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Pentagono atstovas Baltijos
valstybes vertina
individualiai
Vilnių*,sausio27 d.(BNS)Aukštas Pentagono pareigūnas
tvirtina, kad JAV nežiūri j Bal
tuos valstybes kaip i vieną gru
pe.
„Atėjus laikui, kiekviena jūsų
bus įvertinta pagal individua
lius pasiekimus", spaudos kon
ferencijoje pirmadieni Vilniuje
sakė JAV gynybos sekretoriaus
vienas pavaduotojų Frederic C.
Smith.
Jis atsisakė įvertinti kurios iš
trijų Baltuos šalių ginkluotosios
pajėgos labiausiai atitinka
NATO pagrindus. „Tiek Lietu
va, tiek Latvija ir Estija turi
savo stipriųjų pusių, ir vienas
bendras visų jų privalumas —
tai tarpusavio bendradarbiavi
mas ir ryšiai su siaurės šalimis
bei Lenkija", sakė F.C. Smith.
JAV gynybos politiką formuo
jančių pareigūnų delegacija į
Lietuvą atvyko sekmadienį. Tai
darbinis, dvišalio gynybinio
bendradarbiavimo planuose
numatytas vizitas, kurio metu
patikslinamos abiejų šalių nuo
monės, aptariamos gynybos stipri
nimo aktualijos.
Antradienį F.C. Smith vado
vaujama amerikiečių delegacija išvyks į Rygą, po to — j Ta

liną.
Lietuvos krašto apsaugos mi
nistras Česlovas Stankevičius
(KDP) „labai dalykišku ir turi
ningu" pavadino pirmadienio
rytą ministerijoje surengtą
Lietuvos ir JAV delegacijų
susitikimą. Anot jo, abi pusės
sutarė, kad reikia dar labiau
suaktyvinti dvišalius gynybinio
bendradarbiavimo ryšius.
Č. Stankevičius sakė pabrė
žęs, kad „Lietuva yra pasiryžusi
būti pirma tarp Baltijos vals
tybių, o jos narystė NATO būtų
naudinga viso Baltijos regiono
saugumui".

Pasaulio

Sausio 20 d. JAV prezidento inauguracųojerolyvavo JAV LB Krašto valdybos atstovai. Sekančią
diana. jie pagerbė Lietuvių kilme* Kongreso narius — senatorių Richard Durbin, Kongreso atstovus
Martin Froat, Saro Gejdenson ir John Shisokus.
NaotrJ (ii kairės) JAV LB Krašto valdybas vicepirmininkas mokslo reikalams Vitolis Vengris,
pirmininkė Regina Narusiene, vicepirmininkas ekonomikos reikalams Algis Rimas ir valdybos
narys Donatas Skučas, dalyvavę renginiuose.

Reikia stiprinti
bendradarbiavimą su JAV
Su V. Landsbergiu diplomatas
kalbėjosi apie numatomą parla
mento vadovo vizitą į JAV,
kuris planuojamas artimiau
siais mėnesiai n. Tiksli vizito
data dar derinama.
A mbesadarins A Eidintas informavo, kad vasario pradžioje
į Lietuvą ketina atvykti JAV
žydų komiteto vadovai kurie
„savo akimis nori įsitikinti,
kaip saugomas žydų kultūros
palikimas".
Diplomatas atkreipė dėmesį į
nepakankamą ryšį su įvairiomis
valstybinėmis institucijomis. Jis
siūlė išlies »falu»ams priimti
vyriausybės nutarimą, kuriuo

Lietuvos stojimui į ES trukdo
pasienio problemos

Lietuvos žinybos butų įpareigo
tos per 3 dienas atsakyti į
ambasadų paklausimus.

Lietuva —
Nusiginklavimo
konferencijos
stebėtoja
Vilnius, sausio 27 d. (BNS) —
Lietuvai kartu su kitomis 33
valstybėmis suteiktas stebėtojo
statusas Nusiginklavimo kon
ferencijoje.
Ženevoje įsikūręs vienintelis
daugiašalis derybų dėl nusi
ginklavimo forumas stebėtojų
statusą suteikė praėjusią
savaite vykusioje pirmojoje
šiemet sesijoje. Pirmą kartą jo
je dalyvavo Lietuvos laikinasis
reikalų patikėtinis prie Jungti
nių Tautų skyriaus Ženevoje
Audrius Navikas, pranešė Lie
tuvos URM informacijos sky
rius.
Konferencija, kurios narėmis
yra 61 valstybė, 1992 m.
paruošė Cheminių ginklų susi
tarimą, uždraudusi jų gamybą,
naudojimą ir kitokią su tuo
susijusią veiklą. Pernai Kon
ferencija baigė derybas dėl Vi
suotinės branduolinio ginklo
bandymų uždraudimo sutarties.

didinti pagalbą Lietuvai ir ki
toms Baltijos šalims. Lietuvos,
Latvijos ir Estijos pasienio ap
saugos vystymui pagal PHARE
programą ES skyrė 6 mln. ECU.
Dar 14 mln. ESU, skirtų jūros
sienos apsaugai, Baltijos vals
tybės dalinsis su Lenkija.
Lietuvos vidaus reikalų
ministras Vidmantas Žiemelis
spaudos konferencijoje pažymėjo
taip pat nesąs patenkintas
Lietuvos pasienio operatyvinių
tarnybų darbu. Jis sakė, kad
Lietuvos pasienyje klesti korup
cija, nepakankamai gerai dirba
ekonominė policija.
Vilnius, sausio 24 d. (BNS) —
Didelė Lietuvos problema — Socialdemokratų partija mano,
ekonominiai migrantai.
kad artimiausiu metu Lietuva
turėtų apsispręsti dėl tolesnio
atominės energetikos panaudo
jimo.
Socialdemokratų frakcijos na
skaičius. Migrantai — dažniau rys Jonas Valatka penktadienį
siai gerai išsilavinę ir gerai spaudos konferencijoje sakė,
uždirbantys jų gimtosiose šalyse kad Lietuvai išlaikyti Elektrė
— vedliams už pagalbą kertant nų šilumine elektrinę ir Ig
sienas vidutiniškai sumoka nalinos atomine jėgaine „labai
brangiai kainuoja". Jis pava
4,000 dolerių.
Dauguma migrantų keliauja dino tai „strateginiu klausimu"
į Rusįją, Ukrainą ar Baltaru ir siūlė apsispręsti, galbūt net
siją. Daugelis jų po to gabenami surengti referendumą.
į Lietuvą, pašnenkamą dėl ilgos
J. Valatka sakė nesiūląs ato
ir „skylėtos" sienos su Lenkija, minės elektrinės uždaryti. Jo
tikintis patekti į Vokietiją ar nuomone, per artimiausius 5
Skandinaviją.
metus Lietuvai yra pigiau
Pranešime teigiama, kad la naudotis branduoline jėgaine,
bai išaugo Pietų Azijos mig nei deginti brangiau kainuo
rantų skaičius Rusijoje. Mask jantį mazutą ar dujas šiluminėje
voje bet kuriuo metu yra apie elektrinėje.
Socialdemokratų pasiūlymuo
200,000 svetimšalių. Baltarusi
joje taip pat nuolat yra apie se Gedimino Vagnoriaus vy
riausybei dėl energetikos pert
200,000 nelegalių migrantų
Pranešime Lietuvai ir kitoms varkymo krypčių, siūloma
valstybėms, atsidūrusioms „konservuoti" Elektrėnų šilu
panašioje padėtyje, patariama minę elektrinę, suteikiant pir
griežtinti bausmes migrantų menybę Ignalinos atominei
vedliams. Vyriausybės ragina elektrinei.
mos gerinti sienų apsaugą ir
Tačiau J. Valatka sakė, kad
kovoti su korupcįja pasienio ap reikia galvoti ir apie ateitį, kai
saugoje.
atominė elektrinė atidirbs nu

Didėja nelegali migracija
per Lietuvą

LDDP vadovas patenkintas
konservatorių santykiai su
Rusįja

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter. BNS L\TERFAX, ITAR TASS,
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)

Žurnalistų paprašytas įver
tinti tokią Lietuvoje pastaruoju
metu populiarią idėją, F.C.
Smith pabrėžė, kad „NATO plė
timasis yra ir bus atviras pro
cesas visoms to siekiančioms
valstybėms, o konkretūs spren
dimai bus daromi anksčiausiai
Vualius, sausio 27 d. (BNS)šių metų liepos mėnesį Madrido Lietuvos ambasadorius JAV dr.
susitikime". Neįstojusi į NATO Alfonsas Eidintas pabrėžia
pirmajame plėtimo etape, Lietu būtinybe stiprinti Lietuvos ekova vis tiek liktų svarbia Europos nominius bei prekybinius ryšius
saugumui. „JAV labai remia su Amerika.
Lietuvos valstybės nepriklau
Atvykęs į pirmadienį Vilniu
somybe ir saugumą", tvirtino je prasidėjusį Lietuvos diploma
jis.
tinių misijų užsienyje vadovų
susitikimą, ambasadorius A.
Eidintas atskirsi kalbėjosi su
prezidentu Algirdu Brazausku
ir Seimo pirmininku Vytautu
Vilnius, sausio 27 d. (BNS) - sąjunga metus „dviejų Centro Landsbergiu. Po šių susitikimų
Liberalų sąjunga mano, kad sąjungos įtakingų politikų pozi ambasadorius sakė žurnalis
pasiūlė jiems jungtis centristai cijų kaitaliojimaais" sutrukdė tams, kad Lietuvos vadovai
pradėjo kalbėti apie partijų su partijoms susijungti. E. Gent pritaria būtinybei pritraukti
vilo nuomone, dabartinis siūly JAV investicijas.
jungimą „ne nuo to galo".
Liberalų sąjungos pirminin mas yra „eilinis manevras",
kas Eugenijus Gentvilas pirma siekiant prieš savivaldybių rin
dienį spaudos konferencijoje kimus parodyti, kad susijungti
sakė, kad „būtų nedemokratiš „trečiajai jėgai" trukdo tik
ka" partįjų susijungimą pradėti „užsispyrėliai liberalai".
Vilnius, sausio 27 d. (BNS) —
nuo frakcijų Seime vienijimosi,
Po Seimo rinkimų į Liberalų Lietuva yra gerai pasiruošusi
nes frakcijų susijungimas yra sąjungą įstojo kaip nepriklau stojimui į ES, tačiau jai dar
,.partijų viršūnių" susi somi kandidatai į parlamentą reikia išspręsti pasienio ap
jungimas, visiškai negalvojant išrinkti: diplomatas Alvydas saugos problemas, pasakė Eu
apie tai, ar tokio vienijimosi Medalinskas ir žurnalistas ropos Komisijos narė Anita
pageidauja partįjų skyriai.
Virgilijus Martišauskas. Kartu Gradin, antradieni baigsianti 3
„Jungimasis turi prasidėti su liberalu Kęstučiu Trapiku jie dienų vizitą, kurio metu ji do
nuo apačios", sakė E. Gentvilas, susibūrė į Liberaliųjų reformų mėjosi Lietuvos pažanga tei
paraginęs pirmiausia pradėti frakciją. Dabar turėdami 3 singumo ir vidaus reikalų sri
lyginti programas mokesčių, už narius Seime, liberalai tapo tyse, ruošiantis stojimui į ES.
sienio politikos, investicijų, 6-ąja pagal gausumą parlamen
Pirmadienį spaudos konfe
požiūrio į savivaldą srityse.
te atstovaujama partija.
rencijoje ji sakė, kad „Lietuva
Jei šiais klausimais galima
Liberalai ketina iškelti kandi yra gerai pasiruošusi stoti į ES",
susitarti, „lieka tik techninis
tačiau turi daug problemų dėl
klausimas — koalicijų formavi datus 38 savivaldybių tarybų pabėgėlių, todėl privalo stiprin
mas savivaldybių rinkimuose, rinkimuose ir neatmeta gali ti pasienio kontrole.
Seimo frakcijų sujungimas ir mybės iškelti savo kandidatą
A. Gradin pažymėjo, jog bū
galų gale pačių partijų sujungi būsimuosiuose prezidento rinki tent šioje srityje ES numato
muose.
mas", sakė E. Gentvilas, ko
mentuodamas Centro sąjungos Pasak E. Gentvilo, liberalai
pirmininko Romualdo Ozolo gali paremti ir žinomą JAV
paskelbtus ketinimus iki 2000 lietuvį gamtosaugininką Valdą
metų rinkimų į vieną partiją Adamkų, tačiau tik tuo atveju,
Ženeva, sausio 26 d. (AP„sujungti liberalios mąstysenos jeigu liberalus patenkins jo
BNS)
— Naujausių tarptautinių
žmones".
rinkimų programa ir kandida
tyrimų
duomenimis, nelegali
Tuo tarpu Liberalų sąjungos tas orientuosią į modernių par
migracija
per Lietuvą tampa vis
vadovas mano, kad nuo 1995 m. tijų paramą, o ne i daugybės
masiškesnė. 1996 m. Lietuvoje
per dvejis derybų su Centro partijų paramą.
pirmą kartą buvo sulaikyta dau
giau nei 100 migrantų grupių.
Nelegalios migracijos duome
nys analizuojami penktadienį
paskelbtame Tarptautinės mig
racijos organizacijos pranešime.
Vilnius, sausio 27 d. (BNS) - vatoriai „atsisako rusafobiškos Lietuva buvo pasirinkta tyrimo
Seimo opozicinės LDDP frakci politikos".
objektu dėl savo geografinės pa
jos seniūnas Česlovas Juršėnas
Drauge LDDP vadovas kalti dėties — kryžkelės tarp Rytų ir
džiaugiasi per Rusijos pramoni no konservatorius taikius Vakarų.
ninkų ir verslininkų sąjungos „dvigubą moralę" LDDP val
Pranešime pažymima, kad
prezidento Arkadij Volskij dymo metais, kai valdžia nuolat 1996 m. sausio-rugpjūčio mėne
vizitą Vilniuje galėjęs įsitikinti, buvo įtarinėjama dėl santykių siais Lietuvoje buvo sulaikyti
kad Lietuvos konservatorių po su Rusija Pasak Č. Juršėno, san 1,575 nelegalūs migrantai, o
žiūris į Rusiją yra normalus.
tykiuose su Rusija per 4 metus 1992 m. - 378 nelegalai. Lie
„Pasirodo, ir tokio veikėjo LDDP padarė ne viską, nes ma tuvos vyriausybė mano, kad yra
Lietuvoje nesibijoma", sakė tė, kad „už skvernų laiko kon sulaikoma mažiau nei pusė per
LDDP vadovas pirmadienį servatoriai, gąsdindami viso šalį keliaujančių migrantų.
spaudos konferencijoje. Gerus kiom išdavystėm". „Dabar, pa
Pasak pranešimo, sparčiai
santykius su Rusija jis pavadino sirodo, jie ta patj daro — ir didėja nelegalių migrantų iš
„būtina bendranacionalinės po nieko", sakė LDDP frakcijos Afrikos ir Azįjos, keliaujančių į
litikos dalimi". Geras dalykas, seniūnas.
Vakarų Europą per buvusias
pasak Č. Juršėno, kad konser
Sovietų Sąjungos respublikas.

