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Iš Rusijos bus reikalaujama
pinigų už okupaciją

C e n t r i s t a i nerimauja
d ė l p o l i t i n i o persekiojimo
Vilnius, gegužės 8 d. (BNS)
— Centro sąjungos atstovai
Romualdas Ozolas ir Vytautas
Čepas prašo ištirti, kodėl vals
tybinės institucijos ir konkre
čiai specialiosios tarnybos yra
naudojamos prieš politines
partijas.
Spaudos konferencijoje pir
madienį CS pirmininkas R.
Ozolas ir parlamentaras cent
ristas V. Čepas pateikė kelis
faktus, kurie, jų teigimu, rodo,
kad jie buvę „intensyviai se
kami" specialiųjų tarnybų, nes
ėmėsi savarankiškai tirti ta
riamos korupcijos Generalinė
je prokuratūroje atvejus.
Centristai taip pat teigė, jog
dėl jų partijos domėjimosi val
stybinio saugumo ir gynybos
klausimais jie buvę sekami
Krašto apsaugos ministerijos
Antrojo (žvalgybos) departa
mento nurodymu.
Pasak R. Ozolo, prieš sa
vaitę jo spaudos konferencijoje
dalyvavo aukštas Valstybės
saugumo departamento (VSD)
pareigūnas. R. Ozolas sakė,
kad tokiu būdu jis buvo seka
mas, nes pareigūnas jam neprisistatęs ir neinformavęs,
jog nori klausytis spaudos
konferencijos. „Jeigu jis sėdė
jo neprisistatęs, jis mane se
kė", sakė R. Ozolas.
Minėtoje spaudos konferen
cijoje R. Ozolas informavo apie
balandžio paskutinėmis dieno
mis Centro sąjungos Palango
je surengtą konferenciją vals
tybinio saugumo ir gynybos
klausimais.
Anot R. Ozolo, vėliau „buvo
kviečiami pokalbiui kai kurie
pranešėjai", tačiau jiems atsi
sakius, konferencijos organi
zatoriaus V. Čepo buvo papra
šyta pateikti kai kuriuos pra
nešimus.
R. Ozolo teigimu, nė vienas
centristų niekada nebuvo val
stybinio saugumo ir gynybos

priešas. „Jeigu ponui (krašto
apsaugos ministrui Česlovui)
Stankevičiui atrodo kitaip, tai
yra jo suvokimo problema",
sakė R. Ozolas. Jo teigimu,
„KAM Antrasis departamen
tas nurodinėja VSD". „Tai jo
nurodymu buvo domėtasi, ką
mes veikėme Palangoje", sakė
R. Ozolas.
Anot jo, „V. Čepas buvo in
tensyviai sekamas, 'lydimas' j
Klaipėdą", be to, panašių „ly
dėjimų" teigia patyręs ir R.
Ozolas. Jo teigimu, vieną kar
tą jam vykstant j Alytų, į abi
puses paskui sekė automobi
lis. R. Ozolo teigimu, jis suži
nojęs, kad minėtasis automo
bilis nepriklauso nei KAM, nei
VSD.
Gegužes 7 dieną |x; beveik keturių dešimtmečių vel atgijo gan -IOS Vilniaus Kalvarijos, turinčios labai seną pa
KAM ir VSD atmeta
centristų kaltinimus
Krašto apsaugos vicemi
nistras ir Valstybės saugumo
departamentas (VSD) paneigė
Seimo narių centristų teigi
nius, neva juos sekė VSD, ir
kad tai neva buvo daroma
KAM žvalgybos skyriaus nuro
dymu.
„Kategoriškai neigiu, kad
KAM Antrasis departamentas
sekė-poną Ozolą, poną Čepą ar
bet kurį kitą politiką", sakė
viceministras Romas Kilikauskas. Pasak viceministro, jis
asmeniškai vadovauja Antra
jam departamentui, ir, būda
mas išauklėtas demokratinėje
sistemoje, neįsivaizduoja, kad
specialiosios tarnybos gali bū
ti naudojamos politikų seki
mui.
R. Kilikauskas pabrėžė savo
nuostabą, kad, nusižengdami
etikai, Seimo nariai meta itin
rimtus kaltinimus, neturėda
mi jokių įrodymų. Viceminist
ras pareiškė ryžtą ištirti įvykį,
jeigu tokiems teiginiams atsi
rastų nors menkiausias pag
rindas.

maldumo tradiciją Sekmadienį ten buvo pašventintos sep:>
Nuotr.: Iškilminga procesija apeina koplyčias.

- atstatytos Kristaus KanCios kelio koplyčios.
Odunino Žilinsko'Elta inuotr.

Europos Sąjunga siunčia
„signalus" dėl narystės
2004-aisiais

tų.

'Elta'

Malta.
Pasak AP, G. Verheugen
pasiūlys ES viršūnių susitiki
mui gruodį, kad ES nustatytų
2002-jų metų pabaigą kaip
siektiną derybų pabaigos da
tą, dar dvejus metus paliekant
valstybiniams parlamentams
patvirtinti narystės sutartis.
Toks scenarijus iš esmės ati
tinka Lietuvos planus baigti
derybas 2002 m. ir iki 2004 m.
būti pasirengusiai prisiimti
narystės įsipareigojimus.

Vilnius, gegužės 6 d. (BNS) tus Romoje bei Paryžiuje.
— Seimo pirmininkas Vytau
V. Landsbergio siūlomame
tas Landsbergis parengė įsta įstatyme numatytas, kad vy
tymo projektą, įpareigojantį riausybė turi įkurti specialų
vyriausybę išreikalauti iš Ru Sovietų Sąjungos žalos kom
sijos kompensaciją už Sovietų pensavimo fondą bei kreiptis į
Sąjungos okupacijos metu Lie Rusiją, kad ši pervestų pinigų
tuvai padarytą žalą.
lietuvių tremtinių grįžimo į
Ši parlamento vadovo idėja Lietuvą programoms. Įstaty
atsirado baigiantis šio Seimo mo aiškinamajame rašte tei
kadencijai bei prezidentui Val giama, kad Rusija, stodama į
dui Adamkui ruošiantis vizi Europos Tarybą, yra įsiparei
tui į Maskvą. Planuojama, gojusi padėti anksčiau iš Bal
kad šis vizitas turėtų įvykti tijos valstybių deportuotiems
birželį.
žmonėms.
Dienraštis „Respublika" šeš
Seimo pirmininko nuomone,
tadienį rašo, kad V. Landsber
pinigų
iš Rusijos galima gauti
gio parengtame įstatymo pro
pakeliant
įkainius šios val
jekte sakoma, jog Rusija tu
stybes
kariniams
ir pavojin
rėtų kompensuoti Lietuvai so
giems
kroviniams,
vežamiems
vietmečiu padarytą žalą, mat
per
Lietuvą
į
Karaliaučių.
ji pasiskelbė esanti Sovietų
Sąjungos teisių ir įsiparei Dalis šių padidintų vežimo
įkainių galėtų būti pervedama
gojimų perėmėja.
į Sovietų Sąjungos padarytos
Be to, Lietuvos piliečiai dar žalos kompensavimo fondą.
1992 metais surengtame vi
Tačiau, pasak „Respubli
suotiniame balsavime dėl Ru
sijos armijos išvedimo pa kos", geležinkelių specialistai
reiškė, kad ši valstybė turėtų baiminasi, kad Lietuvai vie
kompensuoti ir Lietuvai pada našališkai padidinus įkainius
Rusijos kariniams kroviniams,
rytą materialinę žalą.
V. Landsbergio teigimu, Lie ši valstybė gali padidinti įkai
tuvos teritorijos okupacija nė nius visiems kroviniams, ve
ra iki galo baigta ir dabar, žamiems Lietuvos kryptimi.
mat Rusijos valdžios instituci Tokiu atveju neišvengiamai
jos yra užėmusios Lietuvai sumažėtų tranzitinių krovinių
priklausančią žemę ir pasta- kiekiai.

Kaip praneša agentūra „As
Hamburgas-Berlynas, ge
gužės 8 d. (BNS) — Lietuvos sociated Press", .galiotinis
ministras pirmininkas An mano, jog 2005 metu sausio 1
drius Kubilius Vokietijos laik dieną ES narėmis galėtų tapti
raščiui pareiškė, kad yra anksčiau derybas pradėjusios
„signalų iš Briuselio", jog Lenkija, Vengrija. Čekija, Es
Europos Sąjunga gali suteikti tija, Slovėnija ir Kipras bei
narystę Lietuvai ir kitoms nuo šių metų besiderančios
Baltijos
valstybėms
apie Slovakija, Lietuva. Latvija ir
2004-uosius metus.
Kaip
praneša
naujienų
agentūra „Bridge News", A.
Kubilius dienraščiui „Handelsblatt" taip pat sakė, jog
Klaipėda, gegužes 8 d. tyrimais įrodyta, kad net ma
Maskva, gegužės 6 d. Burokevičiaus, L. Bartasevi
Lietuva tikisi 2002 metais (Elta) — Ištyrus Kuršių žiausias šios medžiagos kiekis (BNS) — Rusijos komunistų čiaus, J. Kuolelio ir J. Prokopradėti narystės derybas su marių, Klaipėdos sąsiaurio ir sukelia moliuskų kriauklių vadas Genadij Ziuganov savo povičiaus sveikatos būklė ka
NATO.
Baltijos jūros dugno gramzdi vystymosi sutrikimus, išsigi pareiškime paragino Rusijos tastrofiškai blogėja. Lietuvos
Anot A. Kubiliaus, Baltijos nimo rajono dugno nuosėdas mimus, pilvakojų moliuskų ly ir užsienio organizacijas ap kalėjime lėtai miršta žmones,
valstybių priėmimas į ES ne rasta alavo organinių jungi ties pasikeitimą. Jo randama ginti Lietuvoje kalinamus My kurių nekaltumą pripažįsta
turėtų priklausyti nuo Lenki nių, tarp kurių ir vieno tok ir didžiųjų vandens gyvūnų or kolą Burokevičių, Leoną Bar net jų buvę politiniai prie
jos priėmimo. „Kitos šalys ne siškiausių — alavo tributilo.
ganizmuose.
tasevičių, Juozą Kuolelį ir šininkai", teigia G. Ziuganov.
turėtų būti verčiamos laukti,
Didžiausios minėtų medžia
Ištyrus dugną centrinėje Kur Janą Prokopovičių kaip „SSRS Komunistų vadas savo tei
jeigu Lenkija būtų nepasi gų koncentracijos nustatytos šių marių dalyje, didžiausias piliečius".
ginius parėmė „buvusių Sąjū
ruošusi narystei", sakė A. Ku Žvejybos uosto teritorijoje bei alavo tributilo ir jo metabolitų
„Kadangi kai kurie politiniai džio vadovų Butkevičiaus ir
bilius. Paklaustas, ar jam ne Malkų įlankoje, kur yra kari kiekis nustatytas Nidos prie kaliniai yra SSRS piliečiai, Petkevičiaus"
pareiškimais,
kelia susirūpinimo nepakan nis uostas ir AB „Vakarų laivų plaukoje. Jis apie tris kartus neturintys Lietuvos pilietybės, kurie, pasak jo, „faktiškai pa
kamos Lenkijos pastangos remontas". Čia kenksmingų didesnis nei Nemuno žiotyse tai Rusija, kaip SSRS teisių tvirtino, jog Sovietų armijos
pasiruošimo narystei, nes ji medžiagų kiekis net 80 kartų ar Juodkrantėje.
perėmėja, turi teisę ir pareigą kariai nekalti dėl žmonių
laikoma viena sąlygų prieš viršija leistiną normą. Jūrinių
Pati didžiausia alavo tributi siekti, jog Lietuvoje nebūtų žūties prie Vilniaus televizijos
priimant kitas Rytų Europos tyrimų centro duomenimis, lo koncentracija rasta dugno pažeidžiamos žmogaus teisės", bokšto 1991 metų sausio 13
valstybes, A. Kubilius atsakė,
„'Kairieji' vienijasi prieš 'de jog Lenkijos vyriausybė yra alavo organiniai j unginiai yra gramzdinimo rajone Baltijos teigiama G. Ziuganov pareiš dieną". „Šiuos įvykius nagri
šiniuosius', 'dešinieji' telkiasi, pažadėjusi paspartinti pasi naudojami laivų dažų gamy jūroje. Didžiausia tokio tipo kime, šeštadienį perduotame nėjančio ETPA atstovo S.
boje, kurie juos apsaugo nuo tarša pasižymi būtent Klai BNS. „Turimomis žiniomis, Gross pranešimas taip pat
skelbdami 'kairiųjų' grėsmę, ruošimus.
apaugimo dumbliais, molius pėdos sąsiaurio dugnas, iš Lietuvos politinių kalinių M. leidžia suabejoti M. Buroke
taigi vyksta ne politinių įpro
kais
bei ūsakojais vėžiagy kastas vykdant uosto akva
vičiui ir jo bendražygiams pa
Tuo tarpu už ES plėtrą atsa
čių kaita, bet telkiamos jėgos
Zenonas
Vegelevičius,
o
jo
pa
viais.
skelbto nuosprendžio teisė
torijos gilinimo darbus.
naujoms kovoms", rašoma kingas Europos Komisijos įga
vaduotojas
Stasys
Murza
—
tumu", tvirtino G. Ziuganov.
Nors
pagal
Helsinkio
konAlavo tributilas yra vienas
MKDS tarybos kreipimesi, ra liotinis Guenter Verheugen
vencijos
rekomendaciją
jos
najau
pensijoje.
Z
Vegelevičius
„Sensacingi buvusių Sąjū
ginančiame keisti nevaisingus Vokietijos žurnalui „Der Spie toksiškiausių sintetinių jungi
politinius įpročius. Jame taip gei" pareiškė, kad naujos val nių, kuris dėl žmonių aplaidu rės (Lietuva irgi vra narė) sakė, kad nuo kito pirmadie- džio vadovų pareiškimai tu
pat
pabrėžiama
MKDS stybės iš Rytų ir Pietų Euro mo ir neapdairumo patenka į įsipareigoja kontroliuoti ir nio jis išleidžiamas į aktyvųjį rėtų sąlygoti nuosprendžio
esant „atvirą politiniam dialo pos gali būti priimtos 2005 aplinką ir daro neigiamą bio mažinti Baltijos jūros baseino rezervą. Pulkininkas dar neži peržiūrėjimą. Tačiau apeliaci
gui bei kūrybingam bendra metais, ir jų gali būti iki loginį poveikį visiems gyviems jūrinės aplinkos taršą ypač no, į kokį postą gali būti pa nis teismas atsisakė paleisti
organizmams. Laboratoriniais pavojingomis ir kenksmingo skirtas ir iš pradžių ketina iš pagyvenusius ir sunkiai ser
darbiavimui su visomis de dešimties.
mokratijai ištikimomis politi
mis medžiagomis. Lietuvoje eiti atostogų. 48-rių metų Z. gančius žmones, pasižadant
nėmis jėgomis".
tokie tyrimai iki šiol nebuvo Vegelevičius yra vienas KOP neišvykti. Todėl labai stebina
atliekami. Šį kartą jie nemo kūrėjų, pirmasis oro pajėgų Tarptautinio Raudonojo Kry
Moderniųjų krikščionių de
kamai atlikti Prancūzijos la vadas. „Mes pradėjome nuo žiaus komiteto, ESBO, Euro
mokratų sąjunga, įsisteigusi
Vilnius, gegužės 8 d. (BNS) Lietuvos prezidentas šito sie boratorijoje. Planuojama, kad kėdės ir stalo. Kai kas yra pa pos parlamento, ETPA bei
balandžio 24 d., kitą savaitę — Pirmadienį susitikime su
kiu ir sieksiu toliau", kalbėjo vasarą jie bus pakartoti, tada daryta, bet dar toli gražu iki kitų tarptautinių organizacijų
ketina pateikti dokumentus
Vokietijos ir Lietuvos ūkio V. Adamkus.
Aplinkos ministerija ir spręs, to, ko reikia", beveik 10 metų pozicija, joms stengiantis ne
Teisingumo ministerijai ir
asociacijos nariais prezidentas
Prieš
kelerius
metus,
pri
kaip sumažinti ir griežčiau darbą įvertino Z. Vegelevičius. pastebėti Lietuvoje laikomų
tapti oficialiai registruota par
* Vyriausybė nutarė ga politinių kalinių, kurie buvo
Valdas Adamkus pareiškė, ėmus Konstitucijos pataisą, kontroliuoti jūros taršą.
tija.
rantuoti,
kad iš Švedijos gau nuteisti, remiantis suklasto
Lietuvoje būtina keisti Kon užsienio piliečiams buvo leista
nama
zenitinių
pabūklų įran tais įkalčiais, bei žiauraus el
*
Spaudos
atgavimo,
kal
stituciją ir leisti užsieniečiams įsigyti Lietuvoje ne žemės
* Vyriausybė svarstys
ga
nebus
perduota
trečiosioms gesio su jais", teigė Rusijos
bos
ir
knygos
dienos
išva
įsigyti žemės ūkio paskirties ūkio paskirties žemę.
siūlymą panaikinti sprendi
karėse Lietuvos prezidentas šalims be išankstinio JAV su komunistų partijos vadovas.
žemę.
Be
kita
ko,
susitikimo
daly
mą skirti pirmojo laipsnio
„Laikas leisti užsienio pilie viams V. Adamkus pateikė už Valdas Adamkus palinkėjo iš tikimo. Gegužės 3 dienos mi
„Kadangi šie asmenys lieka
pensijas (552 litai) dviem re
kabineto
posėdyje
laikyti sunkiai iškovotą laisvą nistrų
čiams
ir
kompanijoms
įsigyti
sienio
investuotoju
apklausos
įkalinti,
Lietuvos prezidentas.
zistencijos dalyviams, nes pa
lietuvišką žodj. Sveikindamas įgaliojimai pasirašyti šiuos įsi
aiškėjo, kad jie bendradarbia žemės ūkio paskirties žemę ir, rezultatus. Pagal bendrą in žurnalistus, knygų leidėjus ir pareigojimus patvirtinantį do Seimas bei vyriausybė kartu
vo su buvusios Sovietų Sąjun reikalui esant, lengvai keisti vesticinio klimato vertinimą skaitytojus bei kalbininkus su kumentą suteikti krašto ap su Europos sąjungininkais pri
gos represinėmis struktūro jos paskirtį. Laikas pertvarky tarp 13 Vidurio ir Rytų Euro profesine švente. A. Adamkus saugos ministrui Česlovui siima sunkią atsakomybę už
mis. 1925 ir 1926 m. gimu ti mokesčių sistemą, panaikin pos valstybių Lietuvai suteik pasidžiaugė „spaudos laisve, Stankevičiai. KAM informavo, tyčinį politinių kalinių žu
nuo
dymą", pareiškė G. Ziuganov.
siems Antanui Končiui ir Sta ti nereikalingą reglamentavi ta 6 vieta. V. Adamkaus
r
žurnalistų sugebėjimu atsk kad šiuos pabūklus iš JAV ga
mą,
priartinti
mokesčius
prie
mone,
tai
rodo,
joi,
verslo
ap
siui Žemaičiui valstybines
leisti gyvenimo realybę ir pa vusi Švedija buvo prisiėmusi
KALENDORIUS
pensijos buvo skirtos praėju jų analogų Vakaruose. Kaip linka Lietuvoje gerėja.
sidalyti
ja su skaitytojais, tokius pačius įsipareigojimus
Jis
pažymėjo
vertinąs
And
sių metų kovą. Po metų, pa ralines direktores įsakymu jie
Gegužės 9 d.: Austėja (Aust*).
klausytojais, žiūrovais", BNS dėl įrangos perdavimo trečio
aiškėjus apie jų bendradarbia pripažinti netekusiais gink riaus Kubiliaus vyriausybes
sioms šalis. Todėl, gaudama Beatas, Edita, Grigalius, Meilė.
* Šią savaitę ii Karinių
vimą su sovietų saugumu, Lie luoto pasipriešinimo 'rezisten nusiteikimą mažinti nereika
Gegužė* JO d.: Antoninas, Beattuvos gyventojų genocido ir re cijos) dalyvio-kario savanorio lingas administracines kliūtis oro pajėgų (KOP) vado pa g i n k l u o t ę . Lietuva p e r i m a ir ritė. Putinas. Servaida. Songaila,
reigų pasitrauks pulkininkas įsipareigojimus.
>BNS> Viktorina.
zistencijos tyrimo centro gene- statuso.
'BNS investicijų kelyje.

