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Lietuvos intelektualai
prašo sustabdyti č e č ė n ų žudymą

Lietuvoje bus skelbiamas
nuosprendis komunistinei
ideologijai

Vilnius, balandžio 2 1 d . gas palaikymas šio karo". „Tai
(BNS) — Balandžio 21 dieną yra iššūkis bet kokiems zmoVilnius, balandžio 21 d. komunizmo tyrinėtojas, Harminėdami ketvirtąsias pirmo giškumo principams, ir tylėti
(Elta) — Dalyvauti tarptau ward universiteto prof. Rijo Čečėnijos prezidento Džo- iš tiesų jau neįmanoma, tuo
tiniame kongrese „Komuniz chard Pipes, Japonijos univer
char Dudajev žūties metines, labiau, kad ir mūsų žiniamo nusikaltimų įvertinimas", siteto Tarptautinių studijų fa
Lietuvos intelektualai nusiun sklaida, ir kai kurie žmonės
kuris vyks Vilniuje birželio kulteto prof. Sachiko Hatanatė kreipimąsi Europos parla yra veikiami rusų informacijos
12-14 dienomis, jau pareiškė ka, Vokietijos Bundestago na
mento pirmininkei Nicole Fon- priemonių propagandos", sakė
norą 18-kos valstybių atstovai rys Markus Meckel, Lenkijos
taine, Europos Saugumo ir V. Kubilius. Anot jo, Čečėnija
— žymos mokslininkai, politi senatorius Zbignev Romasbendradarbiavimo organizaci yra aukojama vardan iliuzijų
kos, visuomenės veikėjai.
zewski ir kt.
jos pirmininkei Benita Ferre- išlaikyti Rusįjos vientisumą.
Kaip informavo organizaci
Yra žinoma, kad 1917-1989
ro-Waldner bei Europos tary
Pasak Lietuvos intelektua
nio komiteto pirmininkas Vy metų laikotarpiu, kai pasau
bos parlamentinės asamblėjos lų, „vienai iš seniausių Kau
tas Miliauskas, kongreso metu lyje viešpatavo komunistinės
prezidentui lordui Russell- kazo tautų atimama teisė gy
nutarta surengti ir Tarptau jėgos ir smurto ideologija,
Johnston.
venti savo žemėje ir pačiai
tinį visuomeninį tribunolą — buvo nužudyta per 100 mili
107 Lietuvos intelektualai spręsti savo likimą. Kolonijos
paskelbti nuosprendį komu jonų žmonių. Vien tik Lietuva
kreipimesi teigia, jog yra su karas Europoje dvidešimt pir
nistų partijos ideologijai, jos sovietinės okupacijos metu ne
krėsti nesiliaujančio Čečėnijos majame amžiuje baisi Europos
sukurtoms represinėms struk teko trečdalio savo gyventojų,
miestų ir kaimų niokojimo bei gėda". Todėl Lietuvos kultū
tūroms.
patyrė milžiniškus materiali
Europos organizacijų bejėgiš ros, mokslo ir meno veikėjai
Kongresą rengia keturios nius nuostolius.
kumo sustabdyti Rusijos karą prašo bei ragina imtis visų
Lietuvos rezistentų ir nu
priemonių, kad „šis siaubin
prieš čečėnų tautą.
Nacizmas, primena V. Mi
kentėjusių nuo komunistinio liauskas, žlugo dėl pralaimėto
Profesorius literatūrologas gas didelės valstybės karas
teroro asmenų organizacijos, karo. Totalitarinis komunistų
Vytautas Kubilius spaudos prieš mažą tautą nedelsiant
yra įsteigtas Komunizmo nusi režimas daugelyje valstybių
konferencijoje Seime sakė, jog būtų nutrauktas, sustabdytas
kaltimų tyrimo paramos fon žlugo dėl demokratinio ju
kreiptis į tarptautines Euro totalinis žmogaus teisių nesi
das, kaupiantis rėmėjų lėšas.
dėjimo spaudimo. Tačiau pa Vilniaus apskrities jaunųjų miško bičiulių sumanymu, neti .'Iniaus Santariškių klinikų balandžio 21 dieną buvo so pos- institucijas Lietuvos inte laikymas ir tolimesnis čečėnų
dinamas ąžuolų parkas, kuriuo norima paminėti Lietuvos 1 KX)-metį.
lektualus paskatino padėtis tautos likimas būtų spren
Organizacinis komitetas iš saulyje ir dabar dar yra komu
Nuotr.: Pavasario ir gamtos šventėje dalyvavęs ir ąžuoliuką pasodinęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus
anksto kreipėsi į 26 valstybių nistinių valstybių, yra valsty pasidžiaugė renginyje dalyvaujančiu jaunimu ir išreiškė vi . Kad šis darbas dar Ugai išliks jaunų žmonių atmintyse Čečėnijoje, kurios tauta dau džiamas Čečėnijos ir Rusijos
giau kaip pusę metų skendi derybomis neutralioje teritori
įvairias nevyriausybines orga bių, kurias komunistai valdo ir bus įvertintas ateities kartų.
Kęstu6o Van3go-Eita:nuotr
kraujyje bei „Rusijos intelek joje", dalyvaujant tarptautinizacijas, mokslo instituci netiesiogiai, ir jose visose
tualų, akademikų džiaugsmin- nems Europos institucijoms.
jas, genocido tyrimo centrus, pažeidinėjamos žmogaus tei
linkiu ne tiek sveikatos ar
kviesdamas dalyvauti Kongre sės.
trokštamos laimės, kiek suras
so ir Tribunolo darbe.
Vilniuje rengiamo Kongreso
ti prisikėlusįjį Kristų, nes jį
I kongresą atvyks Rusijos ir Tribunolo tikslas — sukurti
suradę, įgysite didžiausią
tedroje
aukoj;,
ir
vyskupas
Vilnius-Kaunas,
balandžio
»>
Dūmos deputatas disidentas pasaulyje nepakantumo at
Vilnius, balandžio 24 d. vičius. Šią savaitę jis susi
brangenybę, mokėsite pakelti
Juozas
Tunaitis
bei
vyskupas
23
d.
(Elta)
—
„Savo
tikėjimo
Sergej Kovaliov, UNESCO mosferą griaunamai komunis
visus dabarties sunkumus ir (BNS) — Užsienio reikalų pažins su konsulo atšaukimo
generalines konferencijos pre tinei ideologijai, sukurti to galia mes susitinkame su pri Jonas Borute S-J
džiaugtis vieną kartą mums ministro įsakymu iš pareigų aplinkybėmis. Kaip sakė už
Sveikind
imas
Lietuvos
zidentė Jaroslavą Mozerova, kias užkardymo priemones, sikėlusiuoju Kristumi, kaip
duotu gyvenimu. Telaimina atšauktas Lietuvos konsulas sienio reikalų viceministras
žmones
mis.;
nugalėjusio
ir
apaštalai
aną
pirmąjį
prisikė
žmogaus teisių gynimo akty kad batų užkirstas kelias šios
jus prisikėlęs Viešpats'. Aleliu Jungtiniuose'"Arabų Emyra Vygaudas Ušackas, konsulo
p^cįVol'.s,.laS-zaj?
Kri-taus
limo
rytą",
sakė
VUnans
arki
vistė Elena Boner, žymus ideologijos restauracijai.
vyskupas Audrys Juozas Bač- šventės proga, Kauno arkivys ja!", rašo arkiv. S. Tamkevi tuose (JAE) Gvidas Keru- paskelbimo nepageidaujamu
asmeniu priežastys paaiškės
šauskas.
kis per šv. Velykų ryto iškil kupas Sigitas Tamkevičius sa čius.
tuomet, kai Lietuvos parei
Dienraštis
J^ietuvos
rytas"
mingų šv. Mišių pamokslą Vil kė, jog ..Velykos -- ne tik pa
gūnas,
besiaiškinantis situa
praneša,
jog
konsulas
at
*
Lietuvių
jaunimo
ben
niaus arkikatedroje bazilikoje. vasario ar margučių šventė,
ciją,
grįš
į Lietuvą.
šauktas
po
to,
kai
JAE
jis
drija
„Lituanica"
pasiūlė
Vil
tai
—
Prisikėlusio
Kristaus
„Šventų Velykų rytas nėra
Vilnius, balandžio 21 d. jau keleri metai slapstosi nuo
buvo
paskelbtas
„persona
non
niaus
Lukiškių
aikštę
pervar
V.
Ušackas
nekomentavo, ar
šventė".
tik graži tradicija, margučių
(BNS) — Socialinės įtampos ir teisėsaugos.
grata"
ir
Lietuvos
Užsienio
dyti
Lituanikos
vardu,
taip
konsulas
tikrai
iš JAE išvytas
^Lietuvos vyskupai, viešai
Seimo komisijos nustatyta, nuostabūs raštai, mūsų nuo
įsiskolinimų smaugiamos ak
reikalų
ministerija
(URM)
įamžinant
Stepono
Dariaus
ir
dėl
to,
kad
pažeidė
musulmo
širdūs
sveikinimai
ir
palinkė
atsiprašydami Dievo už Baž
cinės bendrovės Jnkaras" bu kad 1995 m. AB Jnkaras"
gavo
JAE
notą.
Stasio
Girėno
skrydį
per
At
niškos
valstybės
įstatymus,
jimai.
Tai
patikėkime,
pajus
nyčios
vaikų
klaidas,
parodė
vę vadovai gali būti įtariami pervedė 965,000 dol. į tą pačią
lanto vandenyną. Kreipimesi į
Nepageidaujamu
asmeniu griežtai ribojančius alkoholio
pinigų plovimu, teigia specia sąskaitą Rygos „Saule" banke, kime ir išgyvenkime — mūsų pavyzdį, kaip reikia siekti Die
Vilniaus
miesto
merą
Rolandą
paskelbtas
G.
Kerušauskas
vartojimą viešoje vietoje.
tikėjimo
pamatinis,
esminis
ir
vo
artumos",
rašo
arkiv.
S.
liosios Seimo komisijos nariai. kur G. Petrikas pervedė ir ap
Paksą
Jituanica"
rašo,
kad
per
nustatytą
laiką
privalo
gyvybiškai
svarbus
slėpinys:
Tamkevičiu.velykiniame
Balandžio 21 d. spaudos gaule užvaldytą 1.62 mln. dol.
transatlantinių lakūnų atmi išvykti iš valstybės. Tai —
* R i t a i D a p k u t e i gali tek
konferencijoje laikinosios tyri paskolą iš Lietuvos valstybi nukryžiuotasis Dievas buvo sveikinime.
nimas
Vilniuje
dar
nėra
dera
pati
griežčiausia
valstybės
po
ti
a i š k i n t i s dėl savo kon
prikeltas, nugalėjo mirtį ir gy
Arkivyskupas linki ieškoti
mo komisijos padėčiai sužlug nio komercinio banko.
mai
pagerbtas.
Todėl
Litua
veikio
forma.
t
a
k
t u su KGB ir CŽV, rašo
vena tarp mūsų".
prisikėlusiojo Kristaus kasdie
dytoje „Inkaro" gamykloje iš
A Stasiulevičiaus teigimu,
nica"
siūlo
ne
tik
pervardyti
„Respublika"
(04.22). Vilniaus
Pagal
Vienos
konvenciją
di
„Tikėjimo šventė yra gyve niniame gyvenime darant ge
tirti pirmininkas Alfredas Sta AB Jnkaras" vadovybė per ke
Lituanikos
vardu
Lukiškių
tarybos
nare
neseniai tapusi
plomato
buvimo
valstybė
ne
siulevičius, supažindino žurna lerius metus ne pagal paskirtį nimo šventė", sakė arkiv. A. J. rus darbus. ..Jei daugiau mąs aikštę, bet ir pastatyti joje at
liberalė
Rita
Dapkutė
gali ne
privalo
aiškinti
diplomato
pa
tysime apie Kitus ir jiems da
listus su komisijos veiklos panaudojo dalį 30 mln. Švei Bačkis.
minimo
koplytstulpį.
Stepono
tekti
deputatės
įgaliojimo,
nes
skelbimo
„persona
non
grata"
Šv. Velykų rytą iškilmingas rysime gera. mes visada šalia
ataskaita.
carijos frankų kredito, kurį
Dariaus
ir
Stasio
Girėno
var
prieš
rinkimus
Vyriausiajai
priežasčių.
Dažniausios
for
savęs
jausime
prisikėlusįjį
Pasak A Stasiulevičiaus, Lietuvai suteikė Italija vien šv. Mišias Vilniaus arkikate
dą suteikti mokyklai. įkurti muluotės — diplomatas kišosi rinkimų komisijai (VRK) pa
.pagal turimus duomenis gali kartinių medicinos sistemų droje bazilikoje, kartu su arki Kristų, į kurį galėsime atsi muziejų ir surengti Vilniaus
į valstybės vidaus reikalus, teiktuose dokumentuose nenu
ma manyti, jog AB 'Inkaras' gamybai pradėti. Dalis šio bei vyskupu pilnutėlėje arkika- remti visose gyvenimo negan moksleivių viktoriną apie
užsiiminėjo veikla, nesuderi rodė turėjusi ryšių su KGB ir
dose".
vadovai bei su jais susieti as kitų kreditų buvo sudėtingai
transatlantinį
skrydį.
nama su jo statusu, netinka CŽV žvalgyba. TV3 laidai „Be
„Velykų proga pirmiausia
* Kauno pilis šaukiasi
menys nepakankamai rūpi „prasukti" ir pervesti įvai
mai
elgėsi. Lietuvos URM tabu" R. Dapkutė pripažino,
nosi gamybos vystymu, kredi riems asmenims bei firmoms. pagalbos. Reikšmingiausias
gautoje
notoje buvo nurodyta kad ją, 1987 m. iš JAV atvy
tinius išteklius naudojo ne pa Anot komisijos, šis medicinos miesto architektūros pamink
kusią studentę, mėgino ver
pastaroji
priežastis.
gal paskirtį, užsiiminėjo pi projektas iki šiol neužbaigtas, las, Kauno širdis ir simbolis,
buoti
KGB. Jai ne kartą teko
Pirmadienį
į
Dubajų
konsulo
nigų plovimu, dėl to privedė o valstybei padaryta 22.8 mln. nėra pakankamai saugomas,
susitikti
su sovietinio saugu
atšaukimo
aplinkybių
patik
tikina „Kauno diena" (04.22).
bendrovę ir jos dukterines litų žala.
mo
pareigūnais,
kurie klausi
slinti
išvyko
URM
generalinis
Pasak jo, kultūros ir istorijos
įmones prie bankroto".
Vilnius-Minskas. balan 13-sios sąmokslo byloje. 1994 inspektorius Dainius June- nėdavo, kas vyksta Aukš
Seimo komisija oficialiu raš vertybių apsaugai neabejingi
Be to, anot komisijos pirmi tu kreipėsi į generalinį pro
džio 20 d. BNS) — Žinia- m. Lietuvos Generaline proku
čiausioje taryboje, kur R. Dap
ninko ataskaitos, nuo 1994 kurorą Kazį Pėdnyčią, prašy žmonės ragino paklausti: negi sklaidos pr.: ošimai apie Bal- ratūra kreipėsi į Baltarusiją, * Balandžio 19 d. Lietuvos kutė tuomet dirbo. „Bet pini
metų „tuometinės vyriausybės dama įvertinti teisėsaugos pa tai, ko neįveikė kryžiuočiai, tarusįjos ke' įimus skirti gy- prašydama išduoti V. Us- radįjo ir televizijos (LRT) gų už tai nebuvo duodama.
ir Finansų ministerija nepa reigūnų veiksmus. 1997 m. pribaigs chuliganai ir abejin nybos vicerv nistru generolą chopčiką, bet gavo neigiamą patalpose vyko laidos „Spau Tai nebuvo įdarbinimas, tie
kankamai kontroliavo įmonės Kauno apylinkės prokuratū gumas? Atšilus orams, atsta Vladimirą I -chopčiką. kalti- atsakymą. Kaltinimai jam dos klubas" pristatymas ir jos siog pasikeitimas informaci
veiklą bei užsienio kreditų pa roje buvo iškelta baudžiamoji tytą Kauno pilies bokštą nere namą taiku, Lietuvos gyven- Lietuvoje nepanaikinti.
vedėjo A. Siaurusevičiaus gim ja", aiškino dabartinė Vilniaus
naudojimą ir neužkirto kelio byla, susijusi su Jnkaro" veik tai šturmuoja paaugliai: už tojų žudynt. is, sukėlė nemaV. Uschopcikas vadovavo tadienis. Pobūvyje, kuriame tarybos narė. Ji stebėjosi, kad
perspektyvios įmonės žlugi la, kuri buvo sustabdyta, o lipti kiek aptrupėjusiomis ply lonią nuost.;- \ Lietuvoje.
Vilniuje dislokuotos sovietų dalyvavo daug žinomų politi KGB darbuotojai jos klausda
tomis ant jos stogo nemažai
mui".
>litinis
akibrokšneseniai nustačius Baudžia kam atrodo puiki alpinizmo
„Tai būtu
armijos motošaulių divizijai, kų, A. Siaurusevičiui buvo vie vo informacijos, kurios buvo
Komisijos vadovo teigimu, mojo proceso kodekso pažei
.tarnas
ir
neatitas,
nesupr
kurios tankai 1991 m. sausio šai įteiktas Adolfo Hitlerio pilni tuometiniai laikraščiai.
treniruotė ar savo šaunumo
AB Jnkaras" yra viena asocia dimą, vėl atnaujinta.
os
kaimynystės
tinkantis
g
13-ąją traiškė beginklius žmo portretas su užrašu „Hitleris Ji tvirtino, jog apie savo ry
įrodymas. Ne vienam būreliui
cijos „Grupė EBSW įmonių.
Pasak Seimo komisijos nario Kauno pilies bokšto salės atro dvasios", p reiškė aukštas nes prie Vilniaus televizijos išvaduotojas". LRT vadovai šius su KGB pranešdavo ir be
Kaip žinoma, šio susivienijimo Ryto Kupčinsko, ši ir kitos by
vertina tokį akibrokštą „arba sikuriančio lietuviško saugu
do romantiška išgertuvių, pa Lietuvos L'R I pareigūnas.
bokšto.
prezidentas Gintaras Petrikas los galėjo būti ištirtos jau
kaip nesubrendusių žurnalis mo vadui Mečiui Laurinkui.
ivo
nepriklausoJis
kome:
silinksminimo ir meilės vieta.
„Nezavisimaja beloruskaja tų niekingą pokštą, arba są Sulaukusi KGB dėmesio, R.
sijos
laikraščio
* Kauno m e r a s Vytautas prieš kelerius metus, nes jau Palikti buteliai, narkotikų pa mos Balta:
gazeta" duomenimis, V. Us moningą neonacistų provoka Dapkutė pati kreipėsi į JAV
Šustauskas atsisakė 25 proc. tada buvo galima įtarti, jog kuotės, uostomi klijai ir kiti ..Beloruskąi. delovaja gazeta" chopcikas jau artimiausiu me
ciją". LRT vadovai, grįžę iš ko Centrinę žvalgybos valdybą
tarnybinio personalinio priedo AB Jnkaras" yra pažeidžiami daiktai rodo, kad kompanijos į pranešimą, >d generolas lei- tu gali būti paskirtas Baltaru
mandiruotės užsienyje, atvyko bei ėmė pranešinėti amerikie
Jschopčikas.
dapilį įsibrauna ne taip retai, o tenantas V.
ir sutiko dirbti už 3,413 litų įstatymai.
sijos gynybos viceministru vie tą vakarą į įstaigą jau po įvy čiams apie KGB klausimus.
antis
baltarusių
bar
vadovą
Padėčiai AB Jnkaras" pa vienas pilies kiemsargis nepa
atlyginimą (neatskaičius mo
toj negaluojančio viceministro kio, todėl atsiriboja nuo jo. At
kesčių). Miesto meras negaus tekus į dėmesio centrą, šiai jėgus apginti jos nuo chuliga armijos 5-ja n Bobruisko kor- generolo majoro, kuris pri
i Elta'
sakomybė už minėtą inciden
rusijos Gynybos
CSM pusui. Bali
853 litų priedo, todėl jo pa bendrovei ir dukterinėms nų,
pažintas netinkamu karo tar tą, „krenta pačiam 'Spaudos
ministerijoj* laikomas tinKALENDORIUS"
vaduotojas uždirbs daugiau įmonėms iškelta dešimt bylų
nybai ir greičiausiai netrukus klubo' vedėjui, renginio orga
i
indidatu
į
vice(3,675 Lt), nei jis pats. „Ubagų dėl mokesčių, kurių penkiose mis, AB Jnkaras" skola vien kamiausiu
bus atleistas. Laikraščio ži nizatoriui — tuo labiau, kad
Balandiio 25 d Melą, Morkus,
karaliumi" vadinamas LLS priimti galutiniai sprendimai, tik Finansų ministerijai vir ministro postą.
niomis, V. Uschopcikas jau A. Siaurusevičius pobūvio sce Gražvydas. Gražvyde. Žadmanta*.
V. Uscho; įkas, kuriam da atšventė išleistuves 5-jame
ŽadmantA
vadas V. Šustauskas posėdyje kad bendrovė į valstybes biu šija 50 mln. litų. Vien UAB
narijaus su LRT vadovais ne
Balandžio M d Dargaite, Gailesakė, kad dirba „ne dėl posto džetą turi sumokėti beveik Jnkaro avalynė" maždaug bar 54-eri. I letuvoje yra pa Bobruisko korpuse, o dabar
derino", sakoma LRT pareiš nis. Klaudijus, Marcelinas, Vilma,
1,000 savo darbuotojų yra trauktas kaltinamuoju anti atostogauja.
ir pinigų. Viską turiu, todėl 900,000 litų.
kime.
Elta' Vilūne.
valstybinio 1991 metų sausio
atsisakau priedo".
<EIU>
Seimo komisijos duomeni- įsiskolinusi 2.4 mln. litų.