Liberalai pradžioje siūlo
suvienyti partijų programas
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Jeruzalė. Per susitikimą su
Izraelio užsienio reikalų minis
tru David Levy Rusijos užsienio
reikalų ministro pavaduotojas
Viktor Posuvaliuk pareiškė,
kad Rusijoje galėtų vykti „tam
tikri susitikimai tarp izraeliečių
ir palestiniečių arba tarp izra
eliečių ir sirijiečių". D. Levy
nesakė, ar Izraelį sudomino Ru
sijos, kuri kartu su JAV tarpi
ninkauja Vidurio Rytų procese,
pasiūlymas.
Zurich. Šveicarija Vengrijai
pirmadienį įteikė 33 žmonių,
daugiausia — Holokausto aukų
— pavardes, kurių banko sąs
kaitos po n pasaulinio karo
buvo atiduotos Budapeštui, pra
nešė užsienio reikalų ministras.
Tuo siekiama padėti tikriesiems
sąskaitų savininkams ar jų pa
veldėtojams atgauti jiems
teisėtai priklausantį turtą.
Vašingtonas. Rusijos prezi
dento Boris Jelcin prasta svei
kata nesutrukdys kovo mėnesį
surengti JAV ir Rusijos aukš
čiausiojo lygio susitikimo, mano
JAV Valstybės sekretorė Mede
leine Albright. „Neturime
pagrindo manyti, kad jis
neįvyks", pažymėjo M. Albright
sekmadienį NBC televizijai.
Pasak jos, dėl tikslios susitikimo
datos ir vietos dar nesusitarta,
pridurdama, kad B. Jelcin svei
katos problemos neturės įtakos
JAV santykiams su Maskva.
Bona. Vokietijos nacių aukų
sąjunga bei Amerikos žydų ko
mitetas išplatino bendrą krei
pimąsi į vyriausybe dėl kom
pensacijų žydams, nukentėju
siems nuo nacių Rytų Europoje.
Vokietijos Federacinė Respubli
ka „šaltojo karo" metais mokė
jo kompensacijas nacių aukoms,
gyvenančioms Vakaruose, kai
tuo tarpu dauguma Rytų Euro
poje gyvenančių nukentėjusiųjų
jokių kompensacijų negavo.
Vokietijos Žaliųjų partija
kreipėsi į parlamentą, siūly
dama, kad nuo nacių nukentė
jusiems žydams, gyvenantiems
Rytų Europoje, būtų kas mėnesį
mokamos pensijos.

Siūloma apsispręsti dėl
atominės energijos ateities
matytą laiką.
Vyriausybės nutarimu yra
kaupiamas dviejų Ignalinos AE
reaktorių uždarymui reikalin
gas fondas. Planuojamam reak
torių uždarymui 2005 ir 2010
metais, remiantis pirminiu
įvertinimu, būtina sukaupti 1.1
mlrd. litų fondą.

Jeruzalė. Izraelio Generalinė
prokurorė Edna Arbel sekma
dienį pareiškė, jog davė
nurodymą pradėti kriminalinį
tyrimą, kurio metu bus tiriami
kaltinimai, esą ministras pir
mininkas Benjamin Netanyahu
sudarė neteisėtą sandėrį su
dešiniaisiais politikais dėl nau
jojo generalinio prokuroro sky
rimo. Izraelio valstybinė tele
vizija paskelbė, jog nuospren
džio dėl sukčiavimo laukiantis
gerai žinomas politikas Arye
Deri neva pasiūlė savo balsą dėl
Izraelio kariuomenės pergrupa
vimo Hebrone mainais už tai,
kad ministras pirmininkas ge
neraliniu prokuroru paski.-tų
jam palankų pareigūną.
Tirana. Albanijos parlamen
tas suteikė prezidentui Sali
Berish ypatingus įgaliojimus
tvarkai salyje atstatyti.Savait
galį šalyje vyko demonstrantų
susidūrimai su policija, į gatves
išėję žmonės padeginėjo vyriau
sybinius pastatus. Parlamentas
davė prezidentui leidimą išvesti
į gatves kariuomenę, kuri turė
tų patruliuoti kelius ir sutram
dyti įsisiautėjusius protestuo
tojus.
Maskva. Pirmadienį buvęs
sovietų disidentas Natan Sharansky grįžo į Maskvą kaip ger
biamas Izraelio ministras. Nuo
to laiko, kai jis buvo išlaisvintas
iš KGB kalėjimo ir perduotas
Vakarams, praėjo 10 metų. Sharansky, 9 metus kalėjęs kaip
Vašingtono šnipas, buvo su visa
ministrui priderama pagarba
sutiktas pagrindiniame Mask
vos oro uoste ir nuvežtas į mi
nisteriją vėliava papuoštu am
basados automobiliu, toli gražu
neprimenančiu kalėjimo auto
mobilio, kuriuo paskutinį kartą
važiavo per Maskvą.
Talinas. Reformų partijos
frakcija Estijos parlamente ti
kisi, kad ministras pirmininkas
Tiit Vahi, įtariamas įsivėlęs į
neteisėtą butų privatizavimą,
savo noru atsitatydins, pareiškė
frakcijos pirmininko pavaduoto
jas Ignar Fjuk. Pasak opozicijos
atstovų, 1992-1995 m. T. Vahi,
būdamas Talino miesto tarybos
pirmininku, dalyvavo neteisėtai
privatizuojant butus senamies
tyje. Apeidamas galiojančią
tvarką, T. Vahi skyrė daugiau
kaip 200 butų savo giminai
čiams, draugams ir artimiems
bendražygiams iš jo vadovau
jamos Koalicinės partijos.

Maskva. Rusijos užsienio
reikalų ministro pav. Viktor
Pasuvaliuk perspėjo, kad bet
kuriai valstybei pripažinus Če
čėnijos nepriklausomybę, Rusi
Lietuvos gydytojai ja imsis pačių griežčiausių
primena apie streiką priemonių. Galimas net santy
kių su šiomis valstybėmis nu
Vilnius, sausio 27 d. (BNS) - traukimas.
Pirmadienį Lietuvos gydytojų
Belsko-Biala Buvę II pa
sąjungos (LGS) atstovai premje saulinio karo Auschwitz kon
rui Gediminui Vagnoriui įteikė centracijos stovyklos kaliniai,
reikalavimų protokolą, kuriame vietos valdžios ir jaunimo orga
vyriausybė raginama iki va nizacijų atstovai pirmadienį pa
sario 15 d. priimti nutarimą dėl dėjo gėlių prie paminklo nacių
medikų atlyginimo padidinimo. aukoms, minėdami 52-ąsias sto
LGS taryba medikų atly vyklos išlaisvinimo metines.
ginimus siūlo didinti palaips Stovykloje naciai buvo įkalinę
niui, kad iki gegužės 1 d. jie daugiau kaip 1.3 milijono žmo
pasiektų vidutinio biudžetinės nių, 1.1 mln. jų žuvo.
įstaigos darbuotojo atlyginimo
dydį. Dabar jis yra 590 litų.
KALENDORIUS
Jei premjeras iki vasario 5 d.
nesusitars su LGS ir iki vasario
Sausio 28 d.: Šv. Tomas Ak
15 d. nepriims nutarimo dėl me vinietis. Bažnyčios mokytojas
dikų atlyginimu padidinimo. 1225 1274); Petras, Karolis.
sveikatos priežiūros darbuotojai Leonidas, Nijolė.
iki vasario 20 d. nustatys strei
Sausio 29 d.: Sulpirijus, Va
ko pradžios datą.
lerijus, Girkantas, Pranciškus.

DRAUGAS, antradienis, 1997 m. sausio mėn. 38 d.