Jūros ir Kuršių marių dugne
rasta itin kenksmingų medžiagų

Modernieji krikščionys
demokratai — prieš aklas
politines kovas
Vilnius, gegužės 8 d. (Elta)
— Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjunga (MKDS) ra
gina j politini gyvenimą su
grąžinti teigiamą lygmenį ir
kūryba vardan žmonių pakeis
ti aklas politines kovas. To
kios MKDS nuostatos išreikš
tos šios partijos tarybos krei
pimesi.
Modernieji krikščionys de
mokratai taip pat būgštauja,
kad kalbos apie „kairiųjų",
centro dešiniųjų vienijimąsi
gali nereikšti siekio nuo kovos
pereiti prie kūrybos.
* Vyriausybė galvoja ne
beskirti lėių tarnybiniams
pareigūnų butams išlaikyti,
todėl „valdininkai ruošiasi pa
likti Turniškes", informuoja
„Respublika" (05.08). Laikraš
tyje rašoma, jog „Saulėlydžio"
komisijos paskaičiavimais, to
kiu būdu tikimasi per metus
sutaupyti daugiau kaip puse
milijono litų. Pokario metais
statytuose plytiniuose dvi
aukščiuose nameliuose įreng
ta po 4-6 butus, juose gyvena
viceministrai, ministrai, kitų
valdžios institucijų darbuoto
jai, atvykę į sostinę dirbti iš
kitų Lietuvos miestų. Iki šiol
laikini šių butų nuomininkai
už gyvenimą 2-3 kambarių bu
tuose, kurių bendras plotas
maždaug 70 kv. metrų, kas
mėnesį mokėjo po 700-800 Ii

Nr.91
Kaina 50 c.

Prezidentas siūlo palengvinti
žemės pardavimą užsieniečiams

Rusijos komunistai gina
Lietuvoje teisiamus
„SSRS piliečius"

•

DRAUGAS, 2000 m. gegutės 9 d., antradienis

DRAUGAS

PRAŠĖM ATSILIEPTI —
IR ATSILIEPĖ
Panevėžio Juozo Balčikonio gelio vadovėlių autorius, Pa
gimnazija (buv. realinė mo nevėžiečių klubo narys Juozas
kykla, Berniukų gimnazija, I Masilionis. Dar Sąjūžio laikais
vidurinė) yra viena seniausių aplankė gimnaziją — ne tuš
vidurinių mokyklų Lietuvoje, čiomis rankomis. Nuo tada
savo istorijos lapus rašanti gimnazijos mokiniai galėjo
nuo 1727 m. Ji taip pat yra ir „pačiupinėti" rečiausius leidi
pirmoji Lietuvoje lietuviška nius — „Aušrą", „Varpą", apie
vidurinė mokykla (nuo 1915. kuriuos buvo tik girdėję lietu
10.01). Per beveik 275 egzista vių kalbos pamokose. Vėliau
vimo metus mokykla išleido fondą papildė savo parašyto
šimtus auklėtinių, garsinusių mis, redaguotomis knygomis
ir garsinančių Panevėžį toli už bei kitais leidiniais. Sužinojęs,
kad rengdamiesi išleisti gim
jo ribų.
Ilga ir turininga gimnazijos nazijos istoriją, susidūrėme su
raida matyti jos istorijos mu finansiniais sunkumais, mate
ziejuje, veikiančiame nuo 1972 rialiai parėmė pats ir surado
m. ir turinčiame per 9,000 ek rėmėjų. Tai buvo rimta paspir
sponatų (įvairių dokumentų, tis leidžiant „Panevėžio Juozo
mokytojų ir mokinių parašytų Balčikonio gimnaziją".
knygų, atsiminimų, nuotrau
Vienas geriausių talkininkų
kų ir kt.). Buvę mokytojai ir ir rėmėjų yra Ohio valstijoje
mokiniai noriai dovanoja mu gyvenantis Zenonas Dučmaziejui savo archyvuose saugo nas. Ne kartą lankėsi gimna
tą medžiagą, kuri tampa priei zijoje, parašė atsiminimus
nama mokslininkams, studen apie mokinius ir mokytojus, iš
tams, mokytojams, mokiniams savo archyvo ir turtingos bib
ir visuomenei rašant mokslo, liotekos padovanojo nemažai
diplominius, kursinius dar vertingų eksponatų, ne kartą
bus, referatus. Mokytojai mu materialiai skatino jaunuosius
ziejaus medžiagą naudoja isto kraštotyrininkus. Jis jau ke
rijos, lietuvių k. ir literatūros letą metų uoliai renka ir siun
bei kitose pamokose.
čia į gimnazijos istorijos mu
Atkarus Lietuvos nepriklau ziejų buvusių gimnazistų do
somybę, susidarė palankios vanotą medžiagą, skatina ki
sąlygos bendrauti su į Vaka tus bendradarbiauti su muzie
rus nuo antrosios sovietinės jumi. Nepralenktas savo isto
okupacijos
pasitraukusiais rine verte jo karo metų-dieno
mokytojais ir mokiniais. Lan raštis. Daug sąsiuvinių, prira
kydamiesi Lietuvoje jie nepa šytų pieštuku, rašalu ir dar
miršta užsukti į buvusią sa kažkuo, išnešiotų ir išsaugotų
vąją Alma Mater, palikti atsi kelionmaišyje net tragiškiau
minimus, parašytas knygas siose traukimosi iš Lietuvos
bei kitokią medžiagą. Deja, situacijose — unikalus praei
dar daug vertingos medžiagos ties dokumentas. Pamatęs,
gimnazijos istorijai tebeguli kad muziejuje tikrai vertina
stalčiuose, dūla asmeniniuose mi ir saugomi praeities doku
archyvuose, neprieinami vi mentai, susijaudinęs patikėjo
suomenei. Norėdamas paska saugoti ir dienoraščio origi
tinti pasidalinti su muziejum nalą! Pastebėjęs muziejaus
turima medžiaga, prieš keletą ekspozicijoje iš Kanados grįžu
metų per lietuviškus laik sią jurų skautų vėliavą, jis
raščius kreipiausi „Atsiliepki taip pat parsiuntė dar Vokieti
te, Panevėžio gimnazistai!" joje siūtą skautų vėliavą, ku
Labai malonu, kad tai buvo riai muziejui skirta garbinga
veiksminga paskata, po kurios vieta.
muziejaus fonduose atsirado JAV gerai žinomas Massadaug naujos, unikalios me chusetts valstijoje gyvenantis
džiagos apie pasitraukusių į skautų veikėjas Petras Molis.
Vakarus gyvenimą, veiklą. Jis ne kartą lankėsi gimna
Jausdamas, kad dar daug me zijoje, atveždamas ir atsiųsda
džiagos nepasiekė muziejaus, mas daug skautiškos litera
kad dėl įvairių priežasčių ji tūros bei kitokios medžiagos,
gali sunykti ar prapulti ne ne kartą skatino materialiai
grįžtamai, noriu dar kartą jaunuosius kraštotyrininkus.
pakviesti bendradarbiauti, pa Jo vardo premija skiriama
sidalinti turima medžiaga.
kasmet už geriausius krašto
Ta pačia proga noriu nuošir tyros darbus.
džiai padėkoti uoliausiems Australijoje gyvena buvę
muziejaus talkininkams, ir rė gimnazistai broliai Gediminas
mėjams. O tokių sąrašas ne ir Vytautas Patupai. Jie — be
trumpas.
veik kasmetiniai gimnazijos
Pirmasis kelią į gimnaziją svečiai. Prieš keletą metų
„surado" Kanadoje, Niagara įsteigė premijas, skiriamas už
Falls, gyvenantis 1931 m. ab geriausius abiturientų lite
solventas Stasys Janušonis. ratūros rašinius. Per keletą
Baigiantis sovietmečiui, gim metų tų rašinių susikaupė
naziją pasiekė jo pirmosios nemažas rinkinys, kuris 2000
siuntos. Per daugiau kaip de m. ruošiamas išleisti atskira
šimtmetį jo fondas — vienas knyga. V. ir G. Patupai mate
turtingiausių. Tai įvairūs že rialiai remia šios premgos lau
mėlapiai, retos, Vakaruose reatų knygos išleidimą. Jie
leistos, lietuviškos knygos, taip pat 1,000 dolerių skyrė ir
knygos bei albumai kitomis gimnazuos istorijos išleidimui.
kalbomis, „Kario" žurnalai, at Dar gyvendamas Prancūzi
siminimai, nuotraukos, buvu joje, paskutinis Lietuvos dip
sių mokytojų (J. Zikaro, J. Ka lomatijos šefas Stasys Bačkis,
minsko), meno kūriniai bei gimnazįją baigęs 1925 m., mu
kita medžiaga. Jau daug metų ziejų papildė vertingais atsi
jis gimnazijai užprenumeruoja minimais, senomis nuotrauko
„National Geographic", mate mis ir kt. medžiaga. Grįžęs į
rialiai remia nepasiturinčius nepriklausomą Lietuvą, iki
mokinius, paskatino ne vieną pat gyvenimo pabaigos buvo
gimnazistą „rasti kelią" į sa nuolatinis rėmėjas naujausia
vąją gimnaziją.
medžiaga. Jo fonde nemaža
Truputį vėliau Illinois vals medžiagos apie Lietuvos diplo
tijoje gyvenantis medicinos matų veiklą sovietinės okupa
daktaras Rimvydas Sidrys, cijos metais.
gimnaziją baigęs 1940 m. Iki
Daug metų su muziejumi
šiol dar nepralenkti jo nuosta palaiko ryšius VVisconsin vals
būs atsiminimai apie prieš tijoje gyvenantis Leonas Bal
kario gimnazijos mokytojus. tušis. Jo fonde daug medžia
Kelionių aprašymai, iliustruo gos iš jo ir kitų gimnazistų gy
ti skaidrių kolekcija apie įvai venimo bei veiklos Vokietijoje,
rias, jo aplankytas pasaulio daug vertingų nuotraukų.
vietas.
Gimnazijos istorijos muziejuje
JAV gerai žinomas visuome saugoma beveik visa perio
nės veikėjas, pedagogas, dau dinėje spaudoje jo spausdinta
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Š.m. kovo 12 d. Vilniuje, Radvilų rūmuose, įvykusios išeivijos lietuvių dailės parodos metu. Iš kairės: Magdale
na B. Stankūnienė, PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis ir Danutė Žemkalnienė. Nuotr. Pranė*
dlutienės

