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Vilniaus konferencijoje —
n e r e g ė t a s valstybių
solidarumas
Vašingtonas-Vilnius, ge
gužės 22 d. (Elta) — Vilniuje
vykusi narystės Šiaurės At
lanto sutarties organizacijoje
(NATO) siekiančių devynių
Vidurio ir Rytų Europos val
stybių konferencija pademon
stravo atitikmens neturintį so
lidarumą, šeštadienį rašė „The
Washington Post". Užuot ir to
liau dėl narystės kovojusios po
vieną, valstybės kandidatės
Vilniuje susivienijo apie Lietu
vos užsienio reikalų ministro
Algordo Saudargo sumanumu
parengtą vadinamąją „Didžio
jo sprogimo'' strategiją.
Anot „The Washington Post"
straipsnio, kurį persispausdi
no ir „The Herald Tribūne",
ligi šiol valstybės kandidatės,
lyg savotiško „grožio konkur
so" dalyvės, stengėsi pateikti
save kaip tinkamiausias grei
tam priėmimui į NATO, kartu
mesdamos šešėlį ant konku
renčių. Šiaurės Europos val
stybių stipriai remiamos Lie
tuva, Latvija ir Estija tvirtino
esančios demokratiškiausios
iš visų ir todėl jas priimti į
NATO būtų paprasčiau negu
kai kurias Pietryčių Europos
valstybes.
Kita vertus, Bulgarija, Ru
munija, Albanija ir Makedoni
ja susilaukė aukšto įvertinimo
iš NATO vadovybės už savo
vaidmenį per 1999 m. vasaros
oro karą su Jugoslavija. Kai
kurie Vakarų sąjungos pa
reigūnai tikrojo pavojaus šal
tinį dabar mato ne Rusijoje, o
Balkanuose ir Pietryčių Euro
poje. Be to, už NATO dėmesio
perkėlimą į Viduržemio jūros
regioną karštai kovoja orga

nizacijos narės Prancūzija,
Italija ir Ispanija.
Vilniaus pareiškimas, „The
Washington Post" vertinimu,
turėtų padaryti galą tokiai
konkurencijai. Kita jo už
duotis — įtikinti NATO apsi
spręsti žengti drąsų žingsnį
priimant iškart 9 valstybes —
Lietuvą, Latviją, Estiją, Bul
gariją, Rumuniją, Slovėniją,
Albaniją ir Makedoniją — ir
tapti saugumo organizacija
nuo Baltijos iki Juodosios
jūros.
NATO dabar turi rasti at
saką į vadinamojo „Didžiojo
sprogimo" pasiūlymą, rašo
„The Washington Post". Laik
raščio nuomone, Vakarų są
junga, be to, turi išsiaiškinti,
ar narių skaičiui nuo 19 pa
didėjus iki 28, ji pajėgs rasti
sutarimą, kuriuo istoriškai
grindžia savo sprendimus, ir
kaip tolesnė plėtra paveiks
santykius su Rusija, kuri per
nai labai nenoriai susitaikė su
Lenkijos, Vengrijos ir Čeki
jos Respublikos priėmimu į
NATO.
Kaip šeštadienį pažymėjo
„The
Washington
Post",
NATO plėtra jau dabar
ryškėja kaip vienas svarbiau
sių iššūkių užsienio politikos
srityje, kurie laukia būsimos
JAV administracijos. Abu kan
didatai į prezidento postą —
demokratas Al Gore k- respu
blikonas George W. Bush —
Vilniaus konferencijos daly
viams atsiuntė padrąsinan
čius laiškus, žadėdami pagal
išgales stengtis, kad valstybių
kandidačių lūkesčiai išsipil
dytų.

Galimas sausio 13-sios žudikas
— Baltarusijos viceministras
Vilnius, gegužės 22 d.
(BNS). Generolas Vladimiras
Uschopčikas, kaltinamas tai
kių Lietuvos gyventojų žudy
nėmis, paskirtas Baltarusijos
gynybos viceministru.
Baltarusijos prezidentas
Aleksandr Lukašenka V. Uschopčiką į šias pareigas pa
skyrė praėjusį penktadienį,
pranešė dienraštis „Lietuvos
rytas".
Gandai apie galimą V. Uschopčiko darbą viename svar
biausių Baltarusijos kariuo
menės postų pasklido maž
daug prieš mėnesį ir sukėlė
nemalonią nuostabą Lietu
voje. .Tai botų politinis aki
brokštas, nesuprantamas ir
neatitinkantis geros kaimy
nystės dvasios", balandį sakė
aukštas Lietuvos URM pa
reigūnas.
V. Uschopčikas, kuriam da
bar 54-eri, Lietuvoje yra pa
trauktas kaltinamuoju anti
valstybinio 1991 metų sausio
13-sios sąmokslo byloje. 1994
m. Lietuvos Generalinė proku
ratūra kreipėsi į Baltarusiją,
prašydama išduoti V. Uschopčiką, bet gavo neigiamą
atsakymą. Kaltinimai Lietu
voje jam nepanaikinti.
V. Uschopčikas vadovavo
Vilniuje dislokuotos sovietų
armijos motošaulių divizijai,
kurios tankai 1991 metų sau
sio 13-ją traiškė beginklius
žmones prie televizijos bokšto.
Iš vįso 14 taikių žmonių žuvo
ir šimtai buvo sužeisti per ne
pavykusį sovietų kariuome
nės, KGB ir kompartijos mė
ginimą nuversti nepnklau-
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Aptiktas neigiamų pasekmių
Lietuvai turėsiantis dokumentas

Nuotr.: Prie partizanų vado — generolo Jono Žemaičio <aminklo
ceremonija.

iškilminga Lietuvos partizanų pagerbimo

Paminėta kariuomenės
ir visuomenės vienybės diena
Vilnius, gegužės 21 d.
(BNS) — Sekmadienį pirmą
kartą Lietuvoje buvo pami
nėta Partizanų pagerbimo, ka
riuomenės ir visuomenės vie
nybės diena.
Po šv. Mišių Vilniaus arki
katedroje bazilikoje prie gene
rolo Jono Žemaičio paminklo
įvyko iškilminga Lietuvos par
tizanų pagerbimo ceremonija.
Sveikindamas susirinkusiuo
sius, prezidentas Valdas Adam
kus sakė tikįs, kad Krašto ap
saugos sistema taps ne tik
saugančia, bet ir atvira bei ak
tyvia tautos gyvenimo dalimi.
Pasak valstybės vadovo, ka
riuomenė turi ir gali tapti ne
tik fizinio bet ir bendrojo inte
lektinio bei kultūrinio ugdymo
vieta.
„Buvo laikas, kai Lietuvą
reikėjo ginti ginklu. Šiandien
— kūrybos ir kitokios kovos —
kovos už modernią ateitį me
tas", sakė V. Adamkus.
Iškilmėse taip pat dalyvavo
Seimo pirmininkas Vytautas
Landsbergis, krašto apsaugos
ministras Česlovas Stankevi
čius, Vilniaus meras Rolandas
Paksas, kt. pareigūnai.
Po pietų Partizanų pagerbi
mo, kariuomenės ir visuo
menės vienybės dienos minėji
mas tesėsi Vingio parke.

somybę paskelbusią Lietuvos
valdžią.
Lietuva perspėjo kaimyninę
Baltarusiją, kad taikių Lietu
vos gyventojų žudynių orga
nizavimu įtariamo generolo
paskyrimas Baltarusijos gyny
bos viceministru gali pakenkti
tarpvalstybiniams santykiams.
Lietuvos susirūpinimas dėl to
kio paskyrimo buvo perduotas
pirmadienį į Užsienio reikalų
ministeriją iškviestam Balta
rusijos ambasadoriui Vladimir
Garkun.
UR viceministras Vygaudas
Ušackas susitikime pareiškė,
kad sprendimas paskirti gene
Maskva-Vilnius, gegužės
rolą Vladimirą Uschopčiką gy 22 d. (BNS) — Rusios nau
nybos ministro pavaduotoju jienų agentūra „Interfax",
neatitinka geros kaimynystės remdamasi šaltiniais teisėsau
santykių dvasios ir gali turėti gos tarnybose, pranešė apie
neigiamos įtakos tolesnei dvi sulaikytus du įtariamus gink
šalių santykių plėtrai, pranešė lų tiekėjus Čečėnijai, iš kurių
URM spaudos skyrius.
vienas neva atvykęs iš Kauno.
Nei Lietuvos teisėsauga, nei
* Prezidentūra neįtikino vietos čečėnų rėmėjai nurody
užsienio reikalų ministro to asmens nežino.
paskirti pareigūną, atsakingą
Anot „Interfax", Maskvos
už Lietuvos pasirengimą stoji srities vidaus reikalų vyriau
mui į NATO ir nutarė atidėti siosios valdybos kriminalinė
šią procedūrą iki bus sudaryta paieška pirmadienį Chimkų
nauja vyriausybė. „Deja, susi mieste Pamaskvyje sulaikė
klostė tokia situacija, kai ma Ruslan Abubakarov ir Edvin
tyt teks kai kurių ambasado Bekajev, pas kuriuos rado he
rių ir 'misterio NATO' skyri roino, šaudmenų, miną ir gra
mą spręsti jau su nauja vyri natą. Abu sulaikytieji čečėnai
ausybe'', po prezidento Valdo įtariami supirkinėje ginklus
Adamkaus susitikimo su UR nepriklausomybės kovotojams
ministru Algirdu Saudargu Čečėnijoje.
sakė prezidento atstovė spau
„InterfaJt," remdamasi tei
dai Violeta Gaižauskaitė. sėsaugos tarnybų operatyvine
Naujas ministrų kabinetas informacija, praneša, esą E.
bus sudaromas po Seimo rin Bekajev yra Lietuvos gyvento
kimų, kurie įvyks šį rudenj. jas, atvykęs j Rusija užmegzti
ryšių ginklų prekybai Agen
f BNS i

Šventės metu veikė ginkluotės
ir karinės technikos parodos,
buvo išskleista karo lauko li
goninė, įrengta^ taikos palai
kymo pajėgų kontrolės punk
tas.
Vilniaus gyventojai ir sve
čiai galėjo parungtyniauti su
karintuose sportiniuose žai
dimuose, stelei. Lietuvos ka
riuomenės Garbės sargybos

Vladimiro Gulevi&au* (Elta) nuotr.

kuopos su ginklais ir žvalgų
kovinės savigynos pratimų pa
rodomąsias programas, Krašto
apsaugos savanorių pajėgų
(KASP) ir Motorizuotosios
pėstininkų brigados „Geležinis
vilkas" parašiutininkų pasiro
dymą, pasivaišinti kareiviška
koše.
šventės dalyviams grojo
KASP ir Lietuvos kariuo
menės Garbės sargybos orke
strai, partizanų ansamblis
„Girių aidas".

Lieturos pareigūnai sveikina
naftos tiekimo sutarti su Rusija

Vilnius, gegužės 22 d.
(BNS) — Prezidentas Valdas
Adamkus, parlamentinės dau
gumos ir opozicijos atstovai
sveikino praėjusią savaite pa
sirašytą Lietuvos susivieniji
mo „Mažeikių nafta" ir Rusijos
naftos bendrovės „LUKoir su
sitarimą dėl naftos tiekimo.
Pirmadienį prezidentas V.
Adamkus priėmė „Mažeikių
naftos" valdybos pirmininką
Jim Sheel ir valdybos narį,
bendrovės „Williams Lietuvą"
vadovą Randy Majore. Susiti
kime buvo aptartos įmonės de
rybos su Rusijos firmomis dėl
ilgalaikio naftos tiekimo „Ma
žeikių naftai".
Lietuvos vadovas pasveikino
„Mažeikių naftos" ir „Lukoil"
pasiektus susitarimus. Pasi
tenkinimą dėl sėkmingų de-

Rusija įtaria lietuvi ginklų
čečėnams tiekimu
tūros teigimu, jis vadovauja
„nacionalistinei čečėnų orga
nizacijai, įsikūrusiai Kaune".
Organizacija konkrečiau neį
vardijama.
Tačiau Lietuvos teisėsaugos
institucijų žiniomis, joks E.
Bekajev nėra užregistruotas
Lietuvoje ir niekada legaliai
nepervažiavo Lietuvos sienos
jokia kryptimi. Toks žmogus
niekada nebuvo atsidūręs Lie
tuvos teisėsaugos akiratyje,
niekur legaliai nedirbo, jokių
įmonių neturėjo ir nebuvo pa
tekęs į jokį nelaimingą atsiti
kimą.
Čečėnijos rėmėjų organiza
cijos Lietuvoje taip pat teigia
nežinančios žmogaus tokiu
vardu.
Tarptautinės parlamentarų
grupės Čečėnijos problemoms
generalinis sekretorius Algir
das Endriukaitis neatmeta ga
limybės, kad minėtoji istorija
yra provokacija, siekiant pa
kenkti Lietuvos tarptautiniam
autoritetui

Vilnius, gegužės 22 d.
(BNS) — Tarptautinės istori
nio teisingumo komisijos pir
mininkas
parlamentaras
Emanuelis Zingeris reikalauja
paskelbti negaliojančiu Lietu
vos pareigūnų pasirašytą su
Vokietija dokumentą, kuris, jo
teigimu, išniekina šimtų tūks
tančių nacių okupacijos aukų
atminimą bei nukentėjusiųjų
siekius.
Seimo nario E. Zingerio tei
gimu, 1996 m. liepą Bonoje
buvo pasikeista notomis, ku
riose įrašytas 2 mln. Vokieti
jos markių labdaros senelių
namams Veisėjuose perdavi
mas. Dokumente tuo pačiu pa
tvirtinama, kad Lietuva atei
tyje nekels Vokietijai reikala
vimų atlyginti žalą, padarytą
per nacių okupaciją II pasauli
nio karo metais.
Anot E. Zingerio, minėtąją
notą pasirašė dar mažesnio
rango nei ambasadorius diplo
matas, tačiau dokumentas tu
ri milžiniškų tarptautinių pa
sekmių.
Be to, E. Zingerio teigimu,
praėjusią savaitę jis visiškai
atsitiktinai sužinojo, kad visą
dešimtmetį Lietuvai nacių
okupacijos padarytos žalos
klausimais atstovauja Rusija,
Ukraina ir Baltarusija.
„Jeigu dėl 2 milijonų mar
kių buvo atsisakyta visos san
tykių eigos su Vokietija, tai
pasityčiojimas iš visų nuken
tėjusiųjų karo metu Lietuvos
piliečių", spaudos konferenci
joje pirmadienį sakė E. Zinge
ris. Jis liūdnai ironizavo, kad