grupelės, pradėjusios kurtis prie
Vilniaus katedros 1990 metais.
1991 m. tikintiesiems grąžinus
(OBSS-MMSf)
Šv. Jonų bažnyčią, šių grupelių
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bendruomenės grupelių vadovai
jo mokesti pažymima, iki kada yra ulsimokeies
sudaro vadinamąją ministrų ta
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Komunijai, kita dirba svetingu
Administratorius - Ignas Budrys
mo tarnyboje. Glaudūs santy
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
kiai palaikomi su Šv. Jono kon
• Administracija dirba kasdien nuo 8JO iki 4 JO, šeštadieniais nedirba.
• Redakcųa dirba kasdien nuo 8JO iki 4:00, šeštadieniais nedirba
gregacijos broliais. Bendruome
• Redakcija už skelbimu turini neatsako. Skelbimu kainos atsiufiamos,
nėje esama įvairių maldos gru
gavus prašymą M nors skelbti
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų st raipsruu
pelių, vaikų bendrija, teatras,
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.
sporto grupė. A. Peškaitis sakė,
kad bendruomenę sudaro įvai
rios socialinei padėties, išsilavi
Mykolo bažnyčia Vilniuje, statyta XVI-XVTJ a
nimo ir amžiaus žmonės. „Deja, vadovybei, taip pat kunigams J. 2000 metų jubiliejaus dvasia,
Nuotr. Vytauto JoayHo
nesame tiek įaugę į universiteto Gražuliui ir A. Kazlauskui už nes Pasaulinė jaunimo diena
gyvenimą, kiek norėtume", — visokeriopą paramą, rengiant yra vienas šiam jubiliejui skirtų
kalbėjo A. Peškaitis, „todėl parodą.
renginių. Kun. Rolandas Mak
BAŽNYČIA UETUVOJE1R
galvojame pradėti evangelizaci
RŽ, Nr. 24 rickas taip pat pažymėjo, kad
ją tarp studentų". Pašnekovo
PASAULYJE
pasirengimas neturėtų būti
teigimu, ir privalumas, ir truku
vienos grupelės, vyksiančios į
mas yra bendruomenės priklau
Paryžių, reikalas. I šį darbą
somybė nuo Vilniaus univer RENGIASI PASAULINEI
ARKTVYSK. A U D R I O J . BAČKIO
turėtų įsitraukti visos parapijos
JAUNIMO DIENAI
siteto. Nereikia rūpintis bažny
jaunimas, nes, anot pašnekovo,
KALĖDŲ SVEIKINIMAS
čios apšildymu, tačiau .Juta ver
Jaunimo dienos skirtos parapįjų
Gruodžio 11 dieną Vilniuje jaunimui ugdyti.
Kalėdos! Dievo Sūnus tampa mus įkūnyti Dievo meilę že tus, esame priversti taikytis prie
įvairių universiteto renginių". susitiko vyskupijų ir jaunimo
RŽ, Nr. 24
žmogumi. Jis tampa regimu mėje.
„Kai kurios patalpos naudo organizacijų koordinatoriai, atDievo meilės ir gailestingumo
Kur ieškosime Gimusio Kris
sakingi už pasirengimą Pasauli
• Raseiniai. Lapkričio 22
ženklu žemėje visų laikų taus? Jo nerasime blizgančiose jamos kaip šarvojimo salės, be
nei jaunimo dienai, kurios
to,
Bažnyčia
yra
universiteto
dieną
Raseinių specialioji inter
žmonėms.
pramogų salėse, nei praban balanse. Oficialiai pastatas renginiai vyks ateinančių metų
"Ar tu esi tas, kuris turi giuose rūmuose. Jei norime priklauso Mokslo muziejui — čia rugpjūčio 18-24 d. Paryžiuje. natinė mokykla šventė savo gy
ateiti, ar mums laukti kito?" sutikti Kalėdų Kūdikį, eikime yra šio muziejaus kontora", — Susitikime taip pat dalyvavo vavimo 30 metų sukaktį. Šia
proga Raseinių bažnyčioje kle
(Lk 7,19). - klausė Kristaus. O į gatves, pasilenkime prie sakė A. Peškaitis.
Lietuvos Vyskupų konferenci
bonas Gintautas Jankauskas
jis atsakė: "Papasakokite... ką sušalusio elgetos, aplankykime
jos generalinis sekretoritts kun.
esate mate" (Lk 7,22). Savo vienišą senelį, nušluostykime
„Bažnyčios žinios", Nr. 20 Gintaras Grušas ir vyriausiasis aukojo šv. Mišias. Per pamokslą
jis kvietė šios mokyklos mokyto
gyvenimu ir darbais Kristus re našlaičio ašarą, pagelbėkime
koordinatorius kun. Rolandas
jus perteikti ne tik mokslo ži
gimai apreiškė pasauliui Dievo ligoniui. Tuomet mums sušvis
Makrickas.
nias, bet ir žadinti gerus jaus
meilę ir gailestingumą, tikrąją Kristaus veidas, o jame ir visas ATIDARYTA KATALIKŲ
Pasikalbėjime „Bažnyčios ži mus. Klebonas pastebėję, jog
meile, kuri labiausiai reiškiasi dangus, nes tik gailestingoje ir
DAILININKŲ PARODA
nioms" kun. Rolandas Makric . mokyklos amžius primena Jė
ten, kur sutinka skurdą ir mylinčioje širdyje Dievas kuria
kas sakė, jog šiame susitikime zaus amžių, kai jis viešai
vargą. Kristus priartino Tėvą, savo karalystę.
Gruodžio 15 dieną Kauno
daugiausia svarstyti praktiniai pradėjo skelbti Gerąją Naujie
kuris yra meilė ir gailestingu
Pasaulyje, kurį Dievas taip Tarpdiecezinėje kunigų semina dalykai. Pasaulinėje Jaunimo ną. Specialiojoje internatinėje
mas. Vaikščiodamas dulkėtais pamilo,, jog atidavė savo viena rijoje atidaryta trečioji tradicinė
Palestinos keliais, Jis gydė, tinį Sūnų",' švęsime tikras katalikų dailininkų paroda dienoje turėtų dalyvauti 2,000 mokykloje šiuo metu mokosi
maitino, guodė ir kvietė priim Kalėdas, kai mūsų širdys taps „Gloria Deo". Dviejose salėse jaunuolių, atstovaujančių visoms 112 sulėtinto intelekto vaikų,
ti Dievo meile kiekvieną, kurį atviros Dievo gailestingumui, eksponuojami per 20 dailininkų šešioms Lietuvos vyskupyoms, kuriuos globoja 44 pedagogai.
sutiko, kuris išdrįso sustoti, kai Kristaus pavyzdžiu, mokė iš Vilniaus, Kauno, Druskinin tarp pat visoje Lietuvos terito
Gruodžio 1 dieną Kauno
atsigręžti į Jį ir ištarti: sime tuo gailestingumu dalintis kų ir Raudondvario tapybos, rijoje veikiančioms jaunimo
organizacijoms — ateitinin arkivyskupas Sigitas Tunkevi
grafikos,
skulptūros,
tekstilės
„Viešpatie, pasigailėk manės". su mūsų broliais, ypač su tais,
kams, fokoliarinams, skautams čius į kunigus įšventino Vytau
Pagaliau — Meilė, kuri atidavė kurie šiandien yra dideliame darbai sukurti 1988-1996 irkt.
tą Paukštį <gim. 1966 m.), Vir
save už žmogų iki kryžiaus mir varge, kurie praradę viltį, kurie metais. Paroda veiks iki
Susitikimo dalyviai sudarė gilijų Dudonį (gim. 1970 m.)
užmiršę kelią prie gailestingo ateinančių metų sausio 6
ties (plg. Fil. 2,8).
dienos. Pasak ekspozicijos programą, kurioje nurodoma, ir Arvydą Malinauską (gim.
Lietuva laukia Kristaus gimi sios meilės Šaltinio.
sudarytojos Laimos Šinkūnai kaip šiai šventei turėtų rengtis 1966 m).
mo. „Ar tu esi tas, kuris turi
Mieli Lietuvos žmonės, nuo tės, daugelyje darbų apmąstoma parapijų bei jaunimo organiza
ateiti", — klausia mūsų nera širdžiai sveikinu Jus Kristaus kančia, kuri žymi dabartinius cijų grupelės. Jos raginamos
DR. ALGIS PAULIUS
mios širdys. Ar sulauksime Die Gimimo šventės proga. Atverki laikus. Parodos rengėja išsakė nagrinėti popiežiaus laišką
ORTOPEDINES LIGOS
vo gailestingumo mūsų tautai? me savo širdis Dievo meilei ir viltį, kad bus atgaivintas bažny jaunimui, susipažinti su pasau
CHIRURGIJA
Ar atpažinsime tarp mūsų užgi gailestingumui. Teatneša Jis tinio meno muziejus, kurio idėja lio jaunimo dienų istorija.
1185 Oumtae Ava.. Elgm. 160120
musį Kristų? Ar galėsime regėti mūsų namams ir visai brangiai siejama su buvusio seminari Pastebėta, kad rengtis būtina
TaL(70S) 742-0255
Dievo meilės darbus? Žemėje mūsų tėvynei Lietuvai taiką, jos rektoriaus Mačiulio-Mairo
Valandos pagal susitarimą
gyvendamas Kristus savo die ramybę ir brolišką sugyvenimą. nio vardu. Per parodos atidary
viškumą liudijo gailestingais
„Bažnyčios žinios", Nr. 24 mą kalbėjęs seminarijos rekto
C.DSCKIR.DOS.P.C.
darbais. Šiandien jis kviečia
DR. JOVITA KIRŠUS
4647 W. 1*3 S t , Oa* U M , IL
rius kun. Eugenijus Bartulis
gera veikla, pažinkime ir to hor
sakė, kad „meno kalba suartina Pirmas apyl su Normwswm un-to
diplomu. Natuviems sutvarkys dantis už
Kab Chteagort atdaryta*
mono teikiamus negerumus.
žmones ir yra visiems supran prieinamą kainą. Pacientai priimami
ŠVENTĖ VILNIAUS ŠV.
9525 S. TStri Ava., BBjSjBSJ HHts, IL
tama". Rektorius bažnytini me absoliučia, punktualiai. SuaRertSMal
JONU BAŽNYČIOS
Štai jie.
TeL (7SS) SSS-S1S1
Valandos pagal susitarimą
ną pavadino dieviškosios išmin (kalbat angliška.) M . TSS *U-9t •
BENDRUOMENĖJE
Ketveriopi užtikrintai
ties įsikūnijimo forma, talpinan
DR. A. i . OLEVECKAS
neigiami estrogeno poveikiai
Spalio 11-13 d. Vilniaus Šv. čia savyje gėrio, grožio ir tiesos
Kak. tat. (JI t ) 471-SSSS
GYDYTOJAS M CHIRURGAS
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS
VIOAS 4. mmCKM, M.D.
Jonų bažnyčios bendruomenė kategorijas. Kalbėdamas apie
Mes w. ts st Tat peš) «st-*iei
KARDIOLOGAS - StROICS UGOS
1. Padidina galimybę atsirasti šventė penktąsias šios bažnyčios menininko ir bendruomenės ry
Valandos pagal susitarimą.
77US.IU
vėžiui gimdos vidiniame sluoks atšventinimo metines. Šia pro šį, tėvas Severinas, OFM, pažy Pirma 3v pp -7vv.an»r 1230 3v pp
•Vi
trscd uždaryta, ketvd 1 3 v p p
nyje (endometrium). 2. Galimas ga vyko Švč. Sakramento ado mėjo, kad menininkas yra žmo
penkto ir ssstd 9 v r 12 v p p
DR. L. D. RCTRIRCiS
mėnesininio kraujavimo sugrį racija bei šv. Mišios, kurias gus iš bendruomenės ir gyve
DANTŲ GYDYTOJA
žimas, kai estrogenas imamas aukojo Lietuvos ir Latvijos jė nantis bendruomenėje. Turėda
ŪMAS A SIORYS, M.D.
su progesteronu (saugantis nuo zuitų provincijolas kun. dr. mas žmogišką širdį, menininkas
I CNruraas
1 mylia | vakarus nuo Mariam Ava
vėžio gimdoje). 3. PrieŠmėnesi- Jonas Boruta SJ, ėjęs bažnyčioje turi ir gali meno kalba išsakyti
TeL (TSS) BSS-46M
•IS
Valandos pagal susitarimą
ninių negerumų atsiradimas, rektoriaus pareigas iškart grą tai, ką kiekvienas galėtų atras
414* « .
kaip kūne skysčių susikaupi žinus ją tikintiesiems. Šventės ti. „Prasminga, kad ii paroda
sit-rjs-rrst
mas, krūtų jautrumas, moters dalyviai turėjo galimybę susi prasideda prieš Kalėdas —
irzlumas. 4. Gali sužadinti pažinti su Šv. Jonų bažnyčios Viešpaties apsireiškimo švenčių DR. ŽISUT1 ZARARACKAS
Specialybe — vidaus bau gydytom
DR. PAUL KNIRRtR
gerybinių auglių (fibroid) atsi bendruomenės gyvenimu, pasi metu", - sakė kun. A. Kaz
Kalbame lietuviškai
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
6167 S. Areteer Ava. (prie Austm)
radimą gimdoje.
žiūrėtifilmuotąšios bendruome lauskas.
Valandos pagal susitarimą
1SS I . S—ariat, M M « M
nės gyvenimo kroniką. Rengi
Renginyje dalyvavo Kauno ar
TeL (31 S) SSS-77M
Valandos pagal susitarimą
nio organizatoriai supažindino kivyskupas Sigitas TamkeviPenkeriopai labai galimi
TeL - (1.111) W7-11
ARAS Ž U O S A , M . D.
estrogeno sukerti negerumai su šiai sukakčiai skirta paroda. čius, Ksuno Tarpdiecezinės ku
INDftt RUDAITIS, O.D.
Dabartinis Šv. Jono Krikšty nigų seminarijos dėstytojai,
• 1 t f S. Katate Ava.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1. Dažnesnis krūtyje vėžio tojo ir Šv. Jono apaštalo ir studentai, dailininkai, miesto
CKaaga. K S—St
1020 E Ogden Ava . Stula 310
Tat S1t-4SS-77W
atsiradimas. 2. Nenormalus evangelisto bažnyčios prefektas visuomenė. Parodos rengėjai A.
*
NaparvHle. IL 60563
kraujo krešėjimas. 3. Svorio kun. Eitvydas Merkys,SJ, susi Mickutė, i. Orinauskaitė, L.
(SSS) SS7-4NSS "
augimas. 4. Padidėja pavojus rinkusiems pasakojo, kad ben Šinkūnaitė, V. Kašinskas
3S25 Mightond Ava.. Tower 1. Šuto 3C
Sm*ea ir Kraujagyslių Ugos
0owner» Grove. IL 60615
akmenų atsiradimui tulžies druomenės užuomazga tapo cha- nuoširdžiai dėkojo Kauno TarpValandos pagal stieHemną
pūslėje. 5. Galvos skausmai.
rismatininkų ir kantičkininkų diecerinės kunigų seminarijos
•Mm—1»
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
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KRŪTIES IR PROSTATOS
VĖŽIŲ APTRAMDYMAS
JONAS ADOMAVIČIUSJULD.
Tikra pabaisa yra tas prosta
tos ir kilties vėtys. Pastarasis
išgąsdina kas devintą amerikie
te, taigi ir lietuve. Tas išgąstis
nesiliauja ir krūties vėžio ope
racijos siūlėms sugijus, nes po
Sfaliss, SMsj, sj Bos, Pi pat penketą
metų vėl atsilanko pas kas tre
čią, o per dssimt metų — pas kas
penktą.
Įeikime į taip nelaimingos
moters (aišku ir į vyro su
išsiplėtusiu prostatos vėžiu)
padėti ir, šiurpui sukrėtus,
visomis jėgomis imkimės dar
šiandien vėžio krūtyje ir pro
statoje galimai išvengti. Tas
toks išvengimas apima trejopą
nuo vėžio gynimąsi.