medžiaga.
knygų sudarytojas Algirdas
Vakaruose gerai žinomas, Titus Antanaitis dar nepri
Londone gyvenantis 1929 m. klausomybes apyaušryje lan
absolventas rašytojas Kazys kėsi su „Antru kaimu", pado
Barėnas. Savajai gimnazijai vanojo vertingų knygų, ne
jis padovanojo beveik visas sa kartą lankėsi sovietmečiu
vo parašytas knygas, o miesto (1940-1941 m.) jam nesvetin
G. Petkevičaitės-Bitės biblio goje gimnazijoje. Nors tais
tekai — didelę dalį savo biblio metais už antitarybinę veiklą
tekos rinkinių.
jam teko palikti gimnaziją,
Net kelias knygas parašė tačiau dabar jis yra vienas
taip pat buvęs mokinys Vla geriausių muziejaus talkinindas Būtėnas-Ramojus. Iki jo kų.
ankstyvos ir nelauktos mirties
Gerai žinomas visuomenės
tęsėsi susirašinėjimas. Jis ke veikėjas detnitiškis Jonas Ur
tino iššifruoti ir paskelbti pa bonas papike muziejaus fon
vardes kovotojų, kuriuos savo dus informacija, nuotrauko
memuarų knygoje „Lenktynės mis apie lietuvių veiklą JAV,
su šėtonu" mini. Taip ir liks lankėsi save jaunystės gim
tie kovotojai nežinomais „X" ir nazijoje. ;
„Y", nes tuos ketinimus at
Su gimnazija susiję ir trijų
skleisti jų pavardes nutraukė
Paruliu likmai. Leopoldas,
netikėta mirtis.
kaip geras fiiokinys, ne kartą
Kompozitorius, chorų vado buvo skatintas, o 1939 m. ga
vas Stasys Sližys ne tik ap vo teisę vežti į atgauto Vil
lankė savo jaunystės miestą, niaus Vytauto Didžiojo gimna
bet ir praturtino muziejų me ziją panevėžiečių suaukotas
džiaga apie savo muzikinę knygas. Regina Parulytė-Kuveiklą.
čienė, JAV LB Švietimo tary
Brazilijoje gyvenanti rašyto bos pirmininkė, atsiunčia „Eg
ja Halina Didžiulytė-Mošins- lute" balčikoniečiams. Irena
kienė atsiuntė vertingus gim Parulytė - Kriaučeliūnienė,
nazijos metų dienoraščio pus žymi visuomenės veikėja, rė
lapius, bet ir vertingus atsi mė gimnaziją materialiai.
minimus apie Brazilijoje skur
Buvusios mokinės Jakaitės
de mirusį žinomą poetą, žur
(Rima Sereikienė ir Violeta
nalistą, keliautoją, kelių kny
Ginaitienėj materialiai parė
gų autorių Petrą Babicką, ki
mė gimnazijos istorijos išleidi
tus mokinius bei mokytojus.
mą.
Buvęs lietuvių tautos įkai
Baigiantis 1999 metams,
tas Stutthofo koncentracijos
stovykloje, vienas 1941-ųjų su gimnazijos istorijos muziejų
kilimo Kaune organizatorių pasiekė Floridoje gyvenančios,
Pilypas Narutis gimnazijai pa 1928 m. absolventės vaikų ir
dovanojo penkiolika Vokieti jaunimo rašytojos Vandos Ta
joje ir JAV leistų laikraščių mašauskaitės - Frankienėskomplektų, savo parašytas Vaitkevičiene8 siunta, kurioje
knygas. Jis ne tik lankėsi gim buvo per 200 vienetų — jos
nazijoje, bet su ja palaiko nuo parašytos knygos, recenzijos,
nuotraukos ir kita reta me
latinį ryšį.
džiaga. Sausio 19 d., jos 91-ojo
Nepriklausomos
Lietuvos
gimtadienio išvakarėse, ši me
metais gimnazijoje mokėsi ir
džiaga buvo pristatyta gimna
vokiečių tautybės mokiniai.
zijos bendruomenei ir miesto
Jie taip pat labai geru žodžiu
visuomenei
mini savąją gimnaziją. Vokie
Aišku, šiame rašinyje pa
tijoje gyvenantis Volfas Valenburgeris suteikė nemaža infor minėtos ne visų muziejaus
macijos apie buvusius moki talkininkų ir rėmėjų pavar
nius, gyvenusius Vokietijoje, dės. Nuoširdžiai dėkojame vi
atsiuntė daug nuotraukų, o siems, atsiminusiems savo
Liubeke gyvenantis Valdema jaunystėje Alma Mater, aplan
ras Švarcas ne tik parašė atsi kiusiems senuosius jos rūmus,
minimus, bet ir materialiai parėmusius ir paskatinusius
nevienus metus rėmė nepasi jaunuosius kraštotyrininkus,
muziejaus fondus papildžiu
turinčius mokinius.
siems istoriniais dokumentais,
Prieš keletą metų muziejus savais rašiniais, atsiminimais
gavo vertingų knygų siuntą iš bei kita medžiaga.
JAV, kurioje, be kitų, buvo ir
Rašykite šiuo adresu: J. Bal
visi 10 tomų „Lietuvos Kata
čikonio
gimnazijos istorijos
likų Bažnyčios Kronikos". Tai
muziejus
Respublikos 47, LT
buvo 1927 m. absolvento kuni
5300
Panevėžys.
go Kazimiero Kuzminsko do
vana.
Vytautas Baliūnas
Tik vienus metus (pirmosios
sovietinės okupacijos metais)
tedirbusi, Kanadoje gyvenanti
* Dabar visoje Lietu
mokytoja Uršulė Opanavičienė gimnazijos istorijos muzie voje miškų gaisru tikimybė
jų praturtino beveik visu JAV yra labai didelė, perspėja spe
leisto „Kario" žurnalo komp cialistai. Nors dar pavasaris ir
lektu, užprenumeravo „Lietu yra pakankamai daug žalu
vių balsą", „Tėviškės žibu mos, tačiau padėtį labai ap
sunkina tai, kad tris savaites
rius".
Lemonte gyvenantis žurna nebuvo lietaus. Padėtis labai
listas, publicistas, literatūros sudėtinga, urėdijose rengiami
kritikas, daugelio vertingų nuolatiniai budėjimai. <w*s>

• Beržynai. Kovo 16 d.
Šakių rajono Beržynų pagrin
dinėje mokykloje buvo sureng
tas moksleivių tėvų susirinki
mas „Jėzus — tikroji Gyveni
mo Duona". Šakių vikaras V.
Paura susirinkimo dalyvius
supažindino su Jubiliejinių
metų prasme, daug dėmesio
skyrė liepos pabaigoje Romoje
vyksiančiam 47 Tarptauti
niam Eucharistiniam kongre
sui ir birželio pradžioje Kaune
vyksiančiam Lietuvos n Eu
charistiniam kongresui. Pa
brėždamas Eucharistijos svar
bą kiekvieno krikščionio gyve
nime, vikaras ragino mokslei
vių tėvus aktyviau dalyvauti
katechezėje. Susirinkimo daly
viai klausėsi dailės mokytojos
J. Jakaitės skaitomus poezijos
posmus, Sintautų parapijos
jaunųjų giesmininkių atlieka
mų giesmių.
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KLAUSIMAIS

ŠIRDIES APSAUGOS DURŲ RAKTAS
JONAS ADOMAVIČIUS, MLD.
Teigiamas protinis nusitei
kimas yra raktas širdies svei
katos durų atidarymui.
Dabar per daug mūsiškių,
atsakius i sveikatos apklausos
klausimus, išklausius įtakingo
gydytojo kalbos ar perskaičius
puikų straipsnį apie kūno svo
rio sunormavimą, nutaria pa
sinešti sveika ton rytoj, o ne
šiandien. Girdi, „aš rytoj pra
dėsiu tvarkyti savo gyvenimą;
mesiu svorį, pradėsiu judėti,
nustosiu rūkyti". Bet kas iš to,
kad po kelių dienų ar savaičių
atsisakoma to visko. Žmonės
stipriai pradeda taisytis, bet
greit jų pastangos lieka kart
kartėmis ir visai išnyksta, nie
ko teigiamo nesuteikusios. Jie
liaunasi sveikata rūpintis. Jie
grįžta į senus nesveikus įpro
čius. Taip niekas iš esmės ne
pasikeičia.
Dažna tokia elgsena
Daug mūsiškių ryžtasi svei
kam gyveniman su ūpu ir ryž
tu, bet nepaverčia tokio ryžto
savo gyvenimo būdu. Jie su
pranta „kodėl ir kaip" reikia
sveikai elgtis, bet to dar nega
na, idant pasisektų įgyven
dinti tą ryžtą.
Žinovai tvirtina, kad žmonės
žino apie savo nesveikus įpro
čius ir net žino kas darytina jų
tokių atsikratymui, bet nesi
stengia keistis, nes per sunki
yra tokia kaita.
iŠ čia matome apie mus sukinėjančius baisiai atrodan
čius nutukėlius-nutukėles, ne
išskiriant ir klebonų-kunigų,
kurie persisėdi ir persivalgo, o
niekas jiems netalkina susi
tvarkyti. Taip tokia nesveika
ta ir lieka toliau mūsų gyveni
mu ir mes už tai mokame sa
vu ankstyvu visam laikui at
sisveikinimu.

Stoka svarbiausio
Daugelio mūsiškių gyveni
me stokojama teigiamo proti
nio pamato — pagrindinio
nuosprendžio imtis veiklos ir
jos tęstinumo iki tol, kol įvyks
nuolatinė pakaita šveikaton.
Teigiamas protinis pamatas
skatina apsiėmimą leistis
šveikaton ir tokios veiklos pa
sisekimą. Protinis nutarimas
sako: „Man gana nesėkmės;
dabar aš susitvarkysiu". Šito
kio ryžto geras pavyzdys yra
moteris, pametusi 100 svarų
per penkis kartus po 20 svarų.
Kas kartą ji vėl priaugdavo.
Jai buvo geras reikalas su
liesėti; ji net žinojo, kaip svo
ris metams ir kaip tas numeti
mas nuolat užlaikomas. Tik
vieno dalyko jai trūko: teigia
mo protinio pamato — pasi
ryžimo kiaurai matyti pasikei
timą. Ji sakė: „Man nesisekė,
kai aš laikiau sunkenybe svo
rio numetimą; o kai aš ėmiau
svorio numetimą gera proga
laikyti — aš laimėjau". Vien
teigiamas protinis pamatas
teikė skirtumą tarp sėkmės ir
nesėkmės.
Koncentravimasis i kas
galima atlikti
Teigiamas protinis pamatas
yra koncentravimasis į tai kas
galima padaryti, o ne į tai, ko
negalima atlikti. Šitokios elg
senos svarba išryškina šitoks
atsitikimas su dviem širdinin
kais vienoje ligoninėje.
Du vyrai, sakysim, Jonas ir
Petras, buvo kaimynai ir dirbo
toje pačioje dirbtuvėje. Ir kas
įdomu, jie abu tą pat mėnesį
turėjo širdies kraujagyslių
persodinimo operacijas. Tik jų
likimas buvo skirtingas.
Jonas nuostabiai gerai tai
sėsi po operacijos. Jis pakeitė
savo nesveiką gyvenimą svei

EUG&JEC. DECKER. DOS, P.C.
4847 VV. 103 S t , Oek. Lawn, IL
Pirmas apyf. su Nortrnivestem un-to
dpiomu, laMuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kabėti angliškai)
Tel. 708-422-8280

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9625 S.79th Ava.. Hfctory HMs, IL
Tel. (708) 5966101
Valandos pagal susitarimą
s s s a o a s s a

VIDAS J. NEMICKAS, MLD.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd, HickOry Hite, IL
1 mylia į vakarus nuo Hanem Ave.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAS, MJD., &C.
Specialybė - Vidaus Bgų gydytojas
Katoarnttetųaaįj
6918 W. Archer Ave. S*. 5 ir6
Chicaap.lL 80638
Tel. 773-229-9865
Vatandoa panai šusterima.

kesniu; sveikai mito, regulia
riai darbavosi — mankštinosi
ir nerūkė. Tai buvo naujeny
bės jo gyvenime. Jis džiaugėsi,
kad operacija pasisekė ir jam
leido toliau antrukart gyventi.
Jis nutarė gyventi tikrai svei
ką gyvenimą, kurį tik dabar
jis tokį pradėjo.
Visai kitas reikalas buvo su
Petru. Jis žiūrėjo į nesveiko
gyvenimo pakaitą kaip galą.
Jis liko širdies karšinčium. Po
operacijos greitai jis protiniai
pasviro pražūtin ir sakė: „Su
manimi viskas baigta". Jis bu
vo jaunas vyras, bet protu jis
buvo senis ir netvirtas. Jis
koncentravosi į tai, ko negali
ma atlikti.
Matom, kad tų dviejų vyrų
skirtingą likimą lėmė jų proti
nis stovis. Jonui pakaita švei
katon buvo šuolis pirmyn, o
Petrui — užgriozdintas kelias.
Sėkmės!
* Nacionalinė sveikatos
taryba paragino nebeatidėti
tabako reklamos draudimo ir
nedelsiant įgyvendinti „nau
dingas valstybei ir jos žmo
nėms" Tabako kontrolės įstatymo pataisas. Pernai priimtomis įstatymo pataisomis tabako reklama Lietuvoje už
drausta nuo gegužės 1 d., bet
jau
ketvirtadienį
Seimas
turėtų svarstyti naujos įsta
tymo pataisos projektą, ku
riame siūloma tabako reklamą
išorinėmis reklamos prie
monėmis pratęsti iki 2001
metų vidurio. Tabako rekla
mos uždraudimui viešai labiau
siai priešinasi žiniasklaidos
priemonių, gaunančių iš jos
dideles pajamas, savininkai.
BNS i
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LIETUVIAI KURIA KULTŪRINĘ
AUTONOMIJĄ
Įsigaliojus Rusijos Federacijos įstatymui „Dėl nacionali
nių kultūrinių autonomijų
RF", Karaliaučiaus srities Lie
tuvių Bendruomenė savo dė
mesį sutelkė šiems reikalams.
Kaip pranešė bendruome
nės pirmininkas Sigitas Šamborskis, dabar vyksta derybos
su srities administracija dėl
paramos steigiant šiame re
gione Lietuvių tautinę kultū
rinę autonomiją. Taip pat de
ramasi dėl galimos srities biu
džeto finansinės paramos lie
tuvių tautinių reikmių tenki
nimui. Jau parengtas būsimo
sios visuomeninės-kultūrinėspolitinės organizacijos nuosta
tų projektas.
Rusijos Federacijos Kara
liaučiaus srityje, pasak S.
Šamborskio, šiuo metu gyvena
apie 20,000 lietuvių, veikia 15
lietuviškų organizacijų, 11 iš
jų jungia srities lietuvių bend
ruomenė. Karaliaučiaus, Til
žės ir Ragainės mokyklose įs
teigtos aštuonios pradinės lie
tuviškos klasės. Dar 28-iose
bendrojo lavinimo mokyklose
bei katalikų parapijose veikia

Danutė Bindokienė

lietuvių kalbos būreliai, fakultatyvai, sekmadieninės mo
kyklėlės.
Lietuvių kalbos ir papročių
lietuviškų šeimų vaikai turi
galimybę mokytis ir etnografi
niuose ansambliuose, taip pat
kasmet organizuojamose tau
tinėse vaikų ir jaunimo sto
vyklose. Jaunimo veiklai vado
vauja srities lietuvių jaunimo
sąjunga, turinti savo struktū
rinius padalinius miestuose
bei rajonuose. Veikia regioni
nis lietuvių sporto klubas
„Pilkalnis".
Daugelį lietuvybės išsaugo
jimo ir puoselėjimo projektų
Karaliaučiaus krašte remia
fondas „Rusų-lietuvių kultū
ros ir verslo paramos centras",
Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie Lietuvos
Respublikos vyriausybės.
Karaliaučiaus lietuvių ben
druomenė, kaip pabrėžia S.
Šamborskis, didžiausią dėme
sį savo veikloje skiria lietuvių
kalbos mokymui, vaikų ir jau
nimo tautiniam auklėjimui,
socialinei tarpusavio paramai,
tremtinių ir politinių kalinių
šeimų globai.