Šv. V e l y k ų m a l d o s kvietė
kasdieniniam prisikėlimui

Sužlugdyta „Inkaro" įmonė —
„radinys" teisėsaugai

Sausio 13-sios žudynių dalyvis
gali gauti aukštą postą
Baltarusijoje

Iš Jungtinių Arabų Emyratų
išprašytas" Lietuvos konsulas

DRAUGAS, 2000 m. balandžio 25 d., antradienis
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Bet kokios sveikatos įsigiji į sveikesnį gyvenimą. Pana
mui ir užlaikymui yra būtinas šiai elgiasi ir daugelis mūsiš
išlyginimas kiekvieno žmo kių.
gaus kreivo gyvenimo. Yra la
O štai mediciniškas
bai sunku verstis ant sveiko
atsivertėlis
šono, kai nuo mažens neįpran
tama sveikai elgtis kiekvie
Visai kitaip atsitiko su vyru,
noje gyvenimo srityje, ypač
esančiu
panašioje padėtyje
sveikatoje ir tikėjime. Už tai
kaip
anksčiau
buvo pasakota.
visi ir visos savo teigiamu gy
Jis
buvo
darbštus
valdininkas.
venimu įdiekime vaikuose
Dirbo
ilgas
valandas
ir nieka
vien tik normalų — teigiamą
da
nerasdavo
laiko
poilsiui,
elgesį. O dabar mes patys ir
pasivaikščiojimui,
mankštai.
pačios, jau storažieviais me
džiais būdami ir būdamos, tie Jis įstaigos palaikytojus užim
Visos pievos sugeltonavo pienių taškais — bitėms darbymetis... Nuotr. V y t a u t o M a t e l i o
sinkime savo kreivą elgesį, pa- davo restoranuose, juos vai
sigaudami trejopa protine šindamas, pats valgydamas ir giausią ir maloniausią sau
veikla, nes reikia šiame am gerdamas, kas jį nu tukino. Jis mankštos formą;
žiuje skirtingai — daug sėk rūkė nusiraminimui. Jo krau
•saulėtą dieną — bet kuriuo
mingiau gelbėti savą sveikatą, jospūdis buvo didelis.
metų
laiku — lauke visuomet
Taip tas vyras ir buvo vaikš
ypač širdį ir smegenis, nuo
naudokite
apsaugą: kremą,
čiojanti užtaisyta bomba, kuri
Berlyno LB apylinkė
vyks lietuvių jaunimo kongre
ankstyvos pražūties.
galvos apdangalą ir pan.;
vieną
dieną
sprogo:
ataka
pa
sas Australijoje, pageidavo,
Aišku, kad yra sunku senam
Š.m. sausio 27 d. Lietuvos kad visas šių metų renginių
•jeigu vartojate alkoholi
lietė
jo
širdį.
Namuose
ji
gydy
šuniui išmokti naujų mandrynius gėrimus, tai kiek galima ambasados Berlyne patalpose pelnas būtų skirtas į ten vyk
bių. Ne kitaip yra ir mums. tojas prižiūrėjo, patardamas rečiau ir mažiau;
įvyko eilinis Berlyno LB apy stančiam jaunimui paremti.
Už tai teigiamas protinis pa sunormuoti gyvenimą: sulie
linkės
narių susirinkime ku
•dažnai
pasitikrinkite
svei
matas padeda asmeniui ap sėti — liesai ir nesūriai mai katą, ar kur nors kūne nėra rio metu išrinkta nauja apy Toliau pirmininkas apžvelgė
praėjusių metų apylinkės
siimti vieną dieną tuo laiku, tintis, nerūkyti ir prirūkytu vėžio ženklų.
linkės valdyba: Artur Wilkat veiklą, susitikimus kiekvieną
oru
nekvėpuoti,
darbuotis
kie
prisilaikyti sveikų įpročių gy
— pirmininkas,
Edgaras pirmą mėnesio sekmadienį
IR SALDU, IR SVEIKA
venime, kol jie taps gyvenimo me, pasivaikščioti —pasi
Schartner,' Haus-Dieter Žu parapijos salėje. Advento
mankštinti.
To
viso
jis
vengė
būdu. Tokio pamato yra trys
Medus patiekalams suteikia lys, Nijolė Raizichienė — na metu bažnyčioje 400 klausy
svarbiausi akmenys: tai nusi — nė nemanė keistis. Vien tik
riai.
tojų grojo Lietuvos kamerinis
statymas keistis geron pusėn, pagalvojus apie tokio gyveni taurumo, nes „išlaisvina" aro
Naujoji valdyba sausio 30 d.
Pirmininkas
tai priimlumas keistis ir pa mo kaitą, jį baimingumas su matus, netgi tokių aštrių prie susirinko pas Edgarą Schart- orkestras.
imdavo.
skonių
kaip
inbieras,
kardadžiaugėsi veikliu jaunimu, ku
ties žmogaus atsakomybė.
nerį. Buvusi pirmininkė Jūra
Laimė, kad tas vyras surado monas, šafranas, pipirai, čili.
ris aktyviai dirba ruošiant
Jeigu ruošiate virtą patie tė Dfndas jam perdavė narių įvairius renginius. Pagerbti
kitą
gydytoją,
kuris
jam
nu
Nusistatymas yra
rodė tikrą kelią sveikaton: jam kalą su pomidorais ir paprika, sąrašus, surinktą narių mo Tomas, Jūratė, Asta, Saulius,
svarbiausias
buvo patarta mažiau galvoti būtinai įdėkite šiek tiek me kestį ir kitą informacinę me Inga ir kiti nariai, ypač daug
apie tai ką reikia pakeisti, bet daus — skonis bus labai pui džiagą. Po to buvo aptarti ak prisidėję prie veiklos. Apy
Nuostata keistis į normales
tualūs reikalai, pasidalyta
kodėl jis nori keistis. Mat, kai kus.
linkės kontrolierius, patikri
nį gyvenimą yra esminis rei
Visur, kur tik įmanoma, konkrečiomis užduotimis.
keitimuisi protavimas esti pa
nęs
buhalteriją, pranešė, kad
kalas pasisekimui, nes pasikankamas, asmuo nusistato ir cukrų stenkitės pakeisti me
ji
vedama
tvarkingai. Šiuo
vertimui ant sveiko šono ne
Frankfiirto/Main LB
jam esti lengviau leistis veik- dumi. Sveika ir skanu.
metu
kasoje
yra
782,31 DM.
nusistatęs imogus nesivers.
apylinkė
Tikras naminis meduolis be
lon j teisingą kelią.
Apylinkės
nariai
išrinko to
Tas yra labai paprasta. Vien
tikro medaus yra grynas nesu
Taip
ir
atsitiko
su
tuo
vyru.
Š.m.
vasario
6
d.
Frankfurtkios
sudėties
naują
apylinkės
pasakymas, kad atsivertimas
sipratimas. Meduoliui naudo Seckbache, Maria Rosenkranz valdybą: Romas Šileris — pir
Po
metų
jis
su
savo
sūnumi
ant sveiko šono — sveikaton
kite tamsų ir aštresnio skonio kat. Bažnyčios parapijos salėje mininkas, Tomas Sudavičius
pasinešimas yra teigiamas el pirkosi priemones lipti į kal
medų.
ną.
Jis
buvo
numetęs
30
sva
įvyko Frankfurto/M. LB apy — reikalų vedėjas. Jūratė Cegesys nieko nepakeis taip,
rų,
ėmęs
reguliariai
darbuotis
linkės narių susirinkimas. liešiūtė, Saulius Šova, Asta
Kepdami
obuolius,
vieloje
kaip nepakeičia už gerus dar
lauke,
sveikai
misti,
nerūkyti
Pirmininkas
Romas Šileris Tilvikaitė ir Inga Matimaitytė
cukraus
naudokite
šviesų
me
bus dangaus pažadas ar pra
ir
nesinervinti.
Jis
trumpiau
pasveikino
susirinkusiuosius
pareigomis pasiskirstys vė
dų.
garo išvengimas. Tas pats ir
dirbo
įstaigoje,
bet
taip
gerai
su
Naujaisiais
metais,
pa
liau. Kontrolieriumi išrinktas
Marinuojant
mėsą,
neigno
medicinoje — širdies bei sme
savo
darbą
atliko,
kad
buvo
linkėjo
visiems
viso
geriausio
Mykolas Nachajus.
ruokite
medaus.
I
marinatą
genų ir visos sveikatos apsau
paaukštintas.
Buvo
visiškai
ir,
kadangi
šių
metų
pabaigoje
vietoje
cukraus
drėbtelėkite
Kalbėta ir apie ateities veik
goje: be nusistatymo į svei
los planus. Bendruomenės rei
kesnį gyvenimą bus tuščios ištaisęs savo kreivą gyvenimo truputį medaus.
Prieš pašaudami į orkaitę
kalų vedėja Laima Lipšytė
kalbos apie tokios kaitos gė kelią. Jis savo gydytojui pasa
jūsų akis, nosį arba burną, ir pranešė apie įvyksiantį PL
rybes: „atrodysi patrauklesnis kė, jog tokion kaiton jį įgalino kalakutą, antį, avieną ar jau
slogos neišvengsite.
Jaunimo kongresą. Pasiruošti
lieknu kūnu..., būsi energin jo jauna šeima. Jo dėmesys tieną, lengvai apibraukykite
Kas trečias žmogus čiaudi jam Vokietijos lietuviškas jau
paslinko
sveikaton
tada,
kai
kepsnį
šepetėliu,
pamirkytu
gesnis..., gyvensi ilgiau geres
nės kokybės gyvenimą". Tokie jis pagalvojo apie savo šeimos ištirpintame meduje. Oda bus dėl vadinamojo fotoefekto, t.y. nimas renkasi gegužės 12-14
patekęs į stiprią šviesą. Ši or d. į Annabergo namus Bonir dar kitokie viso pasaulio ar gyvenimą be jo. Jis pajuto jo labai trapi.
Kai įgelia vabzdys, medumi ganizmo būklė paprastai per noje.
gumentai neturės jokios įta padėties menkumą ir ėmė gal
voti,
kas
jam
veiktina.
Taip
ir
patepus sopančią vietą, skaus duodama iš kartos į kartą.
Kiekvieną mėnesį (išskyrus
kos kiekvienam asmeniui, ku
Čiaudėjimo momentu nepla rugpjūtį) Frankfurte bus lietu
nusistatė
keistis.
Jis
sakė:
„Aš
mas praeina.
ris nenusistatys keistis — tie-*
O jei atsirado nesupranta ka širdis, nutrūksta kvėpa viškos pamaldos ir subuvimai.
sinti savo kreivą gyvenimo pajutau, kad gyvenimas yra
sunkus
—
yra
daug
svarbių
mas patinimas, uždėkite me vimas, užsimerkiama. Jei vai Didesnis renginys ruošiamas
kelią — verstis ant sveiko
ruosite automobilį ir važiuosi pirmąjį gegužės mėnesio sek
sutvarkytinų
dalykų.
Gali
dėl
daus kompresą — praeis.
šono.
te maždaug 100 km/val. grei madienį.
jų vaitoti ar imti keistis. Kai
čiu, čiaudėjimo momentu va
protavimas pakaitai esti pa
Į SVEIKATĄ
Štai tokio nusistatymo
žiuosite aklai apie 100 metrų.
kankamas, tada surandama
Hamburgo LB apylinkė
Beveik visos tautos tiki,
paveikslas
Ii įvairios spaudos
išeitis — tik reikia jos prisilai
Š.m. vasario 12 d. įvykusi
kyti. Tam tik noro reikia, vien kad, kam nors nusičiaudėjus,
Tai vyras, prieš pusmetį tu svajonių čia negana. Paties reikia sakyti: J sveikatą"; ČERNOBYLIO PALIKIMAS Lietuvos Nepriklausomybes
UKRAINOJE
šventė pradėta Šv. Teresės
rėjęs širdies kraujagyslių ope žmogaus nusistatymas įveda „Dieve, palaimink", ar kokį
kitą
gerą
palinkėjimą.
Mat
se
raciją. Tada jis buvo 50 svarų asmenį į sveiko gyvenimo ke
Praėjus keturiolikai metų bažnyčioje. Ekumenines pa
novėje daug kur tikėta, kad nuo didžiausios mūsų plane maldas atliko kun. Vidas Vai
svorio per daug ir jo kraujo lią".
čiaudint iš kūno išlekia siela toje branduolinės nelaimės, tiekūnas ir ev. kun. diakonas
cholesterolis buvo 350 (norma
Todėl visi ir visos, įskaitant
mažiau 200). Dabar, pusme tėvus, mokytojus, kunigus ir — jeigu niekas nepasakys ge įvykusios Černobylio atominės Ričardas Baliulis. Bažnyčia
čiui po operacijos praėjus, jo gydytojus, liaukimės taip daž ro linkėjimo, siela gali nesu elektrinės jėgainėje Ukrai prigužėjo šventiškai nusitei
sveikata buvo dar blogesnė. Jo nai tuščius šiaudus kūlę, o sa grįžti ir žmogus mirs. O čia noje, tebejaučiamos jos žalin kusių lietuvių ir vokiečių.
žmonos prašomas, gydytojas vo gyvenimu nustatykime į keletas tikrų faktų apie čiau gos pasekmės. Pasak Ukrai
Po pamaldų šventės progra
paaiškino jo gyvenimo sutvar normalų elgesį savo palikuo dėjimą.
nos Sveikatos ministerijos, ma toliau vyko šalia bažnyčios
kymo svarbą. Kaip buvo su nis, kitaip visa mūsų veikla
Čiaudint organizmas greitai apie 3.5 milijono žmonių, maž esančioje katalikiškos mokyk
tarta, juodu susitiko restora bus tik tuščių šiaudų kūlimas. atsikrato išorinių užpuolikų daug trečdalis jų — vaikai, los sporto salėje. { šventę atvy
ne, kur ligonis buvo užsisakęs Sėkmės!
— dulkių, žiedadulkių, slogos jau yra susirgę dėl tuomet pa ko ir svečių: LR Garbės konsu
kumpį su kiaušiniu, keptas
virusų, todėl jie nenukeliauja leistos radiacijos. Kai kurios las Hans-Friedrich Sau re bei
bulves, pyragą su sviestu,
giliau į kvėpavimo takus. Nie vėžio rūšys Černobylio apy VLB pirmininkas Antanas
kavą su grietine, o, kad neiškada nesistenkite sulaikyti linkėse 10 kartų dažniau pasi Šiugždinis su žmona. Savo
KAIP APSAUGOTI
alktų iki pietų, dar priedui
čiaudulio, nes infekciją galite taiko, kaip tolimesnėse vie šventinėje kalboje Antanas
SVEIKATĄ
blynus su sviestu ir sirupu.
nustumti į ausies būgnelį ir tovėse. Gyvenančių užkrėsto Šiugždinis trumpai ir įdomiai
se vietose mirtingumas yra vokiečių ir lietuvių kalbomis
Štai keli Vėžio tyrimų insti sukelti pavojingą uždegimą.
Aišku, kad jis nebuvo linkęs
tuto
sveikatos
apsaugos
pata
sveikiau valgyti ir taip teisino
Čiaudint dalyvauja krūtinės 18.28 proc. 1,000 gyventojų, o nušvietė Lietuvos valstybės
si gydytojui. Girdi: „Man tru rimai:
ir pilvo raumenys, diafragma, kitur Ukrainoje mirtingumo kūrimosi istorinius faktus ir
ko 60 metų užkimšti širdies
•nerūkykite, venkite bet ko balso stygas valdantys raume vidurkis yra 14.8 proc. tam jos ateities perspektyvas.
arterijas, o jei truks vėl 60 kios tabako formos: kramtono, nys, gerklės raumenys ir akių pačiam gyventojų skaičiui. Šventės dalyvius sveikino ir
1986 m. balandžio 26 d. įvy konsulas H.-F. Saure.
metų užkimšti operuotąsias — uostomo, rūkomo;
vokus valdantys raumenys.
kusioje
nelaimėje, kuomet
tai kam čia tas svarbu?"
•valgykite daugiau vaisių,
Eilinį kartą čiaudint, į ap
Linksmojoje šventės dalyje
sprogo
Černobylio
reaktorius
Savo širdies gilumoje jis ži daržovių, maisto, turinčio kuo linką daugiau kaip 100 km/
pasirodė Hamburgo merginų
nojo, kad ne taip gyvuoja šir daugiau skaidulių (fiber), kiek vai. greičiu paskleidžiama Nr. 4, radiacįjoa debesis nusi tautinių šokių grupė, vado
dies arterijos, bet jis nebuvo galima mažiau „raudonos" apie 100,000 virusų, nukeliau driekė ne tik per Ukrainą, bet vaujama Karinos Magunia,
nusistatęs stengtis sunkiai mėsos;
jančių maždaug 9 metrų at per Rusiją, Gudiją, Lietuvą ir naujai susikūręs mišrus lietu
dirbti, idant imtų sveikiau
•mankštinkitės kiek galima stumą. Jei jūs esate per tokį kitas Vakarų Europos sritis.
(Chic. Trib.) vių ir vokiečių chorelis, Rai
maitintis. Taip jis ir nepasuko daugiau, pasirinkdami pato- atstumą, virusai gali patekti į
monda Andikėnaitė ir Dalia