„kiekvienam žydui, atgulu
siam Paneriuose ar prie IX
forto Kaune, tenka po 10 mar
kių".
E. Zingeris pabrėžė, kad nuo
nacių nukentėjo ir keli šimtai
tūkstančių lietuvių bei kitų
tautybių Lietuvos piliečių, ku
rie buvo nužudyti, kalinami
koncentracijos stovyklose ar
prievarta išvežti darbams, nu
savintas jų turtas. E. Zingerio
teigimu, vien kompensacijos
už Lietuvos piliečių patirtą ža-JąrcTyHTs galėtų siekti nuode
lių šimtų milijonų iki kelių
milijardų JAV dolerių.
BNS korespondentą E. Zin
geris supažindino su dviem
dokumentais, kurie pasirašyti
Bonoje 1996 m. liepos 26 die
ną. Beveik tolygiuose teks
tuose patvirtinama, kad Vo
kietija skiria 2 mln. markių
senelių namų Veisėjuose ir
Vilniaus Sapiegos ligoninės
projektams. Anot dokumentų,
VFR įnašas išmokamas per du
mėnesius po Lietuvos vyriau
sybės sutikimo. Vokietija pa
geidauja būti informuota apie
galutinį lėšų panaudojimą.
Ketvirtajame dokumentų pun
kte teigiama, kad „po šio įna
šo įmokėjimo VFR vyriausybė
laiko Lietuvos Respublikos pi
liečių pareiškimus del jų pa
tirtos žalos per nacionalsocia
listų persekiojimą išspręs
tais".
Notas pasirašė tuometiniai
Lietuvos ambasados Bonoje
laikinasis reikalų patikėtinis
Vytautas Gudaitis ir Vokieti
jos URM Teisės departamento
pareigūnas
Hans
Dieter
Scheel.
Gaisrai aplink
Lietuvos užsienio reikalų
Černobylį Lietuvai ministras Algirdas Saudargas
patvirtino, kad „toks apsikei
pavojaus nekelia
timas notomis buvo". „Dabar
Vilnius, gegužės 22 d. mes aiškinamės dėl jų teisinio
(BNS) — Aplinkos ministerija statuso", sakė A. Saudargas.
Ministras, paklaustas, a
dėl gaisrų Ukrainoje sustipri
no radiacinio fono stebėjimą buvo informuotas apie šiuo
Lietuvoje, tačiau radiacijos dokumentus, kai 1996 m. pa
baigoje perėmė ministerijo:
padidėjimo nepastebėjo.
Kaip pirmadienį pranešė reikalus iš ankstesniojo UT
ministerijos Visuomenės infor ministro Povilo Gylio, sakė
mavimo skyrius, po informaci jog „ponas Gylys jokių moty
jos apie radiacijos padidėjimą vacijų neperdavė". „Mes gali
per miškų ir durpynų gaisrus me išsiaiškinti dokumento tei
Černobylio atominės elek sines aplinkybes, bet ne tuo
trinės avarijos užterštose teri metinis politines aplinkybes",
torijose, ministerija sustiprino sakė A. Saudargas.
Seimo Užsienio reikalų ko
radiacinio fono stebėjimą Lie
tuvoje. Nė vienoje stebėjimo miteto narys P. Gylys sakė
stotyje nebuvo pastebėta ga prisimenąs humanitarinės pa
ma spinduliavimo dozės galios galbos perdavimo aplinkybes,
padidėjimo — visoje Lietuvoje nors neprisimena paties doku
mento turinio. Anot P. Gylio,
ji neviršija leistinų normų.
Vokietija
kelissyk yra pabrė
Aplinkos ministerijos prašy
žusi
prašanti
nesieti minėto
mu Baltarusijos aplinkosau
gininkai pateikė išsamius sios 2 mln. markių humanita
duomenis apie radiacinę situa rinės pagalbos su praeitimi ir
ciją Baltarusijoje. Pastaruoju žalos kompensavimu.
Praėjusią savaitę Vienoje
metu Minske ir kitose su Lie
tuva besiribojančiose Baltaru vyko derybos, per kurias Aust
sijos dalyse gama spinduliavi rijos vyriausybė įsipareigojo
mas neviršijo normų. Tik per JAV išmokėti Vidurio Eu
piliečiams
stipriai Černobylio avarijos ropos valstybių
paveiktose Gomelio ir Mogilio daugiau kaip 260 mln. dol.
vo srityse radiacija viršija fo kompensacijas už išvežimą
nines reikšmes. Per praėjusį prievartiniams darbams. E.
dešimtmetį radioaktyvumo ly Zingeris sakė tik iš asmeninio
gero pažįstamo Austrijos pa
gis ten sumažėjo 30-50 proc.
Ukrainoje liepsnojant miš reigūno sužinojęs, kad derybo
kams Černobylio atominės se buvę Rusijos, Ukrainos ir
elektrinės avarijos paveiktoje Baltarusijos atstovai pareiškė,
teritorijoje, ugnies liepsna, jog atstovaus nukentėjusiems
kaip spėjama, sujudina pavo nuo nacių okupacijos Baltijos
jingas medžiagas, o pučiantis valstybių gyventojams.
vėjas radioaktyvias medžiagas
KALENDORIUS
atneša į Balatrusįją.

rybų pirmadienį išreiškė ir
vienas konservatorių vadovų,
Seimo pirmininko pirmasis
pavaduotojas Arvydas Vidžiū
nas.
„Norėčiau tikėti, kad šian
dien, rytoj ir poryt tuo pa
sidžiaugs mūsų didieji opo
nentai (Eugenijus) Maldeikis,
(Vytenis) Andriukaitis, (Ro
mualdas) Ozolas, (Rimantas)
Smetona, (Povilas) Gylys ir
kiti", sakė A. Vidžiūnas.
Komentuodamas pasiektus
susitarimus, opozicinės LDDP
vadas Česlovas Juršėnas sakė
pritariąs nuomonei, jog baigęs
kadenciją prezidentas Algir
das Brazauskas padarė tai, ką
seniausiai turėjo padaryti vy
riausybės vadovas — trink
telėti kumščiu į stalą ir
pasiūlyti persvarstyti sutartį
dėl „Mažeikių naftos" valdy
mo. „Po tokios kritikos 'Ma
žeikių naftos' ir 'LUKoiF dery
bose Londone iškart įvyko
lūžis", sakė Č. Juršėnas. Jo
nuomone, „su amerikonais,
kaip ir su kitais, reikia
šnekėtis kaip lygus su lygiu, o
ne būti baudžiauninko vaid
menyje, taip, kaip iki šiol
elgėsi konservatoriai".
Praėjusį ketvirtadienį Lon
done „Mažeikių nafta" ir „Lu
koil" pasirašė ketinimų proto
kolą dėl bendradarbiavimo
principų. Susitarta steigti
bendras tiekimo ir pardavimo
bendroves ir toliau plėsti
veiklą Baltijos regione.
Pagal susitarimą, Mažeikių
naftos perdirbimo gamykla
per bendras su „LUKoil"
įmones kasmet gaus po 6 mln.
tonų naftos iš Rusijos. „Ma
žeikių nafta" dar galės pirkti
ir papildomos naftos iš kitų
šaltinių. Mažeikiuose perdirb
ti naftos produktai bus parda
vinėjami per bendras „Ma
žeikių naftos" ir LUKoil" įmo žeikių nafta".
Pirmosios bendros įmonės
nes, nors pagrindinius savo
klientus Lietuvoje ir toliau tie gali pradėti veikti jau rugpjūtį
siogiai aptarnaus pati „Ma- ar rugsėjį.

Gegute* 23 d.: Andriejus, Deziderijus, Ivona, Gertaudas, Merkuri
jus, Tautvyde.
Gegute* 24 d.: Gerardas, Gina,
Joana, Vilmantą?. Vincentas, Zuza-
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ŠLAUNIKAULIO MIRTINO LŪŽIO
IŠVENGIMAS
JONAS ADOMAVIČIUS, MJ>.
Atsimename, kai. vaikais
būdami, parvirsdavome. tai
kas nors iš suaugusių sakyda
vo: ^Kelkis ir nusipurtink
dulkes..." Ir tuo viskas baigda
vosi. Bet parvirtimas pensi
ninkui, ypač pensininkei, yra
visai kita< reikalas — tada
šlaunikaulis lūžta moterims 23 kartus dažniau negu vyrams
del to. kad joms kaulai su
minkštėja gausiau negu vy
rams.
Minkštakaule — osteoporo
sis liga paverčia kaulus tra
piais — lengvai, net be laužy
mo, lūžtančiais.
Šlaunikaulio lūžis yra sunki
negerovė, nes toks beveik kas
ketvirtas (24 proc.) daugiau
kaip 50 metų ligonis miršta
per vienus metus nuo susilaužymo. Dar to negana. Tokį
lūžj atlaikius, patenkama ligo
ninėn, turima sunki operacija,
kad po jos visam gyvenimui
sutriktų vaikščiojimas ir pra
nyktų savarankiškumas.

katon, kad ir šitaip šediariopai
pradedant gyventi:
1. Kasdien valgyk mišrų —
liesą be cholesterolio maistą; 5
kartus daržoves, 4 kartus vai
sius, žuvį, kiaušinio baltymus;
2. kalcis yra stiprus kaulų
sveikatos palaikytojas. J o ma
žai gauna mergaitės ir mote
rys, kurioms kasdien reikia
1,000 ar 1,3000 mg. kalcio. Jo
gausi, jei 4 puodelius lieso pie
no kasdien išgersi. Tada ne
reikės ryti kalcio tabletes.
3. nurytas su pienu kalcis
kūnui bus naudingas tik tada,
kai kūnas kasdien gaus vita
mino D po 400-800 tarptauti
nių vienetų (IU). Jo pakaks,
kai žmogaus rankos-veidas
kasdien bus lauke — saulėje
po pusvalandį. Sūrių vandenų
žuvieną naudinga valgyti —
silkės yra lietuvių pomėgis.
Nevalgykime vitamino D, esa
mo kepenyse, kiaušinio try
nyje dėl širdies ir smegenų ap
saugos;

"Trrlirn* -Irif r~*rf* ssjĮį i t "hiragn. IT and sdditiunsl imiHnf nfriras

Subacripuon Batas: $100.00. Farejfn couuaiss $115.
Postmaster. Send addreas changas to Dranga* - 4546 W. 63rd Strest,
Cbica«o,IL60S3M6»».
MntinHrmi pala) išlaidas psatvitas iian, nt nrannmsi ats, n—iunfisme r r i i
pavardei ir adraao, siųsdami laikraštį pašysime, iki kada prenumerata
galioja.
PBAPGOprieiasmaAayt*
Matams
3i

JAV
Kanadoje ir kitur

Amerikos Lietuvių gydytojų sąjungos seminaro dalyviai š.m. balandžio 14 d.

PAMINĖTAS POETĖS GRAŽINOS
TULAUSKAITĖS MIRTIES
DEŠIMTMETIS
Š.m. balandžio 8 d. suėjo de
šimtmetis nuo Putname savo
gyvenimo dienas baigusios
poetei Gražinos Tulauskaitės
mirties. Ši sukaktis buvo pri
siminta Lietuvoje Lekėčių
miestelio, esančio Šakių ra
jone, bibliotekoje. Čia buvo su
sirinkę būrys vadinamosios
šios Lekėčių lakštingalos ar
timųjų, jos kūrybos žinovų,
jaunimo.
Minėjimo metu kalbėjo Mai
ronio literatūros muziejaus
Kaune direktorė A. Ruseckaitė. Daug gražių ir prasmingų
žodžių pasakė Lekėčių biblio
tekininkė A. Kriauzienė, kuri
parengė poetės kūrybinio pali
kimo ir literatūros apie ją pa
rodėlę. Atsiminimais dalinosi

Š.m. balandžio 18 d įvykusiame Amerikos Lietuvių gydytojų seminare - akimirka »u muzika... I* kaires: dr G
Balukas, dr Pliopliene. Plioplytė ir dr A. Zabonu.

$38.00
$46.00

Tik inititttniln laida

4. nerūkyk ir prirūkytu oru
nekvėpuok;
5. su burnele atsisveikink;
6. lietuviškai darbuokis,
Praslinkus 5-7 metams po bent vaikščiok kasdien. Lietu
regulų užbaigos, moterų kau vos žmonėms taip šešiariopai
lai minkštėja 20 proc. Tada elgiantis — sešiariopo velykjoms gresia minkštakaule — ryčio sulaukus, nereikės jokių
osteoporosis ir šlaunikaulio vaistų, kaip estrogenas, Fosalūžis. Tada daugelis moterų max,. Evista ir į nosį purkšjau turi apmenkusius kaulus čiamas Makalcin, kurie turi ir
ir kai kurios jų po kelių metų savo neigiamą pusę.
tojų per gausiai prirašomų,
suserga minkštakaule — oste
Taip nesielgiančioms mote (ypač galvosopį sukelią ir pu
oporoze, kuri daugiau negu
rims ima strėnas gelti ir jos siausvyrą šaliną vaistai veng
ketvirčiui milijonų čionykščių
vos paeiti gali; taip ir kenčia tini, kaip raminą, raumenis
moterų sulaužo šlaunikaulį.
atpalaiduoją, kraujospūdį ma
be reikalo.
Taip ir yra, kad vienai iš dvie
žiną, prieš traukulius ir kito
jų per 50 metų minkštakaule
Saugokimės p a r g r i u v i m o kie);
turinčių "moterų, kada nors
5. tvarkyk savo sumenkusią
gyvenime sulūš kaulai.
Aišku, kad svarbu nepavirs koordinaciją — pusiausvyrą,
ti visokio amžiaus žmonėms, su gydytojo pagalba;
Minkštakaule yra
6. dėvėk guminiais padais
ypač minkštus kaulus turint.
tylioji kaulų
Už tai velykiškai elgtis visi ir apavą;
laužytoja
visos imkime per visą savo
7. namų grindis saugok nuo
Daug žmonių nieko nežino gyvenimą: padėkime silpnes vielų ir nepritvirtintų kilimų.
— nejaučia sergą minkšta niesiems — tai ir bus meilė Dar šiandien patikrinkit savo
kaule — osteoporoze tol, kol jų žmogui, rodoma darbais, ko iš globojamųjų grindis ir išmeskaulas, net nelaužomas, su mūsų visų reikalauja velykry- kit visus kilimėlius;
tis.
lūžta.
8. turėklais ir neslidžiais pa
Žinokime, kad dar prieš
Štai ta vienuolikabūdė pa tiesalais aprūpink vonias ir
kaulo lūžimą galima saugiai ir galba sau ir artimui, bėgant į dušus;
be skausmo susekti jų tra užnemunį nuo minkštų kaulų;
9. naktį pirma uždek šviesą,
pumą, gydytojui padarius tam
1. sutvarkyk regą, nes silp o tik tada lipk laiptais ar eik
tikrą kaulų tyrimą — tai nai matąs asmuo greičiau par išvietėn;
„bone mineral density" tęst.
10. patiesk neslystantį pa
virsta ir šlaunikaulį, riešą ar
dėklą prausykloje, virtuvėje
stuburkaulį sulaužo;
Apsauga, kurios vengia
2. „bobelinė" ir kitokia vel- prie šaldytuvo ar čiaupo;
daugelis
11. laiptus laikyk tvarkoje.
niokštinė — ne mums. Dabar
Taigi nieko daugiau mums
čia yra Amerikoje „be alkoho
Aišku, kaip diena apsauga lio-' gėrimas gerose krautu nereikia, kaip vien mūsų velynuo kaulų suminkštėjimo yra vėse;
kiško prisikėlimo svarbes
vienintelė galimybė nesulau
3. prisikeikime lietuviškam niems negu vien savo reika
žyti nelaužomo kaulo lūžio, darbštumui. Visas perekšles lams ir atsiprašymo už ligšio
ypač klubikaulio. Bet taip pat vištas su vandens srove išbai- linius nenormalumus, kad
aišku, kaip dukart du yra ke dykime iš jų tupyklų. Pave mes visi ir visos sveikiau gy
turi, kad žmonės nesisaugo džiokime silpnesnius asmenis ventume, kitiems žmonėms
nuo baisios negalės tol, kol jų ir taip elkimės srove, o ne vie talkinant
taip
gyvenimu
kaulas lūžta jiems, lovoje pasi- nas iš tūkstančio;
džiaugtis.
vertus, ar keliantis išjos.
4. gyveniman tikrai lietu
Pasiskaityti: „The suppleTodėl visi, ir ypač visos, viškai prisikeikime, tad ne ment to the female patient",
kiekvieną rytmetį paverskime reikės nereikalingų tablečių, April 2000, Vol. 25 No. 4.
nauju prisikėlimu kaulų svei- dabar taip mėgstamų ir gydy- Sėkmės!
Ypač moterys —
saugokitės