Pagaliau —jis Rusijos
prezidentas

Gegužės 7 d. Vladirmir Pu- jaukino". Netenka abejoti, kad
tin buvo prisaikdintas antruo ateityje su jais sėkmingai
ju demokratinės Rusijos prezi dirbs, nes juk komunistų pasi
dentu. Nors pirmasis buvo tikėjimas naujuoju prezidentu
išrinktas du kartus, bet iš pa kyla iš sovietinių laikų. Anuo
reigų pasitraukė, nebaigęs an met partiečiams (ypač smul
trosios kadencijos. Boris Jel- kesniems) nebūtų į galvą atėję
cin sekmadienį turėjo jausti šio KGB pareigūno nepaklau
ypatingą pasitenkinimą, nes syti.
jo pasirinktinis tautai buvo
Inauguracijos iškilmės gal
priimtinas ir, atėjus rinkimų būt kiekvienoje šalyje yra
dienai, be jokių abejonių paso daugmaž panašios: iškilminga
Visas autobusas klyvelandiečių gegutės 8 d. užsuko aplankyti „Draugo". Tai ekskursijos į „La Traviatą* daly
dintas Kremliuje.
priesaika, naujojo prezidento
viai, suorganizavę autobusą ir atbildėję ii tolimo Clevelando. Daugumas jų, nore yra „Draugd" skaitytojai, nie
Padėjęs
ranką
ant
Rusijos
kalba, daug fotografijų, pa
kuomet nebuvo lankėsi redakcijoje ir spaustuvėje. Svečiai prisipirko lietuviškų knygų, susipažino su redaktore,
Konstitucijos, Vladimir Putin radų, televizijos laidų ir ko
administracija ir maloniai pabendravo. Nuotr. J o n o Kuprio
viešai pasižadėjo „gerbti ir mentarų. Į iškilmes atvyksta
I seimą: 1. Gediminas Leš- karų apygardoje yra Califor- doje vykstančius rinkimus ir saugoti žmonių bei piliečių tei užsienio valstybių atstovai ar
kys, 2. Angelė Nelsienė, 3. Vy nia, Arizona, Nevada, Oregon, surinkus jų duomenis perduo ses". Dabar bereikia laukti, ar valdžios pareigūnai, sveikina,
Hawaii, Alaska ir Washington da vyriausiajai JAV rinkimų šie ir kiti pažadai bus ištesėti. linki sėkmės ir slaptai tikisi,
tautas Vidugiris.
Kas treji metai JAV LB ren valstijos ir jose veikiančios komisijai — Floridoje (pirmi
O laukia ne tik Rusija, bet kad su nauju valstybės vado
ka naują tarybą, kuri yra vy apylinkės. Vakarų apygardos ninkas Albinas Karnius) ir ir kaimyninės valstybės, ir vi vu santykiai bus geri, sklan
riausias Bendruomenės orga vyriausią rinkimų komisiją Vakarų apygardos valdybai sas Vakarų pasaulis, įskaitant dus, taikūs. Boris Jelcin į savo
nas. Šiais metais bus renkami sudaro dr. Rolandas Giedrai (pirmininkė Angelė Nelsienė). Ameriką. Tiesą pasakius, priesaikos iškilmes buvo pa
Dar kartą visus kviečiame ir Vladimir Putin prieš rinkimus sikvietęs Ortodoksų bažnyčios
nariai į šešioliktąją tarybą, tis — pirmininkas (telefonas
kuri susirinkus į sesiją (Con- 323-665-4082) ir nariai dr. Da raginame atlikti šią svarbią per daug pažadų ir nedarė. patriarchą, Vladimir Putin to
necticut valstijoje), išrinks nutė Giedraitienė, Juozas ir pareigą, kad būtumėte dera Greičiau rinkėjus imponavo jo nepadarė. Tačiau ir jį po prie
naują Krašto valdybos pirmi Gražina Raibiai ir Rimtautas mai ir svariai atstovaujami ir asmuo, ne tai, kaip jis, tapęs saikos palaimino patriarchasninką ar pirmininkę, patvir Dabšys. Komisiją sudarė Va LB taryboje ir PLB seime, ku Rusijos prezidentu, elgsis. La Aleksiejus II.
tins Krašto valdybos narius, karų apygardos valdyba. Ši ris įvyks š.m. rugpjūčio mė biausiai, be abejo, tikimasi,
Vladimir Putin, net nelau
išrinks naują Garbės teismą, komisija tvarko visus apygar nesio gale Vilniuje.
kad pagaliau bus padarytas
JAV LB TARYBOS IR PLB SEIMO
kęs
inauguracijos, tuoj po
kontrolės komisiją ir išrinks
galas korupcijai, nusikalti
išrinkimo
prezidentu pradėjo
naujas
tarybos
komisijas,
ku
mams, ekonominėms nege
PENSIJŲ IŠ JAV APMOKESTINIMAS
ATSTOVŲ RINKIMAI LB VAKARŲ
kai
kurias
reformas. Nemažai
rios apsvarsto visus iš apylin
rovėms ir — galbūt svarbiau
LIETUVOJE
APYGARDOJE
pakeitimų
padaryta
ir Rusijos
kių ir apygardų atvežtus pa
sia — nuvalytos dėmės nuo
mokesčių
sistemoje.
Laukia
siūlymus,
ir
surašo
nutari
Brangūs skaitytojai, kaip ro vačių fondų išmokamos pensi Rusijos vardo: jis bus vėl mini
šeštadienį ir sekmadienį, 818-241-5985) ar narius Vincą
ma
daugiau
ir
didesnių.
Be
mus,
kurie
tada
tvirtinami
ir
do mūsų patirtis dar daug jos ir tik ta jų dalis, kuri buvo mas su derama pagarba, ir
gegužės 13-14 ir 20-21 d., Šv. Anelauską ir Zitą Udrienę.
abejo,
dabar
vyks
sustikimai
atmetami
visos
tarybos
narių
kam
nežinoma
nauja
tvarka
apmokestinama JAV. Gali bū net baime.:.
Kazimiero parapijos patalpose Skatiname visus balsuoti, nes
su užsienio verslo bei įvairių
vyksta Lietuvių Bendruome nuo balsuotojų skaičiaus pri ir tampa įpareigojimais naujos apie pensijų iš užsienio apmo ti tik skirtingi apmokestinimo
Savo trumpame žodyje po institucijų pareigūnais, nes
Krašto
valdybos
veiklai
ir
vyk
kestinimo
pasikeitimus.
Iš
tarifai.
Lietuvoje
šiuo
metu
jie
klausys,
kiek
LB
Vakarų
apy
nės atstovų rinkimai į tarybą
inauguracijos naujasis prezi Rusijai svarbu pritraukti va
daugelio, klientų girdime nu sudaro 20 proc. apmokestina
ir PLB seimą. Labia svarbu, gardos atstovų turėsime būsi dymui.
dentas taip pat nieko ypatingo kariečių investicijų, atstatyti
kad visi balsuotų, kad Vakarų moje LB taryboje ir PLB sei
JAV LB taryba svarsto visus siskundimus, jog jiems grįžti į mos dalies.
nepasakė, išskyrus pažadą,
Žilvinas Bieliauskas kad vienintelis jo kelrodis pašlijusią ekonomiką, kurios
apygardai
būtų
tinkamai me.
JAV LB reikalus per jos iš Lietuvą trukdo Lietuvos val
Direktorius šiose pareigose bus rusų tau didžiojo lūžio metu „į pakal
Iš Vakarų apygardos galima rinktą savo prezidiumą ir jo džios ketinimai antrą kartą
atstovaujama taryboje ir sei
nę" riedėjo ir kaimyninių
balsuoti už 6 asmenis į tarybą pirmininką, kuris palaiko ry (po Amerikos) apmokestinti jų
me.
tos gerovė. „Aš laikau savo kraštų ekonomijos lygis. Nors
gaunamas
pensijas.
Iš
tiesų
Balsuoti gali visi nuo 18 me ir už 3 atstovus į PLB seimą. šius su Krašto valdyba ir in
šventa pareigą suvienyti Rusi Lietuva pastaruoju metu vis
tų amžiaus, įskaitant ir nelie- Vakarų apygardos kandidatų formuoja tarybos narius apie viskas yra ne taip.
* Klaipėdos universiteto jos gyventojus, suburti visus labiau krypsta į Vakarų rin
1999 m. gruodžio 29 d. įsi-, rektorius Stasys Vaitekūnas jos piliečius, prie svarbių,
jos veiklą ar praveda kores. tuvių kilmės sutuoktinius. sąrašas yra toks:
I tarybą: 1. Gediminas Leš- pondencinius balsavimus ir galiojo JAV ir Lietuvos dvigu penktadienį kreipėsi į uosta apibrėžtų darbų bei siekių, kas, bet geresni prekybiniai
Balsuoti galima asmeniškai ar
bo apmokestinimo išvengimo miesčio merą prašydamas pa kad jie kiekvieną dienos minu ryšiai su Rusija taip pat nepa
paštu. Norintys balsuoti paš kys, 2. Juozas Pupius, 3. Gied t.t.
JAV LB tarybos rinkimai sutartis. Ši sutartis pakeitė dėti panaikinti įsiskolinimus tę atsimintų — mes esame kenktų.
tu, kreipkitės į LA apylinkės rė Milas, 4. Angelė Nelsienė,
rinkimų komisijos pirmininką 5. Antanas Polikaitis, 6. Vy yra pravedami per apygardas, pensijų iš JAV apmokestinimo už šiai aukštajai mokyklai viena tauta ir jos žmonės",
Nieko neturėtų stebinti Bo
kurių JAV yra devynios. Va Lietuvoje tvarką. Įsigaliojus tiektą šilumą bei kitas komu kalbėjo prezidentas.
Vytautą Černių (telefonas tautas Vidugiris.
ris Jelcin populiarumo sau
sutarčiai, „Sočiai Security" nalines paslaugas. Anot rek
Jis taip pat pabrėžė, kad lėlydis. Kone kiekvienoje, po
pensijos Lietuvoje nebeapmo- toriaus, universiteto skolos už sekmadienį įvykusi prezidento Sovietų Sąjungos sužlugimo
kestinamoe jokiu atveju. Tuo šildymo sezono metu sunaudo inauguracija buvusi pirmasis laisvę atgavusioje valstybėje
tarpu privačių fondų išmoka tą šilumos energiją siekia apie demokratiškas ir taikus pa demokratiėimo pradžios vadai
mos pensijos Lietuvoje neap 400,000 litų, vis dar neatsi reigų pačioje valdžios perdavi savo populiarumą prarado.
mokestinamos tik tuo atveju, skaityta su elektros, vandens mas. Tai. pirmasis toks atvejis Tai atsitiko ir Lenkijoje, ir
jeigu jos neapmokestinamos ir bei kitais komunalinių paslau Rusijoje per daugiau kaip Čekoslovakijoje, ir Lietuvoje,
Jungtinėse Valstijose. Jeigu gų tiekėjais. Jiems įsiskolini 1,100 metų.
kur Vytautas Landsbergis, iš
šios pensijos buvo apmokestin mai sudaro dar apie 300,000
Iš buvusio prezidento Beris vedęs tautą į nepriklausomy
tos gyvenant Jungtinėse Val litų. Kadangi iš valstybės biu
Jelcin šypsenos galėjome su bę, šiandien įvairiausiais bū
stijose, persikėlus gyventi į džeto skiriamų lėšų pakanka
prasti, kad savo įpėdiniu jis dais juodinamas. Galima būtų
Lietuvą, mokesčių Jungti tik dėstytojų atlyginimams,
patenkintas, jo politikai pri spėlioti, kad toks nusisukimas
nėms Valstijoms už jas mokėti minėtos sumos nemažėja. (Eitai
taria. Taip pat tikisi, kad Pu nuo nusipelniusių tautai žmo
nebereikia. Pagal dvigubo ap
tin padarys, ko jis neįstengė nių yra tam tikra prasme bu
mokestinimo išvengimo sutar
• Kaišiadorys. Kovo 25 d. atlikti, būtent, sujungti įvai vusios sistemos ir jos ištikimų
tį šios pensijos apmokestina Kaišiadorių sielovados vysku
rias partijas (ypač komunis tarnų kerštas. Jie ilgainiui
mos tik Lietuvoje. Apmokesti pijos „Vilties tilto" devynių
tus, kurie antroje Jelcin prezi prie naujosios santvarkos pri
nant jas Lietuvoje, taikomos skyrių bendradarbiams centre
dentavimo kadencijoje turėjo sitaiko, bet niekad negali at
tokios pačios apmokestinimo vyko Gavėnios rekolekcijos te
daugumą Dūmoje), bendriems leisti asmenims, kurie, jų nuo
taisyklės, kokios buvo taiko ma „Tikroji gyvenimo duona".
darbams Rusijos gerovei. Kaip mone, suardė senąją tvarką ir
mos ir JAV. Tai yra, Lietuvoje Rekolekcijoms vadovavo diak.
iš anksčiau žinome, Putin jau nustūmė nuo pelningo, sotaus
Karaliaučiaus krašto Būdviečių lietuviškos mokyklėlės vaikų dalis Kalėdų eglutes programoje. Vadovė Marytė apmokestinamos tik tos pri A. Baltuškoms.
komunistus iš dalies „prisi lovio.
Grikšaitė.

VEPRIAI - WEPPEREN - VEPŠI
JONAS ŠARKA
Tęsinys
Nr.4
Vaikai ir paaugliai bei
subrendę bernai puolė tų sal
dainių pasirinkti, bematant
apversdami jos stalą su moli
niais švilpukais, dūdelėmis ir
kitomis prekėmis. Nemažai
aplaužė ir palapinę. Iš tiesų
tie šposininkai — kaimynai
man ir neatrodė krikščionimis
esant... Policija į šį incidentą
visai nekreipė dėmesio, nes
kaip tik tuo metu, dienai artė
jant į vakarą ir maldininkams
bebaigiant skirstytis namo, jie
skubėjo į daug rimtesnio inci
dento vietą.
Kažkur prie piliakalnio ir
Riešės, turbūt prie to velnio
nešto ir pamesto akmens, se
nas sąskaitas suvesti rado
progą dvi „zimagorų" — grio
viakasių grupės. Jie taip susiki
virčijo, kad po trumpai už
trukusio mūšio daug kraujo

buvo pralieta nuo susipjaustymų ilgokais peiliais, ku
riuos, manau, iš jau minėtų
„budelninkų" buvo nusipirkę.
Kai kurie tų kovotojų išbėgio
jo, pamatę šaunamais ginklais
nešinus policininkus ir šau
lius, kiti pasidavė, o trys, sun
kiausiai sužeisti, buvo arkli
niu vežimu nugabenti pas
šiauriniame miestelio gale gy
venusį felčerį Gaučį. Mes vai
kai nesidrovėjome iš toliau
stebėti atliekamą operaciją
ant užpakalinių jo namo ce
mentinių laiptų, kur jis, į ilgą,
lenktą adatą įsivėręs siūlą,
bandė susiūti rusiškai riebiai
besikeičiančių
grioviakasių
žaizdas. Žaizdų užmarinimui
buvo vartojama iš skersai gat
vės buvusios užeigos-smuklės
atneštas degtinės ar spirito
butelis Man atrodė, kad nuo

užpylimo ant žaizdų jie daugiau kentėjo, negu nuo tos
išriestos (originaliai gyvulių
žaizdoms siūti skirtos), adatos
dūrių. Man taip gal tik atrodė,
bet kažkodėl iš jų žaizdų krau
jas netekėjo. Tik vėliau, po keletos metų, pamatęs mano tė
čio ūkyje dirbusį rusą belaisvį
kraujuojant nuo įsipjovimo
skustuvu, įsitikinau, kad ru
sai buvo žmonės kaip ir mes...
O tą žilabarzdį, kantrųjį se
nuką Gaučį iki šios dienos lai
kau stebukladariu. Jis buvo
tėvas žymaus literato, visuo
menės veikėjo, daugybės kny
gų vertėjo į lietuvių kalbą —
Povilo Gaudo.
Vepriai, o ypač Veprių Kal
varijos, buvo pasidarę labai
svarbūs objektai komunistinei
— tarybinei valdžiai pokario
metais. Visos Kalvarijų kop
lytėlės, išskyrus vieną bažny
čios šventoriuje, 1963 metais
buvo sunaikintos. Tuos įvy
kius gana vaizdžiai aprašė Al
fas Pakėnas „Kauno dienos"
1998 m. birželio 20 d. laidoje.

Jų eigą jis užrašė iš Algio Surdoko, vadinamojo Baltojo to
krašto metraštininko pasakojimą- Tai ilgametis Veprių Šv.
Mergelės Marijos Rožančinės
zakristijonas ir bažnyčios ko
miteto pirmininkas.
Koplytėles traktoriais griovė
per du kartus. Pirmą kartą tai
įvyko birželio vidury, apie dvi
savaites po Sekminių. Griovė
jai buvo atvežti iš Ukmergės
— rajono miesto, esančio gal
15 km į šiaurę nuo Veprių. Al
gis Surdokas pasakojo: „Trak
toriai vietiniai — paimti iš
proftechninės mokyklos. Už
kabino trosu už koplytėlės ir
traukė. Mes dar iš karto ban
dėme ja^ ginti, sustojom toliau
ir prisirinkom akmenų. Pra
dėjom metyti akmenimis —
lyg karas aplink. Atvažiavo
milicija ir išvaikė. Man tada
atrodė, kad koplyčių negriau
na, o žudo — kaip žmones,
kaip šventas moteris su vai
kais. Tų koplytėlių paveiks
luose jos laikė ant rankų savo
vaikelius"..

Iš pirmo karto nebuvo visos
koplytėlės nuverstos. Algis
Surdokas nežinojo, kodėl taip
įvyko. Pirmieji griovėjai gal
atsisakė. Antrąkart pradėjo
griauti rudeniop.
„Skaudžiausia, kad tas liku
sias koplytėles apsiėmė sunai
kinti savas žmogus, proftech
ninės mokyklos meistras Ze
nonas Tarasevičius... Buvo
partinis, mėgo išgert, sako,
išgėręs ir griovė. Vėliau jj pra
minė Veprių Barabu... Ir jo gy
venimas — klaiki tragedija.
Motina jam nedavė ramybes
dėl tų koplyčių griovimo. Sa
kydavo, jai tai buvo kaip Kris
taus nukryžiavimas. Bet sūnų
labai mylėjo. Žinai gi
moti
na. Gal po dešimties metų va
žiavo tas niekdarys iš Pabais
ko Gelvonų link, ir užmušė jį
mašina pakalnėj. Sužinojusi
apie sūnaus žūtį, tą pačią va
landą mirė jo motina. Kaip ko
kiam rašte ar knygoj. Matyt
— neatlaikė širdis — tiek ji
dėl jo sielojosi...
(B.d.)