GYVUOJA VOKIETIJOS LB
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1/2 metu
Metama
$38.00
$60.00
JAV
$100.00
$45.00
$65.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $115.00
Tik ieetadienio laida:
$33.00
$45.00
JAV
$60.00
$38.00
$50.00
Kanadoje ir kitur (U.S.)
$65.00
Uieakaat i Lietuva:
$250.00
Oro paltu
$500.00
$55.00
Reguliarui paltu
$100.00
$85.00
Tik šeštadienio laida oro paštu" '"." $160.00
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mDRĖ RUDAITIS, O D
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
Napervifle, IL 60563
T a t (630) 527-0090
3825 Highland Ave.,
Tower1,Suite3C
Downers Grove, IL 60515
Tei. (630) 435-0120

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR.PAULKNEPPER
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
168ESuperior,Suite402
Valandos pagal susitarimą
Tti. 312-337-1285

UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
ChkagoRidQe,IL60415
T * 708438-6822
4149W.63rd.jt_
Tel. 773-735-7709
Ževienč deklamavo eiles.
Neseniai Hamburge įsikūrė
mokyklėlė, kurioje vaikai, va
dovaujami profesionalios daili
ninkės Dovilės Vaitkienės,
mokosi piešti. Šventės metu
buvo galima pasidžiaugti jų
pirmąja parodėle. Tie patys
vaikučiai padainavo kelias
daineles, kurių juos išmokė
Vanda Mozūraitienė.
Trumpą koncertą atliko folk
lorinio ansamblio -Kuršių ai
niai" kapela iš Klaipėdos, va
dovaujama Vaidoto Macijaus
ko. Po to jie žiūrovus pakvietė
šokiams, kurie užtruko iki pat
vidurnakčio.
Romuvos LB apylinkė
Š.m. vasario 27 d. įvyko Ro
muvos moterų klubo ataskaiti
nis-rinkiminis susirinkimas,
kurio metu buvo perskaityti
pirmininkės I. Timpienės ir
iždininkės St. Šulcienės pra
nešimai apie nuveiktus dar
bus ir finansų būklę. Buvo iš
rinkta nauja valdyba — O.
Šiugzdinienė, St. Šulcienė ir
V. Kaminskienė, kurios parei
gomis pasiskirstys vėliau.
Kovo 7 d. Romuvos moterų
klubas pakvietė į jau beveik
tradicija tapusią Užgavėnių
blynų vakariene. Susirinko
gausus būrelis apylinkės gy
ventojų. Paskanauti buvo gali
ma įvairiausių rūšių blynų:
žemaitiškų blynų, žemaitiškų
blynelių, blynų su obuoliais,
traškučių. Jie buvo valgomi su
įvairiausiomis uogienėmis, už
geriami arbata. Kapelionas A.
Kelmelis įdomiai papasakojo
apie Užgavėnių papročius ir
prietarus.
Š.m. kovo 4 d. romuviečiai
susirinko pilies salėje į tradi
cinį Užgavėnių balių. Ir šiais
metais -Prelatas" su „Virši
ninku" vadovavo vakaro links
mybėms. Į savo draugiją pri
ėmė ir „Seimo narę", kuri pa
skaitė „rimtą" paskaitą. Ir kiti
Romuvos apylinkės nariai pa
rodė įvairius talentus: daina
vo, vaidino, grojo, deklamavo.

EUO&EC.
DECKER, DOS, PC.
4647W.103St.Oak.Lawn.IL
Pirmas apyt. su Northwe*tem urvto
rjptomu, lietuviams sutvarkys danas
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kabėti angkttkai)
Tai. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANUI GYDYTOJA
962SS.79th Ava, Hfctory HOs, IL
Tai. (708) 5 8 8 - 8 1 Ot

Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS. M J).
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0
DR. L PETREJKJS
DANTŲ GYDYTOJA
9055S.Robertsr^,HickoryH«B,IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.

Tel. (708) 598-4066
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAS, MD, S.C.
Specialybė - Vidaus Hgų gydytojas
KeJoame UetuvtafcaJ
6916 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
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Buvo ir „čigonė", kuri korto
mis ir iš delnų išbūrė laimingą
ateitį. Programai pritarė ir vė
liau šokiams grojo E. Jankūno
vadovaujamas gimnazistų or
kestras ir dainininkai (žy
miausias — G. Tiuchta). Iki
vėlyvos nakties linksminosi
svečiai ir rengėjai.
Stuttgarto LB apylinkė
Stuttgarto LB apylinkės na
riai susitinka kartą per mė
nesį. Po šv. Mišių, kurias at
našauja prelatas Antanas
Bunga, visi susitinka Kolpingo namuose prie vaišių stalo
pabendrauti ir paminėti ati
tinkamų švenčių ir įvykių.
Gruodžio pradžioje susirinko
apie 60 dalyvių, tarp jų ne
mažas būrys mažųjų, kurie
buvo apdovanoti atvykusio Nikalojaus. Sausio ir vasario su
sitikimuose dar vyravo kalėdi
nės ir naujametės nuotaikos, o
kovo 5 d. buvo prisimintos Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo 82-osios metinės. Trum
pą istorinę Lietuvos valstybin
gumo raidą pateikė studentė
Jūratė Dalangauskaitė. J.
Preukšaitis linksmino lietu
viška liaudies muzika. Apy
linkės pirmininkas L. Klafs vi
sada pasveikina susirinku
siuosius ir pasako prasmingą
žodį.
Vokietijos LB valdybos info,
2000 m. balandis

* Kovo mėnesi privati
zuota valstybės turto už
31.03 mln. litų. Nuo metų pra
džios buvo parduoti 224 objek
tai už 56.66 mln. litų.
••*••

DRAUGAS, 2000 m. balandžio 25 d., antradienis

AR BUS NORINČIŲ GINTI
LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĘ
Kai kas Lietuvą vadina tiltu
ar net slenksčiu tarp Rytų ir
Vakarų. Galbūt imtumėte
prieštarauti, tačiau prisimin
kime istoriją. Juk viduram
žiais — kryžiuočių žygiai vyko
į rytus, totorių — į vakarus.
Po vieno susijungimo sekė net
trys padalinimai, po kurių
Lietuva išnyko iš Europos že
mėlapių. Napoleono pulkų vė
liavos mirgėjo ties Nemunu.
Dar ir dabar yra menančių
Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinį
karą, kai karo viesulai nuvil
nijo iš vakarų į rytus, o vėliau
ir atvirkščiai. Okupantai Lie
tuvoje mynė ir niokojo viską,
kas gyva, kas sukurta — plė
šė, žudė, grobė, degino, prie
vartavo, vykdė dvasinį genocidą.
Ir dabar tebegyvename dide
lių, stiprių kaimynų pašonėje.
Politikams vos ne kasdien ten
ka susimąstyti apie šalies geo
politinę padėtį. 1918-1920 m.
Lietuvai nepriklausomybę rei
kėjo iškovoti ginklu. 1990 m.
kovo 11 d., paskelbus nepri
klausomybės atkūrimą, dar
iki 1993 m. rugpjūčio 31 d.
teko laukti okupacinės kariuo
menės išvedimo. Tad — Lietu
va tiltas ar slenkstis? Ir ką
mes jungiame ar skiriame?
Juk siekiame būti ne tiltu ar
slenksčiu, o tapti visaverte ki
tų valstybių partnere. Ar da
rome ką nors, kad išsaugotu
me valstybės nepriklausomy
bę dabar ir paliktumėme ją
saugoti savo vaikams?
Per dešimtmetį Lietuvoje
įvyko svarbūs socialiniai, po
litiniai, ekonominiai pasikeiti
mai. „Dainuojančios revoliuci
jos" dėka, daugumai valstybių
tepėme tik posovietine, o iš
tikrųjų — savarankiška ir ne
priklausoma valstybe, siekian
čia įtvirtinti valstybingumą,
demokratiją, integruotis į Euroatlantines struktūras: į NA. TO ir Europos Sąjungą.
Per amžius susiklosčiusios
dvasinės, dorovinės vertybės,
pareigos ir atsakomybės su
vokimas pastaruoju metu taip
pat labai kito. Ypatingos įta
kos tam turėjo penkiasdešimt
okupacijos metų ir sovietinio
mentaliteto diegimas.
Grįždama prie nepriklauso
mybės išsaugojimo svarbos, no
rėčiau atkreipti dėmesį į būti
ną ir labai svarbų jos elemen
tą —jaunimo pilietiškumo ug
dymą. Juk valstybės gyven
tojų sąmoningas pilietiškumas
lemia ir lems pačios valstybės
likimą. Tai plati, neišsemiama
tema.
Nors Lietuvos Respublikos
Konstitucya pažymi, kad „Tė
vų teisė ir pareiga — auklėti

Kaip laikaisi, Žeme?

savo vaikus dorais žmonėmis
ir ištikimais piliečiais", tačiau
vien tik žodžiais tikslo nepa
sieksime. Reikia sukurti jos
įgyvendinimo mechanizmą. Be
abejo, jauną žmogų auklėja ir
ugdo ir pradinė, ir vidurinė, ir
specializuota, ir aukštesnioji
ar aukštoji mokymo institucija
— tačiau tik iš dalies. Kai kas
iš moksleivijos vis tik segėjo
ar ryšėjo tarybinę atributiką
— pionierių kaklaraiščius,
spaliukų ir komjaunuolių
ženkliukus. Jiems po valsty
bingumo atkūrimo mainais ką
nors įpiršti buvo sunku. Dau
guma dabartinių jaunuolių be
dieviškai auklėti šeimose, abe
jingai — internatuose, retas,
kuris ryžosi pasirinkti tokias
organizacijas kaip skautai,
ateitininkai, šauliai, SKAT
(dabar KASP). Nukabintus
Lenino portretus pakeitė tuš
čios sienos. Kai kur — Vytis
ar V. Kudirkos „Tautiška gies
mė". Ar gerbti naujus, bet vis
tik tautinius simbolius gėdin
ga? Tautinės mokyklos sąvoka
gimė jau net 1989 m., tačiau
visą dešimtmetį tas tautišku
mas pernelyg lėtai skverbėsi į
mokyklas Lietuvoje (nekal
bant apie išimtis bei išeivijos
lietuviškąsias
mokyklėles,
gimnazijas).
Norint išauginti pilietinę vi
suomenę, šiuo metu jau ne
beužtenka jaunuomenei aiš
kinti, kokią įtaką patriotizmo
žadinimui turėjo knygnešiai
ar kokie buvo leidžiami slap
tieji spaudos leidiniai, arba
mokyti tik gimtinės istorijos.
Besiformuojančios, egzistuo
jančios ar irstančios jaunimo
grupės ir neformalios organi
zacijos, dažna ne iš gerosios
pusės Lietuvoje išgarsėjusios,
turinčios radikalų karinį ar
nacionalistinį atspalvį, tik dar
kartą atskleidžia tą spragą,
kuri, kaip nepažinta, kartais
labai traukia jaunimą ir suku
ria prielaidas jų saviraiškai
bei improvizacijai. Tai ne tik
„berniukiška" spraga, susijusi
su trauka karybai, savaran
kiškai ugdomo patriotizmo,
bet ir valstybinės svarbos jau
nimo užimtumo ir pilietinio
ugdymo spraga. Mokyklose
ugdoma karta po kartos, o
dauguma ugdytojų juk mokėsi
tarybiniu laikotarpiu. Nors ir
sugadinti ideologijų, kai kas
pradėjo dirbti ir kitaip — sten
giasi įdiegti lietuviškumo, o
kai kas...
Dešimt metų po nepriklau
somybės atstatymo — netrum
pas laikotarpis. Ką veikė šį
dešimtmetį jaunimas? Gal
dauguma tapo kosmopolitais?
O tuo tarpu ugdymo instituci-
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JUOZAS KUCKAILIS

Tęsinys

Rugpjūčio 3 d. pulkas buvo išrikiuotas apžiūrai. Po ap
žiūros visos kuopos rikiuotėje buvo atvestos į aikštę
priešais rūmus, kur iškilmingai pakelta Lietuvos tri
spalvė. Prie vėliavos stiebo išsirikiavo garbės sargyba
— Vyčio Kryžiaus kavalieriai, Lietuvos kariuomenės
kūrėjai savanoriai. Pulką pasveikino jo vadas kapi
tonas I. Jatulis. Vėliavos pakėlimo ceremonijai vado
vavo pulko štabo viršininkas kapitonas J. Čėsna. Vė
liavą pakėlė savanoris kūrėjas, Vyčio Kryžiaus kava
lierius, jaun. puskarininkis A Mėlynis.
Kaip teigiama, anuomet parašytoje Tėvynės apsau
gos rinktinės kūrimosi santraukoje, kurią patvirtino
savo parašais visi keturi jos iniciatoriai: I. Jatulis, J.
Čėsna, J. Steponavičius ir V. Tamošiūnas (rinktinės
archyvą išsaugojo štabo viršininkas J. Čėsna), 1944 m.
rugpjūčio 4 d. pirmasis Lietuvių pulkas jau veikė bare
— nuo Latvy oš sienos iki Telšių miesto pietinės ribos.
Vėliau pulkas savo veiklą išplėtė, nes buvo suformuo
ta kuopa Tveriuose. Prie jos prisijungė Žarėnų būrys.
Visame Žemaitijos fronto bare, nuo Latvijos sienos iki
Kaltinėnų, veikė pulko kovos bei žvalgybos daliniai,
daugelyje vietų jie kovėsi su bolševikais. Pulko pastan
gomis, per kritiškas tų metų rugpjūčio pirmąsias die