„$100.00
OJA) $116.00

poetės giminaite L. Mitrikienė, žurnalistas V. Aleknavi
čius, Lekėčių vidurinės mokyk
los mokinės paskaitė G. Tu
lauskaitės sukurtų eilėraščių.
Šio minėjimo renginys buvo
pradėtas šv. Mišiomis kuklioje
Lekėčių bažnyčioje4 kurioje jos
dėdė kun. Justinas Staugaitis
pakrikštijo mažutę Gražinutę.
Taip pat minėjimo dalyviai
aplankė tame miestelyje au
gančią Gražinos pasodintą lie
paitę.
Smagu, kad Lekėčių bei kitų
miestų žmonės nepamiršta
šios, ilgą laiką svetur pralei
dusios ir JAV mirusios poetės.
1998 metais teko asmeniškai
dalyvauti poetės 90-mečio mi
nėjime tuose pačiuose Lekė
čiuose. Tuomet apie G. Tu
lauskaite išsamią paskaitą
skaitė šios poetės kūrybos tur
būt viena geriausių žinovių —
Maironio literatūros muzie
jaus darbuotoja Virginija Pap
lauskienė, kuri šį pavasarį vėl
buvo atvykusi į Čikagą ir čia
rinko daugiau medžiagos nau
jai knygai apie poetę Gražiną
Tulauskaite.
Ji į Čikagą atvežė 1999 m.
išleistą 60 puslapių knygelę,
pavadintą „Gražina Tulaus
kaite''. Tai jos pačios pareng
tas, Maironio lietuvių litera
tūros muziejaus 1,100 egzem
pliorių tiražu išspausdintas
leidinys.
Kaip rašoma,
medžiaga
šiam leidiniui paimta iš Mai
ronio lietuvių literatūros mu
ziejaus fondų. Lituanistikos
tyrimų ir studijų centro archy
vo Čikagoje ir iš mokytojos
Elenos Krukauskaitės-Pavalkienės asmeninio archyvo.
Šiame leidinyje sukaupta
daug vertingos medžiagos —
nuotraukų, dokumentų bei ki
tų reikšmingų dalykų, neskai
tant jau aprašymų, poetės
rankraščio faksimilių.
Knygelės pradžioje randame
įžanginį V. Paplauskienės žo
dį, kurio pabaidoje taip sako
ma:
„Gražina Tulauskaite praėjo
ilgą gyvenimo kelią. Atkakliai
dirbo pedagoginiame bare, sė
jo gėrio ir grožio sėklas jau
nose širdyse. Tačiau ji turėjo
ir savo mielą išsvajotą pasaulį
— poeziją. Gyvendama jame
užmiršdavo pilką kasdienybe.
nutoldavo nuo triukšmingos
minios, politikos. Ji rašė: Pati
niekados jokiai partijai ne
priklausiau ir į jokias partines
rietenas nebuvau įsivėlusi.
Visą savo gyvenimą esu paau
kojusi tiktai p'iezijai, kurios
tikslas vaizdumai parodyti
žmonėms groži, apšviestą sau
lės spinduliais
Čia reikia pažymėti, kad
ateityje susilauksime žymiai
stambesnes knygos, nes jau
minėtoji V. Paplauskienė Či
kagoje rado nemaža dar ne
spausdintų poetes G. Tulaus
kaitės rankraščiu. Ji čia pasi
darė tų kūrinių kopijas ir žada
visa tai išspausdinti atskiroje
knygoje. Taip pat rasta ir kito

JAV
$60.00
$46.00
Kanadoje ir kitur (U.S.")
$66.00
$50.00
Uisakaat i Lietuvą:
Oro paštu
_ $600.00
$260.00
Reguliariu paktu
_ $100.00
$66.00
Tik teetsdienio laida oro pastų..."_ $160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paitu $66.00
Vyriausia redaktorė - Danuta Bindokiene
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras BfcalsBm

$33.00
$38.00

kio poetės palikimo, kuris irgi
bus paskelbtas.
Šių eilučių autorius turėjo
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, anltatlirnisis nedirba.
laimę ilgus metus gyventi
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, jnitailimisis nedirba.
poetės G. Tulauskaitės ir jos
• Redakcija ui skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
vyro Benedikto Babrausko
gavus prašymą, ka nors skelbti.
kaimynystėje Cicero mieste
• Redakaja straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
prie Čikagos. Dažnai kasdien
Siunčiant prašome pasitikti kopija.
su jais yra tekę bendrauti,
stebėti Gražinos kūrybinį pro EDMUNDAS V&NAS, JUL0., S.C.
BJOBC C. DECKER DOS, PC.
4647 W. 103 St, Oak La*n, IL
cesą, girdėti jos eilėraščius li Specialybė - Vidausfigųgydytojas
Kalbama lietuviškai
Pirmas apyt su r*ortfiwestern un-to
teratūros vakaruose iš pačios
6918 W Archer Ava. Sts. 5 ir 6
ciptomu, lietuviams sutvarkys dantis
poetės lūpų.
Ctw»oo, IL 60638
už prieinamą kainą. Pacientai
TaJ.775'22aV0966
Todėl yra smagu, kad bent
prSrnami absoliučiai punktualiai.
Vatondo* pagal susitarimą
Lietuvoje šios poetės kūryba
Susitarimui (kabėti angliškai)
yra rūpinamasi, prisimena
* Apie pusę darbo netu
Tel. 7 0 8 - 4 2 2 - 8 2 8 0
mas jos svarbiosios gyvenimo- rinčių moterų Lietuvoje au
gimimo bei mirties datos, lei gina vaikus iki 14 metų, o di
DR. JOVITA KERBUS
džiama literatūra. Miela, jog džiausią dalį bedarbių sudaro
DANTŲ GYDYTOJA
visa G. Tulauskaitės kūryba moterys nuo 35 iki 39 metų.
9625S.79thAv».,HtekoryHls,IL
grįžta į tėvynę, kuri pasaulio Respublikinės darbo biržos
TaL (708) 598-6101
lietuviams padovanojo šią „Le duomenimis, gegužės 1 d. dar
Valandos pagal susitarimą
kėčių lakštingalą". Ir tik ten bo biržose buvo užregistruota
yra geriausia vieta išlikti po 88,600 moterų, kurios sudarė
VIDAS J. NEhUCKAS, M J).
visą pasaulį pabirusių mūsų 44.8 proc. visų bedarbių. Apie
rašto žmonių kūrybiniam pali 44 proc. darbo ieškančių mo KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
kimui.
terų sudaro bedarbės nuo 35
Chieago.IL 60852
IEIUI
Ed. Šulaitis iki 49 metų.
Kab. tol. 7 7 3 4 7 1 - 3 3 0 0

DR. L PETREMS
DANTŲ GYDYTOJA
90S5 S.Roberts ReL, Hckory H i e , IL
1 mylia (vakarus nuo Harierri Ave.

Tel. (708) 598-4066
Valandos pagal susitarimą
ARASZUOBATSLD.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Avo., Suito 310
Naperville, IL 60563
• TaT (630) 527-0080
3825 Highland Ave.,
Tower 1, Suite 3 C
Dovvners Grove, IL 60515
Tel. (630)435-0120
DR. ŽIBUTĖZAPARACKAS
DR.PAULKNEPPER
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
168E.8upeflor,SuNe402
Valandos pagal susitarimą
Tet 312-337-1286
•w

UNASSIDRYS, M.D.
Ajoų ligos/Chirurgija
9630 S.Ridgeland Avs.
Chteago Rktoe. IL 60415

Tel. 708-636-6622
4149W.63rd.St
Maironio muziejaus Kaune darbuotoja Virginija Paplauskienė ruošia pi*
tesne monografija :ipie poete Gražiną Tulauskaite. Nuotr Ed. Bulaičio

Tel. 773-736-7708

Taip atrodo Ukečiu katalikų bažnytėle, kurioje 1909 m paknkJtyta Gražina Tulauskaite.

Nuotr. V.
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„VILNIJOS" DRAUGIJOS
AKIRATYJE

Danutė

trauklius lenkų kultūros pa
Naujosios polonizacijos
siekimus Lietuvos, Baltarusi
planai
Lenkijos politinės minties jos, Ukrainos elitui, kaip tai
centras, esantis Krokuvoje, buvo per amžius. Tačiau anot
vykdo Lenkijos Senato mar K. Korzeniowskos, lenkų tau
šalkos A. Grzeskoviak kuruo tinė mažuma negali reprezen
jamą programą (1998-2000), tuoti lenkų kultūros, kaip
pavadintą „Lenkijos valstybė konkurentės rusų kultūrai.
lenkams rytuose. Politikos
Efektyviausias būtų aukš
modelio paieškos". Atkreipsi tosios lenkų kultūros propa
me dėmesį į vienos progra gavimas (pvz., rimtosios mu
mos vykdytojos K Korze- zikos, kino filmų, kai kurių
niovskos parengtą ir plati visuomeninių ir humanitari
namą studiją
„Lenkiškos nių mokslų disciplinų).
kultūros būsena Rytuose".
Lenkų, kultūros diegimo pa
Studiją paskelbė „Przegliond grindinė sąlyga turi būti leng
Povczechny", ji išplatinta in vai prieinamas lenkų kalbos
ternete pavadinimu:
mokymasis. Reikia išsiaiš
kinti, kurios Lietuvos, Balta
(httpyAsrww.omp.org.pl/
rusijos ir Ukrainos kultūros
korzeniowska.htm).
, Autorė teigia, kad kelis sritys yra neišvystytos ir ką
dešimtmečius lenkų kultūra ten lenkų kultūra galėtų kom
buvo patraukli Lietuvoje, Bal pensuoti. Autorė siūlo panau
tarusijoje ir Ukrainoje ir dėl doti Vakarų specialios ir gro
to vyko lenkų kalbos ir kul žinės literatūros lenkiškus
tūros ekspansija į lietuvių, vertimus. Poveikis nuomones
baltarusių ir ukrainiečių etni kuriančioms grupėms - tai
efektyviausias būdas lenkų
nę sferą.
K. Korzeniowska teigia, kad kultūrai Rytuose stiprinti,lenkiška kultūra buvo priima teigiama studijoje.
ma savanoriškai, kadangi bu
Konkursas moksleiviams
vo aukštesniųjų visuomenės
Vilniaus
ir Pietryčių Lietu
sluoksnių ir bažnyčios atsto
vos
užgrobimo
80-mečiui „Vil
vaujama ir dėl savo civilizaci
nijos"
draugija
ir Vilniaus
nių bruožų. Anot autorės, nuo
krašto
lietuvių
sąjunga
išei
XV a. iki XIX a. lenkų kalba
vijoje
skelbia
Rytų
Lietuvos
ir kultūra buvo priimama sa
vanoriškai dėl jos patrauklu moksleivių darbų konkursą
„19 Lenkijos okupacijos metų
mo.
(1920-1939 m.)". Temos:
Tenka priminti, kad Lietu
„Mano seneliai (proseneliai)
vos Didžiojoje kunigaikštys
buvo lietuviai";
tėje 1697 m. buvo įvesta vals
„Gyventojų padėtis lenk
tybinė lenkų kalba. Ją jung
mečiu (lietuviškos mokyklos,
tinės valstybės Seime įvedė
skaityklos,
organizacijos,
Lenkijos karalystės delegatai.
spauda);
LDK vyskupijos buvo pa
„Okupantų nužudyti, kalin
valdžios Gniezno arkivyskupi
ti, apiplėšti Lietuvos gyvento
jai, tiksliau, Lenkijos katalikų
jai";
bažnyčios provincijai. Per
„Lietuvos partizanų kova
bažnyčias ir joms pavaldžias
prieš
Lenkijos okupaciją";
mokyklas vyko lenkinimas.
„Tautosaka
apie Vilnių, lie
: _„ Tojiau autorė dėsto, kad po
tuvius
ir
lenkus";
* Antrojo pasaulinio karo na
„Šnektos (fonetika, gramati
grinėjamoje teritorijoje lenkų
ka,
žodynas)";
kultūrą išstūmė rusiška kul
„Armija
krajova Lietuvoje";
tūra, išskyrus Lietuvą, kur
„Lenkijos
okupacijos padari
vyrauja tautinė lietuvių kul
niai
(mokyklos,
savivaldybės,
tūra. Anot autorės, rusų kuljų
rinkimai,
gyventojų
padė
. tara užėmė tradicinę lenkų
tis)".
kultūros vietą. Tačiau dabar
Darbų vertinimo kriterijai:
nepriklausomose valstybėse
išliekamoji
rusų kultūra silpnėja ir pa autentiškumas,
vertė,
dokumentai,
šaltinių
stebima masinės kultūros ir
nurodymas,
darbo
tvarkingu
mokslo amerikonizacija. Len
kiškos kultūros reikšmė tuose mas, kalbos taisyklingumas.
kraštuose priklausys nuo Len Darbus reikia įteikti „Vil
kijos veiksmų, kaip sėkmingai nijos" draugijai iki š.m. rug
lenkų kalba ir kultūra konku sėjo 18 d.: A. Jakšto 9-320,
ruos su rusų kalba ir kultūra. Vilnius, 2600 (tel. 627 009).
Konkurso rezultatai bus
Antroji siūlomoji strategija
' - lenkų kultūra - kaip^ tarpi skelbiami spalio 7 d. 11 vai.
ninkė tarp Vakarų ir Rytų A. Jakšto 9-228. Premijos Europos. Tarp Lietuvos, Bal- nuo 300 iki 100 Lt ir paskati
. tarusijos, Ukrainos intelektu namosios.
Konkurso rėmėjas - Alfre
alų, menininkų ir politikų eli
das
Brazys.
to siūloma diegti lenkų kul
Trukdoma
t i r t i Armijos
tūrą, pirmiausia lenkų kalbą.
krąjovos žudynes
Autorės vadinamoji „naujoji
polonizacija" turi teikti pa
1993 m. Valstybinė komisija

REZISTENCIJOS SĄJŪDIS
ZARASŲ APSKRITYJE
RUSŲ IR VOKIEČIŲ
OKUPACIJOS METAIS
.

