskaitė (II eil.) su savo mokiniais švenčia Užgavėnes. Nuotr. D. Badarienės

Susirinkimas įvyko sausio 
31 d., sekmadienį. Ne atsitik
tinai metinis susirinkimas 
šaukiamas paskutinį sausio 
mėnesio sekmadienį: baltinin
kai prisimena palaimintojo ar
kivyskupo Jurgio Matulaičio 
mirties metines (mirė 1927 m. 
sausio 27 d.). Jo geraširdiš
kumas ir meilė vargšams yra 
sektinas pavyzdys BALFui. Ši 
diena yra lyg BALFo šeimos 
šventė. Pirmoji jos dalis vyks
ta Šv. Antano bažnyčioje, 
kurią palaimintasis pašven
tino, dalyvaujant šv. Mišių au
koje uš gyvus ir mirusius 
BALFo rėmėjus ir darbuoto
jus. Atvažiuojančio kun. dr. 
Kęstučio Trimako dėka, mel
džiamės. Lietuviškose Mišio
se dvasiškai turtėjame jo pras
mingų pamokslų mintimis, 
Mišių eigoje dalyvių širdis pa
maldumui gaivino ir ilgai at
mintyje pasiliks choro gies
mės: „Pulkim ant kelių”, „Šv. 
Pranciškaus giesmė” „Te
skamba Viešpačiui”, sol. Lai
mutės Stepaitienės .Atsiklau
pus prieš altorių” ir „Sveika 
Marija”. Giedojimui vadovavo 
Marijus Prapuolenis ir Jonė 
Bobinienė. Šv. Mišių patarna
vimus atliko valdybos nariai: 
skaitinius skaitė Juozas Mi
kulis, aukas prie altoriaus

Švento Rašto — Senojo ir 
Naujojo Testamento knygos 
sutikimas rengiamas kovo 27 
d., šeštadienį, 7 vai. vak., Lie
tuvių dailės muziejuje, Le
monte. Senojo Testamento 
vertimas iš hebrajų, aramėjų 
ir graikų kalbų — prel. Anta
nas Rubšys, Naujojo — kun. 
Česlovas Kavaliauskas. Lei
dykla „Katalikų pasaulis”. Šis 
istorinis leidinys — visas ka
talikiškas Šventasis Raštas 
vienoje knygoje. Sutikimą ren
gia „Draugas”. Bus proga įsi
gyti šią vertingą knygą.

Jaunimo centro metinis 
narių susirinkimas įvyks va
sario 21 d., sekmadienį, 11 
vai. ryte, Jaunimo centre, 
Čiurlionio galerijoje. Taip pat 
bus renkami 4 tarybos nariai. 
Savo dalyvavimu paremkite 
Jaunimo centro veiklą.

atnešė centro valdybos pirm. 
Maria Rudienė ir skyriaus 
pirm. Bronė Motušienė, gėles 
prie palaimintojo paveikslo 
padėjo Česlovą Bačinskienė ir 
Algirdas Didžiulis.

Po Mišių susirinkimas vyko 
Šv. Antano parapijos salėje. 
Susirinko apie 70 dalyvių, ku
rie buvo pavaišinti skaniais 
sumuštiniais, pyragais ir ka
va.

Susirinkimą pradėjo sky
riaus pirm. dr. Bronė Mo
tušienė. Invokaciją sukalbėjo 
kun. dr. Kęstutis Trimakas.

Su didžia pagarba ir tylos 
minute visiems atsistojus bu
vo prisiminti Nepriklausomy
bės akto gynėjai, žuvę 1991 m. 
sausio 13 d. Vilniuje ir Cicero 
BALFo telkinyje šiais metais 
mirusieji: Vanda Kulbokienė, 
Jurgis Grigalauskas, Janina 
Žygienė, Liudvika Dubauskie- 
nė, Albina Kašiubienė, Ona 
Simonaitienė, Ona Tiknevi- 
čienė, Stasys Pranskevičius — 
valdybos narys ir Jonas Deke- 
ris.

Į garbės prezidiumą buvo 
pakviesta Centro valdybos 
pirm. Maria Rudienė, į darbo
— Algirdas Stepaitis susirin
kimo pirmininku, Česlovą Ba
činskienė — sekretore.

Praeitų metų metinio susi
rinkimo protokolą perskaitė 
Česlovą Bačinskienė; protoko
las priimtas dalyvių plojimu.