Besiruošiant Velykoms, ne
daug kas praėjusį savaitgalį
pamiršo, kad reikėtų paminėti
Žemės dieną. Nuo 1970 m. ba
landžio 20 d. kasmet tuo laiku
stengiamasi atkreipti dėmesį į
mūsų planetos sveikatą ir
skirti daugiau pastangų tos
sveikatos profilaktikai. Daug
kas tiki, kad Žemės dienos
sąvoka turėjo nemažai įtakos
tiek pavieniams žmonėms,
tiek valstybių vadams pasukti
aplinkosaugos keliu.
Dabar atrodo visiškai natū
LR garbės konsule Cleveland, OH, Ingrida Bubliene viduryje) vieiejo Ukmergės neįgaliųjų vaikų mokykloje,
ralu
vartoti produktus, kurie
kuriai paremti balandžio 29 d., Šeštadienį, Lemonte ruošiamas Vienos valso pokylis. Kaip prisimename, Lietu
voje ruoštą Vienos valso pokylį sutrukdė „ubagų demonstracijos*, tad mokykla liko be paramos, todėl visuomenė kiek galima mažiau teršia orą,
kviečiama dalyvauti bent Lemonte, nes visos pokylio lėšos skiriamos minimai mokyklai Ukmergėje. Nuotrau vandenį, dirvožemį; išrūšiuoti
koje su konsule Bubliene — vienas mokyklos mokytojų ir direktorė Eugenija Kliaugienė.
savo namuose atmatas į skir
tingus maišus, prieš atiduo
jose daug eksperimentuota su riuomenės vadu brg. gen. J. Generalinio prokuroro pava dant šiukšlių išvežiotojams;
kiekviena nauja vyriausybe. Kronkaičiu. Jaunimo organi duotojas K. Betingis akcenta stengtis kiek galima susilaiky
Galiausiai šią spragą paste zacijų atstovams labiausiai vo, kad jaunimo užimtumo ti nuo bereikalingo važinėji
bėjo ir švietimo reformatoriai. rūpėjo išsilavinusių žmonių sritis nėra sutvarkyta". Lietu mo, kad automobilių išmeta
Padedant Krašto apsaugos perspektyvos kariuomenėje. vos Respublikos Specialiųjų mos sudegusio benzino dujos
ministerijai, buvo pradėtos or Juos domino įvairūs karo prie tyrimų tarnybos direktorius nepakenktų ozono sluoksniui.
ganizuoti karinės vasaros sto volės, jaunimo ir kariuomenės V. Junokas pabrėžė, kad „nuo
Bet ne visuomet taip buvo,
vyklos, kurios kas metai to bendradarbiavimo klausimai, pat mažens turi būti ugdomas todėl ir galbūt reikėjo vienos
bulėja, tampa jaunimui pat karinio parengimo būrelių toks pilietis, kuris gerbtų savo ypatingos dienos, kad būtų
rauklesnės. Jau penketą metų prie mokyklų kūrimo galimy šalies įstatymus".
tiesiog pirštu parodoma Že
krašto apsaugos savanorių bės bei kitokios tarnybos są
Todėl šiame valstybės kūri mės planetos gyventojams, ko
pajėgos organizuoja mokslei lygos. Generolas pabrėžė, kad mo ir jos nepriklausomybės kią žalą jų neatsargus že
viams Viktorinas tematika nenorėtų matyti perdėm mili įtvirtinimo tarpsnyje yra bū miškųjų gėrybių naudojimas
„Ką žinai apie Lietuvos ka tarizuotos Lietuvos, o, be to, tina, kad tai neliktų vien tik daro aplinkai. Reikėjo įrodyti
riuomenę". Šauliai subūrė šiuo metu nuogąstauti dėl ga aukščiausių valstybės parei tiesą, gražiai išsakomą vie
apie 2,000 jaunuomenės, su limos karines agresijos nėra gūnų pastebėjimai apie šią noje lietuviškoje patarlėje:
kuriais stovyklauja, moko ka pagrindo. Jo manymu, pakan problemą. Be abejo, jaunimo „Nespjauk į vandenį, reikės
rybos, savigynos. Prieš metus ka tokių organizacijų, kaip patriotinis ugdymas -r sun juk gerti..."
mokyklose įvestas pilietinis skautai ar šauliai, veiklos su kus, sudėtingas ir pasiaukoji
Ar šiandien, po trisdešimt
ugdymas. Šiais metais planuo aktyvinimo ir plėtojimo.
mo reikalaujantis procesas, metų trukusių pastangų, Že
jama pradėti aukštųjų mo
Š.m. kovo S d. organizuota tačiau, kaip matoma iš parei
kyklų šešių mėnesių absolven me Lietuvos Respublikos Sei gūnų susirūpinimo, tai valsty mė yra švaresnė, joje gyve
nimas sveikesnis? Ar ateities
tų karinį rengimą atskiruose mo Nacionalinio saugumo ir binės svarbos reikalas.
kartos
už mūsų pastangas pa
mokomuose kariniuose viene gynybos komiteto posėdyje,
Nendrė Ragalevičiūtė girs, ar papeiks, kad galėjome
tuose pagal vadų rengimo pro komiteto pirmininkas J. A.
Černiauskienė padaryti daugiau, bet nepa
gramą. Jaunuoliams, turin Katkus pastebėjo, kad „būti
Lietuvos teisės akademijos darėme?
tiems aukštąjį išsilavinimą ir nai reikalinga jaunimo veiklos
Teisės ir Valstybinio valdy
Daugiau, negu 52 nuošim
baigusiems tokius kursus, bus analizė". Lietuvos Respublikos
mo studijų magistrante čiai amerikiečių mano, kad
suteikta būrio vado kvalifika
rją>
aplinkosaugos pažanga never
cija ir atsargos leitenanto laip
ta per daug didžiuotis. Apie 16
snis, įskaitoma privalomoji
PAVOJINGAS DARBAS
Žurnalistų veiklą stebi ir proc. tiki, kad nuo pirmosios
karo tarnyba, ir jie taip pat
prieš
juos pasikėsinimus bei Žemės dienos prieš trisdešimt
Praėjusiais
metais
įvairiuo
bus įrašomi į aktyvųjį kariuo
smurto
veiksmus registruoja metų Amerika ne tik neparodė
se
pasaulio
kraštuose
buvo
menės rezervą. Tačiau šiame
pasaulinė
Žurnalistų apsau jokios pažangos, bet šiandien
nužudyti
34
žurnalistai,
10
darbe svarbiausia yra atsida
gos
organizacija,
tad ji yra pa mūsų planetos sveikatos sto
vien
Sierra
Leone
teritorijoje,
vę, patriotiškai nusiteikę ug
rinkusi
ir
10
„aršiausių
žur vis net blogesnis, negu anuo
dytojai, kurie ne tik įgyven kiti 6 Jugoslavijoje, penki Ko
nalistų
priešų",
kurių
tarpe
lumbijoje,
po
tris
Rusįjoje
ir
met. Per 19 proc. šio krašto
dintų švietimo sistemos pla
nus, bet ir tiesiogiai bendrau Nigerijoje, kiti Indonezijoje, yra Jugoslavijos prez. Milose- gyventojų mano, kad pagrin
tų su jaunuomene ir skiepytų Argentinoje, Lebanone, Turki vič, Kinijos Jiang Zemin, Ku dinė ir labiausiai rūpima pro
bos Castro, Kongo prez. Lau- blema yra oro tarša. Maždaug
pagrindines
nepriklausomy joje, Sri Lankoje.
rent-Desire Kabila. Sąraše 13 proc. yra susirūpinę ozono
įvairiems
sukilėliams
ir
nu
bės užtikrinimo doktrinas.
dar
yra Etiopijos, Ukrainos, sluoksnio suplonėjimu ir jame
sikaltėliams
žurnalistai
už
Norėtųsi, kad nereiktų laukti
Tunisijos,
Malaizijos, Peru ir atsirandančiomis vis dides
kliuvo,
nes
jie
aprašė
civilių
ar vieną ar kelis dešimtme
Egipto vyriausybės. (Reuters)
nėmis spragomis, o 12 proc.
gyventojų
žudynes
ir
kitas
blo
čius, kol bus įgyvendintos tos
rūpestį kelia vadinamasis kli
gybes.
Tačiau
daugelyje
vietų
teorinės pilietinio ugdymo
mato atšilimas visos planetos
prielaidos. Taip galima pra ir teisėta krašto valdžia perse
mastu.
rasti dar vieną mūsų nedi kioja žurnalistus, ištremia iš
Galbūt pati didžiausia kliū
• Nuo 1992 m. Panevėžyje
delės tautos kartą. O po kelių valstybės arba įkiša į kalė
„prarastųjų" kartų kažin ar jimą, tad, sakoma, kad žur rengiami bažnyčios vargoni tis Žemės sveikatos profilakti
bus norinčių ginti Lietuvos ne nalistų darbas ir vadinamai ninkai. Baigę trečią kursą, kai yra tai, kad ne visos vals
siais „taikos metais" yra ne Konservatorijos chorinio dirig tybės vienodai kreipia dėmesį
priklausomybę?
mažiau pavojingas, negu fron avimo specialybės studentai į gamtosaugą. Daugiausia tai
Š.m. vasario 29 d. per ketu te. Verta paminėti, kad 1994 gali įgyti choro dirigento bei atsitinka
besivystančiuose,
rias dešimtis įvairių studentų metais nužudyti net 72 žur baž-nyčios vargonininko spe vadinamuose „trečiojo pasau
ir jaunimo organizacijų atsto nalistai, daugiausia Alžirijoje cialybę. Pirmoji laida (7 absol lio", kraštuose, kur ekonomika
vų susitiko su Lietuvos ka ir Ruandoje.
yra tokia trapi, gyvenimo lygis
ventai) išleista 1996 m.

nas buvo sulaikytas bolševikų veržimasis į Žemaitijos
gilumą, sakoma, aukščiau minėtame dokumente.
Štai kaip tas dienas prisimena buvęs Tėvynės ap
saugos rinktinės savanoris Vincas Seibutis knygoje
„Ventos frontas". 1944 metai":
„Buvo jau rugpjūčio pradžia, kai gavome įsakynią
vykti į frontą prie Ventos, šalia Papilės miestelio. Ką
gi, įsakymas lieka įsakymu, ir mes, nieko nesvarstyda
mi, ten iškeliavome. Atrodo, kad tada mums vadovavo
iš Sedos atsiųstas karininkas, kuris nurodė, KUT
užimti fronto liniją. Nuo rusų pozicįjų, esančių kitqje
Ventos pusėje, buvo 250-300 metrų. Išsikasėme apka
sus ir pasidarėme rimtais (taip bent mes galvojcm)
frontininkais, nors jokių uniformų neturėjome (...). In
tensyvių mūšių nebuvo, paspaudydavome truput), bet
nei rusai, nei mes jų rimtai nepuolėme. Naktimis iistatydavome slapukus prie pat Ventos, kad pavojaus
atveju galėtų įspėti apie atslenkančius rusus. Man
pačiam teko keletą kartų slapukauti (...). Gulint laoai
gerai girdėdavosi, kas darosi rusų apkasuose. Gaila,
kad rusiškai nemokėjau, bet kai jie „motušę" vardin
davo, tai puikiai supratau. Gana dažnai mus aprū
dydavo minosvaidžiais, bet į apkasus nepataikyd.r o,
tai ir aukų nebūdavo. Ore dažnai vykdavo lėktuvų
kautynės...".
Kuriama divizija
Iš aukštesnės vokiečių karinės vadovybės buvo gau
tas formalus sutikimas kurti ne tik lietuvių savanorių
pulką, bet ir diviziją. Dėl tos priežasties pulkas, įvyk
dęs ankstesnius kautynių uždavinius, buvo atitrauk

tas j užnugarį- Jis privalėjo susitelkti Sedos rajone.
Čia pulkas turėjo būti naujai parengtas ir apginkluo
tas.
Savanorius stoti į Tėvynės apsaugos rinktinę skati
no jos vadovybė atsišaukimais į Žemaitijos žmones.
Viename rinktinės štabo kreipimesi rašoma:
„Kraštui ginti nuo bolševizmo organizuojama Lietu
vos kariuomenė — Tėvynės apsaugos pulkai. Pirmasis
pulkas jau suformuotas ir aktyviai kovoja su bol
ševikais. Mūsų eilės nuolat stiprėja, nes kasdien į da
linius pribūva daug naujų ir ryžtingų kovotojų. Esame
tikri, kad pulkai virs mūsų armija ir bus pagrindas
Lietuvos laisvei atstatyti (...). Lietuviai, iš niekur ne
laukime pagalbos, veltui mums laisvės niekas neduos.
Tik kova, vienybė ir pasišventimas atneš laimėjimą ir
pergalę". Kiekvienas stojantysis į Tėvynės apsaugą
privalėjo pasirašyti pasižadėjimą, kuriame buvo pri
siekiama „Visomis savo jėgomis", nesigailint nei svei
katos, nei gyvybės, „kovoti prieš didžiausią mūsų tau
tos priešą — bolševizmą, siekti Lietuvos laisvės..."
Visi šie atviri pareiškimai, kaip yra kalbėjęs prof.
habil. dr. Antanas Tyla, aiškiai rodo pagrindinį Tė
vynės apsaugos rinktinės tikslą — atkurti Lietuvos
kariuomenę ir kovoti už tėvynės išvadavimą. Žiūrint iš
šių dienų pozicijų ir vertinant tuometinę geopolitinę
padėtį, tai buvo, pasak profesoriaus A. Tylos, besą
lygiškas patriotinis pasiryžimas, nors pasiekti pagrin
dinį tikslą dviejų okupantų sankirtoje buvo sunkiai
įmanoma.
Kad palengvintų vykdyti savo uždavinius, Tėvynės
apsaugos rinktines štabas leido laikraštį „Lietuvos

toks žemas, jog žmonės visą
energiją panaudoja, kad prasi
maitintų patys ir išlaikytų
savo šeimą. Ar jų kasdieninė
— pramonės, žemdirbystės —
veikla kenkia gamtai, yra an
traeilis dalykas. Daugelyje
primityvesnių kultūrų trūksta
net pagrindinio supratimo,
kad beatodairiškas girių kirti
mas ir deginimas, pavojingų
chemikalų panaudojimas, ak
mens anglių kuro įmonėms
vartojimas, įvairių kasyklų
aplinkoje vandenų užteršimas
gali turėti pavojingas ilga
laikes pasekmes kartų kar
toms. Tik pasiturinčiose, tvir
tai ekonomiškai stovinčiose,
valstybėse stengiamasi žvelgti
platesniu žvilgsniu: apiman
čiu ir dabartį, ir ateitį, kai
kada paaukojant greitą pelną
ateities gerovės sąskaiton.
Dar tebediskutuojama ir te
besiginčijama, ar tikrai mūsų
planeta įsirito į klimato at
šilimo laikotarpį. Kiekvieną
kartą, kai nuo didžiųjų ledynų
atskyla ar vienas milžiniškas
ledo kalnas ir pasileidžia į su
nykimo kelionę vandenynais,
kiekvieną kartą, kai pasitaiko
ypač šilta žiema, nenuoseklus
oras, karšta vasara, pasigirsta
tamsios pranašystės apie gali
mas tokio visuotinio klimato
pasikeitimo pasekmes.
Didžiausiu pavojumi klima
to pastovumui laikomi chemi
kalai, kitokia oro tarša ir pla
taus masto miškų naikinimas
lietingosiose mūsų planetos
zonose, ypač Pietų ir Vidurio
Amerikoje. Nepadeda ir eismo
kamšatis visuose civilizuoto
pasaulio keliuose, gatvėse, ar
fabrikų, tebevartojančių ak
mens anglis, išmetami dūmai.
Tiesa, per pastaruosius 30
metų ozono sluoksnį naiki
nančių chemikalų panaudoji
mas sumažintas apie 70 proc.,
tačiau tas, atrodo, neturėjo no
rimų pasekmių, nes šįmet ozo
no nykimas siekia iki 50 proc.
Vadinasi, reikia dar didesnių
pastangų.
O galbūt žmogaus ir jo kas
dieninės veiklos įtaka tam
planetos apsaugos sluoksniui
nėra tokia svarbi — ir pavojin
ga — kaip tikima? Nelabai
dar aišku, ar klimato atši
limas, nors tai neginčytinas
faktas, iš tikrųjų priklauso
nuo civilizuoto, motorizuoto,
mėgstančio daugiau iš žemės
gauti, negu duoti, žmogaus
veiklos, ar tai natūralus, pe
riodiškai pasikartojantis pro
cesas. Vis tik Žemės dienos
proga — verta susimąstyti:
juk (kol kas) tik tą vieną pla
netą turime...