PETRAS MATE KŪNAS
(Tęsinys)
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19 pradžių partizanų būriai buvo nedideli. Daugiau
sia partizanų būrių susiorganizavo vakarinėje Zarasų
apskrities dalyje: Dusetų, Antazavės, Antalieptės, Bal
triškių ir Imbrado bei Stelmužės apylinkėse. Partizanų. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, kas dieną
daugėjo. Prie jų prisidėjo buvę studentai, moksleiviai
ir kaimo jaunimas, nes krašte, rusų bolševikų kariuo
menei nužygiavus į Vakarus, vietos komunistai, ypač
žydai ir maskoliai, pakėlė galvas ir pradėjo, kaip ir per
pirmąją okupaciją, terorizuoti vietos gyventojus. Nors
partizanai gyveno miškuose, bet žinojo, kas dedasi ju
tėviškėje ir apylinkėse, nes palaikė gerus ryšius su gy
ventojais. Jie su parsidavėliais, nepaisant, ar tai buvo
lietuviai, maskoliai ar žydai, greitai susitvarkydavo.
Tautos išdavikų likvidavimas
Zarasų miesto ir jo apylinkių komunistai norėjo, kad

Bindokieni

Prasmingas žingsnis į
priekį?
Praėjusį savaitgalį pagaliau Kaip su Indija ir Pakistanu,
pasibaigė, apie mėnesį užsi prieš porą metų pirmą kartą
tęsusi, konferencija, kurioje atlikusiais atominių ginklų
185 valstybių vadai ar atsto bandymus? Kaip su Šiaurės
vai svarstė branduolinių gink Korėja ir kai kuriais Azijos
lų panaudojimo, gamybos ir kraštais, kurie iš Rusijos per
atsargų klausimus. Konferen ka branduolinių ginklų tech
ciją suruošė Jungtinės Tautos, niką ir planus ja pasinaudoti?
tad ir apie jos išvadas genera Kokios sutartys saistys šias
linis JT sekretorius Kofi An- „naujas atomines galybes"?
nan išsireiškė, kad „tai pras Juk branduoliniu užtaisu ra
mingas žingsnis į priekį, keta tiek pat pavojinga, mirtį
ieškant būdų užtikrinti sau nešanti, nepaisant, ar ją į sve
gesnį ir taikų pasaulį".
timą teritoriją paleidžia didelė
Tačiau tas Kofi Annan opti valstybė, ar nelabai reikš
Lavoriškių pradinei mokyklai, kurios statybą reir .1 Tautos fondas, vietą renka: antras iš kairės Vilniaus
apskrities viršininkas A. Vidunas, Tautos fondo t a r oos pirmininkas J Vilgalys, Tautos fondui atstovaujantys mizmas skamba kiek lėkštai, minga...
K. Miklas ir K Garšva; pirmas iš dešinės - archit«:Uas ir Tautos fondo atstovas Lietuvoje N. Kitkauskas bei prisiminus, kad „penkios di
Pagal kai kurių Vašingtono
architektas A. Nasvytis (antras iš dešinės)
džiosios atominės galybės", politologų pasisakymus, praė
nustatė, jog Armijos krąjovos lietuviai bu o suskaldyti. Pa lose gimtąja kalba (pavyz kaip mėgstama vadinti Di jusio savaitgalio susitarimas
partizanai Rytų Lietuvoje pa vyzdžiui, kai kurie Šipliškių džiui, pedagogikos, filologi džiąją Britaniją, Rusiją, Ki (gal geriau — nutarimas) iš
niją, Prancūziją ir JAV, labai esmės Amerikos nusistatymo
darė nusikaltimų žmonišku valsčiaus kaimai, kuriuose jos).
daugumą
sudaro
lietuviai,
Vykdant vadinamąją „Švie daug entuziazmo neparodo, atominių ginklų panaikinimo
mui, įvairiais motyvais yra
priskirti
Suvalkų
apskričiai.
timo reformą", šiemet Seinų kai kalba pasuka apie visišką atžvilgiu nepakeitė. JAV vy
terorizavę ir žudę niekuo ne
Vilniaus
apskrityje
Lietuvos
apskričiai numatoma skirti branduolinių ginklų panaiki riausybė visuomet tvirtino,
kaltus civilius gyventojus,
lenkų
sąjungos
ir
Lenkijos
dar mažiau lėšų ir toliau nimą. Ypač vangiai laikosi kad „kada nors ateityje" bran
daugiausia lietuvius. Tai pri
reikalavimu
administracinė
žlugdyti lietuvių autochtonų, Amerika, bijodama, kad ne duoliniai ginklai bus panai
pažino ir Generalinė proku
išlaikiusių seniausią iš in pasiliktų be saugumo atramos kinti. Panašaus nusistatymo
ratūra, atnaujinusi Armijos reforma sustabdyta.
taško, kurį jautė nuo pat An buvo ir kitos didžiosios vals
Lietuvoje yra 177 lenkiškos doeuropiečių kalbą, kultūrą.
krąjovos bylą. Tuo tarpu dalis
lenkų pradėjo siūlyti pažeisti švietimo įstaigos (121 pra
Seinų krašte revanšistinės trojo pasaulinio karo laikų, tybės. Tiesa, šiuokartinio nu
dinė,
pagrindinė
ar
vidurinė
tarptautinius bei Lietuvos
organizacijos siūlo nebeleisti nes jo greitesnę pabaigą kaip tarimo punktai ryškiau api
mokykla,
5€
darželiai),
Lenki
įstatymus ir karo nusikalti
Lenkijos lietuviams rašyti tik nulėmė ant dviejų Japoni brėžia atominių ginklų at
joje
tik
9
lietuvių
švietimo
mus padariusius asmenis teis
Lietuvos istorijos ir ištrinti jos miestų (Hiroshimos ir Na sargų panaikinimo pažadus.
įstaigos
(8
mokyklos,
1
dar
ti pagal tautybę: lietuvius kal
paskutines etninių lietuvių gasaki) numestos atominės Jeigu jie nepaliks popieriaus
bombos. Galima tik įsivaiz lakštais, geltonuojančiais kon
želis).
Visos
jos
veikia
tik
et
tinti prokurorams, o lenkus
žemių apraiškas.
duoti, koks kitoniškas mūsų ferencijos dalyvių stalčiuose,
ninėse lietuvių žemėse aprašyti tik istorikams.
„Vilnya" ragina remti
planetos vaizdas šiandien bū pasitarimuose sugaištas lai
Seinų
krašte.
2000 m. vasario 10 d. Lietu
Seinų lietuvius
tų, jeigu atominių ginklų for kas ir išlaidos bus pateisintos.
Vilniaus bei Šalčininkų ra
vos Seimo narys J. Senke
„Vilnijos"
draugija
ragina
Šiemetinei
konferencijai
vičius, pažeisdamas Seimo na jonuose, kur yra 91,000 statis paremti naikinamas Seinų mulės būtų pirmiau atsidū
rusios
sovietų
rankose...
priskiriama
daugiau
reikšmės
rio priesaiką, kreipėsi į Gene tinių lenkų, veikia 137 krašto lietuviškas mokyklas,
ir
dėl
to,
kad
„atominio
pavo
švietimo
įstaigos
lenkų
kalba,
Vis tik šį kartą Jungtinių
ralinę prokuratūrą, aiškin
padėti joms išlikti. Taip pat
jaus
klimatas"
mūsų
planetoje
arba
654
gyventojams
tenka
Tautų konferencijoje „penkios
damas, esą AK nariai nesiekė
reikia padėti nutautinamiems
okupuoti Lietuvos ir nedarė viena švietimo įstaiga. Atitin Seinų krašto lietuviams. Fon didžiosios" sutiko, kad reikia pasikeitė, ypač po 1998 metų,
karo nusikaltimų, o tik gynė kamai Seinų krašte, kur gyve das „Seina", adresas: Fundac- siekti visiško atominių ginklų kai Pakistano pranešimas
Lenkiją, o dabar Lenkija jų na apie 16,000 lietuvių, turė ja „Seina", ui. 22 Lipca 9, 16- panaikinimo. O tai jau nema apie atliktus atominius sprog
negina (žr. „Gazeta Wilens- tų būti pustrečio karto dau 500, Šeiny, Poland. tel. (48- žas pasiekimas. Kol kas sten dinimus sudrebino pasaulį, o
giamasi nesvarstyti, kaip šis taip pat ir pernykštis JAV
ka", 2000.02.11). Vasario 14 d. giau lietuviškų mokyklų (23), 87) 5162-125, e-mail:
Generalinę prokuratūrą dėl to o darželių - net 5 kartus dau seina@kki.net.pl. Informaciją užmojis praktiškai būtų vyk Kongreso atsisakymas patvir
domas.-Pakanka pasidžiaugti, tinti branduolinių bandymų
aiškintis reikalavo užsienio giau.
apie rengiamus bei vykdomus
Lietuvos ir Lenkijos Seimo projektus galima rasti žurnale kad pagaliau kalbos vėl pa sustabdymą šiame krašte. In
valstybės - Lenkijos ambasa
dorė Lietuvoje E. Teichmann narių asamblėja buvo sutarusi „Aušra" Nr. 4. „Aušros" adre judėjo šia linkme — juk apie dija protestavo, kad būtų ne
branduolinių ginklų sustab logiška kai kurioms vals
(BNS). Vasario 15 d. Lenkijos išlaikyti ligšiolinį lenkų kal sas
internete:
httpj/
dymą jau kalbama ir ginči tybėms uždrausti atominius
bos
Lietuvoje
ir
lietuvių
kal
laikraštis „Gazeta Wyborcza"
www.olecko.ids.pl/-ausra.
jamasi
daugiau kaip trisde ginklus, kai kitoms tas lei
bos
Lenkijoje
mokymo
mastą.
išspausdino Lietuvos prezi
šimt metų, ir vis neprieita jo džiama. Į nesutinkančių prisi
Rezoliucija dėl Rytų
dento V. Adamkaus patarėjo Lietuvoje atgimimo metais
jungti prie atominių ginklų
kio konkretaus susitarimo.
Lietuvos švietimo
Č. Okinčico straipsnį, ku lenkiškų mokyklų ir jose be
Sakykim, kad šį kartą ne bandymų sustabdymo prisi
riame siūloma „ano laikotar simokančių mokinių skaičius
Konferencijos
„Rytų
Lietu
tik pasižadėta, bet pažadai dėjo dar Izraelis ir Kuba, tad į
pio įvertinimą palikti istori padidėjo, o Lenkijoje šešios iš
vos
švietimo
reikalai"
rezoliu
bus vykdomi. Tačiau vėl — Amerikos „klubą" įsirašė labai
kams". Vasario 20 d. tai siūlė aštuonių lietuviškų mokyklų
cijoje
rašoma,
kad
dauguma
kalba sukasi apie penkias pa keista kompanija.
Krokuvos kombatantai, Lenki sumažintos nuo aštuonių iki
Rytų Lietuvos gyventojų pa
trijų
ar
šešių
klasių.
Šiuo
grindines valstybes, turinčias
jos valdininkas J. KulakovsVerta pastebėti, kad Kinija
geidauja, jog jų vaikai mo
branduolinius ginklus ir net tapo daug sukalbamesnė, pro
kis, vasario 28 d. - Lenkijos metu uždaroma Ramoniškių
kytųsi valstybine kalba. Šiam
milžiniškas jų atsargas, nepai paguodama savo naująją „at
ministras pirmininkas J. Bu- pradinė mokykla, kurioje lie
tuvių kalbos pamokas lanko teisėtam reikalavimui vykdyti sant Amerikos ir Rusijos virumo" ir bendradarbiavimo
zek.
trūksta patalpų, vadovėlių,
anksčiau pasirašytų — ir vis su pasauliu politiką. Ar komu
Pagal LR Konstituciją (str. 18 mokinių.
lėšų, stinga Vilniaus bei
Lietuvoje įsteigtos klasės ir Šalčininkų rajonų savivaldy atnaujinamų — sutarčių, kad nizmas Kinijoje stovi ant su
109-118), teisingumą Lietu
3
mokiniams lenkų dėstomąja bių pareigūnų geranoriškumo branduolinių ginklų kiekis griuvimo slenksčio, kaip atsi
vos Respublikoje vykdo teis
kalba
(pvz., Marijampolyje), o bei valstybinio mąstymo, šiuo bus mažinamas, ribojamas. O tiko su Sovietų Sąjunga, kai
mai, o ne istorikai, žurnalistai
Seinuose
lietuviška klasė gali metu 33-ose vietovėse nėra kaip su kitomis valstybėmis? Gorbačiovas pradėjo savo „pear valdininkai.
būti steigiama esant ne mokyklų valstybine kalba, Pastaruoju metu, kol Pary restroiką"? Kai kurie politolo
Administracinė reforma
žius, Londonas, Maskva, Bei- gai linkę tokią galimybę prog
mažiau kaip 16 mokinių.
todėl konferencija savo rezo
ir lietuviu kultūra Seinų
Punske viename pastate pri liucijoje Švietimo ir mokslo džingas ir Vašingtonas ginči nozuoti, nors Kinijos ir sovietų
k r a i t e bei Pietryčių
verstos dirbti net keturios mo ministerijai siūlo, vykdant josi dėl atominių raketų, bom situacija toli gražu nevienoda
Lietuvoje
bų ir kitų ginklų panaikinimo, — Beidžingui negresia pa
kyklos.
švietimo reformą, neuždaryti,
kelios
naujos sugebėjo įsi vergtų tautų laisvėjimo pra
Vykdant administracinę re
Lenkijoje lietuviai negali
jungti
į
šį „pavojingą klubą"? džia, kaip atsitiko su Maskva.
formą Lenkijoje, Seinų krašto mokytis aukštosiose mokyk(Nukelta į 5 psl.)