Veprių Kalvarijų maldininką

.

I
*
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BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

KANONIZUOTA VILNIUJE GYVENUSI
VIENUOLĖ FAUSTINA KOVALSKA
Pirmasis sekmadienis po duoti tokį leidimą. Netrukus
Velykų yra Dieviškojo gailes sesuo Faustina buvo perkelta
tingumo šventė. Jos minė į Varšuvą ir Dieviškojo gailes
jimas susijęs su šventąja tingumo kongregacijos įkū
Faustina Kovalska (1905- rimo 1955 m. nebesulaukė.
1938), nuo 1933 iki 1936 m. Mirė džiova 1938 m.
gyvenusia Vilniuje, Dievo Mo
Popiežius Jonas Paulius II
tinos seserų kongregacijos vie visą laiką gerbė sesers Fausti
nuolyne.
nos atminimą ir jos pradėtą
Palaimintoji Faustina Ko dvasinį judėjimą. Būdamas
valska. daugelio teologų laiko Krokuvos arkivyskupas nu
ma žymiausia XX amžiaus rodė 1965 m. pradėti tirti se
Bažnyčios mistike, visą gyve sers Faustinos beatifikacijos
nimą buvo labai paprasta, bylą. Jos apreiškimais iki tol
kukli vienuolė. Ji buvo trečias buvo abejojama, nors mons.
vaikas dešimt vaikų turėju M. Sopočkos pastangomis šis
sioje vargingoje ir pamaldžio dvasinis judėjimas jau buvo
je lenkų šeimoje (krikšto var plačiai paplitęs Lenkijoje.
das - Elena). Nuo mažens bu Deja, 1959 m. Vatikano Ti
vo pamaldi. Kad padėtų savo kėjimo doktrinos kongregacija
šeimai, keturiolikmetė mer specialiu potvarkiu uždraudė
gaitė pradėjo dirbti aukle. skleisti Dieviškojo gailestin
Septynerių metų Elena pajun gumo garbinimą taip, kaip jis
ta kvietimą atsiduoti dvasi buvo pateiktas sesers Fausti
niam gyvenimui ir pradeda nos mokyme. Manoma, kad
ieškoti kelių į vienuolyną. Po šiam sprendimui pasirodyti
kelių nesėkmingų bandymų, pasitarnavo netikslus „Dieno
nes vienuolynai tuo metu raščio" vertimas į prancūzų
buvo elitinės bendruomenės, kalbą. Mons. M. Sopočka ap
pagaliau 1925 m. ji priimama kaitintas perlenkimais, fana
į Gailestingosios Dievo moti tizmu. Štai tokiomis aplin
nos seserų vienuolyną Varšu kybėmis Krokuvos arkivys
voje ir gauna sesers Marijos kupas K.Voityla ir sudarė die
Faustinos vardą. Kur begyve cezinę komisiją sesers Fausti
no - Krokuvos, Plocko ar Vil nos gyvenimui tirti. Vatika
niaus vienuolynuose, sesuo nas leidimą davė. Ji paskel
Faustina kruopščiai ir nuo biama Dievo tarnaite. 1966 m.
lankiai dirbo pačius papras ekshumuojami jos palaikai ir
čiausius virėjos, sodininkės, perkeliami į Gailestingosios
durininkės darbus. Išliko Dievo Motinos seserų kon
linksma ir kupina nesava gregacijos koplyčią Krokuvos
naudiškos meilės artimui.
priemiestyje. 1978 m. atšau
Tikinčiųjų pasaulyje plačiai kiamas draudimas. 1981 m.
žinomas sesers Faustinos Jonas Paulius II enciklikoje
„Dienoraštis'',
(pavadintas „Dives in Misericordia" (Tur
„Dieviškasis gailestingumas tingas gailestingume) kaip tik
mano sieloje"), kurį jai patarė nagrinėja šią temą. Tuo jis
rašyti Vilniuje jos dvasiniu norėjo priminti apie paprastą
vadovu buvęs žymus dvasi moterį, ypatingu būdu pertei
ninkas, Stepono Batoro uni kusią Velykų žinią apie gai
versiteto teologijos profesorius lestingąjį Kristų ne tik Lenki
ir Šv. Mykolo parapijos klebo jai, bet ir visam pasauliui.
nas mons. Michalas Sopočka. 1993 m. balandžio 18 d., Gai
Savo dienoraštyje Faustina lestingumo sekmadienį, po
rūpestingai žymėjo jau apsi piežius vienuolę Faustiną, ku
reiškiančio Jėzaus nurodymus rios liturginė minėjimo diena
skelbti gailestingumą. Nors yra spalio 5-oji (tą dieną įvyko
autorė turėjo menką išsila vienas iš stebuklingų išgiji
vinimą, dienoraštyje daug mų), paskelbė Bažnyčios pa
mistinių vaizdų, teologinių laimintąja.
formuluočių, todėl jos raštai
1981 m. sunkiai sužeistas
priskiriami dvasinei klasikai, Popiežius
savo
išgijimą
panašiai kaip Kotrynos Sie- pavedė Dieviškajam gailestin
nietės ir Teresės iš Lizju.
gumui ir Fatimos Dievo Moti
Kunigo M. Sopočkos rūpes nai. Gydydamasis skaitė vie
čiu Vilniaus dailininkas E. nuolės Faustinos „Dienoraš
Kazimierovskis nutapė Gai tį", kuris jam stiprino viltį ir
lestingojo Jėzaus atvaizdą. grąžinojėgas.
Seseriai Faustinai jis buvo
Neseniai, 2000 m. balandžio
apreikštas ir paprašyta jį gar 30 d., vienuolė Marija Kovals
binti, ypač Gailestingumo sek ka paskelbta Šventąja.
Parengta pagal
madienį. Leidus arkivysku
„XXI amžius". 2000, Nr. 32
pui R. Jalbžikovskiui, pa
veikslas Aušros vartų šven
tovėje pirmą kartą buvo iš
KONFERENCIJA
statytas 1935 m. balandžio 2628 d. Kopijos su užrašu "Jė „KRIKŠČIONIŠKA ŠEIMA
— 2000"
zau, aš pasitikiu Tavim" pa
sklido po Vidurio Europą. Šis
Kovo 12 d. Marijampolės
atvaizdas glaudžiai susijęs su dramos teatro salėje Šeimos
Gailestingumo
sekmadienio centras surengė konferenci
liturgija, kurioje skaitoma ją „Krikščioniška § e į ma —
Evangelijos pagal šv. Joną 2000". Konferencijos dalyvius
ištrauka apie prisikėlusio pasveikinęs vysk. J. Žemaitis,
Kristaus pasirodymą Aukš MIC, akcentavo, jog amžina
tutiniame kambaryje ir apie jame Dievo plane šeimai ski
Atgailos sakramento įsteigimą riama įpatinga vieta, primin
Jn 20, 19-29). Parodomas damas, kad popiežius Jonas
išganytojas, prisikėlęs iš nu Paulius II krikščionišką šeimą
mirusių ir nešantis ramybę yra pavadinęs namų Bažnvatleidžiant
nuodėmes
Jo čia. Kun. V. Aliulis, MIC.
kančios ant kryžiaus kaina.
remdamasis šventojo Tėvo
Remiama
dvasios
tėvo, mintimis, pabrėžė tvirtos šei
Faustina toliau vystė Die mos svarbą. Anot prelegento,
viškojo gailestingumo dvasinę šiuo metu jaučiamas įvairių
tematiką. Pagal apreikštas jėgų puolimas prieš šeimą: tai
maldai ji parašė Dieviškojo lengvai teikiamos ištuokos, re
(jaile-tingumo rožinį ir buvo klamuojamas palaidumas, tos
įsitikinusi, kad Jėzus nori, pačios lyties žmonių santuoka
jot ji Vilniuje įkurtų Die- ir pan. Visuomenėje, kurioje
•. >l>.-i|r> gailestingumo kon- žodžiai meilė ir laisvė yra la
_'p pariją Arkivyskupas delsė biausiai suniokoti žodžiai, ti-

ALTTOMOeiJO.NMyUSVBriATS?
IR GYVYBES DRAUDMAS.

Ateitininkų namuose vykusio Gavėnios susikaupimo pertr. ikos metu būrelis dalyvių aiškinasi kilusius klausimus
Nuotr Ritones Rudaitienės

kintieji turi tapti kritiška šei
mos kultūros sąžine. Kun. V.
Aliulis, MIC, kalbėdamas apie
svarbiausius Bažnyčios šeimai
keliamus uždavinius, kaip
aukščiausią šeimos išraišką
nurodė apaštalaujančią šeimą.
„Šeimai reikia Bažnyčios ir
Bažnyčiai reikia šeimos", —
baigdamas sakė kun. V. Aliu
lis, MIC.
Kauno šeimos centro psicho
logė Z. Vasiliauskaitė kalbėjo
apie bendravimo problemas
šeimoje. Ji pažymėjo, jog ten
ka konsultuoti tūkstančius
šeimų, išgyvenančių dvasinę
ir psichologinę krizę. Jos nuo
mone, pseudopsichologinių dok
trinų gausybėj, kur daug kas
pateikiama kaip dorybė, žmo
gui labai sunku teisingai pasi
rinkti. Lietuvos šeimos centro
direktorė dr. N. Liobikienė
apžvelgė šeimos centrų pa
tirtį, užduotis bei problemas,
su kuriomis tenka susidurti.
Po konferencijos surengtoje
agapėje diskutuota įvairiomis
temomis, konferencijos prele
gentai atsakinėjo į klausimus.
BŽ, 2000 m., Nr.6
ŠVENTĖ SAVO VEIKLOS
PENKMETĮ
Kovo 17-19 d. įvairiais ren
giniais paminėtas Klaipėdos
Dvasinės pagalbos jaunimo
(DPJC) veiklos penkmetis. Mi
nėjimas prasidėjo Atvirų durų
diena kovo 17-ąją.. Į DPJC
buvo kviečiama apsilankyti ir
su šio centro veikla susi
pažinti tiek klaipėdiečiai, tiek
svečiai, taip pat buvę DPJC
savanoriai. Centro veiklos
penkerių metų sukakties pro
ga surengtoje konferencijoje
buvo apžvelgti visų dešimties
programų savanorių nuveikti
darbai. Per šiuos penkerius
metus nuo centro įsikūrimo
savanoriai yra dirbę per
88,000 tūkst. valandų. Konfe
rencijos dalyviams koncertavo
grupė ^Airija".
Kovo 19 d. Šv. Juozapo Dar
bininko bažnyčioje aukotose
šv. Mišiose dalyvavo Lietuvos
prezidentas Valdas Adamkus
su žmona Alma. Centro su
manytojas ir vienas iš steigėjų
kun. E. Putrimas per pa
mokslą apmąstė savanorystės
prasmę, akcentavo organiza
cijų, ugdančių žmonių atjautą,
gailestingumą ir kitas krikš
čioniškas vertybes, svarbą vi
suomenei. Iškilmių dalyviams
buvo parodyta talentingai pa
rengta koncertinė programa.
Šio tikrai reikšmingo Klaipė
doje centro veikla pasidžiau
gė Lietuvos prezidentas V.
Adamkus, DPJC direktorius
R. Liškauskas, Šv. Juozapo
Darbininko parapijos klebo
nas A. Baniulis, SJ, ir kiti
iškilmių dalyviai.
B2. 2000 m., Nr. 6
Prelatą
Leoną
PeckPeciukevičių, gimusį Fila
delfijoje, studijavusį Vilka
viškio kunigų seminarijoje,
talkinantį Lietuvių katalikų
religinei šalpai bei atstatytoje
Vilkaviškio katedroje įrengusį
altorių,
vyskupas
Juozas
Žemaitis pakėlė į kapitulos
garbes kanauninkus.

SESELIŲ DARBŲ KALNAI
AUKŠTI

GREIT PARDUODA
RE/MAX
REALTOR5
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Agentas Frank Zapoks k Off. Mgr Auksė
S. Kane kalba lietuviškai

RIMAS LSTANKUS

FRANK ZAPOUS
32081/2 Weet96th Street
Tei. (706) 424-8864
(773)581-8854

•Greitas ir šakningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensirankams nuolaida

Window VYashers Nccdcd!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's license and transporiation. Mušt befluentin English.
L A . McMahoa Window VVashing.
TcL 800-820-6155.
TAISOME

work 12 days and off two days. Most
jobs in southern Wiscoosin and northem Illinois. R*quired mist speak Enilish, experience, refereaces, dnver i
license ntttt call B—t Htafakcare
Interaatioaai, 1-262-7*3-2*15. Eam
$85 to $150 per day. Need someone lor
a quadruple|ic (Male-letal). Need 3
women for Altzheimer ptoent WU1 iaterview on Wednesday.