gynėjas". Jį redagavo žurnalistas Simas Miglinas. Pa
sirodė penki šio laikraščio numeriai. Beje, tai buvo vie
nintelis tada likęs laikraštis bolševikų dar neužimtoje
Lietuvos dalyje. Mūsų spaudos istorijoje jis pasiliko
kaip paskutinis tikrai laisvas ir lietuviškas spausdin
tas žodis Lietuvoje, prieš užgriūvant ilgametei oku
pantų priespaudai.
Gausėjant savanorių gretoms, rugsėjo 8 d. buvo iš
leistas įsakymas dėl antrojo pulko organizavimo, būta
ir trečiojo pulko užuomazgų. Kaip minėta, rinktinėje
buvojau sutelkta apie 6,000 karių, 112 karininkų: iš
jų 5 pulkininkai — Jurgis Giedrys, Mečys Kareiva,
Matas Naujokas, Mykolas Kalmantas, Kazys Pranckonis, majorai — Stasys Šimkus, Pranas Puodžiūnas, Al
fonsas Urbonas, Vacys Narbutas, Alfonsas Svilas, Ig
nas Jasiūnas, Antanas Impulėnas.
Nuo 1944 m. rugsėjo 20 d. Tėvynės apsaugos rink
tinė, vykdant Lietuvos karinių dalinių performavimą,
buvo pavadinta Lietuvos karinių dalinių inspekcija,
kurios pagrindinis uždavinys buvo „ruošti lietuvių
tautą savarankiškai kovai prieš bolševizmą ir efekty
viai tą kovą vesti Lietuvos žemėje".
Kruvinos kautynės prie Sedos
1944 m. spalio 5-ąją Pirmasis lietuvių savanorių pul. kas gavo operatyvinį įsakymą, kuriame sakoma:
„1944 m. spalio 5 d. bolševikų pulkai, remiami tankų
ir šarvuočių, prasiveržė apie 4 km į pietus nuo Papilės
per Ventos upę į vakarinį jos krantą. (Bus daugiau)
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ATGAILOS IR ATSIPRAŠYMO
DIENA VILNIAUS
ARKIKATEDROJE
Išrinktoji
Dievo tauta,
švęsdama Velykas, iš visų
kraštų t r a u k e į J e r u z a l ę atlik
ti atgailą. Tai drąsus žygis:
pripažinti savo kaltę ir mal
dauti atleidimo.
Ši žygi šiandien atlieka ir
Lietuvos žmonės. Artėjančios
Velykos, Šventieji Jubiliejiniai
metai, kviečia m u s atlikti at
gailą.
Jubiliejiniais Metais Dievas
gausiai m u s apdovanoja savo
malonėmis. Dievo malonių
neįmanoma pasverti, įvertinti,
pamatuoti, — j a s reikia atvira
širdimi priimti. Tačiau priimti
gali tik tuščia širdis: širdis,
kuri apsivalo nuo savo nuo
dėmių, kuri atsikrato ilgai
slėptos n e a p y k a n t o s , apmau
do, kritikos, pavydo...
Pakelkime savo akis į prieš
mus stovintį kryžių. Pažiū
rėkime į Nukryžiuotojo iš
tiestas r a n k a s : J i s viską ati
davė, kad mes viską turė
tume. J i s kviečia mus šian
dien priimti J o atpirkimo ma
lonę.
Popiežius J o n a s Paulius II
savo
apaštaliniame
laiške
.Trečiajam tūkstantmečiui ar
tėjant" rašo: „Bažnyčia negali
peržengti naujojo tūkstant
mečio slenksčio, neragindama
savo vaikų atgaila apsivalyti
nuo praeities klaidų, neiš
tikimybės, netikslumų, neran
gumo".
Pranašo Ezechielio lūpomis
Dievas m u m s byloja: „Aš juos
išvaduosiu iš visų nuodėmių,
kurias jie pridarė per savo
neištikimybę, ir juos apvaly
siu. Tuomet jie bus mano tau
ta, o aš — jų Dievas būsiu".
(Ez. 37,23;

mes negalime likti abejingi Jo
aukai, todėl maldaukime Die
vą sukurti mumyse naują
širdį ir naują dvasią.
Dievo ištikimybe ir meilė tepaskatina mus tapti uoliais
naujosios Evangelizacijos liu
dytojais, kurie nebijo pažvelgti
į savo klaidas, bei sugeba jas
išpažinti ir ieškoti būdų atitai
syti. Nuoširdi atgaila visada
turi ieškoti kelių atsiteisti, pa
keisti savąjį gyvenimą, nešti
gėrį ten, kur sėjome blogį,
mylėti tuos, kurie mums buvo
nemieli, gera daryti, net jeigu
už tai ir nesulauksime padė
kos. Tai yra tikroji Kristaus
Evangelija. Į tai mus veda at
gailos ir atsiprašymo kelias.
Šis kelias, kurį bandome
naujai įminti į mūsų Bažny
čios Lietuvoje istoriją ir gyve
nimą, tebus pradžia naujosios
sandoros su dievu ir vienas su
kitu. Melskime Dievą ir Jo
mieliausiąją Motiną Mergelę
Mariją, kad jie laimintų ir
lydėtų mus šiame naujame
mūsų tautos kelyje.
Arkivyskupas
Audrys J. B a č k i s
ŠV. TĖVAS KRYŽIAUS
KELIO PROCESIJOJE
Popiežius Jonas Paulius II,
nepaisant vis
silpstančios
sveikatos ir mažėjančių jėgų,
ne tik neapleidžia savo pa
reigų, bet stebina tikinčiuo
sius ir netikinčiuosius savo iš
tverme.
Didįjį penktadienį popiežius
dalyvavo tradicinėje procesi
joje, vykstančioje senajame
Romos koliziejuje, nors šįmet
jis pats nenešė didelio medinio
kryžiaus, kaip ankstesniais
metais, kol nebuvo turėjęs
klubo operacijos. Vis tik
kryžių popiežius panešėjo iki
pirmosios maldos stoties, tuo
met jį perdavė — pirmiausia
vienai Romoje gyvenančiai
šeimai, po to jaunai kinietei ir
pagaliau afrikiečiui berniukui
iš pabėgėlių stovyklos. Sako
ma, k a d popiežius laikėsi gan
tvirtai, jo balsas buvo skam• bus, o prieš tai — Didįjį ket
virtadienį, jis aukojo dvejas
Mišias, klausė išpažinčių ir at
liko kitas apeigas.

Įsiklausykime į šiuos žo
džius. Išgirskime juose mylin
čio Dievo kvietimą grįžti prie
Jo meilės ir ištikimybės. Tesu
teikia vilties ir drąsos Dievo
pažadas ir kvietimas atsiža
dėti savųjų nuodėmių ir priim
ti J o teikiamą malonę.
Mes. Dievo t a u t a , keliaujan
ti į Tėvo n a m u s , susirinkime
su nuoširdžiu troškimu mal
dauti Dievą atleidimo visų
Bažnyčios vaikų vardu. Mes,
J ū s ų ganytoja, sugraudinta
širdimi ir nuolankūs, kartu su
jumis stojame Dievo akivaiz
doje ir Dievo meilės šviesoje
žvelgiame į savo ir visų ti
kinčiųjų nuo Lietuvos krikšto
dienos padarytą gėrį ir blogį.
Suvokdami, kad istorijos bė
gyje būta nuodėmių, apsilei
dimų, nepadarytų gerų darbų,
mes nuoširdžiai išpažįstame
kaltes ir j a s apgailime.
Viešpats J ė z u s Kristus (kur
damas savo Bažnyčią, siuntė
jai Šventąją Dvasią, kad ji
būtų šventa ir amžina. Tokia
ji išliko iki šių dienų, nes Die
vas yra visada ištikimas savo
sandorai; nes jos Galva ir Va
dovas yra Jėzus Kristus. Ta
čiau į savo Bažnyčią Kristus
nesurinko tik šventųjų ir to
bulųjų būrį. — Jis pakvietė ir
silpnuosius. „Ne sveikiesiems
reikia gydytojo, bet nusidėjė
liams".
Kasdien skaitome ir girdime
Dievo Žodį. Tačiau kaip daž
nai mes praleidžiame arba pa
prasčiausiai pataisome tai,
kas yra reiklu ir kas mums
kainuoja. Todėl šiandien visų
pirma mes krikščionys turime
prisipažinti ir atsiprašyti Die
vą, kad negyvename Evangeli
ja.
N u s k a i s t i n t a atmintimi mes
geriau suvoksime Dievo Žo
džius ir J o mokymą. Žvelg
dami Į Nukryžiuotąja Meilę,
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ELEKTROS
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Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
• garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Velykų ryto pnxx>s-

.letuvoje

ISTORINĖS REIKŠMĖS DOKUMENTINIS
LEIDINYS
1918-1940 metų Lietuvos
kariuomenės karininkų vaikų
pastangomis 1998 m. gegužės
16 d. buvo įkurta visuomeninė
organizacija s i e t u v o s kariuo
menės karių, nukentėjusių
nuo sovietinio ir nacistinio ge
nocido,
artimųjų
sąjunga,
LKKAS". J karininkų sudėtį
įeina ir tie karininkai, kurie
turėjo pasitraukti iš Lietuvos,
kad išvengti sovietinio genoci
do.
Sąjunga ne tik Lietuvoje,
bet ir plačiame pasaulyje ap
jungia gyvenančius buvusius
karininkus ir jų šeimas. Yra
sudaryti sąjungos
skyriai.
JAV skyriaus valdybą sudaro
Jonas Variakojis — pirminin
kas, Žibutė Žiupsnienė — vice
pirmininkė, Edmundas Vengianskas ir Regimantas Pažemėnas — nariai.
LKKAS yra užplanavusi iš
leisti trijų tomų politinės, is
torinės reikšmės leidinį „Lie
tuvos kariuomenės karinin
kai: 1918-1953". Knygos leidė
jai jau yra sutelkę daug rei
kiamos medžiagos leidiniui.
Turi surinkę kelis šimtus ka
rininkų nuotraukų su asmens
enciklopediniu aprašymu. Nu
matoma, kad šis leidinys bus
dideles apimties ir susidės iš
trijų tomų. Pirmąjį tomą or
ganizatoriai planuoja išleisti
jau šių metų pabaigoje.
Leidinyje dalyvauti yra pak
viesta ir užsienio L.D.K. Bi
rutės draugija, kurios pirmi-

KRIKŠČIONYS PAMINĖJO
DIDJJI PENKTADIENI
Jeruzalėje Via Dolorosa gat
ve šių metų Didįjį penktadienį
vėl nusidriekė Kryžiaus kelio
procesija, prisimenant prieš
du tūkstančius metų Dievo
Sūnaus auką — mirtį ant
kryžiaus, atsiteisiant už visos
žmonijos nuodėmes. Jėzaus
rolę procesijoje atliko vienas
eilinis Los Angeles gyventojas,
kuriam ant galvos buvo už
dėtas erškėčių vainikas, o ant
pečių — didelis medinis kry
žius.
Filipinuose apie 13 žmonių
buvo 4 colių ilgio vinimis pri
kalti prie kryžių, prisimenant
Kristaus kančią ir mirtį. Tai
kasmetines filipiniečių Didžio
sios savaitės apeigos, atlie
kant atgailą ir prašant Dievo
įvairių malonių.
Ispanijoje apie 500,000 žmo
nių susirinko į Seviliją daly
vauti ir stebėti Didžiojo penk
tadienio procesijų, kurių metu
gatvėmis iškilmingai nešamos
Kristaus ir Mergelės Marijos
statulos, giedamos giesmės ir
meldžiamasi.
Kasmetinis Kristaus kan
čios vaidinimas Didįjį penkta-

dienį įvyksta ir Čikagoje, mek
sikiečių gyvenamoje, vadina
moje Pilsen apylinkėje. Viskas
vyksta gatvėse, procesija tę
siasi keturias valandas, susto
jant 14 kartų — tai gyvieji
Kryžiaus keliai, kurie užsi
baigia „nukryžiavimu" Harrison Parke. Šįmet Kristų vaiz
davo Luis Diaz. Kryžiaus kelio
misterija šioje apylinkėje jau
ruošiama 24 metai. Ją orga
nizuoja aplinkinės katalikų
parapijos.
POPIEŽIUS KVIETĖ
JAUNIMĄ PRIIMTI JĖZŲ
Verbų sekmadienį, kalbėda
mas Šv. Petro aikštėje dau
giatūkstantinei miniai, po
piežius Jonas Paulius II ragi
no katalikiškąjį jaunimą at
naujinti savo pasiryžimą tar
nauti Jėzui ir sekti Jo nurody
tu keliu, tuo pačiu atnauji
nant pasaulį. Popiežius, kuris
kitą mėnesį sulauks 80 metų
amžiaus, priminė miniai, kad
Verbų sekmadienis yra jauni
mo šventė: „Pažadas apie am
žinąjį gyvenimą su Dievu nėra
tuščias, nes jį padarė mums
Jėzus Kristus, kuris yra Dievo
Sūnus", šv. Tėvas sakė lau
kiąs šių metų
rugpjūčio,
kuomet į Romą suplauks jau
nuoliai iš viso pasaulio švęsti
Kristaus 2000 metų jubiliejų.

ninkė Z. Juškevk enė jau y r a
sutelkusi daug oirutininkių
aukų, skirtų leid rriui ir gau
tas aukas pasiuntusi į Vilnių
knygos leidėjams. Už pasiųs
tas aukas yra gauti oficialūs
pakvitavimai. Asrr.uo, paauko
jęs leidiniui ne mažiau šimto
dolerių, bus įtrauktas į auko
tojų sąrašą leidinyje.
Knygos leidėjai prašo talkos,
žinių apie buvusius karinin
kus. Prašo duot: karininko
nuotrauką su biografijos ži
niomis. Jei turite informacijos

šaltinių — kada baigė karo
mokyklą, kuriame kariuome
nės dalinyje tarnavo, kokį ka
rininko laipsnį turėjo, kada
pasitraukė iš Lietuvos, jei mi
ręs, kada ir kur palaidotas —
prašome šias žinias pateikti.
Norintieji įsirašyti nariais į
LKKAS organizaciją, galite
kreiptis į valdybos pirminin
ką. Joną Variakojį, žemiau
nurodytu adresu. Norintieji fi
nansiškai paremti knygos lei
dimą, taip pat gali kreiptis į
pirmininką, kuris suteiks pla
tesnę informaciją, kam rašyti
aukos čekį ir kam siųsti.
J o n a s Variakojis
LKKAS įgaliotinis

RUOŠIAMASI PASAULIO LIETUVIŲ
DATNIJ ŠVENTEI
Lietuvos kultūros ministro
Arūno Bėkštos įsakymu, pra
dedant 2002 me:ų Pasaulio
lietuvių dainų šventės paren
giamuosius darbui, patvirtin
tos Dainų šventes, dainų, šo
kių, folkloro dienų ir ansamb
lių vakaro meno komisijos.
Dainų dienos meno komisi
jos pirmininkas — Kauno
valstybinio choro meno vado
vas, profesorius Petras Binge
lis, sekretorius — Lietuvos
liaudies kultūros centro vyres
nysis
specialistas
Saulius
Liausa, nariai — Vilniaus sa
vivaldybės choro .Jauna muzi
ka" meno vadovas, dirigentas,
kompozitorius Vaclovas Au
gustinas, Lietu. os muzikos
akademijos Choro dirigavimo
katedros vedėja- profesorius
Povilas Gylys, K:!tūros minis
terijos Menų skyriaus vyriau
siasis specialistas, muzikolo
gas Vaclovas Ju>dpusis, Ko
mijos — Lietuv- kultūros ir
meno tarybos — narys, Kul
tūros ministerijos Muzikos
ekspertų komisijos pirminin
kas, kompozitor us Algirdas
Martinaitis, Lietuvos naciona
linio operos ir baleto teatro di
rigentas Martynas Staškus,
režisierius Ginta as Varnas.
Šokių dienos n no komisijos
pirmininkė — c!: reografė Ma
rija Vaitulevičiuė, sekretorė
— Lietuvos liau lies kultūros
centro vyresnio
specialistė
Gražina Kasparavičiūtė, na
riai — Klaipėdo- universiteto

Menų fakulteto profesorius,
choreografas Juozas Gudavi
čius, Lietuvos šiuolaikinio šo
kio informacijos centro direk
torius Audronis
Imbrasas,
Valstybinio dainų ir šokių an
samblio „Lietuva" baletmeiste
ris — statytojas Alfredas Kondra
tavičius, choreografas, hu
manitarinių mokslų kandida
tas Kazys Poškaitis, kompozi
torius Anatolijus Lapinskas.
Folkloro dienos meno komi
sijos pirmininkė — liaudies
dainų atlikėja, folkloro ansam
blio „Blezdinga" vadovė Vero
nika Povilionienė, sekretorė
— Lietuvos liaudies kultūros
centro vyriausioji specialistė
Ina Kriščiūnienė, nariai — Pa
langos miesto folkloro an
samblio „Mėguva" vadovė Zita
Baniulaitytė, režisierius Ri
mas Driežis, Lietuvos dailės
akademijos dėstytojas Aud
rius Mickevičius, Kultūros mi
nisterijos Etninės kultūros ir
programų skyriaus vyr. spe
cialistė Irena Seliukaitė, Lie
tuvių literatūros ir tautosakos
instituto Dainyno skyriaus ve
dėja, humanitarinių mokslų
daktarė Bronė Stundžienė, et
nomuzikologe, Lietuvos muzi
kos akademijos docentė, folk
loro ansamblio „Trys keturio
se" vadovė Daiva Vyčinienė.
Ansamblių vakaro meno ko
misijos pirmininkė — Lietu
vos muzikos akademijos Liau
dies instrumentų ir akordeono
katedros vedėja, profesorė Li-
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IR GYVYBES DRAUOMAS.
Agentas Frar* Zapoat * OH. Mgr. Auka*
S. Kane kafca totuviikai.
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Tai. (706) 4244064
(773) 581-8664

•Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodama namus
• Pensininkams nuolaida

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-6624

Lockport, IL, išnuomojama* 1
kambarys 2-jų kambarių bute.
$250 mėn. Geras susisiekimas
su miesto centru. TeL 630-2578346.