ūkininkai būtų suvaryti į kolchozus. Tuo reikalu 1945
m. Malinausko Suvieko kaime, Imbrado valsčiuje, įvy
ko vykdomųjų komitetų pirmininkų pasitarimas, ku
riame dalyvavo Edv. Misiūnas iš Imbrado, Petras Bardinskas iš Suvieko ir rusė Pelagija Vetlovaitė-Arulienė
iš Zarasų, antrą kartą Sovietų Sąjungai okupavus Lie
tuvą grįžusi iš Rusijos. Iš Lietuvos buvo pabėgusi tuo
metu, kai vokiečių kariuomenės daliniai priartėjo prie
Zarasų. Grįžusi apsigyveno Zarasuose. Dirbo apskri
ties vykdomajame komitete ir ėjo kolūkių steigimo in
struktorės pareigas. Ji buvo žiauri komunistė, nusi
stačiusi prieš lietuvių tautą.
Apie tai sužinojo partizanai. Kai sutemo, jie tyliai
prisiartino prie Malinausko namo. Namo langas dar
buvo neuždengtas ir gerai matėsi visi tautos išdavikai,
kurie sėdėjo aplink stalą ir tarp savęs kalbėjosi. Parti
zanai ilgai nelaukė, iš automatų į langą paleido šū
vius. Pabiro lango stiklai, užgeso šviesa ir visi sužeisti
tamsoje sukrito ant grindų. Iš jų sunkiausiai buvo
sužeisti Edv. Misiūnas, Petras Bardinskas ir namo
šeimininkas Malinauskas. Nutekėjus kraujui, visi šie
trys tautos išdavikai mirė, o Malinausko duktė Vilhel
mina Svidenskienė ir Pelagija Arulienė buvo sužeis
tos. Pelagija Arulienė po to sužeidimo visą gyvenimą
liko invalide.
Pelagįja Vetlovaitė-Arulienė buvo rusė, gimusi
Maskvoje. Per pirmąjį pasaulinį karą ištekėjo už lietu
vio Prano Arulio, kilusio iš Katkuskių kaimo, Imbrado
valsčiaus, Zarasų apskr. Pranas Arulis su ja po karo

grįžo iš Rusijos. 1924 m. paaiškėjo, kad Pelagija buvo
jo antroji žmona, o teisėta žmona gyvena Latvijoje. P.
Aruliui buvo iškelta baudžiamoji byla. 1925 m. Pa
nevėžio apygardos teismas už dvipatystę jį nubaudė —
gavo pusantrų metų kalėjimo, o antrosios jo vedybos
buvo pripažintos neteisėtos. Jai buvo atimta Lietuvos
pilietybė.
Po atliktos bausmės Pranas Arulis su Pelagija gyve
no savo 15 ha ūkyje Imbrado valsčiuje.
Kai Lietuvą okupavo Sovietų Sąjunga, kaip rašo sa
vo knygoje Vergijos kryzkeliuose, tremtinė, Sibire iškentėjusi 17 metų, Stasė Rūkienė, „neteisėtos Arulienės kailyje atbudo maskoliškas kraujas".
Pelagija Vetlovaitė-Arulienė Zarasų mieste ir jo apy
linkėje buvo laikoma pabaisa, kuri su milicininkais
darė kratas pas numatytus išvežti į Sibirą. Ji buvo la
bai aktyvi tremiant nekaltus žmones.
Vilhelminai Svidenskienei buvo peršauta koja. Ji
dirbo Suvieko ambulatorijoje sanitare ir buvo Kalinino
vardo moterų tarybos pirmininkė.
Tai toks buvo Imbrado apylinkės partizanų teismas
• tiems, kurie norėjo iš ūkininkų atimti žemes ir suvary
ti į kolchozus. Kritus pirmiesiems tautos išdavikams,
ne taip greitai atsirado norinčių užimti jų vietas, bijojo
susilaukti tokio pat likimo. Zarasų krašto ūkininkai
galėjo dar keletą metų laisvai pagyventi.
Tokį pat mirties sprendimą padarė ir Baltriškių apy
linkės partizanai, vadovaujami Juozo Zavackio. Buvo
sušaudytas Jasnickis iš Steponiškių kaimo, rusas sen

tikis Lesivon iš Surgotų kaimo ir kiti. Jie buvo su
šaudyti Baltriškėse, namo rūsyje. Mirties išvengė tik
Jasinavičiūtė, kuri irgi. kaip sušaudyti vyrai, buvo ak
tyvi komunistė.
Norėdami įvykdyti mirties bausmę aukščiau pa
minėtiems komunistams, partizanai ėmėsi klastos,
nes tie tautos išdavikai buvo labai atsargūs. Tuo metu
partizanų vadas enkavedistų buvo ieškomas.
Keli partizanai apsirengė enkavedistų uniformomis,
o J. Zavacką surišo virvėmis ir, paguldę į vežimą, nu
vežė į Baltriškių bažnytkaimį. Vaikai, pamatę vežime
J. Zavacką, apsuptą „enkavedistų", sekė paskui veži
mą. Partizanų paprašyti nubėgo į Steponiškį ir pra
nešė Jasnickiui bei kitiems, kad yra sugautas parti
zanų vadas J. Zavackas. Jam Baltriškėse bus sureng
tas teismas. „Enkavedistai", kurie jį sugavo, prašė,
kad ir jiems tame teisme būtų leista dalyvauti. Komu
nistai patikėjo ir greitai atvyko. Partizanai juos suėmė
ir, uždarę rūsyje, sušaudė, išskyrus Jasinavičiūtė, ku
ri nepastebėta įlindo į ten stovėjusią statinę.
Partizanu likimas
Partizanų būriai, kurie įsikūrė Pasartės srityje ar
kitose vietose, pasižymėjo drąsa ir įvykdė daug didvy
riškų žygių kovose su raudonosios armijos daliniais ar
stribais. Nors partizanų sąlygos buvo labai blogos, bet
dvasia jie buvo stiprūs ir žūti del Lietuvos laisvės ne
bijojo.
(B.d.)

giant jos mirtimi 1940 metais.
Gražus lietuviškas kryžius ir
Motinos Marijos paveikslas
puošia paminklą. Sis naujas
paminklas bus palaimintas
per metines Mišias Mirusiųjų
Prisiminimo dieną, gegužes 29
d. Švento Kazimiero kapinėse.
Arkivyskupas Paulius Mar
cinkus aukos Mišias 10:30 vai.
ryte. Kun. Jonas Kuzinskas,
šventos Šeimos senelių prie
glaudos kapelionas, kartu
koncelebruos Mišias. Visi mie
lai kviečiami dalyvauti Mišio
se ir naujo paminklo palaimi
nime ir pašventinant naująją
Švč. Jėzaus Širdies vietą sese
lių kapavietėje.
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BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
PASIRENGIMAS ŠV. KOMUNIJAI
Eucharistijos šventimą vai
nikuoja šv. Komunija. Duonos
ir vyno — tų žemės ir žmo
gaus darbo vaisių, kaip yra
sakoma aukojimo maldoje, —
pavidalais gyvasis ir tikrasis
Kristus tampa Velykų slėpinį
švenčiančios
bendruomenės
maistu. Šiam ypatingam mo
mentui reikia tinkamai pasi
rengti, nusiteikti, nes tiktai
nuoširdus noras priimti Eu
charistinį Jėzų atveria kelią į
tikrąją bendrystę su Juo. De
ramai nusiteikti šv. Komuni
jai padeda tiek bendra šv.
Mišių liturgijos sąranga, tiek
apeigos prieš priimant Kris
taus Kūną ir Kraują.
Tokio pasirengimo svarbą ir
padarinius pamokomai at>kleidžia mokinių, keliavusių į
Emausą „pirmąją savaitės die
ną", patirtis, apie kurią kalba
ma evangelijoje pagal Luką
(.24, 13-35). Naujojo Testamen
to tyrinėtojai šiame tekste
įžvelgia sąsajų su Velykų va
kariene, kurią Kristus valgė
su mokiniais prieš savo kančią
ir mirtį. Mokinių neatpažintas
Jėzus vakarieniauja su jais
prie stalo, paima duonos, su
kalba laiminimo-maldą, laužo
ir duoda valgyti. O kas vyksta
prieš tai 0 Mokytojo mirties
ant kryžiaus prislėgtiems bei
apimtiems nerimo ir nusivyli
mo mokiniams Jėzus tarsi su
rengia Šventojo Rašto, t.y. lig
tolinio rašytinio Dievo žodžio,
„pamoką": „Ir, pradėjęs nuo
Mozės, primindamas visus
pranašus, jis aiškino jiems,
kas visuose Raštuose apie jį
pasakyta" ( 24, 27). Po to moki
niai -primygtinai prašo ne
pažįstamąjį Pakeleivį užsukti
pas juos. Ir tada, vakarieniau
jant prie bendro stalo, Svečiui
laužant duoną ir duodant ją
valgyti, įvyksta didžioji per
maina: mokiniams „akys at
sivėrė, ir jie pažino Jėzų" (31
eil.).
Šiame pasakojime galime
įžvelgti mūsų susitikimo ir su
sivienijimo su Kristumi Eu
charistijoje pirmavaizdį. Kaip
dažnai ne vienas iš mūsų atei
na prie altoriaus panašiai
jausdamasis kaip Emauso mo
kiniai. Neretai esame kupini
nerimo dėl dabarties ar atei
ties, slegiami įvairiausių rū
pesčių, pavargę nuo kasdie
nybės naštos. Žodžio liturgija,
per kurią skaitomi ir aiški
nami Šventojo Rašto tekstai.
mums padeda pajusti savųjų

vargšų prasmę ir netgi iš
sklaidyti susikaupusį nerimą.
Nuliūdę Emauso mokiniai
taip pat pirmiausia klausosi,
kaip Jėzus (vos dar neat
pažintas!) aiškina „visus Raš
tus", ir tai stipriai paveikia jų
dvasią: „Argi mūsų širdys ne
buvo užsidegusios, kai jis ke
lyje mums kalbėjo ir atvėrė
Raštų prasmę?" (32 eil.). Žo
džio liturgija, pirmoji Eucha
ristijos šventimo dalis, turi ir
mums „uždegti širdis", t.y.
sustiprinti tikėjimą Dievo ar
tumu ir pasitikėjimu Jo globa,
kai vis sunkesnė tampa gyve
nimo našta. Šv. Mišių metu
skaitomas Dievo žodis turėtų
atverti mūsų širdis dar dides
niam vienybės su
Kristu
mi troškimui. Mes, tarsi tie
Emauso mokiniai, suvokę Raš
tų prasmę, savo širdyse pra
šome Viešpaties: „Pasilik su
mumis!". Ir kaip mokiniams
atsivėrė akys ir jie pažino
Jėzų, valgydami Jo palai
mintą ir padalytą duoną, taip
ir mes galime tikėtis tikrojo
susitikimo ir susivienijimo su
Kristumi, kurį priimame duo
nos ir vyno pavidalais.
Deramai nusiteikti eucharis
tinei vienybei su Kristumi pa
deda ir liturginiai žodžiai bei
veiksmai prieš pat priimant
šv. Komuniją.
Komunijos apeigos praside
da „Tėve mūsų" malda. Tai
pirmasis tiesioginio pasirengi
mo šv. Komunijai žingsnis.
Kalbėdami šią paties Kristaus
išmokytą maldą, mes iškil
mingai pareiškime, kad Jė
zaus laikysena dangiškojo
Tėvo atžvilgiu ir Jo paskelbto
ji vertybių tvarka yra mūsų
gyvenimo pamatas. Pirmąją
maldos dalį sudaro trys pra
šymai: teesie šventas Tavo
vardas, teateinie Tavo kara
lystė, teesie Tavo valia, kaip
danguje taip ir žemėje. Juos
kalbėdami, mes pasižadame
sekti Kristumi, kuriam Tėvo
valios vykdymas — Jo šlovės
apreiškimas pasauliui ir pri
siartinusios Dievo karalystės
skelbimas — buvo kaip mais
tas. Toliau prašome kasdienės
duonos. Šio prašymo vieta
bendrame „Tėve mūsų" mal
dos kontekste primena Jėzaus
raginimą nesisieloti dėl žemiš
kų dalykų, kurių vaikosi pago
nys, bet pasitikint Tėvo ap
vaizda pirmiausiai ieškoti Die
vo karalystės, o visa kita „bus
pridėta" (plg. Mt. 6, 31-33).

Motina Marija Kaupaitė su Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordinu, kurį
jai suteikė Lietuvos vyriausybė 1943 m. birželio 14 d., kaip padėką už
veiklą Lietuvos ir Amerikos lietuvių labui.

NAUJAS PAMINKLAS MOTINAI
MARIJAI KAUPAITEI
Vieniems metams praėjus,
kai Dievo tarnaitės Motinos
Marijos Kaupaitės, Švento
Kazimiero seserų įsteigėjos,
palaikai buvo perkelti iš SVėnU Kazimiero kapinių Čikagoje
4 Šv. Kazimiero seserų moti
nišką namą, jos šventi patai
kai guli naujame „carrara"
marmuro sarkofage seselių
koplyčioje. Daug žmonių išti
kimai dalyvauja Mišiose kiek-1
vieną pirmą mėnesio šešta
dienį, meldžiant, kad Motina
Marija būtų paskelbta palai
mintąja. Kiti Žmonės ateina,
kada gali melstis prie jos pa

Prašydami Tėvą atleisti mušu
kaltes, kaip ir mes atleidžia
me savo kaltininkams, netie
siogiai pasižadame visada va
dovautis Kristaus priesaku
būti gailestingiems, kaip Tė
vas yra gailestingas (plg. LK
6, 36-37). „Tėve mūsų" malda
yra tarsi esminė Kalno pa
mokslo, kurį Jėzus patvirtino
savo gyvenimu, santrauka.
Taigi ją kalbėti — tai įsi
pareigoti nuolat siekti pa
našumo į Kristų, kuris yra
vienintelis pas Tėvą vedantis
kelias. Šv. Komunija yra tik
rai prasminga tiktai tada, kai
ji neatskiriamai susijusi su
tvirtu pasiryžimu kasdieny
bėje vadovautis Jėzaus moky
mu ir Jo gyvenimo pavyzdžiu.
Po „Tėve mūsų" maldos Eu
charistijos šventimui vadovau
jantis kunigas kalba dvi trum
pas maldas, kuriose vyrauja
ramybės ir vienybės motyvai.
Ramybė yra pirmoji Prisi
kėlusiojo Kristaus dovana
apaštalams (plg. LK 24,26; Jn
20,19-20), todėl tai ir Vieš
paties artumo ženklas: „Aš pa
lieku Jums ramybe, duodu
jums savo ramybę." Minėtuose
maldavimuose ramybė sieja
ma su išvadavimu iš nuo
dėmės. Susitaikymas su Dievu
ir žmonėmis yra ir trokštamos
vienybės laidas. Nuodėmė,
išsikerojusi žmonių širdyse,
yra Kristaus teikiamos ra
mybės ir vienybės stokos prie
žastis. Todėl kunigas visos
bendruomenės vardu prašo,
kad šv. Komunija, kurioje ypa
tingu būdu vienijamės su
Kristumi, būtų ją priiman
čiųjų ramybės ir vienybės
šaltinis.

Vidute Pirmosios Komunijos dieną

Po šių maldų tikintieji yra
paraginami palinkėti vieni ki
tiems ramybės. Tai labai
reikšmingas liturgijos momen
tas Ramybės palinkėjimas

S K E L B I M A I
ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
IR GYVYBES DRAUOMAS.
Agantas Frank Zapoas Ir OS. Mgr. Auka*
S. Kart* katoa Batuvtakai.