gauti krūtyje ar prostatoje vėžį,
negu gyventi be kavutės su py
ragaičiais, negu liautis taukus
per bandą varvinus, negu ap
sieiti be tų, taukuose plaukian
čių, cepelinų.
Taip dauguma mūsiškių gal
voja ir elgiasi ir savon pastogėn
vėžį atsivilioję. Nors tada mū
siškių „veseUja" pakasynom
virsta, bet po poros dienų raudų
vėl tokios pat vėžio vilionės 99
procentų mūsiškių tęsiamos iki
kitų, greitai be laiko prisi
šauktų, pakasynų.
Gana, tikrai užteks taip savi
žudiškai elgtis. Mieli mūsiškiai
ir numylėtos mūsiškės, šiais
Naujais metais įrikiuokime sa
vo atliktų lietuviškų stebuklų
eilėn dar vieną stebuklą: palio1. Maistu nuo vėžio
vimą savo pastogėn šauktis
vėžį, dar šiandien pradėjus
Žmogus yra vaiaių-daržovių minėtai trejopai bėgti už akių
valgovas. Valgant OVO-LACTO bet kurion kūno vieton vėžiui.
vegetarišką maistą, stiprina- Sėkmės.
mas žmogaus atsparumas, kuri
jis prarado, mėsa besigardiiuo- PAPRASTO KELIAUTOJU
dams. Štai ta stiprybė žmogaus
VIDURIAVIMO
prieš vėžj-tai nesinsudojimss
SUTVARKYMAS
visų pamėgtais nuodais: nikoti
nu, alkoholiu, tikroje arbatoje,
Klausimas. Keliauju Lietu
kavoje ir vadinamoje be kofeino von, o kartais Meksikon atosto
tokioje esamu kofeinu, dar jo gų ir bijau suviduriuoti, kas
įsam n .rTĮTTnnrT"w-ifr>kf4a4p OfltŽDAIIl, KcUP jTirUžUl. DflaVtsUmO*
. Neleistini gyvulio nebalai ir Kiti sugadina kelioms dienoms
.trejopi augaliniai —jie gausina savas atostogas. Kfip trumpai
kraujyje cholesteroli bei triglice- drūtai suviduriavus pasveikti?
ridus, kurių perviršis trukdo Saugosiuos, aišku, kaip galedakraujotakai, o bejos kūnas tam
pa palinkusiu karklu, ant kurio Ataakymaa.'Tnimpame laike
ima visokios „ožkos" ir „ožiai užtikrina nuo paprasto suvidulipti.
riavimo dvigubų vaistų viena ir
. Vegetaras bėga visokioms ne vienintelė dozė — antibiotiko
galėms už akių ir turimas nega „Flozin", o jei reikia dar ir
les kuo sėkmingiausiai pajėgia „Tmodium". Daugumai žmonių
tvarkyti.
trumpiau negu per parą vidu
riavimas susitvarko. Be recep
2. Krūtų ir prostatos
to vaistai gaunami. Jei bus sun
reguliarus tikrinimas
kumų juos gauti, skambinkite
Alvudo ambulatorijon Lietuvio
Kad sučiuptum dar vos prasi sodyboje 773-925-8906 po 5 vai.
dėjusi vėžį prostatoje — tik- vakarais.
rinkis pas gydytoją kas pusme
tis, savo kiaušinėlius kas mėnuo PIGLA MĖSĄ ŠUNYS ĖDA
pats pračiuopk; o krūtis pati
moteris apciupinėk kas mėnuo,
Amerikiečių posakiui, kad už
o kas metai leisk gydytojui taip pietus reikia mokėti lietuviškas
pasielgti. Pirma mamograma atitikmuo būtų, kad kiekvieno
reikalinga, 40 metų amžiaus Gėrio įsigijimui reikia pinigų,
sulaukus.
pastangų, išlaidų, nepatogumų,
savęs atsižadėjimo... mat, pigią
mėsą tik Suneš ėda. Tos tiesos
3. Savo būdo asmenybės
prisilaikoma ir be regulų mo
sunormavimas
terims moterišką hormoną es
Suaugusiems ir suaugusioms trogeną priiminėjant: visada
būtinas reikalas yra būdu su- reikia apsvarstyti jo veiklos
normalėti, idant pajėgtum nuo teigiamumus ir neigiamumus.
vėžio gintis tvarkingu visame Štai jie:
kame, įskaitant ir intymumą,
gyvenimu bei minėtu maistu, Estrogeno teikiamas visiškai
tikrinimusi ir savos sveikatos
užtikrintas trejopas
priežiūra pagal dabartinius me
jasgjįsjsjsjsjjsjs,
dicinos, pedagogikos, psicholo
guos, higienos ir kulinarijos rei 1. Salina šilumos pylimą,
kalavimus. Kas yra dar svar naktinį prakaitavimą ir kitus
biau — tai vaikų nuo vėžio ap menopauzės sukeliamus nege
sauga, kurią įdiegs savu pavyz rumus. 2. Sumažina kaulų tir
džiu suaugusieji ir tokios pat pimą (osteoporoze). 3. Salina
moterys.
makšties gleivinės sausumą ir
sumenkimą-atronją.
Sunkus ir vienintelis kelias
Beveik užtikrinta
ketveriopai naudinga
Kaip matom gynimasis nuo
vėžio yra sunkus, bet jis įgyven
estrogeno veikla
dintas, nes toks jis yra vienin
telis. Kitos išeities nė vienas ir
1. Sumažina širdies arterijų
nė viena neturime. Reikia sukti užsikimšimą cholesteroliu h- trivėžiui sprandą, dar jam jauni gliceridsis, nes jais suliesina
kaičiu esant — kitaip elgiantis, kraują ir suminkština arterijų
visos kitokios priemonės yra sieneles. 2. Sumažina galimybe
botagu į vandenį pliaukštelėji- storojoje žarnoje vėžiui atsirasti.
3. Sumažina nuotaikos svyravi
Būkime realistai — gana sva- mus, protinį aptemimą ir atmin
jonėmis normalų gyvenimą grįs ties iškritimus. 4. Užlaiko odą
ti: kol kas tik vienas iš šimto storesne, drėgnesne ir jaunat
tinkamai ginasi nuo vėžio, o viškesne.
visus kitus vėžio glėbin stumia
Susipažinę su moteriško hor
nesveiki įpročiai, kurie priver mono estrogeno užtikrintai
čia mūsiškį ir mūsiške verčiau naudinga ir beveik užtikrintai
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KAI SKOLA LAUKTA
DOVANA VIRSTA
EDMUNDAS SIMANAITIS
Neilgai trukus po istorinio
Kovo 11-osios Akto paskelbimo
Atkuriamasis Seimas 1990 m.
gegužės 2 d. priėmė įstatymą
Nr. 1-180 „Dėl asmenų, repre
suotų už pasipriešinimą okupa
ciniams režimams, teisių atsta
tymo". Šiame labai svarbiame
dokumente buvo konstatuota,
kad „Lietuvos gyventojų pasi
priešinimas agresijai ir okupa
ciniams režimams neprieštara
vo nacionalinei ir tarptautinei
teisei".
Labai aiškiai buvo išreikšta
principinė nuostata — pasi
priešinimas agresijai ir oku
paciniams režimams vertina
mas, „kaip tautos teisės i sa
vigyną pasireiškimas". Asme
nys nuteisti pagal Sovietijos ar
Vokietijos baudžiamąją teiseną
yra „nekalti Lietuvos Respub
likai ir atstatomos visos jų pi
lietinės teisės". Išimtis pada
ryta tik tiems, kurie dalyvavo
„darant genocido nusikalti
mus".
Atrodė, kad teisingumo pama
tai pradedami kloti, kad kiti
įstatymai bus derinami su šiuo
ir teisingumo dvasia lydės vals
tybės atkūrimo darbus. Deja, to
nebuvo. Tik 1995 m. Seimas
ėmėsi taisyti ir norminti pa
žymėjimų apie pasipriešinimo
okupacijoms dalyvių nuteisimo,
įkalinimo, ištrėmimo (ar kitokio
laisvės apribojimo) laiką išda
vimo tvarką.

Šie teisiniai aktai, deja,
nekeitė pasipriešinimo dalyvių
padėties piliečių visuomenėje.
Nebuvo nė užuominos apie par
tizanų, jų ryšininkų bei rėmėjų
kovos įvertinimą ir pripažini
mą. Tokia padėtis skaudžiai žei
dė jau garbaus amžiaus sulau
kusių partizanų širdis. Sunku
net įsivaizduoti pasipriešinimo
kovų ir okupantų represijų mas
tą. Nors gyvename jau septin
tuosius Nepriklausomybės me
tus, tautos nuostoliai dar ne
suskaičiuoti. Istoriko A. Damušio duomenimis partizanų
kovose 1948-1953 metais žuvo
16,000 žmonių. Kitų autorių
duomenimis aukų skaičius net
dvigubai didesnis. Tautos pa
sipriešinimo okupacijai tyrinė
jimai iki šiol nebuvo valstybės
deramu mastu remiami.
Šias skaudžias teisingumo,
valstybės ir tautos istorijos
spragas ėmėsi taisyti naujasis
Seimas. 1996 m. lapkričio 28 d.
buvo priimtas įstatymas Nr.
Vni-11 „Dėl asmenų, repre
suotų už pasipriešinimą okupa
ciniams režimams, teisių ats
tatymo" 1-ojo straipsnio papil
dymo. Jame lyg varpas skamba
žodžiai, kurių šešerius metus
viltingai laukė labiausiai oku
panto terorizuota ir kolaborantų
niekinta tautos dalis — laisvės
kovotojai, politiniai kaliniai,
tremtiniai.
Štai jie:

„Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba pasipriešinimo
dalyvių kovą vertina kaip tau
tos teisės į savigyną pasireiškimą.Ginkluoto pasipriešinimo
(rezistencijos) dalyviai skel
biami Lietuvos kariais savano
riais ir pripažįstami jų kariniai
laipsniai bei apdovanojimai".
Žymieji partizanų vadai jau
daugiau kaip prieš pusšimtį
metų žuvo nuožmiose kovose ar
ba buvo okupantų žiauriai nu
kankinti bei nužudyti. Nė vie
nas jų nesulaukė tėvynės At
gimimo. Bet jie Tautos kovų dėl
laisvės istorijoje gyvi. Tik ta
istorija vangiai, nedrąsiai, ne
valstybiškai, o vis dar mėgėjiš
kai rašoma. Nestinga istorikų,
smarkiai trenkiančių „socialis
tinio realizmo" dvokėliu.
Pasipriešinimo kovų dalyvių
išliko gyvų nedaug — gal pusė
tūkstančio, o su ryšininkais ir
rėmėjais keletą kartų daugiau.
Jiems, o ir didžiumai Lietuvos
gyventojų, minėtas Seimo teisi
nis aktas yra itin reikšmingas.
Tautos atstovai pradeda mokėti
suvėluotą skolą.
Tauro apygardos partizanų
statuto pirmasis paragrafas
skelbė, kad „Laisvės kovotojų
tikslas — atkovoti visišką Lie
tuvos Nepriklausomybe".
Nuo širdies nuritintas sunkus
akmuo. Kovotojai jau pripažįs
tami Lietuvos kariais savano
riais. Tokio pripažinimo tikėtis
iš prokomunistinio Seimo nebu
vo galima. Sovietmečio nostal
gija, kompromituojanti kolabo
ravimo patirtis kyšojo kaip kup
ra, o kur dar ryšiai su nusikal
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tėliškomis represinėmis struk
tūromis! Ketveri tos valdžios
metai paženklinti trypčiojimu
tiesos rūmų prieangyje ir nuola
tinėmis pastangomis „pataisy
ti" istoriją, dar geriau — mas
kuoti ją kalbomis apie nutylėji
mais pagristą „santarvę".
Vienas nuosekliausių istori
nės tiesos gynėjų, Seimo narys
Algirdas Endriukaitis 19951996 metais net šešis kartus
teikė Seimui svarstyti nutarimo
„Dėl Lietuvos Laisvės Kovos są
jūdžio įvertinimo" projektą. Šis
išskirtinės svarbos valstybės
teisės dokumentas, pavadintas
„Lietuvos Laisvės Kovos Sąjū
džio Tarybos Deklaracija", buvo
priimtas okupuotoje Lietuvoje
1949 m. vasario 16 d. Jį pasirašė
LLKS Tarybos prezidiumo pir
mininkas Jonas Žemaitis - „Vy
tautas" ir partizanų vadai —
LLKS Tarybos nariai- A. Grybinas - „Faustas, V. Gužas -, .Kar
das", J. Šibaila - „Merainis", B.
Liesis -,.Naktis", L. Grigonis —
„Užpalis", A. Ramanauskas „Vanagas" ir P. Bartkus „Žadgaila". '
Dokumente rašoma, kad
LLKS Taryba „okupacijos metu
yra aukščiausias tautos politinis
organas, vadovaująs politinei ir
karinei tautos išsilaisvinimo
kovai". Taigi tuo metu tikroji
Lietuvos konstitucinė valdžia
buvo, būtent,-LLKS Taryba.
A. Endriukaitis 1996 m. ba
landžio 18 d. paskelbė pareiš
kimą, kuriuo išreiškė nusivyli
mą tuometiniu Seimu ir atsi
ėmė nutarimo projektą. „Lietu
vos partizanų, kovojusių prieš

1996 m. lapkričio 23 d. Vilniaus katedra vėl pasipuošė Šventųjų statulomis
Kairėje — iv. Stanislovas pasiruošęs kilti aukštyn, o iv. Elena tebelaukia
savo eiles. Dešinėje — jau beveik viršuje

MANO PAŽINTISSU DIEVO
TARNU ARKIV. JURGIU
MATULAIČIU
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Kun. KAZIMIERAS RĖKLAITIS, MIC
Tarp 1921 ir 1928 metų

Šiame laikotarpyje neturėjau asmeniškų santykių su
vysk. Matulaičiu, išskyrus proginius laiškus. Be to,
1923-1925 m. gyvenau Jungtinėse Amerikos Valstijose,
Čikagos mieste.
Man esant Amerikoje, gaunu pakvietimą ir pa
skyrimą tuoj pat vykti i Romą ir ten pagelbėti Gene
rolui, kuris, atsisakęs iš Vilniaus vyskupo pareigų,
leidus popiežiui Pijui XI, apsigyveno Romoje, kad ten
įkurtų marijonų vienuolijos centrą.
Su džiaugsmu priėmiau tą paskyrimą ir, perdavęs
turėtas pareigas kitiems, lapkričio mėn. (1925) italų
laivu „Dullio" atvykau j Italiją, o to pat mėnesio 17
dieną jau atsiradau pranciškonų konventualų
vienuolyne (Lungotevere Parnešina 40), kur gyveno
mūsų Generolas.
Tasai pranciškonų vienuolynas prie Šv. Jokūbo
bažnyčios buvo gan didelis, o pranciškonų skaičius la
bai mažas, tad dalį vienuolyno jie mielai užleisdavo
kitiems, netgi ne vienuoliams. Man ten atvykus, tarp
gyventojų buvo arkiv. Chisleri, dėl senatvės atsisakęs

vyskupijos, vienas Rotos teisėjas ir du Rotos advokatai.
Mes, svečiai, turėjome atskirą valgomąjį kambarį.
Mišias svečiai aukodavo, arba Šv. Jokūbo bažnyčioje,
arba pas seseris vienuoles. Vyskupai Mišias aukodavo
vienuolyno koplyčioje. Vyskupams patarnaudavo arkiv
Chisleni „kamerjieras" Ilio Cento.
Romon, kaip minėjau, buvau pakviestas, kad
padėčiau mūsų Generolui suorganizuoti marijonų
centrą: generaliciją ir tarptautinę kolegiją.
Pirmiausia rūpėjo kolegija. 1 -čiau, mokslo metams
jau prasidėjus, apie greitą kolegijos įsteigimą negalėjo
būti nė kalbos, juoba, kad ir studentų skaičius buvo
mažas: iš Lenkijos atvyko tik trys studentai ir jie buvo
apgyvendinti lenkų kolegijoje, via Maronit 22.
O ir marijonų centro įkūrimui tuo tarpu nieko
nedaryta. Iš kai kurių atsargių vysk. Jurgio išsireiškimų
susidariau vaizdą, kad mūsų Generolas yra susirūpinęs
kažkokiu kitu labai svarbiu klausimu, bet apie jį dar
neatėjęs laikas viešai kalbėti.
Netrukus paslaptis paaiškėjo. Mūsų Generolas gavo
tituliarinio Aduli arkivyskupo paaukštinimą ir šv. Sos
to paskirtas Apaštališkuoju vizitatorium Lietuvai.
į v y k i a i 192S metais.
Maždaug tik per tris savaites artimai bendravau su
mūsų mylimuoju ir gerbiamuoju Tėvu Generolu, gyven
damas su juo minėtame pranciškonų vienuolyne. Iš šio
laikotarpio kai ką paminėsiu smulkiau.
Pirmiausia pastebėjau, kad visi,kurie turėjo progos
susitikti su arkiv. Jurgiu, jautė jam nepaprastą pagarbą