Pirm. dr. Bronė Motušienė 
savo pranešime išvardino 
1998 metų valdybos narius: 
Bronė Motušienė — pirmi
ninkė, Algirdas Stepaitis — 
vicepirm., Algirdas Didžiulis
— iždininkas, Česlovą Bačins
kienė — sekretorė, Juozas 
Mikulis — kartotekos reika
lams, Janina Skamienė — 
renginių vadovė, Stasys 
Pranskevičius — parengimų 
reikalams, Algis Krištolaitis
— įvairiems reikalams. Kont
rolės komisiją sudarė: Olimpi
ja Baukienė, Stasys Bernata
vičius, Sigutė Žemaitienė.

Skyrius palaiko gerus ryšius 
su Apskrities valdyba ir Cen
tro valdyba. Lapkričio mėn. 
14-15 dienomis B. Motušienė 
ir Č. Bačinskienė dalyvavo 
BALFo seime Detroite. B. Mo
tušienė davė pranešimą apie 
Cicero skyriaus veiklą. Valdy
ba turėjo 2 posėdžius ir šį me
tinį susirinkimą. Didžiausias 
pasiruošimas — įvykdymas 
rudens vajaus, nes Cicero, iš 
didžiulės parapijos, beliko ne 
pilna šimtinė narių, kuriuos 
rinkėjai aplanko asmeniškai, 
o išsikėlusiems buvo parašyti 
laiškai, kviečiant dalyvauti 
vajaus rinkliavoj. Į 45 pirmi
ninkų parašytus laiškus at
sakė 35 ir atsiuntė aukas. Au
kas rinko: Česlovą Bačinskie
nė, Olimpija Baukienė, Stasė 
Didžiulienė, Juozas Mikulis, 
Bronė Motušienė, Balys No
vickis, Eleonora Radvilienė, 
Raimondas Rimkus, Janina 
Skamienė, Sigutė Žemai
tienė.

Skyrius turi šimtininkų bū
relį, kuris įsisteigė 1976 m. ir

BALFo Cicero skyriaus valdyba ir kontrolės komisija su svečiais sausio 31 d. metiniame susirinkime. Iš kairės 
sėdi: Antanas Rudis, Janina Skamienė, BALFo centro valdybos pirm. Maria Rudienė, Bronė Motušienė, Česlovą 
Bačinskienė; stovi: Algirdas Stepaitis, sol. Laimutė Stepaitienė, Stasys Bemotavičius, Sigutė Žemaitienė, Juo
zas Mikulis, Olympija Baukienė, Viktoras Motušis, Algirdas Didžiulis. Valdybai dar priklauso Algirdas 
Krištolaitis. Nuotr. Jono Kuprio

jo nariai rudens vajaus metu 
aukoja šimtines ir daugiau, 
pridėdami ir nario mokestį. 
Būrelio sudėtis keičiasi. Nuo 
pirmųjų metų likę dr. F. Kau
no ir dr. P. Kisieliaus šeimos 
būrelio nariais. Šiemet turime 
21 šimtininką, kurie aukojo 
nuo 100-400 dol. Praeito va
jaus šimtininkai: Bacino’s res
toranai — Donatas ir Kazys 
Bačinskai, Algirdas ir dr. Sta
sė Didžiuliai, dr. Mindaugas ir 
Lidija Griauzdės, First Fede
ral Bank of VVestchester, Aldo
na Jašmantienė, Kazys ir Al
dona Jašmantai, Albinas ir Al
dona Karaliūnai, dr. Ferdi
nandas ir Vanda Kaunai, dr. 
Petras ir Stefa Kisieliai, Lie
tuvių moterų sąjunga, kun. 
Vytautas Memėnas, dr. Alex 
Pareigis, dr. Šarūnas ir dr. Jo
lanta Pečkai, dr. Vytautas ir 
Eileen Račkauskai, Marytė 
Skinder, Algirdas ir Laimutė 
Stepaičiai, Algis ir Rima Ta
mošiūnai, dr. Arvydas ir Aud
ronė Vanagūnai, Gabrielė 
Ročkuvienė, Namų savininkų 
klubas, dr. A. Kelertas.

Pirmininkė išreiškė padėką 
aukotojams už dosnumą, aukų 
rinkėjams už laiką paaukotą 
labdarybei, valdybos nariams 
už vieningą darbą ir baigė V. 
Landsbergio žodžiais pasaky
tais minint 100-asias Lietuvos 
himno metines... „kad išnyktų 
tėvynėje tamsumas, kad šir
dyje būtų meilės” ir palinkėjo 
visiems rūpintis varge esan
čiais.