Pokalbis su visos Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos
SKALBIMO MAŠINAS,
seserų vienuolijos viršininke dr. Albina Pajerskaite
Reikalingi vyrai ir moterys aassą
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
valymui Naperville rajone.
SISTEMAS,
VIRYKLAS,
Ses. Albina sausio mėnesį Kryžiaus bažnyčią
padarė
Pageidaujama, kad turėtu savo
ORO VĖSINTUVUS.
aplankė visus skyrius Šiaurės knygų sandėliu. Vėliau paver
automobilį. Geros darbo sąlygos.
H.DECKYS
Galima susikalbėti rusiškai,
Amerikoje. Ji daugiausia laiko tė Filharmonijos sale. 1992 m.
TEL. 773-585-6624
lietuviškai. Tel. 630-579-13(6;
praleido Šiaurės Amerikos grąžino visus nugyventus vie
«frMHH2,
am 1
vienuolyno centre Putnam, Ct. nuolyno pastatus su bažnyčia
HelpWanted
Vienuolyno skyriai JAV yra Vilniaus vyskupijai su sąlyga, Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits". įdedame
Experienced esthetician, busy
Putname ir Čikagoje, o Kana kad viskas bus atstatyta val
lietvamzdžius
(gutters) ir
Naperville salon/SPA Gresi workdoje — Toronte bei Montrea- džios lėšomis. Pažadai buvo
įng environment. Guarantee. Bendengiame
stogus.
Skambinti
f
užmiršti. Vanduo bėgo per
lyje.
efits. High retail commiskm. TeL
Romui
tel.
630-774-1025.
"
— Ses. Albina, kokia veik prakiurusius stogus, sienos
630-355-9700.
SJSJ
la yra Šiaurės Amerikos trupėjo. 1995 m. arkiv. Aud
rys Bačkis grąžino visus vie
skyriuose?
Rimtas 32 metų vyras ieško
Pažintines keliones po
— Čikagoje seserys dalyvau nuolyno pastatus N.P.M.M.
darbo. Turi patirties:
Čikagą ir Illinois valstiją.
ja visoje lietuviškoje veikloje, seserims.
automechaniko, statybose.
TeL 312-560-1125;
ypač jaunimo. Jų didelis dar
TeL 630-495-5275,
§
708-205-1394;
— Gal galėtumėte papa
bas yra religijos mokymas ir sakoti apie šio vienuolyno
palikti žinutę.
*
708-442-7516.
ruošimas Pirmajai komunijai. pastatus?
pranciškonus. Septynis pri
Jaunimo centre jos turi 280
— Šis vienuolynas yra tarp kalė prie kryžių ant plikos barėliai. Namo kieme, buvusi
mokinių, o Lemonte 360. Šalia S. Daukanto aikštės ir L.
valgykla, numatyta apsistoji
to, dar jos padeda žmonėms, Stuokos Gucevičiaus gatvių. kalvos, dabartinio Kryžių Kal mo vieta atvykusiems paskai
kuriems reikalinga pagalba. Žemės yra 0.55 ha plotas, su no. Jų lavonus sumetė į Vilne tininkams, seminarų vedė
Toronte veikla labai panaši į darantis trikampį, kurio smai lę. Kitiems septyniems nukir jams bei mišrių grupių bend
Čikagos. Ten dar prisideda galyje susikerta šios gatvės. to galvas vietoje. Sugrįžęs radarbiavimui su pakviestais
senų žmonių globa. Montrea- Šv. Kryžiaus bažnyčia, stovin Goštautas surinko kankinių svečiais. Čia bus vienas dide
lyje seselės aptarnauja para ti prie S. Daukanto aikštės, kūnus ir gražiai palaidojo ten, lis kambarys, tarnaujantis
piją, ruošia vaikas Pirmajai sujungta su kolonų sale šiau kur dabar stovi Šv. Kryžiaus bendravimui ir valgyklai, ir 8
komunijai ir globoja senukus. rėje, kuri dar toliau prijungia bažnyčia. Ant jų kapo pastatė gyvenami kambariai su visais
Ši vietovė mažėja, nes jauni vienuolyno pastatą, einantį kryžių, kuris dabar yra Šv. patogumais.
mas išsikelia. Putname yra paraleliai su bažnyčia. Tie Kryžiaus bažnyčioje. Prie to
Namukas prie senosios gyni
Šiaurės Amerikos vienuolyno trys pastatai sudaro uždarą kryžiaus, prašant kankinių mo sienos yra skirtas vargšų
centras, Matulaičio namai se kiemą iš trijų pusių. Rytinia užtarimo, pagijo kan. Jonas pirmosios pagalbos punktui,
neliams su 119 gyventojų. Vi me bažnyčios gale yra šildymo Andriuškevičius, vėliau tapęs kuriame bus 4 gydytojų ligo
la Marija su 8 individualiais mazgo namas. Toliau kieme Kijevo vyskupu. Jis parašė pa nių apžiūros kabinetai, sto
buteliais, vyresniems žmo stovi buvusios vienuolyno val dėkos himną marmurinėje matologinis kabinetas, labo
nėms yra Thompson, CT. „Ne gyklos namas. Dar toliau, į ry lentoje, kuri yra prikalta prie ratorija, mažas Rentgeno ka
ringos" stovykla gražiuose tus, prie mūrinės sienos, yra koplyčios durų. Šis kanaunin binetas, socialinės globos kabi
Vermonto kalnuose yra lietu sargo namelis, kuriame dabar ko pagijimas išgarsino menku netas, ligonių globos namuose
viškai ir angliškai kalbančiam gyvena dvi seselės. Prie mūri tę Šv. Kryžiaus bažnyčią. kabinetas, skalbykla, labdaros
jaunimui. Be to, yra šeimų nės sienos yra garažas, san Žmonės gausiai lanko šią išdavimo patalpa, virtuvė, ras
stovykla abiem kalbomis kal dėliai ir transformatoriaus pa šventyklą, meldžiasi į kanki tinės, archyvas ir kitos patal
nius pranciškonus ir Šv. Mer
bantiems. Žiemą čia būna statas.
gelę Mariją, prašydami malo pos.
įvairūs kursai ir seminarai.
Šv. Kryžiaus bažnyčia su
— Atrodo, kad šitas boni nių, gyvojo šaltinėlio vandeniu
Lietuvoje yra šeši N.P.M.M. fratrų vienuolynas yra ga gydo akis ir žaizdas. Vysk. stebuklingu kryžiumi, Šv.
seserų centrai: Kaune, Mari na senas. Ką galite apie ji Paulius Algimantas Alšėniš Mergelės Marijos paveikslu ir
jampolėje, Alytuje, Rumbokis pastatė 1543 m. kankinių gyvojo vandens šulinėliu tar
pasakyti?
niuose, Utenoje, Kaišiadoryse
— Vienuolius įkurdino prie garbei Šv. Kryžius koplyčią. naus kiekvieno žmogaus gero
ir Vilniuje. Kaune, Matulaičio
Šv. Kryžiaus koplyčios Vil Koplyčiai pradėjus griūti, vei, sveikatai, susikaupimui
name, yra dvasinio atsinauji
1635 m. vysk. Abraomas Vai bei atgaivai.
nimo ir organizacijų centras. niaus vyskupas Abraomas nius pastatė mūrinę Šv. Kry
— Kiek kainuos i i o dide
Vainius
1635
m.,
užrašęs
vie
Čia vyksta įvairūs seminarai,
žiaus bažnyčią bei ligoninę ir lio projekto įgyvendini
nuoliam
ir
prie
jos
buvusius
rekolekcijos, suvažiavimai, lei
visa tai perdavė vienuoliams mas?
džiami jaunimui laikraštėliai. pastatus. Jie pastatė bonifra bonifratrams.)
— Kaip apskaičiavimai ro
Marijampolė yra Nekaltai trams bažnyčią ir prie jos li
do, kainuos 2,000,000 dol. Iki
goninę.
Rusų
valdžia
1843
m.
—
Ses.
Albina,
koks
yra
Pradėtosios Šve. M. Marijos
šio laiko yra suaukota 113,000
seserų gimtinė ir veiklos pra uždarė vienuolyną. Bažnyčią šio naujojo jūsų centro
dol. Olandijos seserys pranciš
džia nuo 1918 m. Jos buvo pir perėmė kunigai pasauliečiai, o tikslas?
— Mes jį pavadinome Vil konės, Olandijos Princo Ber
moji lietuviška seserų vienuo ligoninę perkėlė į Naująją Vil
nardo fondas, JAV Vyskupų
lija nepriklausomoje Lietuvo nią. Bažnyčia yra žinoma savo niaus Senamiesčio dvasinio,
konferencija, Kjrche In Not,
je. Seserys, atgavę sovietų nu gyvojo vandens šuliniu rūsyje, socialinio ir kultūrinio atgimi
kairėje
pusėje
nuo
didžiųjų
mo centru, kuris įkuriamas Lietuvos Kultūros ministerija
gyventus pastatus, aptvarkė.
durų.
Žmonės
semia
vandenį
Šv. Kryžiaus bažnyčios ir vie ir atskiri aukotojai. Dar olan
Ten dabar veikia naujokynas,
iš
šulinėlio,
tikėdami
jį
turint
nuolyno pastatuose. Šis cent dai yra pažadėję 75,000 dol.,
seserų slaugos namai ir gat
gydymo
galią,
pasimeldus,
ras turės jungti žmones, kurti tada turėsime bent 80 proc.
vės vaikų laikinosios priežiū
reikalingų lėšų atstatyti pir
ros namai. Alytuje — Rumbo- prašant Marijos užtarimo. Pa dvasines, socialines ir kultū
mosios pagalbos vargšams
niuose veikia r.ašlaitynas ir davimas pasakoja, kad pir rines vertybes, kurios žmogų
punktui. Vargšams punkto
senelių slaugos namas. Uteno mąją bažnyčią pastatė pran vestų arčiau prie Dievo ir
žmogus pamiltų žmogų. Ši įrengimas ir aparatūra kai
je keturios seserys dirba kaip ciškonai.
(Šių eilučių autorius užklau vieta yra pačiame Vilniaus nuos 350,000 dol.
motinos su našlaičiais, ruošia
— Jūs anksčiau sakėte,
Pirmajai komunijai, globoja sė istoriką kun. Rapolą Kra centre, prieš pat prezidentūrą.
kad
Lietuvoje yra 93 •eše
ateitininkus ir padeda parapi sauską, ar jis turi žinių apie Jis galės patraukti ne tik lie
rys,
o
šiaurės Amerikoje 29
tuvius,
bet
ir
užsieniečius,
jai. Kaišiadoryse seserys dirba Šv. Kryžiaus bažnyčią. Jis pa
ir
jų
dalis
ne pirmo* jau
lankančius
valdžios
įstaigas
kurijoje, parapijoje ir jaunimo rūpino ištraukų iš keletos
nystės.
Ar
jūsų
darbai nėra
ar
Vilnių.
organizacijose.
knygų. Čia panaudota dalis iš
didesni
ui
jus
pačias?
J. Vaišnoros, MIC, „Marijos
Senojo vienuolyno pirmojo
— Taip, bet Dievas duoda
— Ses. Albina, kaip i i Šv. Garbinimas Lietuvoje", LKMA aukšto kolonų salė numatoma
Kryžiaus bažnyčia ir pasta leidinys #5. Kur stovi Šv. Kry socialinio kultūrinio ugdymo vis naujų seserų. Šiemet tu
tai — vienuolynas atsidūrė žiaus bažnyčia, pagal legendą, renginiams. Senoji gotikos sti rime 5 naujas kandidates noJūsų, o ne kurio nors kito 1333 m., kovo 4 d. lietuviai liaus koplyčia numatyta ka vicijate. Be to, vis daugiau pa
vienuolyno globoje?
pagonys toje vietoje nužudė 14 merinei muzikai ir kitokiems sauliečių įsijungia į šį apaš
— Kadangi vienuoliai boni pranciškonų. Pranciškonus į renginiams. Šalia jos yra dar talavimo darbą. Su Dievo pa
fratrai išvyko iš Vilniaus po II Lietuvą buvo pasikvietęs Pet du darbo kambariai ir prieš galba viskas nugalima. Mums
Pasaulinio karo, Vilniaus vys ras Goštautas ir apgyvendinęs kambariai. Antras ir trečias reikalinga visokia pagalba.
kupuos valdytojas paskyrė se savo namuose. Jo namai buvo aukštas užpildytas atskirais
Sesele Albina, sis Jūsų.
seris perimti visą vienuolyną. ten, kur dabar yra vyskupų kambariais. Šalia 17 gyvena projektas bus Vilniaus ir
(Seserys atvyko 1939 m. į Vil rūmai. L. D. kunigaikščiui Al mų kambarių, yra virtuvė, visos Lietuvos švyturys.
nių). 1948 m. viską nacionali girdui su Goštautu išvykus iš valgomasis, vonios, sanitari Dėkoju u i pokalbi
zavo sovietine valdžia. Šv. Vilniaus, pagonys užpuolė niai mazgai ir kiti maži kam
Kalbėjosi J . Rygelis

vo „atributais" prieš „teisėjus",
kuriems dažnai greičiau turė
tų džiovintos slyvos rūpėti, lie
tuvaites, kurios iš tikro visos
yra labai gražios, randa daug
įdomesnių ir svarbesnių už
siėmimų.
Arvydas Barzdukas
Falls Church, VA
APIE POPIEŽIAUS
NEKLAIDINGUMĄ

programos vedėjo klausi
mams. Apskritai, konkrečių
duomenų apie kongresą prog
ramoje btA eik neišgirdome.
Liko neaiiriu, ar kongresas
bus viešas, ar uždaras, ar tiki
masi visuon.enės (gal net išei
vijos?) dalyvavimo, ir jei taip
— kur ir kaip į jį registruotis.
Tiesa, pabaigoje prašė aukų.
P. Vaičekauskui taip pat rū
pėjo „kruvinojo Smetonos reži
mo" posakii bei į tai žiūrovų
kilusi reakcija. Tai nėra, kaip
P. Vaičekauskas „Drauge"
bandė mus įtikinti, A. Lukšos
atsitiktinis padėties ironizavi
mas, bet pakartotinai naudo
jamas, grubokas — vadinkime
— žodingumas. Panašiu reika
lu savo paties kovo mėn. ra
šytame laiške P. Vaičekaus
kas yra teigęs: „Nepaslaptis,
kad A. Lukšos kalbos ir rašto
stilius kai kada aštrokas —
bet toks jau jo stilius". Pana
šiai yra sielvartavęs ir LPKTS
pirmininkai (pagal pareigas
vadovybėje, už A. Lukšą vy
resnis) bei šiuo metu ruošiamo
tarptautinio kongreso pirmi

ninkas P. Jakučionis: girdi, A.
Lukšą pažįstantiems — tai ne
naujiena; tik iš to nedarykite
griežtų išvadų...
Tvarkant ar visuomenei aiš
kinant rimtus reikalus, būtina
rimtai, atsakingai kalbėti. Tai
ypač svarbu visuomeninių or
ganizacijų vadovams ar į už
sienį vykstantiems atstovams.
Taip pat dera žinoti, kam kal
bama: P. Vaičekausko sovie
tinės propagandos teisinimo
šiuo metu Amerikos lietu
viams tikrai nereikia. Kai ku
rios TV programos žiūrovus
pačioje pradžioje jau įspėja
apie galimai užgaunančius
vaizdus ar žodžius. Gal ir lie
tuviams, transliuojant ypatin
gesni „stilių" ar istorijos iro
nizavimą vartojančias asme
nybes, reikėtų iš anksto žiū
rovams pasakyti, kad girdimų
teiginių neimtų už rimtą pi
nigą. Tuomet apsieisime ir be
labai keistų aiškinimų apie
„labai sėkmingus" pareiški
mus.