FRANKZAPOUS
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(773) 681

40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary Will train. Mušt
Motinos Marijos Kaupaitės
have valid driver' s Hcease aad transbeatifikacijos byla daug pa
porution Mušt befluentin English.
LA.McMahonWindowWaafaina>
žengusi . „Positio", tai yra 972
TeL 800-8204155.
puslapių knyga, kurioje sura
šyta Motinos Marijos autobio
Kalame visų rūšių „sidings",
grafiniai raštai ir 57 žmonių
„soffits", įdedame
liudijimai, kurie ją pažino ir
lietvamzdžius (gutters) ir
liudija jos didvyriškai išgy
dengiame stogus. Skambinti f
ventą dorybių gyvenimą, buvo
Romui tel. 630-774-1025. "
užbaigta vasario mėnesį se
selės Margaret Petcavage,
Pažintinės kelionės po
SSC, kuri yra Motinos Marijos
Čikagą
ir Illinois valstiją.
bylos
vicepo8tulatorė.
Šis
TeL
312-560-1125;
svarbus darbas buvo neseniai
708-205-1394;
išsiųstas į Romą.
708-442-7516.
Švento Kazimiero seserys
kviečia visus atsilankyt Moti
vyrai ir moterys namą
nos Marijos Mišiose kiekvieną
valymai Naperville rajone.
pirmą šeštadienį, 9:30 vai. ry
Pageidaujama, kad turėtų savo
automobilį. Geros darbo sąlygos.
te, jų motiniškam name, mels
Galima
susikalbėti rusiškai,
ti palaimos beatifikacijos by
lietuviškai. Tel. 630-579-1366;
lai. Motina Marija būtų pirmo
tam
ji lietuvių kilmės moteris pa ttLUUZtt.
skelbta palaimintąja. Knyge arba anglų kalba, pasiteirau
les „Jus mylinti" apie Motinos jant pas seseles kazimierietes
Marijos Kaupaitės gyvenimą (773) 776-1324.
galima gauti lietuvių, ispanų,
SMP

laikų, ieškant užtarimo savo
reikaluose.
Norint apsaugot ir pažymėt
vietą, kurioje Motina Marija
buvo palaidota 1940 m. ba
landžio 21 d. Švento Kazimie
ro kapinėse (Lot?), seseles pa
ruošė naują pantaklą. Šis pa
minklas pagamintas iš raus
vos spalvos akmens, atvežto iš
Kanados. Ant akmens trum
pai parašyta Motinos Marijos
KUN. DOC. DR. JONAS IVANAUSKAS
istorija, pradedant gimimu
Gudeliuose, Ramygaloj, Lietu
Per Paskutinę vakarienę zaus , norą, pasmerkia. plin
voj, tęsiant su jos" Švento Kazi Jėzus attiko du paprastus; tančią tendenciją, grynai ritua
miero Seserų' Kongregacijos tobulus
ritualinio
pokylio lizuoti, subanalinti Mokytojo
1907 metais įsteigimu, bai veiksmus. Tradicija mums paliepimą. Paulius aiškiai su
perdavė jų paveikslą ir atmi vokė šį pavojų ir nedelsdamas
nimą: Jėzus paėmė duoną ir, atkreipė į tai tikinčiųjų dė
nėra tik paprastas pasisvei sukalbėjęs laiminimo maldą, mesį. Apsiriboti prisiminimu
kinimas ar IV. Milių pradžioje laužė ją ir davė mokiniams (šventimu) to, ką darė Vieš
atlikto gailesčio^ akto patvir valgyti. Taip pat paėmė vyno pats, ir nedaryti to, ką Jis
tinimas. Tai nomentas, liu taurę ir, sukalbėjęs laiminimo darė, reiškia nešvęsti Vaka
dijantis bendruomenišką šv. maldą, davė iš jos mokiniams rienės; kas apsiriboja tik šven
Komunijos pobūdį. Tai pa gerti.
timu, tas nepripažįsta Viešpa
siryžimo nuoširdžiai ir nesa
Duodamas duoną, Jėzus sa ties kūno (plg. 1 Kor 11,27vanaudiškai tarnauti kitam kė: „Tai yra mano kūnas". Ma 29).
žmogui ženklas, ir tiktai toks tas ir Morkus prieš šiuos
Negalima sakyti, jog vertai
nusiteikimas gali atverti kelią žodžius įterpia žodelį „imkite", Viešpaties vakarienę švenčia
į tikrąją vienybe su Kristumi. o Matas — dar ir „valgykite". atsisakantis daryti tai, ką Jis
Antra vertus šv. Komunija yra Lukas ir Paulius (1 Kor) nemi darė, arba gyventi taip, kaip
dalijimasis viena ir ta pačia ni šio kvietimo, tačiau įterpia Jis gyveno.
Gyvenimo Duona, teikiančia kitą labai svarbią pastabą:
Giliausias Jėzaus noras at
amžinąjį gyvenimą. Tad pri ^kuris yra už jus atiduoda siskleidžia parenkant savo
imamas Kristaus Kūnas ir mas". Jie taip pat po žodžių, veiksmui ir maisto produktus.
Kraujas yra Eucharistijos da skirtų duonai, įterpia pažo Duona ir vynas turi prasmę,
lyvių bendrystes išraiška ir džiui tapatų Jėzaus palie tik būdami dėl ko nors. Dėl tų,
laidas. Ramybės palinkėjimas pimą: „Tai darykite mano at kurie valgo, ir dėl tų, kurie ge
taip pat yra dalijimasis šia minimui".
ria.
Kristaus dovana.
Apie vyno taurę tradicijos
Nesuvalgyta duona yra ne
Kiekvieno liturginio veiks kalbama nevisiškai vienodai. panaudota duona; neišgertas
mo momentas nusako ir paties Tačiau pakanka pabrėžti, jog vynas yra nepanaudotas vy
veiksmo prasme. Ramybės pa pasakodama tiek apie duoną, nas. Lygiai taip pat ir gyveni
linkėjimui skinas šv. Mišių tiek apie vyno taurę, tradicija mas, nepadovanotas kitiems,
momentas nėra atsitiktinis. nuosekli ir logiška: kaip duo yra gyvenimas, stokojantis tiks
Kitu Eucharistijos šventimo na yra Jėzaus „už jus duoda lo. Kaip nesumaltas kviečio
momentu šis veiksmas turėtų mas" kūnas, taip ir vyno taurė grūdas netampa duona, kaip
kitokią prasmę bei reikšmę. yra Sandoros kraujas (Mt,Mk), neišspausta vynuogė netampa
Pasak Theodore E. Dobson, „kraujas, kuris už jus išlieja vynu, taip ir valgyti bei gerti
šv. Mišių pradžioje ramybės mas" (Lk, 1 Kor), „kuris iš neįmanoma, jeigu k a i nors
palinkėjimas reikštų pasisvei liejamas už daugelį" (Mt,Mk).
„nemiršta". Giliausia valgymo
kinimą, po gailesčio akto —
Tiek Kristaus kanas, tiek simbolio prasmė apima ne tik
atleidimą ir atsiprašymą, pa kraujas (gyvybė) yra „dėl jū stalo dalyvių elgesį, bet ir
čioje Eucharistijos liturgijos sų". Šiais žodžiais Jėzus pa maisto bei stalo dalyvių san
pabaigoje — bendruomenės reiškia, kad savo gyvybę dova tykį. Kažkas gali valgyti vien
narių pasiryžimą gyventi taip, noja taip, kaip savo bičiuliams tik todėl, kad yra kažkas, kas
kaip įpareigoja pats Eucharis davė duoną ir vyną. Mokinių leidžiasi valgomas. Stalo daly
tijos slėpinys. Esamas ra bendruomenė šį Jėzaus norą vių gyvenimas yra įmonomas
mybes palinkėjimo momentas suprato ir ištikimai perdavė.
tik todėl, kad kažkas leido sau
atveria pačią giliausią šio
„Tai darykite mano atmini mirti. Žmonės gyvens tik
veiksmo prasmę: priimdami mui" (Lk, 1 Kor), arba, nuplo todėl, kad Jis tiesiog atidavė
vieni kitus ir save pačius kaip vus kojas: „Aš jums daviau pa save jiems ir leidosi mirti ant
silpnus ir nuodėmingu*, ta vyzdį, kad ir jos darytumėte, kryžiaus, kad galėtų maitinti
čiau Dievo mylimus vaikus, kaip aš jums dariau" (Jn viso pasaulio gyvybę. Kaip
Eucharistijos puotoje
mes 13,15). Ką turėjo minty Jėzus kviečio grūdas, kaip vynuogė.
jaučiamės kaip viena šeima ir tai liepdamas? Kartoti šias Kaip sulaužyta duona.
pažadame padėti vieni kitiems apeigas ar sekti jo gyvenimu?
Neatsitiktinai pirmieji Eu
išsaugoti Kristaus teikiamą Iš tikrųjų, Jėzus lygiai norėjo
charistijos
vardai nurodo Jė
ramybe, vedančią į 'Vienybės ir vieno, ir kito. Taip pat yra
zaus
veiksmą
(duonos laužy
su Dievu džiaugsmą.
tikra, kad Jėzui abu šie troš mas) arba įvykį (vakarienė).
Stasys P o n i i k a i t i s kimai buvo iš esmės susiję.
Tai rodo, jog buvo suprastas
Bažnyčios tinios. 2000 m. Nr. 8 Paulius, gerai suvokiantis Jė pats giliausias Viešpaties no-
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TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
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TEL. 773-585-6824
Ir
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W. 59 SLTeL 773-735-5*67.
Kalbėti angliškai arba
lenkiškai.
ras: krikščioniškasis tikėjimas
nesiskiria nuo Mokytojo religi
nio elgesio, bet yra pats Kris
taus mokinių gyvenimas. Jie
neturi nieko kito paaukoti,
kaip savo gyvenimą. Jų auka
yra savo gyvenimo paaukoji
mas, jo atidavimas broliams.
Lygiai taip kaip Jėzaus.
Šie mokytojo veiksmai tu
rėjo labai paveikti mokinių
vaizduotę ir širdis. Atlikdami
šiuos veiksmus, mokiniu j j ,
dalies net griovė žydų.rauaV
lines puotos" taisykles. Pa
vyzdžiui, gerdavo iš vienos
taurės, kai tuo tarpu anksčiau
kiekvienas stalo dalyvis tu
rėdavo savąją taurę. Rituali
nių taisyklių buvo nesilaiko
ma norint kuo labiau pabrėžti
paralelizmą su duona.
Pats duonos laužymas nebu
vo jokia naujovė, galinti pa
piktinti maldingą izraelitą.
Duonos laužymas buvo pa
grindinis izraelitų nuomuose
atliekamų apeigų elementas,
pradedant valgyti. Jėzus tai
viešai dažnai darė, pavyz
džiui, padaugindamas duoną.
Taip pat ir Emause, dviejų
mokinių akivaizdoje, Jėzus at. liko tą patį veiksmą, ir būtent
iš šio veiksmo mokiniai Jį
pažino (Lk 24,30,35).
Tai, kad turėjo daryti mo
kiniams įspūdį, buvo ne pats
veiksmas bet nauja prasmė,
kurią veiksmu suteikė Jė
zaus žodžiai. Mokiniai turėjo
suvokti, kad čia iš tikrųjų
prasideda kažkas naujo — ne
kas kita, kaip įkuriama naujo
j i Sandora Jėzaus kraujyje.
Bažnyčios tinios, 2000 m. Nr. 5

POPIEŽIAUS JONO
PAULIAUS O 80-OJO
JUBILIEJAUS
' PAMINĖJIMUI SKIRTA
PARODA
2009 m. gegužės 18 d. Lie
tuvos nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje (Gedimi
no pr. 51) atidaryta Popie
žiaus Jono Pauliaus II 80-ojo
jubiliejaus paminėjimui skirta
paroda. Parodos atidaryme
dalyvaus J. E. arkivysk. Aud
rys J. Bačkis. Paroda veiks iki
s. m. birželio mėn. 6 d. .
2000 m. gegužės 18 d. Vil
niaus arkikatedroje bazilikoje
buvo aukojamos Šv. Mišios,
prašant Dievo palaimos popie
žiui Jonui Pauliui II.
L i e t u v o s Vyskupų
konferencijos 2000 metų
J u b i l i e j a u s komitetai