Ižd. inž. Algirdas Didžiulis 
pranešė, kad į pirmininkės 
parašytus laiškus aukotojams, 
atėjo jo adresu čekiai sumoje 
2,552 dol. Rinkėjai lankydami 
namus surinko 3,533 dol., į šią 
sumą įeina suaukoti BALFui 
165 dol. mirus narei L. Du- 
bauskienei ir 15 dol. mirus J. 
Dekeriui. Vajaus pinigai — 
6,085 dol. bus įteikti Centro 
valdybai. Vajaus metu šimti
ninkų būrelis suaukojo 46% 
visos vajaus sumos, t.y. 2,798 
dol.

Kontrolės komisijos aktą 
perskaitė Stasys Bernatavi
čius. Jis, Olimpija Baukienė, 
ir Sigutė Žemaitienė patikrino 
atskaitomybės dokumentus ir 
rado, kad iždininko apyskaita 
yra teisinga ir tvarkingai ve
dama.

Mindaugas Baukus pasiūlė 
ir prašė visus 1998 metų val
dybos narius pasilikti ir dar
buotis 1999 metuose. Dalyviai 
plojimu pritarė pasiūlymui. 
Dar į valdybą buvo išrinkta 
Sigutė Žemaitienė, o jos vietoj 
į Kontrolės komisiją išrinktas 
Viktoras Motušis, o perrinkti 
Olimpija Baukienė ir Stasys 
Bernatavičius.

BALFo metinis susirinki
mas dažnai vadinamas šeimos 
švente; šiemet tikrai virto šei
mos džiaugsmo švente: pasi
meldę, pasivaišinę, apsvarstę 
metų dienose atliktus darbus, 
pasidžiaugę aukotojų dosnu
mu vargstantiems, didžiavo- 
mės, kad mūsų mažą telkinį 
aplanko centro valdybos pir
mininkė Maria Rudienė ir An
tanas Rudis.

Centro valdybos pirmininkė

pasveikino visus dalyvius 
jautriais žodžiais; džiaugėsi, 
kad skyrius dirba sėkmingai 
šalpos darbą. Ilgesniu žodžiu 
apžvelgė BALFo šalpos veiklą 
nuo įsisteigimo pradžios 1944 
m., kai prelatas Juozas Kon
čius, Leonardas Šimutis or
ganizavo pagalbą pabėgėliams 
Vokietijoje. Tada BALFas 
rėmė į vargą patekusius savo 
tautiečius maistu, drabužiais, 
vaistais ir net pinigais, visa 
tai surinkdamas iš savo gera
darių — čia pat Amerikoj, tas 
pat vykdoma ir dabar. Vargo, 
ypač kaimuose dar daug. 
Daug pagalbos reikalinga Su
valkų trikampyje ir likusiems 
Rusijoj. Vilniuj tenka maitinti 
daug beturčių Betanijos val
gykloje, kurią BALFas gerokai 
šelpia. Lietuvoj yra daug dau
giavaikių šeimų, kurias BAL
Fas remia. Vilnijoj daug lietu
viškų mokyklų, dirbančių be
veik lūšnelėse, kai tuo tarpu 
lenkai mokosi gražiose patal
pose. Todėl BALFo vadovybė 
rėmė Švietimo ministro Z. Zin
kevičiaus pastangas pagerinti 
lietuviškų mokyklų padėtį ir 
nusivylė, kai jis turėjo pasi
traukti, BALFas nedalyvavo 
prezidentiniuose rinkimuose, 
tačiau rėmė Valdo Adamkaus 
kandidatūrą, kad atsvertų ko
munistinio auklėjimo kandi
datus. BALFo vienintelis už
davinys — šalpa. Lietuvoj 
ypatingai rūpinamasi teikti 
pagalbą nuo okupanto nuken
tėjusiems. Šelpia partizanus ir 
jų šeimas, politinius kalinius, 
Sibiro tremtinius, teikia pa
galbą ligoniams ir ligoninėms, 
vaikams mokyklose siunčia 
mokymosi reikmenų. Šalpa

• Nemokama konsulta
cija telefonu. Patarsime, kaip 
sutaupyti ir sumažinti telefonų 
sąskaitas kiekvieną mėnesį. 
Atlantic Ezpress Corp. tel. 
630-257-8652, nemokamas 1- 
888-615-2148. (sk.)