bolševikine okupariją, pageida
vimu įvertindami per 25 tūks
tančių Lietuvos patriotų idea
listinį nusiteikimą ir kraujo
auką, pripažindami pasiprieši
nimo judėjimo legalumą ir legi
timumą, įspėdami budėti nepri
klausomybės sargyboje, pasiūlė
me šiam Seimui „Valstybės ži
niose" paskelbti 1949 m. vasa
rio 16 d Lietuvos Laisvės Kovos
Sąjūdžio Deklaraciją. Nepagei
dauta jokių lengvatų, norėta tik
drąsių Lietuvos vyrų garbe įvar
dyti ir jais didžiuotis",—rašė A
Endriukaitis. Materializmą,
„tebetvyrantį šiuose rūmuose",
jis pavadino „Lietuvos socialinio
teisingumo, laisvės ir nepri
klausomybės gėdos ir grėsmės
ženklu".
Tikriausiai naujasis Seimas
tarp begalės neatidėliotinų
darbų nepamirš ir šio, bene
vieno pačių reikalingiausių, ras
laiko ir minėtą Deklaraciją pa
skelbs svarbiu valstybes teises
dokumentu.
Partizanų pripažinimas Lietu
vos kariais savanoriais laiky
tinas viena gražiausių Seimo
dovanų visuomenei Taip ir
reikėtų suprasti įsisenėjusios
skolos grąžinimą, kaip nuoseklų
ir nenutrūkstamą teisingumo,
kaip valstybės pamato, stiprini
mą.
DIDĖJA MOKSLU
AKADEMIJOS
BIBLIOTEKA
Mokslų akademijos bibliote
kos rankraštynas pasipildė dar
trimis naujais fondais. Jame
nuo šiol saugomas Vyriausybi
nės komisijos Armijos Krajovos
veiklai Lietuvoje Antrojo pa
saulinio karo metais įvertinti
archyvas. Bibliotekos direkto
riaus Juozo Marcinkevičiaus
nuomone, fondo dokumentai yra
labai svarbūs mokslininkams,
tyrinėtojams sudėtingus lie
tuvių ir lenkų santykius.
Biblioteka taip pat gavo
žinomo prieškarinės Lietuvos
žurnalisto, ekonomisto ir aist
ringo numizmato Jono KarioKarecko archyvą, kuris buvo
saugomas Knygų rūmuose. Ja
me, be kita ko, yra įdomi
medžiaga apie pinigų istoriją. Iš
depozitų kolekrijos į atskirą
išskirtas rašytojo Vytauto Si
rijos-Giros fondas.
Dabar Akademijos bibliote
koje yra daugiau kaip 237,000
rankraščių bei dokumentų. Jie
suskirstyti į 347 atskirus fon
dus. Tai didžiausias rankrašty
nas ne tik Lietuvoje, bet ir
visose Baltijos valstybėse. Ver
tingiausias ir turtingiausias yra
Vilniaus Kapitulos fondas bei
daugiau kaip tūkstantį vienetų
turinti Pergamentų kolekcija.
Nepaisant labai sumažėjusių
lėšų, biblioteka pernai įsigijo
daugiau kaip 27,000 spaudinių,
daugiausia užsienietiškų. Sau
gojamų spaudinių skaičius jau
viršijo pusketvirto milijono.

Dmnutė

Biadokieaė

Karas prieš gamtą
Amžių amžiais svetima ka
riuomenė stengdavosi taip
nuniokcti užpultosios valstybes
gamtą, kad „šunta matų toje
vietoje žolė nekaltų"... Išskyrus
atvejus, kai nebuvo tikimasi
greitai prarasti užgrobtosios
teritorijos, okupantai be atodairos naikino viską, kas tik galėjo
būti tikrajam žemės šeimi
ninkui naudinga, taigi ir gam
tos turtas, ypač gyvosios gam
tos. Neretai ta okupanto „veik
la" neatpažįstamai pakeičia vie
tovaizdį, kad žmones, po ilges
nio laiko sugrįžę i savo gimtine,
nebežino, net kur kadaise stovė
jo tėvų namai.
Juk daug kartų esame girdėję
užsienio lietuvius nusiskundtiant, kad vietoj tėviškes, kur
žaliavo sodai, seni pavėsingi
medžiai nuo vasaros kaitrų sau
gojo sodybą, paveldėjimo keliu
ėjusią ii kartos į kartą, dabar
plynas laukas belikęs: nei jo
ežias atitiksi, nei ribas nusta
tysi... Nors ir skaudu paukš
teliams, sugrįžus gimtojo lizdo
iosknri, pabaatpassBsi sjsj Tintos,
kur jis buvo susuktas, bet tai
nėra pats didžiausias karo meto
ar priešų padarytas nuostolis
gamtai
Aplinkos teršimas arba sunai
kinimas yra galbūt tiek senas,
kiek seni kariniai konfliktai
tarp didesnių ar mažesnių bend
ruomenių. Senieji istorikai yra
užraše, kad dar prieš Kristaus
gimimą kai kurių tautų kariuo
menės, priverstos trauktas i i
užgrobtų teritorijų, užnuo
dydavo šulinius, sudegindavo
arba sutrypdavo pasėlius, net
užpildavo dirvas druska, kad
niekas jose neaugtų. Ir pasako
se atrandame nžnominss, kai
priešai svetimą kraštą taip nu
siaubdavę, kad „frrrtą sasĮs] toje
vietoje nei Žolelė neisdygtų".
Vienok senų laikų g»mt««
teršalai buvo tik juokas prieš
tai, kas dabar tyčia ar netyčia
paliekama, kai svetima kariuo
menė pasitraukia ii okupuoto
krašto. įsivaizduokime, su ko
kiomis ekologinėmis proble
momis bus susidurta, jeigu rusų
daliniai būtų priversti išsi
kraustyti i i Karaliaučiaus sri
ties! Galbūt net Persų įlankos
karo žala, padaryta Kuveito ir
aplinkinių sričių teritorijai, toli
gražu joms neprilygtų.
Persų įlankos karas pasibaigė
beveik prieš šešerius metus. Jo
pradžia patogiai sutapo su tarp
tautinių žinių laidomis, tad visi
be abejo, prisimename tą įspū
dį, kurį paliko pirmosios ameri
kiečių raketos, pasiųstos Irako
kariuomenės link. Negalime pa
miršti ir šiurpo, stebint ira
kiečių padegtus naftas šaltinius,
kai juodi tiršti dūmai ir liepsnų

ir meilę. Visus jis prie savęs pririšo ir patraukė savo
meilumu bei malonumu. Ne tik marijonus, bet ir
svetimus, tiek dvasininkus, tiek pasauliečius. Rotos
advokatai Motti ir Pellegrini dažnai man kalbėjo apie
mūsų Generolo malonumą ir draugiškumą su visais.
Tėvų konventualų veteranas Ignudi dažnai ateidavo pas
arkiv. Jurgį pasitarti įvairiais vienuolinio gyvenime
klausimais. Matulevičių lankė ir pašaliečiai: pasaulie
čiai, dvasininkai, diplomatai, vienuoliai, seserys
vienuolės . Lenkų diplomatas, rodos, pavarde Perlovrskis, Lenkįjos ambasados prie Šv. Sosto adjunktas, kartą
išsitarė apie arkiv. Matulaitį: „Vienintelis dvasininkas,
kuriam aš su didele pagarba bučiuoju ranką — tai Jur
gis Matulaitis".
Antras dalykas — italų kalbos mokymasis. Nuo pat
savo atvykimo į Romą, Matulaitis rimtai atsidėjo
išmokti vietinę kalbą, kaip priemonę savo apaštaliniam
darbui Romoje. Ir ne tik apaštalavimui, bet kitų reikalų,
bevaldant vienuoliją, atlikimui. Skaitydavo italų
klasikų veikalus, rinko reikalingesnius žodžius ir
posakius geram susikalbėjimui, stengėsi, kai tik galėjo,
kalbėtis su tarnais, vienuolyno broliais, ypač
įsiklausydamas į jų liaudies kalbos savumus bei
posakius.
Po keturių intensyvaus darbo mėnesių jau galėjo ne
tik suprasti, ką kiti saHb itališkai, bet ir pats naudojo
italų kalbą pokalbiuose su kitais. Tad nenuostabu, kad
1925 m. gruodžio 9 d., prieš išvykdamas į Lietuvą kaip
Apaštališkasis vizitatorius, audiencijoje pas popiežių
Pijų XI, kai Matulaitis pradėjo kalbėti prancūziškai,

kamuoliai varžėsi į padangą. O
ką bekalbėti apie naftą, besisunkiančią į Persų įlankos van
denis, į dykumos žemę, paden
giančią augmeniją ir gyvūniją,
jeigu ji per nelaimę pakliuvo ant
tos juodosios limpančios srovės
tako. Ii viso pasaulio atvykę
žinovai gesino naftos šaltinių
gaisrus ir darbas per maždaug
isssl mėnesius buvo sėkmingas.
Po to apie aplinkos taria
Kuveite ir Irake beveik nieko
negirdėti. Bet ji nepranykusi.
Galbūt geriausias tos taršos liu
dininkas yra amerikiečiai ka
riai, dalyvavę Persų įlankos
kare. Nemažai jų skundžiasi
įvairiomis negalėmis, vadina
momis bendru vardu — „Persų
įlankos karo sindromas". Tiesa,
Pentagonas karštai neigia prie
laidą, kad kariai kažkuo
apsinuodijo Irake, bet faktas
lieka faktu: jų ligos yra tikros,
simptomai neisgalvoti Dabar
jau atsargiai užsimenama, kad
galbūt - tik galbūt - kariams
galėjo kliūti biologinių ar
cheminių ginklų dalelyčių, kai
buvo naikinami irakiečių san
dėliai...
Cheminiais ar biologiniais
junginiais užkrėsta aplinka, be
abejo, tik daugiau žurnalistų dė
mesio patraukia, negu nesu
skaičiuojamos minos žemėje,
tebelaukiančios aukų; negu
palikti šaudmenys, skeveldros,
sudaužyti ar sugedę kariniai
pabūklai, susisiekimo priemo
nės. Praeis ne vienas dešimt
metis, kol dykuma, ganyklos ir
dirbama žemė (kurios ten nela
bai daug) grįi i pirmykštę
padėti
Tai tik vienas atvejis ii
daugybės. Kone kasdien ma
tome žinių laidose, kaip vargsta
NATO kariai, besistengdami
apvalyti Bosnųos-Herzegovinos
teritoriją nuo paslėptų minų, ne
sprogusių granatų, raketų šovi
nių ir kitų pavojingų karo
liekanų. Juk ir lietuvis karys
žuvo Bosnijoje ne mūšio lauke,
o kaip tik tokio valymo metu.
Sovietų Sąjungos „palikimo"
apimtiems pasaulis dar nežino.
Tik ekologinės tartos nuotrupos
retkarčiais pasiekia Vakarų
pasaulio ausis. Kadangi Rusija
dabar užsiėmusi žūtbūtinėmis
krašto valdymo problemomis,
rūpestis aplinkos svarinimu
turi būti atidėtas neribotam
laikui. Žinoma, yra h* prošvais
čių. Jau patą faktas, kad į iiss
problemas pradedama kreipti
daugiau dėmesio tarptautiniu
mastu, galbūt ilgainiui išves ii
kalbėjimo į veikimą. Bendromis
jėgomis pradėjus ekologinės
taršos problemas spręsti, daug
būtų galima padaryti.

popiežius jį pertraukė ir pasakė: „Jaučiu, kad jau gali
kalbėti itališkai, tad ir kalbėkime šia, o ne kito, kalba".
Ir taip pirmoji audiencija pas Šv. Tėvą Pijų XI buvo tarsi
oficialus egzaminas iš italų kalbos.
Trečias įdomus epizodas su Apaštališkojo vizita
toriaus Lietuvai pasu.
Diplomatini pasą Apast. vizitatoriui paruošė
Vatikano Valstybės sekretoriatas. Generolas pavedė
man, kad nueičiau ir paimčiau jau paruostą pasą. Mons.
Juozapas Ptzzardo, kuria tada buvo Valstybės sekretoris
to aukštas valdininkas (substitutus), paduodamas man
pasą, dar kartą jį peržvelgė. Pavartes, staiga susuko:
„Ką jie čia parašė? Kardinolas Valstybės sekretorius jau
pasirašęs, be to, jau pavakarė, kur a i jį dabar rasiu?"
Ir parodė man pasą. Ten parašyta; „Mons. Jurgis
Matulevičius, Vilniaus vyskupas". Aišku, su tokiu titulu
nebuvo galima arkiv. J. Matulaičiui įteikti paso. Tada
man atėjo į galvą keisto mintis, kurią pasakiau Pizsardo.
Gal galima šitaip išspręsti šį reikalą: ištrinti .Arki" ir
to vietoj įrašyti „gis" ir išeis: Mons. Jurgis Matulevičius,
buv. Vilniaus vyskupas. Tai yra tiesa ir niekas nebus
užgautas".
Mano pasiūlymas Pizzardo patiko, buvo padaryta
pataisa ir pasas čis pat gautas.
Reikėjo prieš kelionę dar parūpinti įvairių kraštų,
per kuriuos teks keliauti, vizas. Jokių kliūčių nebuvo
įtaigos ir Austrijos smhseadoss. Bot kai nuvykau į
Vokietijos ambasadą, turėjau labai ilgai laukti. Atrodė,
kažkas užkliuvo. Pradėjau įtarti, kad pasas vokiečiams
nepatinka.
( B u s daugiau)

DRAUGAS, antradienis, 1997 m. sausio mėn. 28 d.