Š.m. balandžio 19 d. „Drau
go" vedamajame rašoma, kaip
kovo 12 d. popiežius viešai at
siprašė už visos Katalikų Baž
nyčios klaidas, daugelį tas at
siprašymas nustebino, o jau
nesniuosius net sumaišė, nes
tikėta popiežiaus neklaidingu
mu. Paliekama teologams
paaiškinti. Tad tenka bent
trumpai Katekizmo žodžiais
paaiškinti.
Popiežius nėra visų sričių ži
novas. Jis gali suklysti. Ta
čiau, kas kita yra tikėjimo ir
dorovės srityje. Kai jis ką nors
skelbia, kaip vyriausias Baž
Antanas Dundzila
nyčios ganytojas ir tikinčiųjų
McLean, VA
mokytojas, kaip sakoma „ex
cathedra", tikėjimo ir dorovės
Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ'
klausimais, tuomet jis turi
DRAUGĄ a t m i n k i m e savo t e s t a m e n t e
neklaidingumo dovaną. Šita
privilegija naudojasi ir visuo
tinis Bažnyčios vyskupų susi
Anksti šimet Lietuvoje pražydo kaštonai gegužės 4 d. jie jau buvo pasi- rinkimas, bet drauge su po
puošę žiedų kekėmis. Nuotr. Eltos
piežiumi. Tą dovaną Kristus
suteikė Petrui: „Ganyk mano
avis...", ir tuo pačiu jo įpėdi
niams. Šitą tiesą aptarė ir
Mirė 2000 m. gegužės 6 d., 7:20 vai. vakaro, sulaukęs
paskelbė Visuotinas Vatikano
72 metų.
I Susirinkimas 1870 m.
Gyveno Park Ridge, IL, anksčiau Čikagoje, Gage Park
apylinkėje.
Čia ir prasideda abejonės,
Kun. J . Sakevičius, MIC
APIE BALSUPIŲ
Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. Gyveno Kaune.
tai yra, įvykius jungiančių
Chicago, IL
PASLAPTĮ IR VASARIO
Amerikoje išgyveno 51 metus.
grandžių ir neatsakytų klau
16-TOS AKTĄ
simų stoka, būtent: kur buvo
Nuliūdę liko: žmona Vanda Krasauskaitė; sūnūs
saugomas kitas Akto egzem AIŠKINIMO PAPILDYMAS
Tomas su žmona Carolyn, Saulius su žmona Jūrate, Gytis
„Draugo"
šeštadieniniame pliorius? Kas jį saugojo? Kaip
su žmona Grasilda; dukros: Milda su vyru Frank, Asta
Balandžio 11 d. laidoje P.
priede (š.m. kovo 18 d.) buvo jis atsidūrė prezidento kance
su vyru Randy; anūkai: Keith, Mykolas, Antanas,
išspausdinta Justino Sajausko liarijos viršininko žinioje? Kas Vaičekauskas randa reikalo
Kristina, Julytė, Preanna; brolis dr. Romanas Petkus su
aiškinti,
savaip
spalvinti
iš
apybraiža „Balsupių sodybos buvo kanceliarijos viršininku?
žmona Dolores, sesuo Aldona ir jos vyras dr. Pranas
Lietuvos Čikagoje viešėjusio
paslaptis". Pereitais metais aš
Mažeika; dukterėčia Marytė Utz; sūnėnai dr. Jonas
Pijus Bielskus prezidento A. Lukšos kovo 30 d. pareiš
esu parašęs straipsnį „Kur
Mažeika, Petras Mažeika; svainės: Praurimė Ragienė ir
kanceliarijos viršininku tapo kimus lietuvių televizijoje. P.
dingo vasario 16 Akto origina
jos vyras dr. Leonidas, Birutė Podienė.
tik 1921 metais. Iš tikrųjų „po Vaičekauskui spaudoje šį įvy
las". Ačiū „Draugui", kad jis
metų" Lietuva dar ir preziden kį keliant, manau, reikėtų ke
Velionis pašarvotas antradienį, gegužės 9 d. nuo 2 iki
įvertino šio istorinio dokumen
to neturėjo. Valstybės Taryba lių papildymų.
9
vai.
vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401
to svarbą ir padarė simbolišką
Antaną Smetoną prezidentu
S.
Archer
A ve. Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 10
Pirma, nesutikčiau su P.
mostą,
išspausdintes
šį
išrinko 1919 metų balandžio 4 Vaičekausko nuomone, kad
d.
Iš
laidojimo
namų 9:30 vai. ryto a.a. Zenonas bus
straipsnį 1999 metų vasario
d. Tik po „pusmečio, atremon minėtoje programoje svečias
atlydėtas
į
Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijos
16 dienos laidoje, dargi pus
tavus buvusius Kauno guber „labai sėkmingai išsakė savo
bažnyčią,
kurioje
10
vai.
ryto
bus aukojamos gedulingos
lapį papuošęs visų 20-ties
natoriaus rūmus, į juos per mintis". Buvo kitaip: pvz.,
šv.
Mišios
už
Velionio
sielą.
Po
Mišių a.a. Zenonas bus
Akto signatarų portretų nuo
sikėlė valstybės prezidentas nors ir dalyvaudamas kongre
palaidotas
šv.
Kazimiero
lietuvių
kapinėse.
traukomis. Ten aš rašiau: „Čia
A. Smetona", rašo jo biografas so rengimo vadovybėje, A.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
pateiksiu vieną šio akto likimo
Aleksandras Merkelis.
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Lukša programoje maišėsi ir
versiją, kuri greičiausia yra
Kol nebus atsakyti šie, ir gal nežinojo, ar Lietuvai padaryti
Vietoje gėlių prašoma aukoti „Lietuvos Vaikų vilčiai".
tikra, nes jos ištakos yra rimti
dar
kiti, klausimai, Balsupių nuostoliai apskaičiuoti milijo
ir patikimi šaltiniai". Šio ra
Nuliūdę: žmona, sūnūs, dukros, anūkai,
šinio rėmai neleidžia ištisai jų sodyba negalės būti pripažinta ninėmis ar milijardinėmis do
brolis,
sesuo ir kiti giminės.
Nepriklausomybės lerių sumomis. Programos
pakartoti. Jei kam įdomu, tu istorine
Laidotuvių direkt. Donald M Petkus. Tel. 800-994-7600.
rėtų perskaityti tą ilgoką Akto kapaviete. Ji ir liks tik pradžioje jis tik skaitė iš savo
paslaptimi.
užrašų, jo atsakymai neatitiko
straipsnį.
O gal Pijus Bielskus, gaben
Tad suprantama, kad Justi damas bėgliams užsienio pa
no Sajausko apybraižą „Balsu- sus, iš seifo ištraukė ne Ne
čių sodybos paslaptis", sklan priklausomybės Aktą, kurio
džiai ir su literato polėkiu greičiausiai ten ir nebuvo, o
parašytą, skaičiau su dideliu 1920 metų liepos 12 d. Taikos
dėmesiu ir smalsumu. Anks su tarybine Rusija sutartį, su
čiau šios apybraižos nebuvau paties Lenino ranka rašytu
skaitęs ir nieko nežinojau, kad sveikinimu, kur Leninas su
ji jau buvo išspausdinta 1991 formulavęs sutarties pagrindą
metais.
ir prasmę. Tai buvęs būsimos
Autorius tvirtina, kad Aktas sutarties pirmasis punktas.
buvo paslėptas Balsupių sody „Mes nepakeitėme nė vieno jo
boje, ten žuvo ir kad paslap kablelio", — savo atsimini
ties jau niekas neatskleis. Jis muose rašo tų derybų dalyvis,
No one makes roundhub. And whether
baigia savo apybražą jautriu Petras Klimas.
trip travel to Lithuania
you fly Business Class
žodžiu, tardamas, kad gal taip
1940
metų
įvykių
kontekste
easier and more conventent
Economy
Class. you can be
ir geriau, nes „amžiams liks
ta
sutartis
buvo
reikšmingas
than SAS. From Chicago, we
čia knygnešių žemėje, idant
sure our service wtll be vvcrid-dass,
pavasariais prasikaltų žole ar dokumentas.
offer daily service to Vilnius w :h
and vvill altovv you to arnve rested and
Antanas Rukšėnas
kelio dulke nusklęstų ant
just one hassle-free connection
refreshed - all for a reasonabte fare.
Cleveland,
OH
skruosto?"

A. t A.
ZENONAS PETKUS

LAIŠKAI

IR

NUOMONĖS

£

through Stockholm. Our 43C o.m

„MĖSOS TURGUS" — NE
LIETUVAITĖMS
Užuot kartu su Bronium
Juodeliu apgailestavę, kad iš
„grožio karalaičių" rinkimų
„...dingo gražuolės lietuvaitės"
(„Draugo" bal. 28 d. skaitytojų
laiškų skyrius), turėtume tik
džiaugtis, kad pagaliau lietu
vaitės prie tokių atgyvenusių
„mėsos turgų" nebeprisideda.
Atėjo laikas pripažinti, jog visi
žmonės yra savaip gražūs Die
vo vaikai ir atsisakyti ana
chronizmo juos į gražesnius ir
ne taip gražius rūšiuoti. Pa
galvokime, kaip turi jaustis
tos gražios mergaitės, kurios
nelaimi. Užuot „paradavę" sa

A. t A.
MARIA
AUGAITIENĖ

Kur e*j tu, tenai esu ir aš,
Kur būsi tu, tenai būsiu
irai.
Tavo tauta bus mano
tauta,
Ir tavo Dievas bus mano
Dievas.
Kur mirsi tu, tenai
mirsiu ir aš
Ir tenai būsiu palaidota.
Rūtos knyga 1.16-17

Mirė 2000 m. gegužės 6 d. Riverside, CA, sulaukusi
85 metų.
Gimė Lietuvoje 1914 m. gegužės 15 d.
45 metus gyveno Waukegan, IL, vėliau Kalifornijoje.
Nuliūdę liko: duktė Dalia, žentas John Hinshaw ir
giminės Lietuvoje.
A.a. Maria 25 metus dirbo St. Therese C e n t e r
gailestingąja seserimi. Ji priklausė St. Bartholomew
parapijai ir Amerikos Lietuvių Bendruomenei.
Velionė Maria bus pašarvota ketvirtadienį, gegužės
11d. nuo 5 iki 8 vai. vakaro Bradley laidojimo namuose,
10 th St., arti Sheridan, Waukegan, IL. Atsisveikinimas
7 vai. vakaro.
Laidotuvės penktadienį, gegužės 12 d. Po iv. Mišių už
Velionės sielą 10 vai. ryto Holy Family bažnyčioje, 8 St.
ir Lincoln, kurias atnašaus kun. William Zavaski, a.a.
Maria bus palaidota Ascension kapinėse, Libertyville, IL.
Nuliūdę: Dalia ir J o h n bei kiti giminės.
Tel. 847-473-3966

A. t A.
Inž. JONAS LAZAUSKAS
LUKAS
mirė 2000 m. gegužės 5 d., 9:50 vai. vakaro, sulaukęs
79 metų.
Gyveno Beverly Shores, IN.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškyje. Amerikoje išgyveno 50
metų.
Velionis buvo vyras a.a. Reginos Liusės Lukas
Grigaliūnaitės.
Nuliūdę liko dukros: Indrė, Guoda; sūnūs: Juozas,
žmona Lindę, Linas, žmona Sylvia; anūkai: Erik, Neal,
Jason, Amy; Nikolas, Peter; Kanadoje brolis Kazys su
žmona Dana; dukterėčios Danutė, Giedrė su vyru
Leonard bei jų vaikai Linda, Laura, Leonard Jr., bei
giminės Lietuvoje.
Velionis pašarvotas antradieni, gegužės 9 d. nuo 3 iki
8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose. Laidotuvės
įvyks trečiadienį, gegužės 10 d. Iš laidojimo namų 9:00
vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos
gedulingos šv. Mišios už Velionio sielą. Po Mišių a.a.
Jonas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos studentų
korporacijai „Plienas".
Nuliūdusi seimą.
Laidotuvių direkt. Donai M. Petkus. Tel. 800-944-7600.

STA*A4XJAMCC

lt makes a world of difference vvhen
you fly SAS to Lithuania.

Perskaičius šią Justino Sa»
jausko apybraižą, niekam tu
rėtų nekilti abejonių, kad pre
zidento kanceliarijos viršinin
kas dr. Pijus Ęielskus, su savo
broliu Vincu, Balsupių sody
boje paslėpė svarbų dokumen
tą. Bet, kad tas dokumentas
buvo Vasario 16 Akto origina
las — yra rimtų abejonių.
J. Sajauskas rašo, kad, pa
sak spaudos, buvę pasirašyti
du Nepriklausomybės Akto eg
zemplioriai. Vienas jų likęs
pas Joną Basanavičių ir ten
dingęs. „Kitas Akto egzemp
liorius buvo saugomas atski
rai ir po metų atsidūrė Res
publikos prezidento kancelia
rijos viršininko žinioje".

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 9 d., antradienis

Fmd out vvhat a vvorld of difference

departure gjves you a re(axed -•- -n-

SAS can make for your next tnp.

ing arrtvai for busmess or ple^' 'e.

Just call your Travel Agent or SAS
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enjoy same-day travel bacK to

mation and special offers, visit
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Pačiam tulpių žydėjime
Žvaigždžių takais Tu išklydai.
Pakeles smilgą, ramunėlę lankoj
Marias Tu vienumos ir sielvarto palikai...

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
Dr. inž. ANTANAS SKĖRYS
Š. m. gegužės 14 d. šv. Mišios bus aukojamos I. C. C.
koplyčioje 10 vai. ryto Putnam. CT. ir Lietuvoje.
Artimuosius prašome tą dieną prisiminti Velionį
maldoje.
Žmona ir sūnus.

Mylimam Vyrui, Tėvui ir Seneliui

A. t A.
ZENONUI PETKUI
mirus, liūdime kartu su VANDA ir jos visa šeima.
Mūsų nuoširdžiausia užuojauta seseriai ALDONAI
MAŽEIKIENEI ir broliui dr. ROMUI PETKUI bei
jų šeimoms.
Jolita ir Algirdas Biručiai
Severiną ir Nardis Juškai
Genė ir Rimvydas Rimkai

6
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ČIKAGOJE

IR

Iki m i l i j o n o D r a u g o fon
d e betrūksta 25.000 dolerių.
Reikia tik vieno stambaus
mecenato, kad užbaigtume šį
septynerius metus trukusį
„Draugo" dienraščio ateities
užtikrinimo vajų. surengtą
tam, kad lietuvybės išlaiky
mas išeivijoje būtų sėkmingai
tęsiamas.
Vyresniųjų lietuvių cent
r e „Seklyčioje" gegužes 10 d.
2 vai. p.p. bus ne eilinė popie
tės programa, o džiugi pavasa
rio šventė. * Lietuvių operos
valdybos pirmininko Vaclovo
Momkaus pakviesti atsilankys
..Traviatos" operos solistai —
tenorai: Kęstutis Alčauskis ir
Audrius Rubežius. Turėsime
progos susipažinti ir pasigė
rėti jų dainavimu. Nepraleis
kite progos, atvykite ir pa
kvieskite savo draugus, ku
riems nebuvo progos operos
pasiklausyti. Bus ir bendri
pietūs.
N U S K A M B Ė J O ILGAI
LAUKTOJI „TRAVIATA"
Gegužes 7 d. nuskambėjo
2000-ųjų Čikagos opera - Giuseppe Verdi .,La Traviata", su
rengta Morton gimnazijoje.
Pagrindines partijas atliko
dainininkai iš Lietuvos: Si
gute Stonytė 'Violeta), Aud
rius Rubežius 'Alfredas), Ar
vydas Markauskas (Alfredo
tėvas), Kęstutis
Alčauskis
'Juozapas:. Prieš spektaklį
buvo pranešta, kad čikagiškiui
Algimantu: Barniškiui užki
mus. Barono partiją taip pat
dainuos svečias Kęstutis Al
čauskis. Floros partiją atliko
Genė Bigenyte, Anninos - Ni
jolė Penikaitė. Gastono - Ju
lius Savrimas, Daktaro - Vy
tautas Šimkus, Markizo Vadovas Momkus. Tarno Pranas Olis. Spektaklį reži
savo Eligijus Domarkas iš Lie
tuvos: dirigentas Alvydas Vasaitis; solistams talkino Čika
gos orkestras ir Lietuvių ope
ros choras. Gausiai susirinku
si publika spektaklį sutiko la
bai šiltai. Kitą savaitgalį mu
zikos mėgėjų laukia pooperinis koncertas.
„ D r a u g o " inform.
J E I DOMITĖS
SENIENOMIS
Besiruošdami važiuoti į Lie
tuvą, apmąstykite, ką norėtu
mėte ten pamatyti. Jeigu jums
patinka antikvariniai daiktai,
senos knygos, ženkliukai, mo
netos ir kiti dalykai, būtinai
užsukite pas B. Motuzą t Kau
ną.
B. Motuzos krautuvė - pilna
gražiausių senų daiktų. Krau
tuvininkas gražiai patarnauja
savo klientams ir yra didelis
senienų žinovas. Turtinga jo
surinktų dalykų parduotuvė
įsikūrusi Rotušes a. 29. Kau
ne.
Valentinas Krumplis

APYLINKĖSE.

P i e t ū s , pavadinti „Mama
tau", ruošiami gegužes 14 d.
12 vai. Pasaulio lietuvių cent
ro didžiojoje salėje ir skiriami
mūsų mamoms bei močiu
tėms. Muzikas Faustas Strolia
su savo jauniausiais šeimos
nariais atliks motinos dienai
skirtą programą. Skaniai ir
sočiai visus pavaišins Aldona
Šoliūnienė. Reikia užsisakyti
stalus ar vietas paskambinus
tel. 630-271-9136. Pietus ruo
šia Pal. J, Matulaičio misijos
renginių komitetas.

Gegužės 7 d. Pal. J. Matu
laičio misijos bažnyčioje Sut
virtinimo sakramentą priėmė:
2. Badaraite, Ž. Gedrimaitė,
E. Gintautaitė, G. Jonikaitė,
N. Masiulytė, A. Mikėnaitė, V.
Milūnaitė, V. Petroliūnaitė, K.
Petkutė, L. Poskočimaitė, Ž.
Šaulytė, K. Vaznelytė, N.
Aleksa, G. Bielskus, J. Dusevičius, K. Gurauskas, J . Gy
lys, T. Mačiulis, A. Navickas,
A. Novak, J. Palionis, P. Platakis, V. Sidrys, T. Umbrasas,
M. Schneider. Pal. J. Matulai
čio misija dėkoja vyskupui
Pauliui Baltakiui, specialiai
atvykusiam suteikti šį sakra
mentą, ir Rimai Sidrienei, ap
siėmusiai paruošti vaikus.