FRANKZAPOUS
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GREIT PARDUODA

Reikia darbininkų vidaus ir
išorės remontams. Geras
uždarbis, darbas visus metus;
galimybė gauti butą. Skambinti
630-327-3887.
Cartfivers needed—24 hour h ve in.
woric 12 days and off two days. Moct
jobs in soutnera Wisconsin and northemUlinoU.Required:muslspeakEnglish, experience, refercnees, dnver s
Itcense Please call Bone Hetlthcare
U ^ L c t o o s l , 1 ^ 7 * 3 - 2 4 1 1 Earn
$85 to $150 per day. Need someone for
a auadniplegic (Male-legal). Need 3
women for AJtzheimer panert. Will interview on Wednesday.
Carikfc Statute
350 E. Ogden A venoe
VVestmoot, IL 60559
Temporary Employment Agency is
hiiing witbout a fee in the compamet
for temporary and permanent
assigments.
Assembly positions are available in
Downers Grove. Three shifts. Very
good environment. Lots of overtime
and double rime hours. Payrate: $6.507.00 on start. Good benefits after 3
months. No English secessary.
Machine operatore and welden are
rteeded. Mušt read blueprints and injtmctions in English.
Legal documents rapiired.
Call: 630-9204238. Ask for Hakas
or Maiek. We spiek EngMia, Pofcsh,

Išnuomojamas 3 mieg.
butas vyresnio amžiaus
žmonėms, be gyvuliukų.

Arti Harlem Ave. ant 84 S t
TeL 708-430-7647.
ApL For Bent
Vic. Midway airport. 2 bedrm.
IncL Heat -f sec. dep. $600 mo.
Adults, no pets. Call after 5
p j n ^ teL 773-585-5757.
Reikalinga auklė prižiūrėti 14
mėn. berniuką ir padėti
sergančiai motinai. Skambinti
Gediminui po 6 v.v., teL 847277-9469.
42 metų gydytoja i i Lietuvos
ieško darbo. Gali prižiūrėti
senelius arba vaikus ir gyventi
kartu. TeL 630-782-6306.
Didelė amerikiečių b e n d r o v ė
ieško dažytoji) ir stalių. Reikia
patyrimo ir turėti savo įrankius.
Galima uždirbti nuo $12 iki $15 į
vai. Kreiptis: 9755 VV.Farragut,
Rosemont, IL. Tel. 847-928-1090,
Ext. 124.

na Naikelienė, sekretorė —
Lietuvos liaudies kultūros
centro vyresnioji specialistė
Genovaitė Juknevičienė, na
riai — Vilniaus universiteto
dainų ir šokių ansamblio va
dovas Vidas Aleksandravičius,
Vilniaus pedagoginio universi
teto Muzikos katedros profe
sorė Marija Baltrėnienė, Lie
tuvos muzikos akademijos

MUM* i

Liaudies i n s t r u m e n t ų ir akor
deono katedros docentas Pran
ciškus Budrius, Lietuvių liau
dies instrumentinės muzikos
draugijos „Kanklės" pirminin
kas Kastytis MikiSka, kom
pozitorius Vytautui Montvila,
profesorius Algirdas Vytin
tas.
Kultūros gyvenimas,
2000 m. kovas

OPERA
Studentiika novelė
Tęsinys
Nr.4

PAKMENIŲ JUZIS

Tačiau, juo že
miau leidosi, tuo atstumas didėjo, o pažeme plaukian
tys debesys tankėjo. Batų padai vis labiau slidinėjo.vis
atsargiau reikėjo statyti kojas. Zigmas ištiesė Nelei
ranką. Ji nesipriešino, kietai suspaudė jo plačią plaš
taką ir arčiau prisiglaudė. Nusileidę žemiau, jie visai
pasinėrė i tirštą rūką, prieš save tematydami tik ke
letą žingsnių i priekį. Zigmas jautė Nelės rankos šal
tumą, o jos plaukų garbanos apkibo rasos karolėliais.
Stabtelėjęs, jis nusivilko švarką ir apgaubė jai pečius.
Jis matė jos dėkingą žvilgsnį. Jam buvo gera, šalčio
nejautė. Jie ėjo per debesį, lyg būtų patekę į užburtą
pasaulį. Nelei atrodė, kad jie nueis į pasaką...
Zigmas jau anksčiau buvo pastebėjęs žemyn nuties
tus elektros laidus, kurių stulpai dabar jau buvo geras
kelrodis, tad žinojo, kad jis nuves juos į Mittenwaldą.

— Tu tamsoje, Nele?
Užsisvajojusi, ji net nepajuto, kai pro duris įėjo iš
darbo grįžusi motina, o įjungta elektros šviesa Nelę
suglumino.
Netikėtai užtikta, Nelė lengvai pakyla iš minkšta
suolio ir priėjus apkabina motiną:
— Žinai, ką, mama, vakarienės ruošti aš nepra
dėjau. Eime ir pavakarieniausime „Palangoje". U t
vakarienę aš moku.
O kai jos nusileido žemyn į ryškiai apšviestą jų
mažą gatvelę, iš kurios jos pasuko link restorano ir ėjo •
čiužindamos ant šaligatvio pribirusius nuo prie
gatvės stovinčių klevų nugeltusius lapus, Nelė, tru
putį sumišusi, motinai prasitarė ir kitą savo suma
nymą:
— Klausydama „Traviatą", žinai, ką aš sugalvojau...
Važiuojam sekmadienį į Lyriką, kur mes pamatysime
ir pačią operą. Girdėjau, kad dienos metu ir bilietų
galima gauti, o be to, jie ir pigesni.
Pabaiga

DRAUGAS, 2000 m. balandžio 25 d., antradienis

LAIŠKAI IR NUOMONĖS
REIKIA SUPRASTI
Antano
Klimo
laiškas
(„Draugas", 2000.04.14) ypa
tingai pesimistiškas. Primin
čiau A. Klimui, kad Lietuva
atgavo nepriklausomybe, bet
dar taip greit neatsistatys
ekonomika. Siūlyčiau A Kliniui nepergyventi, kad daug
lietuvių Šiuo metu išvyksta iš
Lietuvos dėl ekonomiškų prie
žasčių. Pats esu gyvenęs ir
dirbęs Lietuvoje dvejus metus.
Savaime aišku, koks sunkus
pragyvenimas daugybei lietu
vių. Normalu, kad žmonės
ieško geresnių darbų išeivijo
je, nes atlyginimai Lietuvoje
menki.
Tikiu, kad Lietuvoje mažėja
gimstamumas. Čia irgi norma
lu, esant tokiom ekonomiškom
aplinkybėm. Prisimenu, kai A.
Klimas džiaugėsi vienu metu,
kad, pagal statistiką, mažiau
(kalintų asmenų Lietuvoje,
negu JAV. Toks reiškinys tik
iškreipia statistiką, nes visi
Žino, kad Lietuvoje nusikals
tamumas itin sudėtinga prob
lema. (Kaip ir kitose šalyse,
kurios pergyveno 50 metų so
vietų okupacijos).
i Žinau, kad Lietuvoje yra do
rų ir nepaprastai energingų
žmonių, kuriems toks pesimiz
mas nepriimtinas. Prašyčiau
A. Klimą suprasti, kad Lietu
va turi praeiti sunkų laikotarpį

'

Paulius Klimas
Manassas, VA

KAD TURĖTŲ KUR
r r GALVĄ PRIGLAUSTI
• Ir kad glaustųsi prie lietu
vybės visi ir visos, tik ką iš
Lietuvos atvykusieji, mes čia
antros bangos jau kiek apšilu
sieji su tokiomis saviškėmis
ftenkimės jiems ir joms tal
kinti visa jėga visokeriopai —
tiek prisiglaudimu, tiek įsi
darbinimu. Labiausiai įgalin
kime tai bangai kur galvą pri
glaust bent pirmai nakčiai.
Neklausinėkime, kodėl tėvy
nėje -nedirbama, ją paliekama
ir čia atvykus pas iSkvietėjus
neapsigyvenama. Tai visa lita
nija įvairiausių pateisinančių
priežasčių. Stenkimės teikti
įvairiopą pagalbą, nes toks
klausinėjimas nieko nepadės,
tik reikalą dar labiau apsun
kins.
Trečioji ateivių banga gau
sėja ir toliau gausės. Jai pa
dėti reikalas yra labai skubus
ir neatidėtinas. Juk tik SHoji
trečioji banga netrukus ims į
savo rankas čia visos lietuviš
kos veiklos vadeles. Ja1 užleis
vietas vienuolynai, klebonijos,
fondai, organizacijos, įskai
tant bendruomenę, radijo va
landėles ir redakcijas. Tai bus
sėkmingas tęsinys dabartinės
čia lietuviškos veiklos.
Todėl tos bangos neatstumkime, o visi ir visos įsijunkime
jai pagalbon. Reikia buveinės,
kur toji banga galėtų bent pir
mai nakčiai galvą priglausti.
Reikia, lenkų pavyzdžiu įsi
darbinimui lietuvišką biurą
įsteigti. Taip pagelbėdami Šiai
bangai, įgalinsime ją laikyti
lietuvybę gėrybe, o ne muilo
burbulu. Už tai reikia, antra
eilius reikalus salimais pali
kus, griebtis už Šios svarbiau
sios veiklos, nedelsiant vi
siems ir visoms, ypač bendruo
menei ir fondams.
Alvudui nėra tos dienos, kad
nepaskambintų ar naktį nesibelstų tik atvykę iŠ Lietuvos ir
neturintys kur pernakvoti. Alvudas jau seniai laiko už d} ką
vieną butą tokiems ir tokioms.
Ir pamaitina tol, kol suSyla,
įsidarbina ir užleidžia vietą
kitiems. Dar Alvudas leidžia
giminaičiams apsigyventi pas
nuolatinius gyventojus Lietu
vio sodyboje, kol susitvarko
savo reikalus. Bet tai lažas jū
roje. Reikia sudaryti srovę to
kios pagalbos trečiajai bangai.

Pradžia visiems visada yra
sunki. Geriausiai padeda, kas
greitai talkina. Esame gera
širdžiai, tai ir įrodykime dar
bais: atsiduokime svarbes
niems negu vien savo reika
lams.
Jonas Adomavičius, MJJ.
Chicago, IL
SVEIKINIMAI IŠ
LIETUVOS
Aš kreipiuosi į Jus mūsų
apylinkės gyventojų vardu,
norėdama pasiekti Amerikos
lietuvius. Šiuo metu aš esu
JAV taikos programos sava
norė, gyvenanti Ukmergėj.
(Nežinau, ar Jūs žinojote, kad
Čia yra įsikūrusi JAV Taikos
grupė). Mes esame 70 kilo
metrų į šiaurės vakarus nuo
Vilniaus. Mūsų miestas turi
apie 31,000 gyventojų ir dar
apie 20,000 gyvenančių apy
linkėje. Mano darbas yra pa
dėti nepelno siekiančiom orga
nizacijų grupėms, kurios dirba
su neturtingų Seimų vaikais,
jaunimu, negalios žmonėmis,
ir vyresnio amžiaus gyventojais.
Daugumai šios apylinkės gy
ventojų reikalinga parama.
Tie, kurie yra buvę Vilniuje ar
Kaune, ar kituose miestuose,
matėte tų miestų pažangą.
Bet mažesnių miestų, taip
kaip Ukmergė, progresas pasi
žymi savo skurdo eiga. Taip,
kaip ir kituose Lietuvos ma
žesniuose miestuose, žmonių
pragyvenimo lygis yra nukri
tęs. Prieš pusantrų metų, kai
ai atvykau, tie, kurie turėjo
darbus, dabar yra bedarbiai.
Norėčiau atkreipti jūsų dė
mesį į kelis projektus, kuriuos
galėtume įgyvendinti.
Ukmergės centre yra Sa
varankiško gyvenimo centras.
Mažas, tačiau priglaudžia Seimaa mažuose^ vieno ar dviejų
kambarių, butuose.
Čia tuzinas ar mažiau vai
kų, kurie gyvena su savo in
validais tėvais, neturi vietos,
kur jie galėtų žaisti — o gre
timų kaimynų vaikai nenoriai
žaidžia su Yiais .keistais" vai
kais. Aš norėčiau įkurti jiems
mažą, kuklią vaikų žaidimo
aikštelę su sūpyne, smėlio
žaislų dėže. Šitoj vietoj būtų
proga pritraukti ir kitų apy-

A. t A.
Sesuo M. INCARNATA ACIUS, SSC
Mūsų mylima seselė mirė 2000 m. balandžio 22 d.
sulaukusi 88 metų. J vienuolyną įstojo iš Visų Šventųjų
parapijos, Roseland, IL. Vienuolyno įžaduose išgyveno 68
metus.
Pasiliko nuliūdę šv. Kazimiero seserys ir artimieji
giminės: dukterėčios ir vienas sūnėnas bei jų šeimos.
Velionė pašarvota šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W.
Marąuette Rd., Chicago, EL, balandžio 25 d., antradienį, 1
vai. p.p.
Laidotuvių šv. Mišios balandžio 25 d., antradienį, 7 vai.
vakaro šv. Kazimiero vienuolyno koplyčioje. Velionė bus
palaidota trečiadienį, balandžio 26 d. 10 vai. ryto Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Prašome dalyvauti laidotuvių šv. Mišiose ir pasimelsti
už Seselės sielą.
Šv. Kazimiero seserys ir a.a. Incaraatos
giminės.
Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid
Kiaušinis — atsinaujinimo simbolis, todėl ir Velykų stalą puošiame margučiais. Tačiau iš siu kiaušinėlių net
rukus išsikals kojytes, snapeliai, sparneliai. Nuotr. Vytauto Maželio

POLITINIŲ STUDIJŲ
SAVAITGALIO IŠVADŲ
PATIKSLINIMUI

„Drauge" 2000 m. balandžio
8 d. išspausdintas Juozo Koje
lio straipsnis apie tariamas,
Los Angeles Lietuvių fronto
bičiulių š.m. sausio 29-30 d.
surengto politinių studijų sa
vaitgalio, išvadas. Apgalvotai
rašau „tariamas", nes nei
svarstybų dalyviai, nei rengė
jai jokių bendrų išvadų ne
priėjo. Kojelio pateiktos išva
dos yra daugiau svarstytų
klausimų aprašymas. Daugu
ma išdėstytų 10 punktų gan
tiksliai perduoda svarstybų
eigą.
Tame pačiame „Draugo" nu
meryje įdėta ir Dariaus Udrio
paskaita „Nusikaltimai tautai
ir valstybei". Paskaitos pabai
goje Udrys pateikia tokias
išvadas: a. teisingumas reika
lauja, kad būtų nubausti visi,
kas skriaudė Lietuvos žmo
nes; b. jeigu tobulas teisingu
mas neįmanomas, tai nereiš
kia, kad šias skriaudas būtina
pamiršti; ir c. tačiau tie, kurie
atsakingi už neteisybes ir
skaudas (...) yra niekingi
žmonės, verti visuomenės pasmerkimo,
Tačiau ketvirtame punkte J.
Kojelis
rašo: „Ar nebūtų ge
linkių vaikus, sudaryti vietą,
riausia
skelbti visuotinę am
kur susirinktų ir vyresnio
nestiją,
atleidžiančią nuo
amžiaus gyventojai.
bausmės,
bet
ne nuo morali
Mūsų jaunimui trūksta
nės
ir
istorinės
atsakomybės".
centrų, kur jie gali susirinkti.
Viena tokių yra Babilonas, ku Žinoma tai asmeninė Kojelio
ris buvo įsteigtas prieš trejus nuomonė, nes svarstybose
metus Janinos Leitienės. Jie žodis „amnestija" tebuvo tik
ruošia Meno savaitę, kurios vieną kartą paminėtas, pas
metu mokykloje yra rengiami kaitininkui nedarant kokių
dramos, meno, fotografijos ir nors siūlymų ar išvadų, tuo
keramikos darbai. Šis centras klausimu. Tačiau pažiūrėkime
taip pat organizuoja savaitga ką reiSkia amnestija. 1. baus
mės sumažinimas ar visiškas
lių ir po pamokų veiklą.
jos
dovanojimas, vykdomas
Juo toliau nuo didesnio gy
pagal
įstatymą tam tikros ka
venimo centro, tuo reikalai
tegorijos
nuteistiesiems. 2.
prastėja. Yra net iki 50 pro
centų bedarbių, daug girtuok (perkeltine reikšme) paleidi
liavimo ir daug Seimų prob mas, dovanojimas, malonės
lemų. Vienas tokių centrų yra suteikimas. (Lietuvių kalbos
Želva, kuriame susirenka 250 iodynas, I tomas, 121 psl.) At
jaunu žmonių. Taip, kaip ir >«t, prieš skelbiant amneskituose Lietuvos centruose, tiją, reikia norimus amnestuo
čia yra daug atliekama, nors ti asmenis nuteisti.
Atrodo, jog Nijolė Sadūnaitė
pastatas yra nedažytas, trūks
ta įrengimų, o pajamų mažai. buvo teisi, pareikšdama, kad
Jiems reikalinga lėSų centrą apdovanojami ir budeliai, ir
pataisyti. Amerikoje šis pasta aukos, retoriškai užklausda
tas būtų nugriautas, kaip ne ma: „Už ką?" Prieš dalindami
bausmių atleidimus, turėtu
tinkamas jaunimui naudoti.
Dar vienas prašymas astmi- me, mažiausiai, reikalauti,
ninkų klubui. Tai grupė, kurie kad būtų ir prisipažinimas, ir
rūpinasi plaučių ligomis ser atgaila. Tą pripažįsta ir J.
Kojelis penktame punkte teig
gančiais asmenimis.
damas:
„Kol dar tebėra gyvų
Tiek šiam kartui su savo
liudininkų,
mūsų generacijos
bėdomis. Jeigu galėtumėte
pareiga
ištirti
tautžudystės
mums padėti, nurodant JAV
nusikaltimų
ir
pasipriešinimo
organizacįjų atstovus, siūly
mus, aukomis, prašome kreip tikruosius faktus". Paskelbus
tis pas mane. Esu įsitikinusi. siūlomą „visuotinę amnestiją".
kad kokia nore Amerikos lie- toks nusikaltimų tyrimas pa
turiu grupė atsilieps į mūsų sidarytų beveik neįmanomas.
Septintame studįjų savait
prašymus.
galio
aprašymo punkte, apie J.
Madeleine von Laue:
Kęstučio a. 3, LT-4120 Kojelio skaitytą paskaitą „De
Ukmergė, Lithuania e-mail: šiniosios partijos Lietuvos Sei
ukmerge@sav.lt me: Tėvynės sąjunga/Lietuvos