CLASSIFIED G U I D E

PIETRYČIŲ LIETUVOS
DIEVENIŠKIŲ „RYTO"
MOKYKLA

ELEKTROS
rVEDSSAJ—PATAISYMAI
Turiu CNcagos mimUo lėkimą.
Dkbu užmleaty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-77S-3313

GINTAUTAS VITKUS
Jeigu pažiūrėsite į Lietuvos
žemėlapį, tai į pietus nuo Šalči
ninkų Lietuvos teritorija siauru
iškyšuliu įsiterpia į Gudijos
(Baltarusijos) valstybe. Dėl
smarkaus valstybinės sienos
įlinkio ši dalis kartais dar
vadinama „apendicitu". Di
džiausias miestelis šioj apylin
kėj yra Dieveniškės. Ne tik
svečiai, bet ir patys Lietuvos
lietuviai retai teužklysta į šį
kraštą. Su Aleksandro Šleinio
pagalba aplankiau šią gražią
Lietuvos žemę.
Kadaise tiek Dieveniškių apy
linkėse, tiek ir jas supančiose
Gudijos žemėse, gyveno lietu
viai, bet jie daugelį metų oku
pantų buvo lenkinami, rusina
mi arba gudinami. Pirmos ži
nios apie Dieveniškėse veikusią
lietuvišką mokyklą yra išliku
sios iš 1782 metų. Kai 1918 me
tais buvo atkurta Lietuvos val
stybė, šis kraštas vėliau buvo
lenkų okupuotas ir atplėštas
nuo Lietuvos. Lenkų valdžia
persekiojo lietuvių kalbą, drau
dė ją naudoti mokyklose. Tik
1943 metais pagaliau vėl ėmė
veikti Dieveniškių vidurinė
mokykla. Bet mokyklos ir mo
kytojų veiklą ėmė terorizuoti
Armija Krajova, nors ta armija
buvo sukurta kovai prieš vokie
čius. Nuo 1952 metų Dieveniš
kėse veikė trikalbė lenkų, rusų
ir lietuvių vidurinė mokykla.
1992 metais buvo atkurta lie
t u v i š k a vidurinė mokykla,
kuriai vadovauti iš Kauno at
važiavo dabartinė direktorė
Danutė Andriuškevičiūtė. Mo
kyklai parinktas vardas „Ry
tas", pagal organizaciją „Ry
tas", kuri veikė nuo 1913-40
metų Vilniaus krašte. „Ryto"
svarbiausias tikslas buvo įkurti
ir išlaikyti lietuviškas mokyk
las Pietryčių Lietuvoj. Mokykla
darbą pradėjo, turėdama 53 mo
kinius ir 12 mokytojų. Mokinių
skaičius kasmet vis didėjo. 1996
metais mokykloje jau mokėsi

122 mokiniai ir dirbo 16 moky
tojų. Jų darbas yra sunkus, nes
dauguma pradedančių mokyklą
lankyti mokinių nemoka lietu
viškai, bet greit išmoksta.
Lietuvos valdžia žadėjo, kad
mokytojai, atvažiavę dirbti į
Pietryčių Lietuvos mokyklas,
gaus paramą įsikūrimui, bet iki
šių dienų šie pažadai ir liko
pažadais. Kiekvienais metais
Danutė Andriuškevičiūtei ten
ka ieškoti naujų mokytojų.
Nors ir sunku į Dieveniškėse
prisikviesti gerų pedagogų, bet
vis tiek atsisakoma nepakanka
mai kvalifikuotų ar nerimtų
asmenų paslaugų. Jau penkerius
metus Dieveniškėse mokytojau
ja Danutė Andriuškevičiūtė,
Regina Barsulienė, Irena Ardišauskienė, Lionė Dudoitienė,
Olga Špokienė, Gintaras Sta
niulis, Irena Sedienė. Ketverius
metus dirba Lolita Mikalaus
kienė ir Dana Bruzgienė, o
trečius — Arūnas Spirauskas,
Renata Rodevičiūtė ir Zita
Spirauskienė. Kiti mokytojai
dirba trumpesnį laiką.
Mokytoja Irena Ardišauskienė įkūrė mokykloje „Lėlių
teatrą", kurį labai mėgsta
vaikai ir labai didžiuojasi savo
lėlėms. Muzikos mokytojas Gin
taras Staniulis, mokinių labai
gerbiamas, yra jaunas ir pilnas
entuziazmo, kuris ugdo meilę
muzikai ir dainoms. Jo dėka
mokyklos šventės būna links
mos ir turtingos.
Be darbo vidurinėje mokyklo
je, Danutė Andriuškevičiūtė dar
suorganizavo suaugusiems lie
tuvių kalbos kursus, kuriuos
lanko apie 26 žmonės. Kaip ji
sako, dirbu nuo 8 vai. ryto iki
8 vai. vakaro.
Danutė Andriuškevičiūtė taip
pat aprodė neseniai įsikūrusią
Milkūnų pradinę mokyklą, kuri
yra apie 5 km į rytus nuo
Dieveniškių. Ją jau lanko 26
vaikai, su kuriais dirba dvi
mokytojos: Genė Banelienė ir

GREIT
PARDUODA
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8. Kam kata MuvMkaL
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REALTORS
(773) 586-5959
(709) 425-7161
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RIMAS L STANKUS

Td.(7M)
JKSCONSIHUCTION
„Shingra" stogai ir visų rusių
apkalimai (skSng): medžio,
aluminiaus ir kt. Turki darbo
draudimą. R..

Milkūnų pradinės mokyklos mokiniai Paskutinėje eilėje mokytojos Nadia Latovina, Genė
Banelienė ir Aleksandras Šleinys.
Nadia Latovina iš Šiaulių.
Nadia, neturėdama buto, turi
gyventi mokyklos pastate, kuris
nepritaikytas privačiam gy
venimui.
Dieveniškėse dirbančių lietu
viškos mokyklos mokytojų dar
bo ir gyvenimo sąlygos yra labai
vargingos. Valdžia buvo žadėju
si pastatyti 18 butų namą moky
tojams, bet šis pažadas nebuvo
įvykdytas. Iki šiol lietuviškos
mokyklos mokytojai glaudžiasi
Žemės ūkio mokyklos bendrabu
tyje, šaltame, cementiniame
name, kur turi gyventi po du.
Maistą turi gamintis ant elek
trines viryklėlės, o praustis turi
eiti į bendras patalpas. Ben
drabutyje visą laiką triukšmas,
nėra sąlygų pasiruošti pamo
koms. Reikia tikėtis, kad nau
joji, Tėvynės sąjungos vadovau
jama, vyriausybė atkreips dė
mesį į mokytojų bėdas ir pasta
tys jiems žadėtąjį namą.
Kita mokyklos problema yra
tai, kad apie 40 vaikų į mokyklą
ateina nevalgę, nes jų tėvai
labai neturtingi arba pinigus
išleidžia savo linksmybėms, ne
sirūpindami vaikų sveikata.
Mokytojai iš savo menko uždar
bio bando šiuos vaikus pamai-

Di^veni*ki>4 .Rvto" mokyklos mokytojų dalis. Pirmoj eilėj muzikos mokyt. Gintaras Staniulis,
v Hurytf - direktore Danute Andrįuakevifien*, dosinėj* - svertas ii JAV G. Vitkus.
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ikių Ryto ' mokyklos Lėlių teatras su mokytoja ir vadove Irena Ardisauskiene

Iš partizanų istorijų (33)

JIS VOS NESULAUKĖ
LAISVĖS AUŠROS
H. KUDREIKIS

• Parkant ar parduodant
»Orarta Ir sąžiningas patamartiiM
• MLStompiutoriukFAX pagata
»Nuosavybių įkainavimas vs«ui
• Parkame ir parduodama namus
• Aparfensnaja ir žarna

TAISOME
SKALB9J0 IR eOOBVMp
MASINAS. ŠALDYTUVUS.
ŠILDYMO SISTEMAS.
VIRYKLAS. ORO VĖSINTUVUS.

rtOsefcys
Tat 773495-9824

nerūkantis
vyras su patirtim rtebrangisj DAŽO,
deda MLYT9L9S, VALO butus,
Tai. (71*) <

Bevartydamas senus provinci
nių laikraštėlių lapus, vis ran
du naujos medžiagos apie par
tizanus. Švenčionių „Ryte"
aprašoma reta partizaniška
istorija.
1985 m. komunistų leidiny
„Žvaigždė" buvęs stribas Vilhel
mas Kaukėnas giriasi, kaip antipartizaninėje akcijoje „Audra"
sunaikino lietuvių partizanų
būrį- šlovinamas enkavedistas
Bočerovas ir kiti, vadinamieji
„liaudies gynėjai". Gudrumu ir
klasta, padedant tautos išdavi
kams, 1951 m. žiemą apsupo
partizanų slėptuvę. Tik vienam
pasisekė pabėgti. Žuvo: Adolfas
Grigonis-Paberžis, Pranas Grigonis-Beržas. Sužeistas Bronius
Laurukėnas-Uosis prašo Stasio
Guigos-Tarzano jį nušauti. Guitinti, retkarčiais gelbsti mokyk
los gaunamos aukos. Vieno vai
ko maistas vienai dienai kai
nuoja apie 30 amerikietiškų
centų.
Trūksta Dieveniškių lietuviš
kai mokyklai knygų ir invento
riaus. Mokykla negauna vado
vėlių tiek, kiek reikėtų, kad
kiekvienas mokinys turėtų vi
sus vadovėlius, iš kurių moko
masi. Muzikos mokytojui Gin
tarui Staniuliui trūksta muzi
kos instrumentų Otanklių, dūde
lių, būgnelių ir barškučių), kad
galėtų sudaryti mokyklos orkes
trėlį. Tautinių šokių grupė, kuri
veikia mokykloje, iki šiol neturi
tautinių drabužių. Danutė An
driuškevičiūtė užsakė 10 tauti
nių rūbų komplektų, nors iki
šiol nežino, iš kur ims lėšų už
juos užmokėti.
Nepaisant visų problemų ir
bėdų, mokytojai dirba, o vaikai
yra geri ir drausmingi. Tik kar
tais, atvažiavę Lenkų rinkimų
akcijos atstovai, bando ardyti
ramybę ir kiršinti žmones. O
Respublikos valdžia bei Švieti
mo ir mokslo ministerija visai
užmiršo šį kraštą, neskiria lie
tuviškai mokyklai jokio dė
mesio. Dar norisi pareikšti viltį,
kad naujoji valdžios koalicija ne
tik žadės, bet ir iš tikrųjų
suteiks realią paramą Gudijos
apsuptyje esančiai lietuviškai
salai, kurioje lietuviška liepsne
lė dar neužgeso, bet vos lieps
noja.
Jeigu kas norėtų paremti Piet
ryčių Lietuvos mokyklas, auką
galite siųsti Lietuviu tautinės
kultūros fondui, 1005Sherwood
Dr., La Grange Park, IL, 60526
1551 ir pažymėdami, kokiems
tikslams ar kokiai mokyklai
auką perduoti.

HELP VVANTED
Reikalinga vid. amžiaus
moteris prižiūrėti 1-1 / 2 m. ir
2 mėn. mergaites, gyventi
Barrington, IL, padėti namų
ruošoje ir maisto gaminime.
Turi mokėti susikalbėti ang
liškai. Atskiras kambarys,
gera alga, kas antras savait
galis- laisvas.
Skambinti vakarais
Gintarui: 847-382-4850

gai sąžinė neleido pribaigti
kovos draugo. Uosis miršta nuo
laikoma atkietma atlikti specialius
priešo kulkos. Visi žuvusieji
projektus, taip pat ir asmeninės
buvo iš Kasčiukų kaimo (Šven jSfM bsi ssksotonu, rnuzstosteorisekretorės pareigas. Darbas "part
joa, džiazo improvtzadtos pagrin
čionių apskr .).
rime" Siųskite "resume": Gražina
Šaltą gruodžio pavakarėj vien dų (sstuvių ir anglų karbomts)
1 fr«i»»iwi 132 E. Detsvrarc, Apt.
Tsi.
marškiniam St. Guigai pavyko
6601, Chfcago,IL 60611
iš apsupusių stribų pasalos
FORRENT
lEdKO DARBO
ištrūkti. Žuvusių kūnus pirma
išmetė Cirkliškio turgaus aikš
99 kr 9. Troy prie parko
tėje. Spėjama, kad jie užkasti
SSSJJSSMS 3 kamb. butas su
Jaunas vyras ieško
prie Cirkliškio, kur dabar pasta
šiluma; $390 į mėn. Tai.
bet kokio darbo. Gali
tytas partizanų paminklas Kiti
1-799 787-1919.
mano, kad juos užkasė ui milici slaugyti ligonius, prižiūrėti
senelius ir gyventi kartu.
jos būstinės.
norstų SSSnSS butu su kita mo
Ši operacija užsiliko ir KGB
Tel. 773-778-1860
terim. Skambinti 9-10 v v Te*.
archyvuose.
1.779-471'
Pabėgęs iš miško, St. Guiga55 m. vyras, turintis virėjo spec.
Tarzanas savo giminėms ir kai
ieško bet kokio darbo. Gali padėti
Ieškau išsinuomoti garažą
mynams papasakojo apie kovas
šeimoje ir gyventi kartu. Taip pat
55 m. moteris ie*ko bet kokio
67 St. ir Kedzie Ave. apyl.
su Bočerovo Motūzos ir Beliadarbo. Gali prižiūrėti vaikus,
jevo vadovaujamais kagėbistų
tel. 773-776-6289
senelius, Ugonius ir gyventi kartu.
bei stribų daliniais.
Kviesti Eglę
TcL773»77S-18S0
Trisdešimt penkerius matus
Stasys Guiga slapstosi, nepasi
duoda okupantams. Tiek pat
metų jo energingai ieško KGB
— Švenčionyse, Šiauliuose, Ka
raliaučiaus srityje, Azerbaidža
ne ir visoje Sovietų Sąjungoje.
Iškabinėjamos nuotraukos, iš
kurių žiūri žiaurus nusikaltė
lis... iš tikrųjų jaunas vyras.
Spėjama, kad Guiga nukovęs
4545 W 63rd St C h i c a g o . I I . 6 0 6 2 9
vieną žymų stribų vadą.
Čekistai apgaulingai suima
Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių.
kitus asmenis, partizaną Juozą
sušaudo, šešių asmenų Prano ir
Leonoros Guigų šeimą ištremia
į Irkutsko sritį. St. Guiga lai T R A N S P A K- nauja* adresas ir telefonas
mingai slapstosi toliau. Iš trem
4545 W. 63rd Street
ties sugrąžina brolį Praną ir
Chicago, IL 6 0 6 2 9
nuolat rengia pasalas. Viskas
veltui. Broliai slaptai susitiki
Tel. 773-838-1050
nėja ir toliau.

Auka „Draugo" paramos fondui—
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.

DRAUGAS FOUNDATION

Prieš gyvenimo pabaigą Sta
sys sakydavo: „Visą laiką taip
nebus, laisvė ateis, bus aukso
raidėmis įrašytos mūsų pa
vardes".
Taip pranašiškai kalbėjo St.
Guiga 1484 metais. Bet besi
slapstydamas, kartą peršalo ir
1986 metais mirė. Slapta palai
dotas miške. Tai įvyko prieš pat
laisvės aušrą.
Ona Činčikaitė iš Činčikų kai
mo nusipelnė pagarbos, nes ji ji
maitino ir slaugė. Jis buvo
vienas paskutinių nepasidavusių partizanų. 1991 metais
spalio 19 tąją partizano Stasio
Guigos palaikai iš Neveriškės
miško perlaidoti Švenčionėlių
kapinėse. Laidotuvėse dalyvavo
didelis būrys tautiečių ir nau
josios Lietuvos kariuomenės
atstovai.
„Tik laisvoje Lietuvoje, laisva
gimtoji žemė priglaudė savo
brangų drąsųjį sūnų", — rašo
Valdas Striužas.

Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu j namus
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
Komercinės siuntos.

Pinigai pervedami doleriais nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas
per 2 - 5 dienas.
MAISTO SIUNTINIAI
Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus maisto
už $98 ir šventinis už $39.$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai,
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai,
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai.
55 svarai arba 25 kg.
$39.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai,
aspirinas, vitaminai.
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą Įstaigą.
Miksų atstovybė Lietuvoje:

Vilnius 26-28-27. 26-24-27

NAUJŲ KNYGŲ GAUNAME lioteka įsikūrė tik 1991 metais.
Knygų turime nedaug. Trūksta
LABAI MAŽAI
vadovėlių ir kitos reikalingos
Jums rašo Akmenės rajono
literatūros tikybos mokytojams,
Papilės miestelio bibliotekos
IŠ VABALNINKO
įvairių giesmių, religinio turi
darbuotojos. Sužinojusios apie
Jums raiome ii siaurės Lietu Jūsų rengiamą akcįjją, nutarė nio pjesių, vaidinimų, skirtų
vaikams g jaunimui, būtų nau
vos. Prie pat sienos su Latvija me parašyti ir mes.
yra Birių rajonas, o jam* — Va Papilė — ss»asBsssi miestelis, dinga ir kita literatūra lietu
balninko miastelis, savo gyve prisiglaudės prie Ventos upes, vybės, religijos istorijos, krikšnimą pradėjęs XVI-ams amžiu esantis 41 km į i.v. nuo Šiaulių. čionybėe, katalikų tikėjimo,
je. Dabar jame apie 2,000 gyven Jame gyvena 1,600 gyventojų. mokslo, filosofuos klausimais
tojų. Kaip ir visur, yra vidurinė Dar apie 2,000 gyvena Papilės Biblioteką aplanko jaunimas,
mokykla, ankariau turėjusi gar- apylinkėje. Mūsų misstelis gar vyresniojo amžiaus parapijie
binga vabalninkiečio inžinie sus savo istorine praeitimi. Cia čiai, dažnai klausia naujų
riaus, švietimo ministro, Seimo sjp »eno ir dirbo pirmasis Lietu- knygų, norėtų rasti ir grožinės
pirmininko, valstybės kontrolie vos istorikas Simonas Daukan literatūros.
riaus, pedagogo Konstantino tas. Dabar jo kūnas ilsisi Jurbarko katalikų parapija
Šakenio vardą. Sovietų okupa Papilės senosiose kapinėse. nuo šių 1996 matų yra dekana
cijos metais ji pavadinta vabal Miestelio centre stovi 1930 tas. Kitose mūsų parapijose
ninkiečio rašytojo Balio Sruogos metais Vinco Grybo sukurtas bibliotekų dar nėra, tačiau jei
turėtume daugiau knygų, tai
vardu. Yra žemės ūkio mokyk
la. Turime ir biblioteką, kurio Taip pat Papilėje palaidotas galėtume pasidalinti ir su ki
je yra 25,000 knygų. Joje dirba žymus Amerikos lietuvių vei tomis mūsų rajono parapijomis.
trys bibliotekininkės- Gertrūda kėjas Povilas Venta. Ii čia kilęs Didelė laimė būtų turėti
Šerelienė, Rima Brazdžionienė ir kunigas bei rašytojas Stasys mums lietuvių enciklopediją,
ir Noneta Obolevicknė. Nuo Būdavęs. Papilė garsi ir geo Katalikų mokslo akademijos
1996 m. rugpjūčio mėn. pradėjo logine praeitimi Kairiajame darbus, visą Katalikų Bažnyčios
veikti Vabalninko kraito mu Ventos ilsite yra geologinis kroniką, įvairius leidinius apie
ziejus. Tai visuomeninis muzie draustinis — žymi jūros periodo Lietuvos bažnyčias. Reikalinga
jus, kuri sukūrė 5 entuziastai: atodanga, Prieš dešimt metų A. Giedraičio knyga „Mūsų Jur
Algirdas ir Mirdza Garbauskai, miestelyje įkurtas Simono Dau barkas", kurią išleido, .Draugo"
Angelė Jurevičienė, Gertrūda kanto muziejus. Papilės apylin leidykla.
Šerelienė ir Ona Šoblinskienė. kėje, Paragiuose, gyveno ir kūrė Jurbarko krašte gimė ir iš
augo daug žinomų kunigų. Ku
Muziejų įkurti buvo būtina, nes rašytoja Lazdynų Pelėda.
mūsų kraite daug šviesių žmo
Biblioteka Papilėje įsteigta nigas Pranas Garšva buvo 36
nių, apie kuriuos 50 metų nebu dar nepriklausomybės metais. metus dienraščio „Draugas"
vo kalbama
Šiuo metu joje yra 12,340 spau bendradarbis ir redaktorius, o jo
Mūsų tikslas ir yra supažin dinių. Graudu, tačiau nemaža brolis tebegyvena Jurbarke.
dinti visus su tais, kurie garsi dalia jų labai susidėvėję. Aptar Kunigai Antanas Sabaliauską*,
no ir garsina mūsų kraštą, ku naujame daugiau kam 500 skai Antanas Petraitis, Viktoras
rių nežinojome, arba nebuvo lei tytojų. Nemaža jų daba — moks- Šauklya yra paraše įdomių kny
džiama apie juos žinoti. Renka- leiviai. Daugiausia skaito pen- gų. Yra leidinių apie Vytėnų
me įvairiausią medžiagą: nuo sįjinio amžiaus žmonės ir jau saleziečių vienuolyną, kuris
traukas, knygas, straipsnius, nimas. Prenumeravome apie 30 buvo Jurbarko rajone. Visi tie
spaudą, prisiminimus. Visa tai pavadinimų laikraščių ir žur leidiniai mums būtų įdomūs
metų praeitis. Kiekviena žinutė nalų. Deja, paskutiniuosius 2 skaityti ir reikalingi turėti.
Kazimieras Gražulis
ii jos laukiama, O tokios me mėn. bibliotekos skaitytojai liko
Jurbarko
Švč. Trejybės
džiagos paa mus nėra. Todėl ir be jų, nes valdžia neskyrė pi
bažnyčios
klebonas
dekanas
iidrįsome Jums parašyti ir pa nigų jiems uzprennmeniot i.
prašyti paramos. Raiome Jums
Naujų knygų gauname labai
IR IŠ KUPIŠKIO...
ir bibliotekos, ir muziejaus var mažai ir retai. Per šiuos, 1996
du. Jeigu ką nors sulauksime ii metus, gavome tik 170 egzemp Jums rašo KupiSkio Viešosios
Jūsų, taikiai pasidalinsime.
liorių. Skurdas varsto biblio bibliotekos Adomynės filialo
vyr. bibliotekininkė Egidija
Ii mūsų miestelio kilę net 3 tekų duris.
rašytojai, kurie po karo pasi
Bibliotekos darbuotojos dirba Šerytė.
traukė ir apsigyveno užjūryje: švietėjišką - kultūrini darbą. Adomynės filialas aptarnauja
Leonardas Žitkevičius — Brook- Be skaitytojų aptarnavimo mes 734 gyventojus, turi 12,462 eg
lyne, Aloyzas Baronas ir Vladas vedame įvairius renginius: pa- zempliorius knygų. Adomynė
Būtėnas — Čikagoje, abu dirbo žymimerašytojųir visuomenės yra Kupiškio rajono pakraštyje,
„Draugo" laikraštyje, Baronas gyvenimo svarbesnes datas, netoli Anykščių rajonas. Ka
— redaktoriumi. Visa kas su rengiame knygų parodas, ren daise šio miestelio vietoje buvo
siję su jų gyvenimu, veikla, kame kraštotyrine medžiagą. paslaptingas Jonavos dvaras,
mums labai aktualu.
Įsjfcsj sajįsssa, hsjj gsjsjįsĮ jsj kurį XIX amžiaus pabaigoje
Juozas Laučka — gimęs Ame ir tolimame pasaulio krašte valdė Žiurauskis. Dvarą iš
rikoje, užaugės ir mokėsis -neužmiršta mūsų ir stengiasi Žiurauakyčių nupirko apsukrus
Vabalninke, vėl grįžęs atgal į padėti. Norėtume paprašyti pa dvarų supirkinėtojas Adomas
JAV. Jis — vienas žymiausių remti mūsų biblioteką. Gal ga Vilėniškis. Brolvaikio kunigo
Amerikos lietuvių veikėja, da lite atsiųsti enciklopedinio Juozo Vilėniškio įkalbintas jis
lyvavęs steigiant Amerikos Lie pobūdžio leidinių, knygų isto sumanė Dievo garbei pastatyti
tuvių Tarybą, BALFą, reiškėsi rine tematika, išeivijos rašytojų bažnyčią. Uoliems parapijie
lietuvių katalikų organizacijose, — Bernardo Brazdžionio, J. Ais- čiams padedant, bažnyčia buvo
žinomas kaip žurnalistas, dirbo čio, A. Škėmos, M Katiliškio ir pastatyta, ir 1921 metų spalio
Amerikos Balso radįjųje.
kitų kūrinių, grožinės — pramo 23 dieną Utenos dekanas ku
Norėtume turėti knygą anie ginės literatūros bei knygučių nigas Jonas Jarašiūnas ją
pašventino Švenčiausios Merge
Ernestą Galvanauską, taip pat vaikams.
mūsų kraštietį, buvusį Nepri
Rima Karalienė ir lės Marijos vardu. Nuo tada
klausomos Lietuvos ministrą
0 Zina Ramanauskienė kaimas buvo pavadintas Ado
pirmininką. Lauktume medžia
Papilė mynė.
Šiandien ponų laikus mena
gos apie lietuvių išeivių veiklą, JURBARKO DEKANATAS
išsilaikė
dvaro rūmai, kurie
apie partizaninį judėjimą, apie TAIP PAT LAUKIA KNYGŲ
restaurajami.
Gyvenamasis
tremtinius, spaudos leidinių, o Jurbarko katalikų parapijos
gal ir B. Kviklio „Mūsų Lietu istorna prasideda nuo seniausių rūmas — įdomus medinės archi
va", kurioje rašoma ir apie Va laikų, kai 16 amt buvo pasta tektūros statinys, ąžuolinėmis
balninką. Laukiame visko, ką tyta nedidelė medinė bažnytėlė. kolonomis, akmenų mozai
paaukotų užjūrio lietuviai. Amžių kaitoje šiandieninė komis, kaltiniais vinimis sutvir
Biblioteką ir muziejų lanko mūrinė gotikos stiliaus Švč. tintomis sienomis.
Adomynės rūmuose ne kartą
daug moksleivių. Jūsų parama Trejybės Bažnyčia ateinančiais
jiems būtina. Jeigu mes jų nesu 1997 metais minės 90-metį, kai lankėsi vienas iš pirmųjų lietu
pažindinsime su praeitimi, kas buvo baigta statyti ir pašven- vių etnografų tautosakininkų
tai atliks? Visa literatūra ar tinta. Tai didelė bažnytinė šven kunigas Liudvikas Adomas
spaudos rinkiniai papildys mū tė parapijoje, bus pašventintas Jucevičius. Yra ir daugiau
įžymių žmonių, tai 1881 metais
sų fondus.
ir įkeltas naujas varpas, atvyks Bugailiškiuose gimęs Ignas
Ona SoMinskienė, vyskupas.
muziejaus įkūrėja Tsčiau katalikų parapijos bib-
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LAIŠKAI

„Spauda Lietuvai" vajaus auka
Pridedu 6

auką knygų ir žurnalų siuntimui į Lietuvą.

Auką skiriu: „Draugo" parinktai bibliotekai —
Mano parinktai bibliotekai —
Parinktos bibliotekos vietovė:

Mano vardas ir pavardė:
Adresas:

A.TA..

Inž. EUGENIJUS UKANDERIS
Gyveno Chicagoje, Marouette Parko apylinkėje.
Po ilgos, sunkios ligos mirė 1997 m. sausio 24 d., 3:30 vai.
p.p., sulaukėt 76 metų.
Gimė Ukrainoje, užaugo Tauragėje. Amerikoje išgyveno
47 m.
Nuliūdę liko dukterys: Rita ir Kristina, sūnus Andrius tu
žmona Susan; anūkės: Jennifer, Katie ir Becky; brolis Jur
gis su žmona Jeanne ir jų seimą; pusseseres Gražina Galkutė,
Galina Galkytė ir Kristina Gutauskienė suteimaLietuvoje;
taip pat kati giminės ir pažįstami.
Velionis buvo vyras a.a. Aleksandros Likanderienės.
Priklausė Vyrįjai „Plienas", Amerikos Lietuvių Inžinierių
ir Architektų sąjungai.
Velionis buvo pašarvotas pirmadienį, sausio 27 d. nuo 2
iki 9 v.v. Petkus Marouette laidojimo namuose, 2533W.71St
Laidotuvėse įvyko antradienį, sausio 28 d. Ii laidojimo
namų 9 vai ryto buvo atlydėtas į Švč. M Marijos Gimimo
paranųos bažnyčią, kurioje buvo aukojamos 9:30 vai. ryto
gedulingos iv. Mišios ui velionio sielą. Po Mišių velionis buvo
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Jaunimo centrui arba
„Lietuvos Vaikų Vilties" organizacijai.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: dukterys, sūnus, brolis ir Uti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/ Donald M Petkus.
Tel. 1-800-994-7600.