rv^a

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 23 d., antradienis
Dauguma naujų mokyklų ministerijos, tačiau savival
valstybine kalba ir šiuo metu dybės ne visada paiso ministe
tebėra pradinės. Vietos savi rijos rekomendacijų. Štai ne
(Atkelta iš 3 psl.)
Pranešame giminėms, draugams ir artimiesiems, kad
valdybės plėšt, jas atsisakė, daug mokinių turinčias Zu
i
nereorganizuoti žemesniu pa todėl to ėmėsi pagal gali jūnų ir Bezdonių pagrindines
š.
m.
gegužės 11d. užbaigė šio gyvenimo kelionę
KAD TAVE KUR
lietuviai" prašytume siųsti ad
kopų mokyklų valstybine kal mybes Vilniaus apskrities vir mokyklas buvo imtasi pertvar
MIUZIKLAS!
resu: Mokslo ir enciklopedijų ba; Šalčininkų ir Vilniaus
leidybos institutas L Asana savivaldybėms - nepažeidi šininko administracija: pra kyti į vidurines, nore ministe
dėjo jas reorganizuoti į pa rija tam nepritarė (tiesa,
Kad tave trauma griebtų! Po vičiūtės 23, LT-2050, Vilnius,
nėti
tėvų
konstitucinės
teisės
grindines. Jei stambesnėse vėliau Zujūnų mokyklos per
šimts aukcionų! Eik sau po Lietuva (Lithuania).
rinktis
mokyklą
norima
kalba
gyvenvietėse
mokyklos valsty tvarkymui buvo pritarta).
kondicionierium! Štai, su .lie
Rimantas Kareckas ir steigti švietimo įstaigas val
bine
kalba
neplečiamos
į pa Panašių atvejų buvo ir šiais
tuviška" naųjakalba galima
Direktorius stybine kalba tose vietose, kur
grindines,
tėvai
nesiryžta
leis mokslo metais. Reikia pa
vaizdžiai nusikeikti. Tie gre
Gimė Pariebių kaime, Šakių apskrityje. Baigė
yra pageidaujančių. Iš LR vy ti į jas vaikų, nes toliau moky stebėti, kad iš viso aplink Vil
OGAL PUTIN —
mėzdiški žodžiai užtektinai
gailestingųjų seserų mokyklą Vilniuje, dirbo Šakių
riausybės
prašo
papildomų
BĖRUOS
SUNŪS?
tis
reikia
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gailestinga seserimi pabėgėlių ligoninėje. 1949 m. atvyko
labiau skauda, skaitant mūsų nybė sulaukia daugiausia dė jimo 1996-2000 m. programą; penktą klasę Sužionių, Medi kyklų nevalstybine kalba.
į JAV, gyveno Baltimore, MD. Buvo ilgametė ,,Dainos "
spaudą, kurioje pradėjo dygt mesio ne tik pačioje Rusijoje, šią programą pratęsti iki 2003 ninkų, Buivydžių pradinėse
choro dalyvė.
Praeitis ir dabartis
svetimžodžiai,
pateisinami bet ir užsienyje. Jam didelį m. Seimas ir vyriausybė yra mokyklose, ir tais metais į šių
Paliko nuliūdime vyrą Igorį, dukterį Valdonę su vyru
Vilniaus gubernijos bajorų
„tarptautiškumu", nepaisant, dėmesį rodo žiniasklaida, ku prašoma įpareigoti Vilniaus mokyklų I klase neatėjo nė
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ir Saulių, seserį Mariją Bielskutę su vyru
tais
metais,
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šiose
ketiniai duomenys, išspaus
lietuviškus atitikmenis. Tech papasakoti apie šį, dar labai perduoti įstaigas Vilniaus
Anatolijum
Jazbučiu, brolius: Juozą Dėdiną su žmona
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dinti Krokuvos Mokslų akade
nikai ir elektronikai šuoliais mažai atsiskleidusi, stipriai apskrities viršininko admi
Sandra
ir
Joną
Dėdiną su žmona Nijole.
klasę
susirinko
nemažai
moki
mijos leidinyje (Anonim. Obspirmyn šuoliuojant, žinoma, paslaptingą ir netikėtai į poli nistracijai kartu su įstaigoms
Gegužės
15
d.
po šv. Mišių iš šv. Alfonso bažnyčios
nių.
zar jėzyka litevrekiego w gudaug ko negalima lietuviškais tines viršūnes iškilusį, žmogų. priklausančiu
finansavimu.
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palydėta
į
Meadow
Ridge kapines, Baltimore, MD.
Vietos gyventojai vis daž bernii VVilenskiej. - Materialy
žodžiais pasivyti. Tačiau tais Kad Putin asmenybė yra di Taip pat konferencija konsta
atvejais, kada sąvokai nėra delė mįslė ne tik užsieniui, bet tuoja, kad tarpparlamentinė niau apsisprendžia mokyti antropologiczno-archeologiczNuliūdę: vyras, duktė ir vaikaičiai, sūnūs,
lietuviško žodžio, pagerbkim ir pačiai Rusijai, parodo raši ryšių su Lenkija grupė tinka savo vaikus valstybine kalba, ne, t. 2, dz. 1, p. 3-72). Jame
sesuo, broliai ir kiti giminės.
kaip reikalingesne gyvenime. nurodoma, kad Maišiagalos
mūsų brangią ir vienintele niai žiniasklaidoje.
mai neatstovauja Lenkijos Re
kalbą, rašydami svetimžodį
Štai rusiškas laikraštis „Ob- spublikoje gyvenančių lietu Dėl šios ir kitų priežasčių mo valsčiaus Barskūnų seniūkabutėse ir jo nelinksniuoda zor" (liet. „Apžvalga") šių me vių interesams. Prašoma sku kinių mokyklose valstybine nįjoje XIX a. pabaigoje iš 793
KAPŲ PUOŠIMO DIENĄ — MEMORIAL DAY
mi. Tebūna aišku, kad jis tik tų kovo 17-23 d. numeryje iš biai imtis priemonių, kad kalba ir toliau gausėja. Tačiau gyventojų - 755 lietuviai,
svečias, o ne „adekvatus nacio spausdino net du straipsnius būtų atkurtos 7 pagrindinės trūksta patalpų, inventoriaus, Izabelinos seniūnijoje iš 939
2000 m. gegužes 28 d., sekmadienį
nalinis* keiksmažodis; kad il tokiomis antraštėmis: pirma mokyklos lietuvių dėstomąja mokymo priemonių, pedago gyventojų - 873 lietuviai. Visi
Lietuvių Tautinėse kapinėse
gainiui neatsitiktų, anot poeto sis — „Putin — didysis, galin kalba Seinų-Punsko krašte, gams - gyvenamojo ploto. Pri Jauniūnų kaimo gyventojai
įvyks iškilmingos apeigos
Bradūno... „kai žodžiai, kaip gasis, baisusis ir... paslaptin kad būtų iškelta pasienio augant gausioms pradinėms priskirti prie lietuviškai kal
•
Iškilmės
prasidės
lygiai 11 valandą ryto šia tvarka: nuo
klasėms, šios mokyklos jaučia bančių. Straipsnyje yra nuoro
kareiviai, eina mirti ir abejoja gasis", antrasis — „Misteris užkarda iš Punsko.
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• —
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ivietimas
valstybine dėstomąja kalba
kas jo tėvai, kokia jo vaikystė,
Šis ir daug kitų šaltinių (J.
• Amerikos legionierių Don Varnas Postas ir Moterų
neįleidžiamos, o statyti nau Rozvadovskio, O. Chominskio
jaunystė, kaip klostėsi jo vė
Auxiliary Unit dalyvaus eisenoje ir pagerbs už laisvę
DĖKOJAME J&NYNCT
Pietryčių Lietuvoje jau jus pastatus ar priestatus lesnysis gyvenimas. Visur pa
lietuvių
kalbos
paplitimo
žuvusius karius.
JAV LIETUVIAI RĖMĖJAMS
teikiama net po tris ar dau „Perestroikos" laikais vietos brangu. Štai Rudaminoje tik žemėlapiai ir kt.) liudija, kad
• Giesmių programą atliks operos solistė Dalia Fanelli ir
giau jo gyvenimo, veiklos ir valdžia mišrias mokyklas ar pastačius naują mokyklą ru- analogiška situacija buvo ir
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dėstomąja
kalba
Petro Zalubos dūdų orkestras.
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Pagrindinę kalbą pasakys Amerikos Lietuvių Tarybos
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į
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patalpas
per
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lietuvių
dės
ir jo karjerą nuspėti iš žvaigž
Paberžes,
Sužionių,
Ne
rengti ir išleisti II tomą, su
džių. Straipsnyje — „Visos los perėmė mokyklų rusų tomąja kalbą. Tikslinga, kur menčinės, Tabariškių, Bui
• Iškilmėse su vėliavomis kviečiami dalyvauti šauliai,
rinkus jam prenumeratą ir
žvaigždės ties Putin" (gimusiu dėstomąja kalba patalpas, mo įmanoma, perskirstyti patal vydžių, Lavoriškių, Medi
neolituanai ir skautai.
aukų, susilaukė atgarsio.
pas tarp mokyklų valstybine ninkų, Šalčininkų ir kitos
1952 m. 7 d. Leningra kymo priemones.
Visus kviečiame dalyvauti.
Mokslo ir enciklopedijų leidy
Mokyklos valstybine kalba ir nevalstybine- dėstomosiomis
de, ryškiame zodiako „Svars
apylinkės
kalbėjo
lietuviškai,
Lietuvių Tautinių kapinių vadovybė
bos institutas Vilniuje gauna
tyklių" ženkle) numatoma di pietrytiniuose Lietuvos rajo kalbomis. Trokštant lėšų, mo vaikai ir moterys nemokėjo Prašome visus lietuvius pasivaikščioti po šias gražias kapines, apžiūrėti puikius
čekių su prašymais užsakyti
delė žvaigždžių įtaka Putin nuose sparčiau galėjo kurtis kyklas valstybine kalba Vil lenkiškai, (fir. Wilno i ziemia paminklus, prisiminti savo artimuosius. Kapinių ištaigoje pareigūnai suteiks jums
antrąjį tomą, o kiti prašo at
sėkmei. Tačiau Putin negerą tik tuo metu, kai pusantrų niaus apskritis steigia tik ten, WUenska, 1.1,1930, p. 229).
pageidaujamų informacijų.
siųsti dar ir pirmąjį. Džiau
Taip pat galima gauti ivairių vainikų kapų puošimui.
pokštą gali iškrėsti Uranas, metų truko tiesioginis valdy kur tai padaryti galima su
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netoli
Maišiagalos
giamės, kad atsirado pare
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miančių Žinyno leidimą net ir
meilę, iki šiol rodomą Rusijos darbo ėmėsi Vilniaus apskri to kasmet lieka neįsteigta (kaip ir dar 33 Pietryčių Lie
LIETUVIŲ TAUTINĖS KAPINĖS
didesnėmis aukomis. Žinyno
prezidentui Putin, dideliu ne tis. Šios mokyklos dažniausiai daug naujų švietimo įstaigų tuvos vietovėse) yra mokykla
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rengėjai jiems nuoširdžiai dė
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koja,
kanta jam. Po balandžio priemonių, be to, joms kurtis kyklų, darželių), kurių prašė Nors paskutinio surašymo
Viena, iš pirmųjų aukotojų 16-osios dienos, dėl žvaigždžių sudėtinga ir dėl vietos val tėvai (1998 m. apie 20).
duomenimis, yra užsirašiusių
* Valstybės saugumo de daug 150 buvusių KGB agen
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Mečys Lau palyginti su Lietuva, Latvijoje
Magdalena
Birutė
Stan todėl patariama nevykti į Bal priimtas sprendimas steigti
Parengta pagal „Vilnijos" rinkus teigia, kad buvusių so ir Estijoje, kur liustracija vyk
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ir
mokyklų
I
ir
V
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tik
tuo
kūnienė. Viešėdama Lietuvo tuos valstybes, Sibirą, Londo
draugijos
informacijos vietinio saugumo bendradar sta jau kelerius metus, buvę
je,'su JAV LB pirmininke Re ną, Berlyną, Novgorodą, Ria- atveju, jeigu yra ne mažiau spaudimas tėvams (pvz., Kal
velių
atvejis;
žr.
„Lietuvos
grupės, draugijos pirmi* bių registracija vyksta norma KGB agentai prisipažįsta van
gina Narušiene ir kitomis vi zanę, Galičą ir tHjanovską. Ar kaip 5 vaikai. Tačiau teisinan
suomenės ir kultūros veikė tiesą sako astrologai neaišku, tis lėšų stoka, tai dažnai ne ryto" priedą „Sostinė", š.m. įlinko hum. dr. K, Garšvos, liai, tačiau neatmeta galimy giau. Savanoriškai prisipažikovo 28 d.). Tuo tarpu kai ku vicepirmininko E. Gečiaus- bės, kad siūlys tą laiką pra nusieji bendradarbiavę su
jomis Dalia Puškoriene, Mari o ką kalba apie Putin žmonės vykdoma.
rie aukšti Pietryčių Lietuvos ko, dr. P . Gaudo
prane tęsti. Pasak jo, j specialiąją įs spectarnybomis bus įrašomi į
ja Remiene, Liuda Rugienie- gatvėse, galima nugirsti jau ir
Nors lietuviškų mokyklų savivaldybių
valdininkai,
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kaitą jau įsiregistravo maž įslaptintą įskaitą.
ne, dalyvavo kovo 12 d. paro dabar.
tinklas ir plečiasi, jų vis dar švietimo darbuotojai moko šimus
dos „Sugrįžusi išeivyos dailė"
nėra 33-ose Pietryčių vie
atidaryme Vilniuje Radvilų Vieną tokį dviejų rusų po tovėse. Šių vietovių gyventojai savo atžalas mokyklose valsty
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rūmuose. Greta kitų dailinin kalbį visai netikėtai, besiren neturi galimybių mokyti savo bine kalba.
Pasitaiko atvejų, kai labda
kų kūrinių rūmų salėse žiūro kant ir bevartant jau anksčiau vaikų valstybine kalba.
ra ar kalėdines dovanos
vai' gali gėrėtis ir visa dešim minėtuosius laikraščius, pavy
darželiuose vieniems vaikams
čia jos grafikos ir tapybos pa ko nugirsti viename rusiška
veikslų. M. B. Stankūnienės me prekybos centre. Pokalbis — Berija. Antrasis pokalbio duodamos, o lietuviškos gru
paveikslų yra daugelyje Lietu sukosi apie patį Putin ir jo kil dalyvis lyg bandė netvirtai pės vaikams - ne. Viename
vos muziejų, jais puošiasi au mę. Pirmasis pokario dalyvis prieštarauti, bet greitai nusi „Vilnįjos" susirinkime švie
torės, gimtojo krašto — Suval tvirtino žinąs, kad Putin yra leido ir pradėjo svarstyti, o gal timo darbuotojai iš Rukainių
kijos bibliotekos, Martyno nesantuokinis vieno didelio kartais ir tiesą sako jo pa informavo, kad vaikai, kurie
Mažvydo bibliotekos Vilniuje KGB veikėjo sūnus, išaugin šnekovas. Suklusau ir aš. Ką lanko darželio grupę valsty
bine kalba, negavę kalėdinių
skaityklos, taip pat ir Leidy tas ir išauklėtas visiškai kita žinai, o gal?...
Paruošė ir vertė iš rusų dovanėlių, pradėjo verkti.
hub. And whether
No one makes roundbos institutas. Apsilankiusi ja pavarde. Tas aukštas veikė
spaudos
švietimo reformą savival
me, dailininkė instituto direk jas, jo teigimu, tikrasis Putin
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lt makes a vvorld of difference vvhen
you fly SAS to Lithuania.

Šia proga norime padėkoti ir
II tomo prenumeratoriams bei
aukotojams, atsiuntusiems po
100 dolerių čekį: kunigui Vin
cui Valkavičiui iš Norwood,
MA, bei Jonui Žukui iš Woodhaven, NY.
Primename, kad žinyno pre
numeratos su atsiuntimu kai
na — 35 JAV doleriai.
Prenumeratos ir aukų če
kius su užrašu „Žinynui JAV
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ŠEIMOS KLUBAS BAIGĖ EGZISTENCIJĄ

DRAUGAS, 20OO m. gegužės 23 d., antradienis

Balandžio 16 d., šeštadienį,
man pačiai nelauktai, Šeimos
klubas baigė susitikimus. Bu
vau paprašyta sumokėti už po
ros valandų pasinaudojimą
tuščia sale 100 dol. Tokia su
ma susidaro netgi su 50 proc.
nuolaida. Nesurinkom nė ket
virtadalio. Tad stovėti prie,
durų ir kaulyti, kad kas paau
kotų daugiau, ar laukti fondų
paramos — neturiu tam pa
šaukimo, neturiu antro gyve
nimo laiko. Patinka kūrybinis
momentas — galiu organizuo
ti įvairius renginius su įdomiu
turiniu, bet pastovus pažemi
nimas — „mokėti pinigus",
j ū s visi tik ir žiūrite kaip be
pinigų ką nors gauti", „mūsų
fondai įkurti ne jums, atvy
kėliams, bet mums ir mūsų
vaikaičiams" ir t.t. jau atėjo
iki gerklės ir pradeda dusinti.
Tad kam man to reikia?! Gy
venimas duotas tik vienas, ir
visiems duota po lygiai. Tik
kaip mes tą gyvenimą gyve
name — degame, rusename,
rezgiame intrigas, pavydime
ar apkalbinėjame, trukdome
ar padedame, vėlgi priklauso
nuo pasirinkimo ir apsispren
dimo.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i
Kun. dr. Kęstučio Trima
Kviečiame į susipažinimą
ko
40 metų kunigystės jubilie
su nauja Irenos Gelažienės
knyga „Baltoji paukštė". Susi jus bus švenčiamas Šv. Anta
pažinimas vyks gegužės 28 d. no parapijoje, Cicero, IL, bir
12 vai. Pasaulio lietuvių cent želio 25 d. per lietuviškas Mi
ro didžiojoje salėje. Visus daly šias 9 val.r. ir per pasisvečia
vauti ir pabendrauti kviečia vimą parapijos salėje po Mi
šių. Cicero lietuvių parapijie
PLC renginių komitetas.
čių komitetas, rengiantis šią
J C Moterų klubo kepamų
šventę ir vadovaujamas Jonės
blynų galėsite paragauti gegu
Bobinienės, kviečia visus kun.'
žės 28 d. nuo 8 val.r. Jaunimo
K Trimako gimines, draugus
centro kavinėje.
ir pažįstamus pasižymėti šią
Audronė Užgirienė, gyve datą savo kalendoriuje ir pla
nanti Highland Park, IL, Ma nuoti dalyvauti šioje džiugioje
rijampolės vaikų globos na šventėje.
mams „Šaltinėlis" iš Pane
Paskutinysis šio sezono
vėžio lino fabriko „Tulpė" nu Muzikos vakarų Lietuvių dai
pirko medžiagą patalynei, lo lės muziejuje serijos koncertas
vatiesėms ir užuolaidoms už įvyks gegužės 26 d. 7:30 val.v.
725 dol. Vaikų globėjos seselės Lietuvių dailės muziejaus sa
Aušrelė ir Janina nuoširdžiai lėje Pasaulio lietuvių centre
dėkoja Audronei už tokią dide Lemonte. Programoje: Mozart,
lę ir reikalingą dovaną.
Debussy, Corigliano ir Dvorak
Vyresniųjų lietuvių cent kūriniai fortepijonui keturio
re „Seklyčioje" gegužės 24 mis rankomis. Groja pianistai
d., trečiadienį, 2 val.p.p. bus Sonata ir Rokas Zubovai. Po
sveikatingumo paskaita. Kal koncerto - susitikimas su kon
bės dr. Petras Kisielius. Tema: certų serijos rengėjais ir at
..Eutanazija ir Bažnyčia". Ne likėjais. Visų laukiame!
praleiskite progos pasiklausy
ti, įsigyti daugiau žinių. Visi
Kas nauįo
maloniai kviečiami ir laukia
.Draugo
knygynėlyje
mi. Atsilankiusiems įėjimo nu
meris gali atnešti laimėjimą
Tūkstančiai lietuvių, ku
(door prize). Po paskaitos bus rie gelbėjo tūkstančius žydų
ir bendri pietūs. Atvykite!
Antrojo pasaulinio karo me
Retai vyksta jauniems ir tais, įrašyti į A. Gurevičiaus
pagyvenusiems tinkami ren sąrašus, kurie išleisti atskira
giniai. Koncertas „Šypsenėlė" knygele 1999 m. Vilniuje Ka
žurnalistų
— visai šeimai. Jaunoji daini nados lietuvių
sąjungos
pastangomis.
Knygos
ninkė Neringa Nekrašiūtė ge
gužės mėnesį švenčia 14-ąjį įvado autoriaus Gintučio Progimtadienį. Jaunimo centro cutos žodžiais tariant, A. Gu
ansamblyje „Lakštutė" daly revičiaus sąrašas - tai „pats
vauja 30 vaikų — nuo 3 metu išsamiausias, nurodomais šal
kų iki 14 metų amžiaus. Jiems tiniais paremtas lietuvių, gel
vadovauja muz. Dalia Gedvi bėjusių žydus, ir pagalbos su
lienė. Programoje išgirsime ir laukusių bei išgelbėtų Lietu
Neringos Nekrašiūtės moky vos žydų vardinis sąrašas (iš
toją dainininkę Laimą Lap- tikrųjų du sąrašai), apimantis
kauskaitę. „Saulutė", Lietuvos kone šešiolika ir pusę tūkstan
Vaikų globos būrelis, kviečia čio (16,408) lietuvių ir žydų,
visus į labdaros koncertą sek labai svarbus jų santykių doku
madienį, gegužės 28 d., 3 vai. mentas". „A- Gurevičiaus są
p.p. į Jaunimo centrą. Bilietai rašai" knygynėlyje kainuoja
iš anksto gaunami „Seklyčio 10 dol., su persiuntimu 13.95 dol.
je".