konservatoriai ir Lietuvos
krikščionių demokratų parti
ja", teigiama: „Bet už 10-ties
savaičių vietoje TAS atsirado
antidemokratiškas hibridas —
Tėvynės
sąjunga/Lietuvos
Konservatoriai. Antidemokra
tiškų įstatų TS/LK atsikratė
tik 1999 m. lapkričio 13 d."
Pagal „Dabartinės lietuvių
kalbos žodyną", priešdėlis anti
— naudojamas priešingumui
ar priešiškumui reikšti. Nesu
Tėvynės sąjungos narys, bet
negaliu sutikti, kad Tėvynės
sąjunga yra nusistačiusi prieš
demokratiją.
Taip pat nemanau, kad
„TAS iniciatoriai turėtų viešai
paaiškinti, kas lėmė, kad 1993
m. vietoj TAS atsirado TS/LK
ir dėl to Lietuva patyrė sun
kių nuostolių".
Negi pradėsime reikalauti,
kad reikia visada skelbti „kas,
ką ir kada pasakė?"
P. Algis Raulinaitis
Burbank, California

Kada praregės Amerikos žiniasklaida, kaip kad praregi
aklais gimę kačiukai? Kada
bus nustota galvoti, kad, nors
komunizmas ir kada nors yra
padaręs klaidų, jo gi negalima
lyginti su nacizmu?
Zenonas Prūsas
Chillicothe, OH

ASMENINĖ NUOMONĖ
APIE AMBASADAS
Spaudoje skaičiau apie skir
tingas Lietuvos ambasadų
problemas. Rašo daktarai,
spaudos žmonės bei kiti. Tai
čia norėčiau įdėti „savo" asme
ninę nuomonę. Pirmiausia pa
tarčiau padaryti „moratorium"
— užšaldyti naujų ambasadų,
konsulatų steigimą. O, kai pa
gerės valstybės finansai, visų
pirma pastatyti Lietuvos am
basadą Berlyne, Kurfuersten
gatvėje 134, kur prieš Antrą
pasaulinį karą buvo Lietuvos
pasiuntinybė. Žemė atgauta ir
jau keli metai stovi tuščia.
Planai padaryti. Neseniai teko
matyti fotografiją esamoje da
AR REIKIA GRAŽINTI
bartinėje Lietuvos ambasadoje
VAIKĄ Į KUBĄ?
Berlyne, kuri yra nuomojama.
Kubos vaiko Elian Gonzalez
Tadas Mickus
saga eina į pabaigą. Beveik
Springfield, VA
tikra, kad jis bus grąžintas į
komunisto Castro ir į indoktrinuoto komunisto tėvo globą,
kad ir vaikas būtų indoktri• Klaipėda. Kovo 17 d.
nuotas. Žinia-sklaidos dauguma Klaipėdos P. Mašioto mokyk
buvo už šio vaiko grąžinimą. loje įvyko konferencija Lietu
Man iš dalies jos gaila; praras vos II Eucharistiniam kongre
nesibaigiančią istoriją.
sui pasirengti. Joje dalyvavę
Kyla klausimas: kaip žinia- miesto ir aplinkinių rajonų ti
sklaida būtų reagavusi, jei kybos mokytojai ir kunigai
Castro būtų buvęs ne komu buvo supažindinti su kongresų
nistas, o nacis, o ir vaiko tėvas Vakarų Europoje ir Lietuvoje
būtų buvęs praktikuojančiu istorija, Lietuvos II Eucharis
naciu? Bent man atsakymas tinio kongreso tikslais. Sesuo
yra aiškus: nebūtų atidavę I. Marijošiūtė ragino įsigilinti
vaiko nusikaltėliams. Kodėl į Eucharistijos slėpinį, analidvigubas standartas? Juk, ge- zavo žodžiu „Mišios", JEucharai išstudijavę faktus, Prancū- ristija" prasmę „Gyvųjų akzįjos istorikai yra padarę išva menų" bendruomenės nariai
dą, kad žiaurumu ir nusikals Rūta ir Antanas Šalaševičiai
tamumu komunistai prilygsta liudijo savo asmeninę tikėjimo
naciams (žiūr. mano straip patirtį. Konferencija baigėsi
snelį „Drauge", 2000 m. sausio šv. Mišiomis Šv. Juozapo Dar
bininko bažnyčioje.
25 d.).
Brangiai Žmonai

A.tA.
IRENAI VEBRIENEI
mirus. PETRUI, mūsų mylimam korporantui ir jo
Seimai gili užuojauta.
Valentinas Krumplis su šeima

Mylimam Broliui

A.tA.
VACLOVUI BORTKEVIČIUI

A

-

t A

*

eJUREWICZ eJUREVIČIUTĖ
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Mirė
2000 m. balandžio 21 d. 11:35 vai. vakaro, sulaukusi 75
metų.
Gimė Lietuvoje, Kėdainiuose. Amerikoje išgyveno 50
metų.
Nuliūdę liko sūnūs: Paul, Romualdas, marti Jennifer,
Tomas, marti Karyn, Christopher; anūkai: Eric, Stephanie
ir Alya.
A.a. Alinos laidotuvės privačios. Atminimo šv. Mišios
trečiadienį, balandžio 26 d. 11 vai. ryto Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šv. Mišiose ir prisiminti a.a. Aliną maldoje.
Nuliūdę: sūnūs, marčios, anūkai.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600.

Pranešame visiems artimiesiems, kad 2000 m.
balandžio 24 d. po sunkios ligos mirė mano mylimas Vyras

A. t A.
VALTERIS BERŽINSKAS
Skausme ir nuliūdime liko: žmona Liucija, duktė Nida,
sūnus Rafaelis, podukra Angelė Zarr su šeima; Vokietijoje
sesuo Elena Andrijauskienė su šeima.
Laidotuvės bus privačios Boston, MA.

PADĖKA
A. t A.
ADOLFAS ARMALIS
1914 m. — 2000 m.
Mirė 2000 m. kovo 4 d. Palaidotas kovo 9 d. Memorial Park kapinėse, St. Petersburg. Florida.
Dėkojame kun. A. Grabnickui. OFM, ir kun. dr. M.
Čyvui už maldas laidotuvių namuose, gedulingas šv.
Mišias bažnyčioje ir apeigas kapinėse.
Dėkojame vyrų dainos vienetui „Aidas" už jautrų
giedojimą šv. Mišių metu.Ypatinga padėka visiems
dalyvavusiems šermenyse ir laidotuvėse.
Ačiū už aukas šv. Mišioms. Lietuvos našlaičiams,
Lietuvos Dukterų draugijai, už gėles ir užuojautas,
pareikštas žodžiu, laiškais ir spaudoje. Mūsų didelė
padėka karstą nešusiems.
Žmona Genovaitė, Lietuvoje seserys ir kiti
giminės.

A. t A.
VACLOVUI BORTKEVIČIUI
Lietuvoje mirus, mielas seseris dr. JANINĄ
JAKŠEVIČIENĘ. MARIJĄ MARKULIENĘ ir jų
šeimas nuoširdžiai užjaučiame.
Vandelinas ir Alė Domanskiai

Lietuvoje mirus, mūsų mielai draugei dr. JANINAI
JAKŠEVTČIENEI ir MARIJAI MARKULffiNEI, jq
Šeimoms bei kitiems artimiesiemsreiškiamenuoširdžią
užuojautą.

Rimas ir Pranutė Domanskiai

Maria ir Antanas Rudliai

Marija Remienė

Mindaugas ir Aldona Klygiai
Linas ir Erin Klygiai

DRAUGAS, 2000 m. balandžio 25 d., antradienis

ČIKAGOJE

IR APYLINKĖSE i

V. D R U P A I T Ė S DARBŲ PARODA
Š.m balandžio 28 d., penk- VIII Mokslo ir kūrybos simpotadienį. Čiurlionio galerijoje. ziumą. 1997-aisiais buvo X
Jaunimo
centre,
Čikagoje, MKS organizacinio komiteto
vyks pirmoji Violetos Drupai- sekretore, nuo 1994-ųjų —
tes personaline aliejumi ta Amerikos Lietuvių inžinierių
pytų darbų paroda ..Eskizai". ir architektų sąjungos lALIParodos atidarymas prasidės AS» centro valdybos sekretorė,
7:30 v.v.
poetme-muzikine dabar dirba Lietuvių Bendruo
kompozicija, kurios metu Vio menes Kultūros taryboje.
leta skaitys savo kūrybos bei
Jau vaikystėje Violeta mėgo
kitų draugų poeziją. Parodoje lieti akvarele ir svajojo stoti į
taip pat bus eksponuojami Dailės institutą, tačiau pasekė
naujausi
Viktoro
Jašinsko tėvo pėdomis: pasirinko archi
kompiuterines
fotografijos tekto profesiją, o laisvalaikiu
darbai.
pamėgo, kaip ir jos tėvas Ma
Aktyviai įsijungusi į Čikagos das Drupas. žinomas Lietuvoj
lietuvių kultūros ir meno ba lakūnas,
aviacijos
sportą.
rus, Violeta kartais rašo ei Piešti ji pradėjo mokytis pas
lėraščius ir yra puiki dekla- dailininką A. Lukšą. Architek
matorė literatūros renginiuo tūros fakultete jai piešimą
se, kaip aktorė
dalyvauja dėstė A. Janulis, o tapybą —
„Žaltvykslės" dramos sambū dailininkas Čeponis. Čikagoje
ryje,
tapybos Violeta kiek pasimokė
Violeta gimė ir užaugo Lie pas dailininką Thom Pallazoltuvoje. Baigusi Vilniaus Inži lo. 1998 m. ji dalyvavo
nierinio statybos instituto ar Čiurlionio galerijoje „Mano
chitektūros fakultetą, grįžo į pirmoje parodoje" bei stu
gimtąjį miestą — Kauną, kur dentų parodoje Daley College.
projektavo pramoninius pasta 1999 m. pateikė keletą darbų
tus. Aštuonioliokos metų pra naujosios lietuvių dailininkų
dėjo domėtis aviacija, išmoko kartos JAV kūrybos parodoje
valdyti lėktuvą, pamėgo aukš ..Žengiant į 2000-uosius".
tąją skraidybą — pilotažą. Vi
Paklausta, kodėl savo pir
oleta skraidė tik savo malonu
mąją
parodą pavadino „Eski
mui, bet ryšys su skraidymu
zai"',
Violeta
Drupaite atsakė,
paliko visam laikui. Ir dabar į
jog
savo
darbus
laiko eskizais
kiekvieną lakūną ji žiūri lyg į
tiems
darbams,
kurie seniai
šeimos narį.
glūdi joje ir vis neduoda ra
Xuo 1993 m. Violeta Dru- mybės, bet iki kurių ji dar toli
paite gyvena Čikagoje, kur gražu nepriaugo. Ji sako: ..Darstudijavo anglų kalbą bei ar tebebandau suvokti mane taip
chitektūrinių brėžinių atliki traukiančio aliejaus galimybes
mą kompiuteriu. Taip pat įsi ir tebeieškau norimos išraiš
jungė į darbą organizuojant kos piešinyje. Kūryboje mane
domina žmogus su savo vidiniu
pasauliu, ieškojimu bei blaš
kymusi bandant suvokti save
ir supantį pasaulį. Pagrindinį
dėmesį skiriu nuotaikai. Žmo
guje visad domina tai, kas lie
ka tarp eilučių — ką išreiškia
judesys, žvilgsnis, rankos mos
tas ar laikysena. Niekad ne
siekiu fotografinio panašumo,
nors mokausi tapydama savo
draugus bei pažįstamus, ku
riems gal ir to norėtųsi. Taigi
ši mano paroda — dar tik ieš
kojimai, kuriais pasidalinti iš
provokavo nenuilstanti Čiur
lionio galerijos parodų organi
zatorė Ula Juškyte bei arti
5
Violeta Drupaite Jaunimo centre miausi draugai *.
surengs pirmąją savo tapybos dar
bų paroda.

Vytautas Peseckas

M o t i n o s dienos
pietūs
„Mama tau" ruošiami gegužės
14 d. 12 vai. Pasaulio lietuvių
centro didžiojoje salėje. Pietus
ruošia Pal. Jurgio Matulaičio
misijos renginiu komitetas:
pirmininke Irena Kazlauskie
nė, Vanda Gviidienė. Birute
Navickienė, Zita Dapkienė.
Irena Galinienė, Janina Miknaitienė, Brone Abromauskienė ir Brone Nainienė. Reikia
iš anksto užsisakyti stalus ar
vietas skambinant
Vandai
Gvildienei tel. 630-271-9136.

„ T r a v i a t o s " spektaklio bi
lietus bus galima įsigyti Pa
saulio lietuvių centre. Lemonte, šį sekmadienį, balandžio
30 d., po 9 vai. r. Mišių, o taip
pat prieš ir po Sumos. Tuo pat
metu bus galima apsirūpinti
bilietais ir į pooperin} kon
certą, kuris įvyks sekmadienį,
gegužės 14 diena. Jaunimo
centre. Nepraleiskime geros
progos apsirūpinti bilietais
vietoje, kad nereikėtų jų vė
liau ieškoti Čikagoje, ar gai
šinti laiką stovint eilėje.