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. (sk.)

• Baltia Express pra
neša, kad velykiniai siun
tiniai priimami Jaunimo cent
re; skambinti Aušriui Mato- 
niui, tel. 773-778-7500, taip 
pat ir Baltia Express įstaigoje, 
tel. 800-772-7624 ir Amber 
Group, tel. 800-262-3797. 
Siuntos laivu išvyksta va
sario 20 d. (sk.)

• Viktorija ir Pranas
Adomaičiai, Wisconsin Delis, 
WI, aukoja $100 Lietuvos par
tizanams ir $100 Lietuvos 
tremtiniams, grįžtantiems iš 
Sibiro. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičiu globos” komi
tetas, 2711 West 71st St., 
Chicago IL 60629. (sk.)

teikiama siuntiniais, drabu
žiais, vaistais ir pinigais.

Antanas Rudis pasveikino 
susirinkimo dalyvius, pasigė
rėjo skyriaus veikla; jie be
sirūpindami, kad šalpa pa
kliūtų į vargingiausias ran
kas, keliauja į kritiškas vie
tas, kad susipažintų su tikra 
padėtim vietoje. Dar pridėjo: 
„Mano, kaip pirmininkės vyro 
uždavinys yra jai padėti, kur 
tik reikalinga”. Abiejų svečių 
kalbos buvo palydėtos ilgiau
siais plojimais, 6 daugelis pri
ėję žodžiu dėkojo už nušvie
timą BALFo veiklos.

Skyr. pirmininkė dr. B. Mo
tušienė dėkojo kun. dr. Kęs
tučiui Trimakui už šv. Mišių 
auką, už pabrėžtą pamoksle 
labdaros svarbą, gailestingu
mo ir meilės vertybes ir tų 
vertybių puoselėjimą. Dėkojo 
centro pirm. Mariai Rudienei 
ir inž. Antanui Rudžiui už at
vykimą ir kalbas. Sol. L. Ste- 
paitienei, Marijui Prapuole
niui, Jonei Bobinienei, parapi
jos chorui už giesmes ir vado
vavimą. J. Skamieijei, S. Že
maitienei, S. Virkutienei — už 
maisto paruošimą. Č. Bačins- 
kienei, S. Didžiulienei, S. Ki
sielienei, Novickienei, J. Ska- 
mienei, S. Žemaitienei už py
ragus ir kt. „Draugo” redak
torei D. Bindokienei už garsi
nimus, A. Stepaičiui už pirmi
ninkavimą, Č. Bačinskienei už 
sekretoriavimą. Dėkojo vi
siems, gelbėjusiems suruošti 
šį susirinkimą, dėkojo daly
viams.

Pirmininkas užbaigė susi
rinkimą, dar pakvietė su sve
čiais nusifotografuoti.

Česlovą Bačinskienė

• Legaliai dar galima
išrūpinti „Sočiai Security” . 
E.Šumanas, tel. 1-708-720- 
2651. (sk.)

• Hilda Mursko, West
Haven.CT, perskaičius „Brid- 
ges” žurnale apie Lietuvos 
vaikus, savo tėvų prisiminimui 
siunčia vaikų pagalbai $30. 
Švento Petro draugija, Dayton, 
OH, per pirmininką Joną 
Kvietį, siunčia Lietuvos vai
kams $50; George P. Daraška, 
Lyndhurst, OH, - $10. Dėko
jame aukotojams už dosnumą! 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas, 2711 West 71st 
St., Chicago IL 60629. (sk.)

• „BALTIJA” KVIEČIAI
Kiekvieną penktadienį ir šeš
tadienį 9 vai. v. vyksta poilsio 
vakarai - diskotekos „Kviečia
me pašokti!”. Jums groja ir 
dainuoja Arūnas ir Artūras. 
Vasario 6 d. 6 vai. vyks tra
dicinė vakaronė „Kaziuko 
pastogėje”, kurioje -r liaudies 
muzikos koncertas, mugė, pra
mogos. Adresas: Šaulių na
mai, 2417 W. 43 St., (Westem 
Avė. ir 43 St.), tel. 847-342- 
1512. (sk.)

• Gediminas Pranskevi
čius užpildo pąjamų mokesčių 
formas (income tax). Reikalui 
esant, atvažiuoja į namus. 
Kreiptis: (773) 935-0472. (sk.)