tinių šokių grupei „Svaja" tai
buvo gera proga „apšaudyti"
artėjančio Vienos valso poky
lio programą. Į Šeimos klubą
pakviečiau buvusią tremtinę
Silviją Samanonienę, kuri
skaitė savo kūrybos eilėraštį
„Mamai", o jos dukra Audra,
akompanuodama gitara, pa
dainavo keletą savo kūrybos
dainų. Taip pat dalyvavo Kau
no politinių kalinių ir tremti
nių bendrijos pirmininkė Ire
na Belickienė.
Po meninės dalies atėjo lai
kas pradėti marginti velykai
čius. Altruistiškasis Liudas
Volodka nei už dažus, nei už
vašką, nei už virtus kiauši
nius pinigų iš mūsų nepriėmė,
sakė, kad jam labai malonu
pamokyti šio meno. Ir apspito
jį visi — maži ir dideli. Buvo
miela širdžiai matyti visus
taip besistengiančius paversti
kiaušinį meno kūriniu. O Go
da Latvyte užsiropštė Liudui
Volodkai ant kelių ir meistro
rankos padedama, stropiai
išmargino kiaušinuką...
Didelis džiaugsmas apima,
kai pergalvoji, jog šie .Šeimos
klubo susitikimai buvo pras
mingi, visada turėjo temą, ne

Per dvejus metus į Šeimos
klubo susitikimus
rinkosi
nemažai šeimų. Dalyvavo gal
VESTUVIŲ NEUŽTENKA
per šimtą. Kalbėjome įvairia
tematika — lietuvybės išlai
Vestuvių diena kiekvienam sioms poroms. Šv. Mišių metu, kymas, šeimos klimatas, kūno
yra neužmirštama. Ji pilna kurios bus skirtos vedusiųjų ir veido oda, moters sveikata,
svajonių, grožio ir vilčių. Ta intencija, įvyks santuokos pa sveikame kūne — sveika dva
diena - praeityje. Tačiau ji gy žadų atnaujin:mas. Apeigos sia, sveikas maitinimasis.
vuoja dabartyje kiekvieną įvyks šeštadienį, birželio 10 d., Kalbėjomės visiems rūpimais
kartą, kai pažymime kalendo 6 val.v. pavėsingame Ateiti socialiniais, imigracijos klau
rių brangia sukaktimi, kas ninkų namų ąžuolyne. Po pa simais. Minėjome Motinos die
kart, kai pažvelgiame į žiedą maldų bus progos pasilinks ną, rengėme velykinio stalo
ant rankos. Vestuvių dieną minti, nes skambės nuotaikin parodą, šventėme Halloween.
sakėme pažadus vienas kitam, ga muzika ir bus lengvos vai Mokėmės gražiai išlankstyti
ir jie yra bendro gyvenimo kel šės.
servetėles svečių stalui, grei
Kadangi dalyviams teks at
rodžiai.
tai ir sveikai gaminome maistą,
Jau praėję daug laiko nuo naujinti savo oažadus tą die karpėme karpinius — atviru
tos vestuvių dienos, ir pažadai ną, prašome nušluostyti dul kus. Daugiausiai primargi
kelyje apdulkėję. Užtat kvie kes ir nuo savo vestuvinių nome velykaičių. Kviesdama į
čiame visus, kurie kadaise nuotraukų. V si kviečiami at Šeimos klubą, visada pagalvo
prie altoriaus prisiekė vienas sinešti savo vestuvinę nuo davau, kaip užimti vaikus, jei
kitą mylėti ir iki mirties ne trauką. Sakoma, kad žmogui tuo metu tėvai nagrinės temą,
apleisti, atnaujinti tuos paža gyventi vienam negera, taigi kada vaikų dalyvavimas nebū
norime kanu pasidžiaugti,
dus nauju ryžtu ir meile.
tinas. Tam talkino dailės mo
Kun. A. Saulaitis atvyksta kad mes vis: esame geresni, o kytoja R. Mockienė ir kt. sa
iš LJ2tuvos, kad vestų šias gal geriau sakant, pasitaisę...
vanoriai. Klube kartu visi dai
Ona Daugirdienė
ypatingas pamaldas vedu
navome dainas, šokome ir net
mokėmės šokti pramoginius
šokelius. Žodžiu, veikla buvo
panašus
albumas
lietuviškai,
bažnyčią. Parodos kūriniai yra
NAUJI A. KEZIO SUMANYMAI
išstatyti tarptautinio (5-ojo kuris vadin si „Būties paslap pakankamai turininga, įdomi.
Šie 2000-ieji metai mūsų nuvežė į Vašingtoną, kur ji terminalo) M koridoriuje. Tai tys". Šios knygos taip pat tu Kai kurie žmonės per Šeimos
klubą net geresnius darbus
veržliam Algimantui Keziui buvo surengta Tarptautinio gi tie, kurie vasarą važiuos į rėtume susi.aukti šią vasarą.
A. Kezys au yra paskelbęs susirado. Užsimezgė pažintys.
yra kaip niekada labai užimti valiutos fondo rūmų galerijoje Lietuvą ar kitas valstybes, čia
ir
vadinosi
„Lithuania:
A
Naturės praeiti. Įdomu, kad pa ir nauą me.inę, viso pasaulio Daugelis šeimų susidraugavo
ir darbingi. Jau per pirmuo
tion
Among
Nations"
vardu.
Ji
rodos vyriausia organizatorė lietuviu fotc^rafų parodą, kuri ir draugauja iki šios dienos.
sius keturis mėnesius jis su
suruošta
amerikiečių
ir
kita
yra lietuvių kilmės moteris yra organizuojama kiekvienų Daugelis klubo žmonių savo
gebėjo surengti tris asmeniš
taučių
publikai
Lietuvos
Ne
Natalie van Straaten, atsto metų vėlyva rudenį. Jis jau vaikus atvedė ir į Meno mo
kas parodas ir dalyvauti ke
priklausomybės atkūrimo de vaujanti „Chicago Art Dealers kiek anksčiaa kreipėsi į fotog kyklėlę.
liose bendrose.
Association". Pati paroda su rafus ir pnšė šiai parodai
Vasario 5 - kovo 5 dienomis šimtmečiui paminėti.
Taigi tą balandžio šeštadienį
Gegužės
2
dienos
vakarą
rengta kooperuojant su Čika siųsti darbus jo adresu: — sukviečiau šeimas tradiciniam
savo pirmąją šių metų fotoparodą, pavadintą
„Chicago trys A. Kezio darbai — foto gos kultūrinių reikalų depar 4317 Vv'isco.sin Ave., Stick- velykaičių marginimui. Prieš
ney, IL 60402.
2000", jis buvo išstatęs Lietu grafijos kabojo OTiare tarptau tamentu.
marginimą, kaip visada, turė
Edvardas Šulaitis jome ir tradicinę meninę dalį.
vių dailės muziejuje Lemonte. tiniame oro uoste. Čia vyko
Šią vasarą A. Kezio laukia
Čia A. Kezys parodė anksčiau jungtinės parodos atidarymas, vėl nauja paroda Lietuvoje,
Meno mokyklėlės dramos sky
Skclirimai
juoda-balta darytas fotografi kur 29 čikagiečiai menininkai kuri ten bus surengta bent ke
riaus moksleivės (dėst. Audrė
• Knights of Lithuania, Budrytė) parodė vieno veiks
jas, kurios, naudojant kompiu išstatė savo kūrinius, dau liose vietose. Mūsiškis yra pa
terinę techniką, vėliau buvo giausia dailės paveikslus. Pati ruošęs įdomių darbų pluoštą, Council 26 - Worcester, MA, mo pjesės „Klementina ir Va
paroda, kuri veiks iki 2001 m. pernai vasarą Lietuvoje fotog balandžio mėn. susirinkimo lentina" inscenizaciją. Galima
pakeistos į spalvotas.
Pradedant vasario 25 diena gegužės mėnesio, yra pavadin rafuotus vaizdus. Paroda va metu nauja* narys aukojo, o be pasidžiaugti taisyklinga moks
to buvo pravesta „blind auc- leivių tarsena, scenine drąsa.
Čiurlionio galerijoje Čikagoje ta „Made in Chicago: Urban- dinsis „Kapinaitės".
scapes/Landscapes".
Kai
ku
tion". Tuo metu buvo suaukota Per mokslo metus mergaites
dvi savaites tęsėsi jo paroda,
Pats autorius jau paruošė
kurios tema — „Lietuva — riuose iš kūrinių atvaizduotos stambų šios parodos katalogą, Lietuvos vaikams $300. Tuos išmoko dėmesio sukaupimo ir
tauta tarp tautų". Žiūrovai įvairios Čikagos apylinkės, jų kuris yra atiduotas į „Graphic pinigus persiuntė pirmininkė kitokių scenos pratimų. SporVivian M. Rodgers. Lietuvos
matė jo juodai-baltas ir spal tarpe matomas ir Marąuette Communications
Service"
votas nuotraukas. Šią parodą, Parkas, ir čia aiškiai galima spaustuvę. Tai bus didoko for vaikų vardu dėkojame Lietuvos
šiek tiek papildęs, A. Kezys atpažinti lietuvių parapijos mato, 132 puslapius turintis Vyčiams! „Lietuve* Nailaittu
globa", 2711 Weit 71 Str.,
leidinys. Jo pradžioje yra au Chicago, IL 60629.
*"«>
toriaus žodis ir 14 skyrelių —
•Onos Kutkaitės Durbin
irgi su atitinkamais tekstais, o
pabaigoje „Post scriptum". Kai fondas, globojamas Lithuanian
kurie šių skyrelių pavadini Mercy Lif\ įsteigtas sena
mai: „Kapinaičių link", „Mes toriaus R hard ir jo brolio
mirtingieji", „Mano mintys William D irbin, jų motinos,
dausose", „Šešėlių buveinė", kilusios iš Jurbarko, atmi
„Remiuosi i Viešpatį, kaip uo nimui. Fonaas finansiškai re
lą", „Amžinoji šviesa". Visi ap mia Jurbarko ligoninę me
mąstymai — gilūs, filosofiniai. dikamentų supirkimu bei re
liečiantys gyvenimo ir mirties montais. I.ML nuoiirdiiai
dėkoja Richard ir Nancy
tematiką.
Durbin (Long Beach, CA) u i
Šis leidinys turėtų pasirody $260 auką fondui.
270 MH>
ti liepos mėnesį. Taip pat toje
pačioje spaustuvėje yra spaus
I U \ \ \ f• \ K
dinama ir kita A. Kezio fotog
rafijų knyga. Ji paruošta ang
.tpylinkc w
j H • , ' " * •' " ' ' " ' "
•'
lų kalba ir pavadinta „Fragments of Being". Kaip žinome,
Fotomenininkas Algimantas Kezys prie skaidrių rodymo aparato Čiur
Šeimos klubo lankytojai.
kiek
anksčiau yra pasirodęs
Til 1 77 * H l * , 0 , > 0
lionio galerijoje.
Nuotr E. Sulaičio

buvo nuobodūs. Tačiau jau
rašiau, kad negali stovėti su
ištiesta kepure ir prašyti iš
žmonių pinigėlių vis didėjan
čiam mokesčiui apmokėti. Juk
ne sau, žmonėms rengiau taip
reikalingus mums susitiki
mus. Šiandien šeimai visame
pasaulyje skiriamas itin dide
lis dėmesys. Žadėjome nagri
nėti ir daugiau temų, kaip:
„Alkoholizmo problema šeimo
je", „Vaikų ir tėvų santykiai",
„Paauglys šeimoje" ir t.t. Gal
atsiras kitas žmogus, kuris
panorės rengti kažką pana
šaus ar tą patį. Gal jam bus
lengviau žemintis, prašyti, ne
pergyventi, kai kažkas iš
aukšto jam sakys; „Neleisim.
Pagalvosim. Pasitarsim". Pir
maisiais Šeimos klubo metais
nebuvo sudėtinga rengti susi
tikimus. Surinkdavome po do
lerį ar du kavai, prizams. Pa
kakdavo. Bet, kaip sakoma,
kiekviena šluota kitaip šluoja
Esu įsitikinusi, kad ne iš tokių
renginių turėtų pildytis Jauni
mo centro iždas. Gal reiktų
prašyti didesnės paramos iš
fondų įvairiai veiklai paremti.
Taigi dėkoju visiems, kurie
buvome kartu.
Ligija Tautkuvienė

Kunigas Antanas Saulaitis su sutuoktinių pora.

Liudas Volodka margučių dažymo paslapčių moko Godą Latvyte.

Visos nuotraukos - Adomo Tautkaut