Draugo" red.iknjoje lankėsi ir apart I •
Krika.s Brūzga ir Andrejus Konakinas

Telefonu iš C o l o r a d o p r a 
n e š t a , kad širdies smūgio iš
tiktas balandžio 11 d. mirė
erdvių inžinierius, buvęs Lie
tuvos karo aviacijos žvalgas,
karo mokyklos 18 laidos abitu
rientas B r o n i u s M a s i o k a s .
Velionis buvo palaidotas ba
landžio 13 d. Denver, CO,
šalia anksčiau mirusios žmo
nos Evelinos. Daugiau infor
macijos paskelbsime vėliau.
Dvi „Vaiko v a r t a i į m o k s 
lą" būrelio narės liepos mėne
sį vyks ilgesniam laikui į Vil
nių pradėti „Charakterio ug
dymo'7 programą dviejuose a p 
leistų vaikų centruose. K a s
norėtų prisidėti prie šio pras
mingo, savanoriško darbo ir
pagyventi Vilniuje, prašome
kreiptis į R i t ą V e n c l o v i e n ę ,
tel. 847-940-0233,
elecktr.
paštas Venclovas@aol.com
T a u t o s f o n d o m e t i n i s na
rių susirinkimas įvyks 2000
m. balandžio 29 d. Kultūros
židinyje (361 Highland Blvd.,
Brooklyn, NY). 9 vai. tėvu
pranciškonų koplyčioje bus
laikomos šv. Mišios už Tautos
fondo narius ir rėmėjus. Susi
rinkimo pradžia — 10 vai. ry
to. Be oficialios programos,
bus pranešimas Lietuvos de
mokratizacijos klausimu. P r a 
nešėja — Columbia universi
teto tarptautinių mokslų ma
gistrante Rūta Avulytė. P a 
kvietimai su įgaliojimų kor
telėmis jau išsiuntinėti na
riams. Jei esate Tautos fondo
narys ir negavote pakvietimo,
prašome kreiptis į Tautos fon
do raštinę (351 Highland
Blvd., Brooklyn, NY; tel/fax
718-277-0682). Tautos fondo
vadovybė maloniai kviečia vi
sus Tautos fondo n a r i u s ir
svečius susirinkime dalyvauti.
Dvi d a i n i n i n k ė s i š K a u n o
- Loreta Umbrasienė ir Audra
Simanonytė dainuos Vienos
valso pokylyje, kuris vyks ba
landžio 29 d., šeštadienį, 8
val.v. Lemonte, PLC Lietuvių
fondo salėje.
Visad y r a įdomu ir ver
t i n g a žiūrėti Amerikos Lietu
vių televiziją. Šią savaitę ma
tysite pirmąjį Korp! Neo-Lithuania susirinkimą. į kurį
buvo susirinkę teisybės ieško
tojai dėl Lietuvos įvaizdžio kū
rimo. Kam būtų įdomu pama
tyti susirinkimo pašnekesius
apie tai, žiūrėkite šios savai
tės ketvirtadienio ir šeštadie
nio Amerikos lietuvių televizi
jos laidas.
„ N a u j a s i s r y t a s " kovo 18
d. numeryje rašo, kad S. Džiu
go fondas, įsikūręs Raseinių
viešojoje bibliotekoje, pasipil
dė naujomis siuntomis iš JAV.
135 knygas ir 17 žurnalų at
siuntė Stasė Skėrys.
K v i e č i a m e v i s u s , d a r ne
užsisakiusius stalo, į „Vienos
valso" pokylį, kuris įvyks ba
landžio 29 d. 8 v.v. PLC Le
monte, LF salėje. Skambinkite
Beatai po 6 v.v. vai. 630-6292917. Čekius rašyti „Vienos
valsas" ir siųsti; P.O. Box
4102, Wheaton, IL 60189.
Laukiame!

ir'.i niri;..|.u 1.; k.ure's Lina* Kovličius. Kęst atis Arbočius,
Nuotr J. Kuprio

Vyresniųjų lietuvių cent
r e , „Seklyčioje" balandžio 26
d., trečiadienį, 2 vai. p.p. pasi
matysime povelykinėje dainų
popietėje, kūnai vadovauja
muz. F a u s t a s Strolia. Su
linksmomis dainomis, su nuo
širdžiais draugais ir pavasaris
atrodo d a u g grasesnis. Bus ir
laimės šulinys. Maloniai kvie
čiame ir laukiame visų. Nepa
mirškite atsinešti gerą nuo
taiką ir šypseną Atvykite!
A l g i r d a s S a u d a r g a s , Lie
tuvos Respublikos užsienio
reikalų ministras, atvyks į Či
kagą ir balandžio 2 8 d , penk
tadienį, 7 vai. v. Balzeko kul
tūros muziejuje susitiks su Či
kagos lietuviais. Balzeko kul
tūros muziejus įsikūręs 6500
S. Pulaski Rd., IL 60629.
Šv. A n t a n o lietuvių p a r a 
p i j a savo biuletenyje dėkoja
šioje parapijoje augusiems ir
parapijos mokyklą baigusiems
Viktorui ir Leonui Š a t a m s . J ų
dėka Šv. Antano parapija la
bai praturtėjo. Viktoro Šato
pastangomis parapijai buvo
paaukota 7,500 dol. Viktoras
buvo nepelno siekiančios slau
gymo
organizacijos
West
Town Visiting S u r s i n g Servi
ces tarybos narys. Šiai orga
nizacijai nustojus veikti, pagal
įstatymą jos iždas turėjo būti
išdalintams kitoms labdaros
organizacijoms. Viktoras pa
siūlė, kad dalie tų pinigų būtų
paskirta Šv. Antano parapijai.
Be to, broliai Šatai parapijai
nurodė gerus stogo dengėjus,
kurie už ypač prieinamą kainą
naujai uždengė parapijos ga
ražo stogą. Leonas Š a t a s taip
p a t bažnyčiai paaukojo naują
kilimą iš Best Buy Carpeting
parduotuvės. Parapija džiau
giasi, turėdama tokius dos
nius rėmėjus.

PADĖKITE GYVENTOJŲ
SURAŠYMO TARNYBAI!
„Cencus 2000" tarnybai rei
kalingi darbininkai, kurie ga
lėtų dirbti nepilną laiką ir va
karais bei savaitgaliais savo
gyvenamoje apylinkėje eitų į
n a m u s ir tikrintų adresus.
Mokama 15 dol. p e r valandą.
Taip p a t bus atlyginama už
paruošimo laikotarpį.
Pagalbininkas t u r i būti 16
m. amžiaus a r b a vyresnis ir
turėti legalią teise dirbti Ame
rikoje". Norintieji dirbti, turi
išlaikyti egzaminą r a š t u anglų
kalba. Į egzaminą reikalauja
ma atsineštu d u reikiamus do
kumentus: vairuotojo teises ir
"Sočiai Security" kortelę; val
stijos ID ir „Sočiai Security"
kortelę arba pilietybės sertifi
katą, užsienio pasą, žalią kor
telę.
Egzaminai lietuviams vyks
trijose vietose. J a u n i m o centre
(5620 S. Claremont) pagalbi
n i n k a i bus egzaminuojami ba
landžio 28, 29 d., gegužės 5, 6,
12, 13, 19, 20 d. (penktadie
niais 7 val.v , šeštadieniais - 3
val.p.p.). Švč. M. Margos Gi
mimo parapijos salėje (6820 S.
Washtenaw. būsimieji talki
ninkai bus tikrinami gegužės
7, 14, 2 1 , 28 d. (sekmadieniais
12 vai.). Dariaus ir Girėno sa
lėje (4416 S. Western Ave.) eg
zaminai vyks gegužės 1, 8,15,
22 d. (pirmadieniais 7 val.v.).
Informacija tel. 773-526-2539.
L I E T U V I S LAIMI
S P O R T O KOVAS
Lietuvos ir Europos Kickboxing ir Shidokan Karate
sporto žvaigžde tapęs Kęstutis
Arbočius
sporto
kovose
„K.I.C.K. Sanctioned Amateur
& Pro Fights" p e n k t a m e kėli
nyje
nugalėjo
Wisconsino
American Kickbonng čempio
ną ryškia persvara. Pagrindi
nė kova vyko dėl pasaulio
čempiono vardo t a r p dviejų
Amerikos žvaigždžių C. B.
Bunkholt ir Georgio Bustamani. Balandžio 2 8 d. Kęstutis
Arbočius bus pirmas lietuvis,
kuris dalyvaus U. F. C. - Ultimate Fighting Championship.

Vyresniųjų lietuvių centre „Seklyčioje" trečiadienio popiete viešėjo (iš kairės): Gabrielius Žemkalnis, Gražina
Kamantienė, Danutė Žemkalnienė ir Vytautas Kamantas. Stovi JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirmininke
B. Jasaitienė.

G. ŽEMKALNIS „SEKLYČIOJE"
Balandžio 12 d., trečiadienio
vyresniųjų lietuvių popietę
pradėdama, „Seklyčios" rengi
nių vadovė E. Sirutienė pasa
kė, kad „Seklyčia" m u m s yra
lyg ir antrieji namai, nes visi
esame mūsų didžiosios šeimos
JAV LB nariai. J i pakvietė
mūsų „šeimos galvą" — JAV
LB Socialinių reikalų valdy
bos pirmininkę B. Jasaitienę
paaiškinti, ką reiškia tie žo
džiai „Draugo" skelbime apie
šio trečiadienio popietę „Tik
riausiai nežinojote, kad..." B.
Jasaitienė ir paaiškino, k a d po
žodžiu „kad" yra labai įdomių
dalykų. Pirmiausia, tai „kad"
Gabrielius Žemkalnis, Seimo
pirmininko prof. V. Landsber
gio brolis, PLB valdybos vice
pirmininkas ir PLB atstovas
Lietuvoje (ilgus metus buvęs
PLB valdybos
pirmininku
Australijoje), bei jo žmona Da
n u t ė vieši Amerikoje ir „kad"
juos į Čikagos „Seklyčią" atve
žė P L B pirmininkas V. K a 
m a n t a s su žmona Gražina.
Antra, „kad" visi popietėn su
sirinkusieji džiaugiamės gavę
pamatyti retą ir brangų sve
čią, kuris iš taip toli atvykęs
nepasididžiavo ir užsuko į
„Seklyčią" pabendrauti su vy
resniaisiais lietuviais. Visi
svečiai brangūs, bet G. Žem
kalnis — ypač.
Svečias, paprašytas pakal
bėti, papasakojo, kad j a u tre
j u s metus su žmona Danute
gyvena Vilniuje, o vaikai „lai
kinai" dar Australijoje, Mel
burne. PLB atstovybė Lietu
voje yra Vilniuje, Seimo rū
muose (prieš Mažvydo biblio
teką). Sakėsi turįs gražų kabi
netą, kompiuterį, sekretorę ir
automobilį „Žiguli". Taigi iš
Lietuvos valstybės gauna pa
t a l p a s ir susisiekimo priemo
nę. PLB atstovybė y r a panaši į
pelno nesiekiančią įmonę, nes
nei perka, nei parduoda, pas
laugų neteikia už atlyginimą.
G. Žemkalnis sakėsi nesąs ad
vokatas, neduoda patarimų
„už pinigus". Algos taip pat
nei cento negauna. Prie PLB
atstovybės išlaikymo priside
da PL Bendruomenė.
PLB atstovybė yra informa
cijos centras: jos tikslas —
teikti informaciją, o ne įtaigo
ti. Atstovybės veikla labai pla
ti: tai naujų bendrijų — bend
ruomenių sukūrimas Sibire ir
švietimo bei kultūros, lietu
vybės išlaikymo jose rūpesčiai
bei problemos. Taip pat trem
tinių sugrįžimo
programa:
daiktų pervežimas, laikinos
apsigyvenimo patalpos, darbo
perkvalifikavimas — išmokyraas. Deja, darbo Lietuva ne
gali garantuoti. PLB atstovy
bė stengiasi surasti kiek gali
ma daugiau lietuvių.
Pagal Lietuvių chartą visi
lietuviai yra Lietuvių Bend
ruomenės nariai, tai ir lietu
vių bendrijos Sibire yra PLB
dalis. G. Žemkalnis su žmona
2 kartus važiavo į Sibirą: 1998
m. į Krasnojarską (paminėti
didžiųjų 1948 metų trėmimų
50-metį), o pernai į Baikalo ir
Irkutsko rajonus. I Irkutske

vykusį lietuvių susirinkimą
atvyko žmonių tiek, kiek šian
dien į „Seklyčią"... Buvo nu
spręsta įsteigti Bendruomenę.
G. Žemkalnis patarė pirmiau
siai pradėti dainuoti — sukur
ti chorą, įsteigti tautinių šokių
grupę, o viena moteriškė pa
reiškė, kad steigs lietuvišką
mokyklą, nors ir neturėdama
t a m kvalifikacijų. „Kvalifikacįjos nesvarbu", — sakė PLB
atstovas. Mes sakom „ačiū
Dievui", kad atsirado žmogus,
kuris mokys vaikus lietuviš
kai. Panašiai buvę ir Krasnojarske.
Vilniuje yra įsteigta mokyk
la — gimnazija „Lietuvių na
mai" (su bendrabučiu) užsieny
gyvenančių tėvų vaikams, (iš
vežtųjų vaikaičiams), „meilės
tremtinių" (taip vadinasi už
svetimtaučių ištekėjusios lie
tuvės, kurios labai veiklios ir
vadovauja
bendruomenėms)
vaikams. Šitoje mokykloje —
gimnazijoje dirba geri specia
listai mokytojai, k u r i e sugeba
vaikus išmokyti kalbėti lietu
viškai labai greit. Be to, iš
Krasnojarsko buvo atvažiavu
si moteris, kuri nusprendė Vil
niuje pasimokyti, kaip reikia
dėstyti lietuvių kalbą.
Lietuvišku švietimu ir kal
bos išlaikymu yra daug dirba
ma bei rūpinamasi, steigiamos
lietuviškos mokyklos Suvalkų
trikampyje, Punske, Gudijoje.
Gudijoje vaikai noriai mokosi
lietuviškai todėl, kad jie nori
žiūrėti Lietuvos
televizijos
programų, kurios geresnės ne
gu gudiškos...
Dabar Lietuvoje yra daug
norinčių emigruoti, darbuotis
kitur. Žmonės galvoja, kad
JAV yra neišsenkantis pinigų
Atsitist.i

maišas. Ieško giminaičių, ku
rie į Ameriką išvyko prieš 100
metų. „Lietuva — laisva vals
tybė", — sakė G. Žemkalnis.
Svarbu tai, kad galima apsi
spręsti: pasilikti ar išvažiuoti.
PLB jungia lietuvius, gyve
nančius 31 valstybėje, palaiko
tarp jų ryšius ir yra laidas į
Lietuvą.
G. Žemkalnis sakėsi prieš 10
metų k a r t u su Australįjoje
gyvenančiais lietuviais kovo
11-ąją džiaugėsi Nepriklauso
mos Lietuvos ateities vizįja.
Dabar, deja, tenka išgirsti „Ne
tokios Lietuvos tikėjausi!" iš
kai kurių, nesulaukusių vilčių
ir norų išsipildymo.
Tikėjomės ir vėl turime j a u
10 metų egzistuojančią nepri
klausomą valstybę. Savo eko
nomika pralenkėme Rusiją ir
kitas buvusias sovietų respub
likas. Galime gyventi be bai
mės, laisvai keliauti po pa
saulį, didžiuotis Lietuvos Res
publikos pasu. Už Lietuvos
ribų gyvenantys lietuviai gali
(irgi be baimės) sugrįžti į Tė
vynę. Yra ir nusivylimo. G.
Žemkalniui didžiausias nusi
vylimas yra tai, kad n e b ė r a i
visuotino entuziazmo statyti,
kurti, išsivalyti, kad „patrio
tas" tapo nemadingas žodis,
kad
skleidžiamos
mintys
„anksčiau buvo geriau". Nesu
gebam suprasti, kad laisvė
reiškia įsipareigojimus, kad
laisvė yra ir atsakomybė.
G. Žemkalnio galima klausy
ti valandų valandas, nes jis
tiki tuo, ką kalba, ir gali būti
pavyzdžiu visiems, kaip mylė
ti Lietuvą ir jos žmones. Ačiū
PLB pirmininkui V. Kamantui
už brangių svečių atlydėjimą į
„Seklyčią" ir neužmirštamą
pabendravimą.
Emilija J . V a l a n t i n i e n ė

paminėti

„ P e n s i n i n k o " (2000 m. Nr.
2) puslapiuose gilinamasi į
sveikatos problemas, vaistų
paskirties plonybes, pasakoja
ma apie širdies ritmą, vidurių
užkietėjimą ir k t . „Pensinin
ką" leidžia JAV LB Socialinių
reikalų taryba (2711 W. 71st
Street, Chicago, IL 61629), re
daktorius - Karolis Milkovaitis.
Anglų k a l b a
leidžiamo
„Lituanus" žurnalo pavasario
numeryje spausdinama Marko
Zingerio poezija, Walter Clemens (jaunesn.) Baltijos vals
tybių visuomenės kūrimosi is
torinė apžvalga, trumpai su
pažindinama su Irvio Šeiniaus
(lietuvių rašytojo Igno Šei
niaus sūnaus) eilėraščiais,
spausdinama knygų apžvalga
ir kt. „Lituanus" adresas:
4545 W. 63rd Str., IL 60629.
„ L a i š k u l i e t u v i a m s " ba
landžio numeryje apie žibu
rius liturgijoje rašo kun. Al
girdas Paliokas, apie Liurdą
ir Fatimą pasakoja Aldona
Kamantienė, „Tėvynės" skyre
lį redaguoja Laima Krivickienė, taip pat spausdinami ank
stesnio rašinių konkurso daly
vių straipsniai. „Laiškų lietu
viams adresas: 2345 W. 56th
Street, Chicago, IL 60636.

• Transpak siuntiniu iš
taigai reikalingas darbuo
tojas: mandagus su klientais,
turintis žalią kortelę, galintis
dirbti kompiuteriu, v a i r u o t i
automobilį ir panešti dėžes.
Tel. 773-838-1090.
x K a r a l i a u č i a u s s r i t i e s lie
tuviškų mokyklų p a r a m a i
per Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugiją Čikagoje aukojo:
$100 — Dalius Vasys. $00 —
Algirdas ir Dalia Eitmanas;
Dr. L.D. Griniūtė-Šmulkitienė: Vytautas A. Mažeika; Eugenia Pakulis; Stasė V. Pautienienė; Algis A. Regis. $30
— Aurelia Balašaitienė; Albi
nas ir Gražina Rešlkevičius;
Petras Spukas. $ 2 5 — Bro
nius ir Aurelija Polikaičiai; Al
fonsas Tumas; Algimantas ir
Danutė Uogintai, Vladas Varneckas. $20 — Vytautas A
Juodka; Helen Skladaitis. $15
— Stasė Laniauskienė. $ 10
— Charles Karbočius; Irena
Makauskas. Rėmėjams dėko
jam. „ K a r a l i a u č i a u s k r a š t o
lietuvybei", 1394 Middleb u r g C t , NaperviUe, I L
60540-7011.
(Skelb.)
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