B r i g h t o n parke, Marijos
S t a s ė B a c e v i č i e n ė , Orland
Park, IL. prie „Draugo" pre Nekalto Prasidėjimo mokyklos
numeratos mokesčio prijungė prieangyje, 4420 S. Fairfield
100 dol. auką. Širdingai dė Ave., gegužės 14 ir 21 dieno
mis nuo 9:30 v.r. iki 1 v. p.p.
kui!
vyks JAV LB XVI tarybos ir
Č i k a g o s ir a p y l i n k i ų Ne
Pasaulio Lietuvių Bendruo
kalto Prasidėjimo M. Marijos
menes seimo atstovų rinki
seselių rėmėjų metinis narių
mai. Brighton Parko apylin
susirinkimas šaukiamas bir
kės LB valdyba prašo visus
želio 4 d., sekmadienį. Susirin
lietuvius šiuose rinkimuose
kimas prasidės 8 val.r. Mišiogausiai dalyvauti. Gegužės 21
mis už gyvus ir mirusius na
d. galėsite ne tik balsuoti, bet
rius Švč. M. Marijos Gimimo
ir skaniai pavalgyti valdybos
parapijos
bažnyčioje
Marparuoštais pietumis. Abi die
quette Parke, po to vyks susi
nas bus renkami parašai pra
rinkimas parapijos salėje. Su
šant suteikti amnestiją nele
sirinkime poetė Julija Švabaigaliai Amerikoje gyvenan
tė-Gylienė skaitys ištraukas iš
tiems imigrantams.
savo kūrybos. Taip pat bus
skaitomi valdybos pranešimai,
N a š l i ų , našliukų ir pavie
ruošiami pusryčiai, laimėji n i ų k l u b o susirinkimas vyks
mai, renkamas nario mokes gegužės 12 d„ penktadienį, 1
tis. Visi nariai ir svečiai malo val.p.p. Šaulių salėje, 2417 W.
niai prašomi dalyvauti.
43rd Str. Po susirinkimo bus
vaišės.
M o t i n o s dieną Pal. J. Ma
tulaičio misijos
bažnyčioje ŠVĘSIME KAPŲ PUOŠIMO
prasidės Novena už gyvas ir
ŠVENTE
mirusias motinas.
Vyskupas Povilas C. Mar
Lietuvos Vyčių 112 kuopos
susirinkimas šaukiamas gegu cinkus, kun. Jonui Kuzinskui
žės 16 d„ antradieni, 7:30 koncelebruojant, aukos iškil
val.v. Švč. M. Marijos Gimimo mingas šv. Mišias Šv. Kazi
parapijos salėje. Bus rodomas miero lietuvių kapinėse kapų
filmas apie Motinos Marijos puošimo-mirusiųjų prisimini
Kaupaitės gyvenimą. Visi (ne mo dieną, pirmadienį, gegužės
tik kuopos nariai!) kviečiami 29 d. Giedojimui vadovaus
ateiti ir susipažinti su Vyčių muz. Fausto Strolios vedamas
veikla. Vyčiai raginami neuž Lietuvos Vyčių choras.
miršti ir registruotis į Lietu
Šventės programa kapinėse
vos Vyčių 87-ąjį Seimą, kuris prasidės 10:15 vai. ryto proce
liepos 27 d. ruošiamas Los An sija į Mišioms numatytą vietą
geles. CA. Po susirinkimo bus lauke. Po Mišių, kaip visuo
kavutė ir pabendravimas.
met, prie kapinių Steigėjų pa
minklo 12 vai. vyks trumpos
visuomeniškos iškilmės, jau
BALTIEČIAI NORĖTU
SUSITIKTI VAŠINGTONE daugelį metų ruošiamos Kapų
sklypų savininkų draugijos ir
Amerikos Baltų Laisvės ly Bendruomenės pasauliečių ko
gos vykdomoji vicepirm. Ange miteto, garbės sargyboje daly
lė Nelsienė tos lygos vardu vaujant šauliams, jūrų šau
kreipėsi į JAV Valstybės de liams ir ramovėnams. Čia ko
partamento Europos reika vose už laisvę žuvę kariai ir
lams direktorių Walter Andru- partizanai, o taip pat šių kapi
syszyn, prašydama jį Baltuo nių steigėjai bei jose palaido
siuose Rūmuose paruošti su tieji bus pagerbiami kun. Jono
sitikimą su baltietiškų orga Kuzinsko maldomis, atitin
nizacijų vadovais ir atstovais. kančiu pasauliečio žodžiu, vai
Išklausęs A. Nelsienės moty niko padėjimu, giesme „Mari
vuotą prašymą, Walter Andru- ja, Marija", JAV ir Lietuvos
syszyn prižadėjo grįžęs iš Vil himnais. Visi kviečiami daly
niaus imtis pastangų sukvies vauti šv. Mišiose, visuomeniš
ti Amerikos baltiečių susiti kose iškilmėse ir po jų ap
kimą su administracija Va lankyti artimųjų ir draugų ka
pus.
šingtone.

Daiva K. Valaitis, E v a n s ton, IL, parėmė dienraštį
„Draugą" 100 du!, auka, kuri
labai įvertinama. Reiškiame
padėką!
Šakiečių klubo narių p u s 
metinis susirinkimas įvyks ge
gužės 10 d. 1 vai.p.p. Šaulių
namuose (2417 W. 4 3 Str.,
Chicago). Visus klubo n a r i u s
kviečiame dalyvauti!

„Lituanistika", 2000, Nr.
3. Lina Anužytė rašo apie Lie
tuvos metriką, kaip apie
šaltinį ikistatutimo laikotar
pio testamentinio paveldėjimo
reguliavimui tirti. K a l b a m a
apie LDK kanclerio Mikalo
jaus Radvilos klientus-karališkuosius sekretorius. Lietu
voje aptikti vaškuotų lentelių
pėdsakai. Tradiciniai, linkė
jimai valgantiesiems; „nor
minis" ir „nenorminis XVTI a.
Rytų Lietuvos (Vilniaus vys
kupijos) raštų kalbos d a i k t a 
vardžių linksniavimas,
pa
svarstymai „Bendrinės lietu
vių kalbos žodyno' kompiute
rizavimo klausimu ir
kt.
Tiražas 400 egz. A. G o š t a u t o
12, 2600 Vilnius.
„Trimitas", 2000, N r . 4.
Pateikiama Šaulių sąjungos
štabo centro valdybos veiklos
ataskaita už laikotarpį n u o š.
m. kovo 1 iki balandžio 3 d.
Dim. pik. ltn. E. M. J a k i m a 
vičiaus straipsnyje svarstoma,
kaip turėtų būt: vykdomas
visuotinis
pilietinis
pasi
priešinimas. Šaulių sąjungos
vadas pik. J. Gečas susitiko
su Kauno apskrities šauliais.
Vladas Kuzmickas iš D u s e t ų
rašo, kad senieji šauliai tapo
pajuokos objektu, o j a u n i m a s
nenoriai tampa šauliais. Vi
soje Lietuvoje šauliai šventė
Kovo 11-ąją. Pristatoma Šiau
lių apskrities ge.i. P . Plecha
vičiaus šaulių rinktinė. P a s 
kirtas jaunųjų šaulių v a d a s .
Švenčiamas kariuomenės at
kūrimo dešimtmetis ir kt.
1941-ųjų sukilimo akimirkos.
Prisimenamas generolas P.
Kubiliūnas. Laisvės ai. 34,
LT-3000 Kaunas.
..Filosofija. Sociologija".
1999. Nr. 2. P B u t k u s rašo
apie ankstyvojo A n t a n o Ma
ceinos kultūros filosofijos on
tologinius pagrindus. J . Pivorienė nagrinėja fiziškai ne
įgalių asmenų įsijungimo į
visuomenę problemas. Lietu
vos „Socialinės pedagogikos"
skyrelyje L.Rupšienė nenorą
mokytis tiria kaip socialinį
pedagoginį reiškinį.
„Kro
nikoje": atsisveikinimas su
humanitarinių mokslų dakta
ru Jonu Macevičiumi; sveiki
nimai 70-mečio proga sociolo
gui Antanui Kličiui; žinutė
apie konferenciją „Tiesa, ga
lia, solidarumas". T i r a ž a s 310
egz. A. Goštauto 12, 2600, Vil
nius.

x Karaliaučiaus s r i t i e s
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos
Lietuvių draugija Čikagoje au
kojo: $200 — Angelika Dudė
nas. $100 — Adolfas Brinkis.
$50 — Algircas ir Regina
Dapkai. $40 — Leo Bagdo
nas. $ 2 5 — Stasys Kungys;
Stasys Martir.kus; Eugene
Vilkas. $20 — Tadas Bauža;
Pranas ir Ona Michelevičiai;
Rūta
Penkiunas;
Aldona
Venckūnas;. $15 — Elena
Sniegaitis. $10 — Julija Vailo
kaitis; Rūta Mononenko. Dė
kojame visiems
rėmėjams.
„ K a r a l i a u č i a u s k r a š t o lie
tuvybei", 1394 M i d d l e b u r g
C t „ Naperville, IL 605407011.
(Skelb.)
TRANsr-AK
I U'IUV.

B '-i'• i.-.i -;1vr> .mtikvarinių daiktu parduotuvėje, Kaune, Rotušes a. 29.
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Netikėtai Saitą, apsnigtą ir apledėjusią balandžio 8 d „Saulutes", Lietuvos Vaikų globos būrelio, siuntinius į
talpintuvą krauti padėjo Elena ir Stasys Laurinaičiai, Audra, Paulius. Daiva, Aleksas ir Daina Siliūnai, Ra
minta, Paulius ir Algirdas Marchertai, Reda Pliuriene, Ramune Račkauskiene. Artūras Bieliauskas, Vladas
Ruzgą, Dalia Blėkiene, Stase Rudokiene, Milda ir Zenonas Vieraičiai, Antanas Vyčius, Jonas Krumplys, Bronė
Zablockas, Maryte Zablockiene, Algis Kronas, Juozas Polikaitis, Verneris Balandis, Algis Jonynas ir Justinas
Nuotr. Indrės Tyūnėlienė*
Riškus.

,ŠYPSENĖLĖ" NEŠA VILTI
Pavasario žiedais aplipo
obelaitės, skleidžiasi alyvų ke
kių aromatas, o per vandeny
ną tebekeliauja laiškeliai iš
Lietuvos.
Penkių vaikų motina rašo:
„Noriu iš visos širdies padė
koti 'Saulutei' už suteiktą pa
ramą 1997 ir 1998 metais.
Mūsų šeima už tuos pinigus
įsigijo drabužėlių ir berniukui
naują lovyte. Jeigu būtų kokia
galimybė, gal galėtumėt ir
šiais metais paremti mūsų šei- mą. Dvi mergaitės jau pradėjo
lankyti mokyklą, o sūnus irgi
ruošiasi tapti pirmoku. Vyras
metai laiko bedarbis. Neliko
darbo. Mūsų rajone esame vie
nintelė daugiavaikė šeima.
Labai reikėtų skalbimo maši
nos...".
Irena Judeikienė Šilalės
„Carito" reiškia padėką „Už
pinigus, kuriuos iš Jūsų ga
vome. Jie labai reikalingi, nes
šiuo metu daugelis atsidūrė
krizinėje padėtyje, dėl buiti
nių ir kitų paslaugų nuolati
nio brangimo. Ypač reikalinga
parama tiems, kurie serga ir
turi mažas pajamas, o gydy
mas labai brangus. Jiems bei
daugiavaikėms šeimoms ir
našlaičiams skiriame iš Jūsų
gautas lėšas"...
Iš Obelių dėkoja gerada
riams: „Ne vieną kartą sušil
dyti Jūsų 'Saulutės' džiaugė
mės ir džiuginom kitus... Visi
tie, kurie savo vargelyje paju
tom Jūsų visų meilę ir rūpestį,
esame Jums dėkingi...".
Vaiko su fizine negalia moti
na rašo iš Kauno: „Rašau
Jums, norėdama padėkoti už
paramą, kuri pasiekė mus
sunkiu laikotarpiu. Mes — tai
aš ir 2 mano sūnūs. Vaikų tė
vas — žmogus, bijantis prob
lemų, paliko mus vienus rung
tis su gyvenimu taip, kaip su
gebame..."
Kovo mėnesį į Vilniaus „Litexpo" parodų sales sugužėjo
minios žmonių. Šeimos su vai
kais nepabūgo mokėti po 8 Lt
už asmenį, kad apžiūrėtų kos
metikos parodą „Pelenė" ir
įsigytų pasaulinių firmų mo
derniausių gaminių. Nors tai
— atgaivintas „anų laikų" pa
protys, kovo 8-tąją šposaujant
buvo švenčiama „Moters die
na". Kad moteris pasveikintų,
vyrai pirko gėlių puokšteles, o
solenizantės darbavosi virtu
vėje savo šventes proga ruoš
damos gardžius pietus vy
rams.
Taigi ir Lietuvoje gyveni
mas rieda pirmyn, pindamas
ašaras su šypsenom. Stengda
masi nušluostyti vieną, kitą
ašarą, pašalinti gyvenimo ke
lyje užtiktus grumstelius, su
teikti vilties sulaukti rytojaus,
„Saulutė", Lietuvos Vaikų glo
bos būrelis, renka lėšas, siun
čia siuntinius suaukotų rūbų,

batų, žaislų, patalynės, higie
nos bei mokslo reikmenų. Visa
tai tik gerųjų savanorių talkos
dėka. Labdara pačių narių ar
patikimų bendradarbių per
duodama remiamoms šei
moms, vaikų globos namams.
Balandžio mėnesį „Saulutei"
atstovaujantys JAV kariškiai
Bob Dūda ir Ginger Houghton į Lietuvą nuvežė medikų
delegaciją — chirurgų, psicho
logų, akių ligų specialistų, sto
matologų, kurie ne tik skaitė
paskaitas, bet ir asistavo su
dėtingose operacijose. Kiekvie
nas medikas Kauno ligoninėse
pakonsultavo apie 100 pacien
tų. Pasak -R. Dūdos, šio apsi
lankymo dėka Kauno gydymo
įstaigos iš JAV gaus medici
ninės įrangos apie 120 mln.
litų vertės. Visas medikų ke
lionės išlaidas apmokėjo JAV
gynybos įstaiga. Kelionė koor
dinuota su JAV ambasada Vil
niuje, U.S. State Department
bei Sveikatos ministerija Lie
tuvoje.
„Saulutės" pavasario lėšų
rinkimo vajui talkinti iš Lietu
vos atvyksta trylikmetė daini
ninkė Neringa Nekrašiūtė ir
jos mokytoja Laima Lapkauskaitė. Jų koncertai „Šypsenė
lė" vyks gegužės 24 d. Daytona
Beach, gegužės 28 d. Čikagoje
ir birželio 4 d. Detroite.
Laima Lapkauskaitė gimė
Kybartuose. Kaune J. Gruo
džio muzikos mokykloje studi
javo dirigavimą ir solinį dai
navimą, po to studijavo Vil
niaus Valstybinėje konserva
torijoje. Įkūrus Marijampolės
muzikos mokyklos vaikų cho
rą „O lia lia", Laima išgarsėjo
ir kaip kompozitorė, nes dai
nas daugiausia rašo pati.
Neringa Nekrašiūtė lanko
Marijampolės vidurinę mo
kyklą. Mokosi groti smuiku.
Nuo 1992 m. ji dainuoja Mari-

jampolės muzikos mokyklos
vaikų chore. Jaunoji Neringa
jau yra tarptautinių konkursų
laureatė, dalyvauja televizijos
laidose. Neringa turi metais
jaunesnį broliuką Vytenį.
Čikagoje su viešniomis iš
Lietuvos programoje dalyvaus
Dalios Gedvilienės Jaunimo
centre repetuojantis vaikų
choras „Lakštutė". Dalia su
šeima iš Lietuvos atvyko prieš
5 metus ir aktyviai įsijungė į
vietinę lietuvišką veiklą. Vi
durinėje mokykloje buvo įsto
jusi į pusiau slaptą organiza
ciją „Eucharistijos bičiuliai",
kurios vienas globėjų buvo
kun. J. Zdebskis. Dalia studi
javo dirigavimą J. Gruodžio
muzikos mokykloje. Muzika
domėjosi nuo 7 metų amžiaus,
išmoko
groti
akordeonu,
skambinti pianinu. Atvykusi į
Čikagą, Čikagos lituanistinėje
mokykloje Jaunimo centre
pradėjo dirbti muzikos moky
toja. Su vyru Kazimieru Dalia
augina Agnutę ir Karolį, bet
jau suspėjo įsigyti ir. bakalau
ro laipsnį, kad galėtų dirbti
amerikiečių mokyklose.
Būnant Vilniuje buvau pa
kviesta į prezidentūroje vyks
tantį vaikų gerove besirūpi
nančios komisijos pasitarimą.
Buvo patvirtinta, kad kaimo
vaikams yra ypač sunku pa
siekti mokyklas. Ryžomės pa
dėti įsigyti autobusėlių, kurie
į mokyklą vežtų vaikus, ypač
vaikus su negalia. Vieno autubusėlio kaina — apie 8,000
dol.
Dėkojame visiems, nepails
tančiai prisidedantiems padėti
Lietuvos vaikams ir linkime,
kad su atsibundančia gamta
atbustų ir Lietuvos ekonomi
ka, sumažėtų bedarbystė, kad
kiltų dora ir galimybė kiekvie
nam vaikučiui augti mylin
čioje, saugioje šeimoje.
Indrė Tijūnėlienė
r

„Saulutės* siuntinius, siunčiamus į Lietuvą, padėjo krauti Dalia (Urbutytė) ir Marius Stropai bei jų dukrytės Viktutė ir Julytė.
Nuotr Indrė* TŲunėlienės