Brangiam Tėveliui

A.TA.
EUGENIJUI LIKANDERIUI
mirus, seserišką užuojautą reiškiame KRISTINAI ir
RITAI UKANDERYTĖMS.
„Aušros Vartų"/„Kernavės" tunto skautė*

Mylimam Broliui

A.tA.
ČESLOVUI SAKEVIČIUI
netikėtai mirus, jo brolį JUOZĄ ir žmoną bei visus
artimuosius nuoširdžiai užjaučiu.
Liucija Maldūnienė

A.tA.
ALFONSUI ROŽANSKUI
mirus, brolį KAZIMIERA ROŽANSKĄ, ilgametį fila
telistų draugijos, .Lietuva" valdybos narį, nuoširdžiai
užjaučia ir drauge liūdi

Brangiam Tėvui

Filatelistų draugijos „Lietuva"
valdyba ir nariai

A»TA.

EUGENIJUI LIKANDERIUI
mirus, dukterims RITAI ir KRISTINAI bei sūnui
ANDRIUI su šeima gilią užuojautą reiškia

1996 m. spalio 25 d. Sydney, Australia į Amžinybę
iškeliavo

A.TA.
ELENUTĖ NAGIENĖ

JAV LB Kraito valdyba

Tada iki išnaktų skaitydavo
me Vaičiulaitį, Dovydėną,
deklamuodavome Miškinio,
Tysliavos, Inčiūroa, Putino eiles.
Mus žavėjo K. Binkis, V. Krėvė,
S. Nėris.
Deja, užėjo nelemti laikai ir
literatūros indas suskilo. Dalis
kūrėjų buvo represuota, kentėjo
tremtyje, lageriuose, kaip A.
Miškinis. Kiti nuėjo su užpuoli
kais, tapo kolaborantaia, tai
grupelė „vežusių saulę" į
Maskvą. Dar kiti spėjo pasi
traukti iš okupuojamos tėvynės
ir išsivežė savo talentą ir savo
skausmą į svečias šalis...
Pusę šimto metų tų pastarųjų
vardai Lietuvoje buvo virtę ta
bu. Kaip didelę paslaptį iš
rankų į rankas perduodavome
vienintelį Brazdžionio tomelį.
Bet daugelio kitų šitiek metų
akyse neregėjom. Ir štai šios
knygos ant stalo: imk ir skaityk!
JIE SUGRĮŽO
Pasinerk į tuos pirmosios jau
Mūsų mažo Tytuvėnų mies nystės laikus! O juk ne vien
telio bibliotekoje — šventė. minėtų literatų knygos pasiekė
Visur aplink knygos, kurių au mus. Nemažai ir tokių, kurių
toriai garsėjo Lietuvoje tris vardų nežinojome, nes jie
dešimtaisiais metais. Štai guli pradėjo kurti jau ten, už okea
ant stalo T. Šeinius, Aistis, B. no. O mūsų jaunimui jie visi —
Brazdžionis, F. Kirša, B. Sruo naujas pasaulis.
ga. Ar ne jais, dar paaugliai jau
Greta grožinės literatūros
nuoliai, žavėjomės tais pirmo siuntose radome ir kitokių
sios laisvės metais? O ir vėliau, naudingų ir reikalingų knygų:
kad ir važiuodami ekskursijon Šventąjį raštą, S. Raštikio
į ką tik sugrąžintą Vilnių, darbų rinkinį, 4 tomus B. Kvik
dainavome Juozo Tysliavos lio „Mūsų Lietuva", 35 tomus
eiles:
Lietuvių enciklopedijos. Naujai
Iš okeano kyla vėjas,
atsigavusi Lietuva, žinoma,
Iš okeano pakraščių...
išleis daugeli šių knygų, ir kai
O užkopę i Gedimino pilį siun- kurias jų jau pradėjo leisti. Bet
tėm miestui Brazdžionio žo daug dar vandens nutekės, kol
džius:
visas šis lobis paplis po gimtąją
... Kaip vėlė, kaip vėlė
šalį.
nemarūnė
Todėl esame be galo dėkingi
per pasaulį keliauja žmogus... visiems užjūrio Broliams ir
Sesėms, nepagailėjusiems nei
darbo, nei ryžto, nei lėšų ir
suteikusiems mums tiek
džiaugsmo ir paramos. Juk štai
šiemet, švęsdami 700 metų
miestelio jubiliejų išleidom isto
rinę apybraižą „Tytuvėnai" ir
daug medžiagos pasisėmėme iš
enciklopedijos ir iš Kviklio
knygos.
Dėkojame ir laikraščio
„Draugas" redakcijai ir rėmė
jams, pradėjusiems patriotišką
vajų „Spauda Lietuvai".
Mes skaitome, grožimės, nau
dojamės ir dėkojame iš visos šir
dies! Ačiū Jums už tai, kad jie
sugrįžo!
Pradinei BMkyklos mokinys užsiėmimo metu Montessori metodo centre,
Ramutė Krivickaitė
VUasaJs.
Tytuvėnai
Šlapelis, miręs 1955 metais
Čikagoje — dailės istorikas,
dailininkas. 1876 metais Galsiskiuose gimęs Jurgis Šlapelis,
miręs 1941 metais — kalbi
ninkas, pedagogas.
Kupiškio kraštui įžymūs žmo
nės: Juozas Kelmas-Kaributas
iš Kinderių kaimo, Kazimieras
Saulys-Saulinskas iš Juodžiūnų
kaimo, Bronius Žalys iš Gaigalių kaimo, Adelė Druželauskaitė-Katelienė iš Šimonių.
Adomynėje yra bažnyčia, pa
grindinė mokykla, biblioteka,
paštas, medicinos punktas,
parduotuvės.
*
Bibliotekoje rankama medžia
ga apie nykstančius kaimus,
įžymius žmones.
Tačiau labai mažai litera
tūros, kuri sukurta išeivijoje.
Egidįja Šerytė
Vyr. bibliotekininkė

Jos vyrui
užuojautą
Dieve
Vyžuonių

PRANUI ir jo giminėms reiškiame gilią
ir drauge liūdime.
Visagali, suteik Elenutei ramų poilsį
kapinėse, Utenos apskrityje.
Lilija ir Kostas Mačiuliai

PADĖKA
A. t A.
VACYS DONSKIS
Mūsų mylimas Vyras, Tėvelis, Senelis ir Uošvis mirė 1997
m. sausio 5 d. ir buvo palaidotas sausio 8 d. Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse, Chiagoje.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pasku
tini patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vieta.
Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. Jonui Kuzinskui ir kun.
Pranui Kelpšai, kurie atnašavo šv. Mišias už jo siela.
Dėkojame kun. kleb. Jonui Kuzinskui, kuris palydėjo velioni
į kapines.
Nuoširdus dėkui visiems, kurie aukojo šv. Mišioms už jo
sielą Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių,
pareiškė mums to liūdesio valandoje užuojautą.
Esame dėkingi sol. Algirdui Braziui ir varg. R. Šokui už
giedojimą bažnyčioje.
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai neturime galimybės padėkoti.
Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui D.
Petkui už malonų patarnavimą.
Visiems nuoširdus dėkui.
Marija DonskJenė su šeima

PADĖKA
A.tA.
VALERIJA TOČILAUSKIENĖ
Petskutė
Mūsų mylima Močiutė ir Teta mirė 1997 m. sausio 13 d.
ir buvo palaidota sausio 17 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse,
Chicagoje
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį
patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą
Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. J. Kuzinskui už velionės
aplankymą koplyčioje, už atnašautas šv. Mišias ir palydėjimą
j kapines.
Ypatinga padėka dr. Vidui Nemickui už ligonės priežiūrą
ir pagalbą jos gyvenimo paskutinėse valandose.
Už gražias gėles širdingai dėkojame Scroy, Cerokų ir
Levano šeimoms.
Nuoširdus dėkui visiems, kurie aukojo šv. Mišioms ui
jos sielą o taip pat ui aukas skirtas Lietuvos našlaičiams,
prisimenant velionę.
Ui jautrią muziką ir giesmes šv. Mišių metu dėkojame
mus. R. Šokui.
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusioms, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti.
Ačiū karsto nešėjams ir laidotuvių direktorui D. Petkui
už malonų patarnavimą.
Visiems nuoširdi padėka.
NullOde gisainės
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ČIKAGOJE IR

APYLINKĖSE

Katalikiškų mokyklų savai
tė yra nuo sausio 26 iki vasario
1 d. Ji minJTnp visoje Ameriko
je, o Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos pradžios mokyklos va
dovybė kviečia visuomenę apsi
lankyti mokykloje ketvirta
dieni, sausio 30 d., tarp 6 ir 7:30
vai. vak., susipažinti su mo
kyklos darbais, mokytojais, o
dabartinis mokyklos šūkis yra:
„Mokykla, kuria galite pasi
tikėti!" Kviečiami ne tik moki
nių tėvai, bet visa visuomenė.

mm

mmmmm
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I Š LB ŠVIETIMO
T A R Y B O S VEIKLOS
LB Švietimo taryba susirinko
posėdžiui sausio 2 d. Didelį
dėmesį skyrė Lietuvių fondo ir
Švietimo tarybos rudens vajaus
pinigų išskirstymui lituanisti
nėms mokykloms.
Šiais metais mokytojų studijų
savaitė vyks rugpjūčio 3-10 d.
Dainavoje. LB Švietimo taryba
savo posėdyje nutarė padengti
atvykstančiu aktyvųjų mokyto
jų stovyklinį mokestį. Kelionių
išlaidas pasidengs patys.
Šiais mokslo metais veikia 18
lituanistinių mokyklų, moko
188 mokytojai ir mokosi 919
mokinių. Mokinių skaičius tru
putį sumažėjo nuo pereitų moks
lo metų. Dėl mokinių stygio
užsidarė „Gilės" lit. mokykla,
veikusi vienerius metus Wisconsin valstijoje. Dėl tos pačios
priežasties laikinai neveikia
„Saulės" lit. mokykla St. Petersburg, FL.

Lietuvos vaikų globos bū
relis „Saulutė" šiais metais
užsakė 22 „Eglutės" prenu
meratas, kurios yra siunčiamos
į vaikų globos namus Lietuvoje.
„Eglutė", vienintelis vaikams
leidžiamas žurnalas užsienyje,
yra mielai laukiamas ne tik
Amerikoje, bet ir Lietuvoje.
Dvi Jiibirkštėlės" iš Montessori mokyklėlės „Žiburėlio", veikiančio Pasaulio „Eglutės" redakcija yra dėkin
lietuvių centre. Lemonte. Ii kaires: Natalija Vaznelytė ir Darija Siliūnaitė.
..Sproguzų puota" - mažiausiai pavėlavimų į mokyklą turėję Maironio lit. mokyklos I sk. mokiniai
Nuotr. Lydo* Budriene* ga „Saulutės" būreliui už šio
buvo apdovanoti sprogūzų dėžutėmis.
žurnalo rėmimą.
Prašymai Lietuvių fondo
KUR GALIMA GAUTI
Charles ir Dalia Zuraitis,
giau kaip 100 metų leidžiamas
jamų paveikslų.
„DRAUGĄ" MARCUETTE 1997 metų švietimo, kultūros
„Dainų dainelės", tai tema
Amerikoje, o pasak leidėjų, į jį
Palos
Heights,
IL,
ne
tik
pratęsė
Jeigu
Amerikos
lietuvių
tarpe
paramai
ir
įvairiems
lietuvybės
PARKE?
koncerto, kuri „Dainavos" an
iš kelių milijonų profesionalų,
atsirastų
tokių,
kas
norėtų
projektams turi būti atsiųsti „Draugo" prenumeratą 1997
Tradicinė mokytojų darbo samblis rengia kovo 9 d., 2 vai.
muziejams padovanoti ir veltui pasižymėjusių savo srityje
Clark benzino stotis, esanti Lietuvių fondui ne vėliau, kaip metams, bet dar parėmė savo konferencija vyks kovo 16 d. PL p.p., Jaunimo centre. Visi
pasiųsti į Lietuvą meno darbus, pasauliniu mastu, patenka
prie 71 ir California kampo iki šių metų kovo 15 dienos. dienraštį 105 dol. auka. Labai centro Bočių menėje. Pagrindi kviečiami iš anksto paskirti tą
turėtų kreiptis į šio krovinio labai nedidelis procentas.
atsisakė pardavinėti „Draugą". Prašymai studentų stipendijoms dėkojame!
nė prelegentė pedagogė Dalilė sekmadienio popiete maloniam
reikalus koordinuojantį Lietu
Kostas Astravas taip pat yra
Susitarėme su „Golden Hen turi būti atsiųsti iki balandžio
Paskutinis skambutis! Su Polikaitienė, atvyksta iš Ka pabendravimui su mums gerai
vos muziejų asociacijos pirmi narys „Who's Who in Alberta"
Market" parduotuve, skersai 15 dienos. Prašymų anketos Šiuo — t.y. sausio — mėnesiu lifornijos ir pademonstruos nau pažįstamu ir pamėgtu an
ninką, Lietuvos nacionalinės (1995-1997 m. nominuotas
nuo Clark stoties, ir „Draugą" Lietuvių fondui turi būti grąžin baigiasi nuolaida, skiriama jai leidžiamo mokytojoms vado sambliu, o tuo pačiu paremsite
galerijos direktorių Romualdą Albertos provincijos Istorijos
tos
paštu
arba
įteiktos
Lietuvių
galima nusipirkti pas juos. Taip
naujiems prenumeratoriams, vėlio naudojimą. Šis vadovėlis Jaunimo centrą, kuriam ski
Budri (tel. 370-2-628030, fax draugijos). Praėjusį rudenį pa
pat „Draugą" galima gauti fondo raštinėje asmeniškai. užsisakantiems „Draugą", „Dir skirtas vaikams 5-7 metų am riamas visas koncerto pelnas.
370-2-226006) arba tiesiogiai į ruošė „Lietuvos naftos strate
„Park Food Mart", 2610 W. 71st Faksu (Fax) atsiųstos anketos vą", „Darbininką", „Eglute", žiaus, nemokantiems lietuviš
„Vilties" prezidentą Gintarą gija ateičiai" planus, su kuriais
St.; „Ogies Food", 2600 W. 69th nebus svarstomos. Prašymų „Bridges",„Lituanus". Papigi- kai.
Mažosios Lietuvos Lietuvių Karosą (tel. 617-2694455, fax iš dalies supažindino visuomenę
St.,; „Talman Deli", 2624 W. anketos lietuvybės paramai bei nimą padarė JAV LB Kultūros
Toronto Lietuvių namų ruoš
LB Švietimo taryba skatina draugijos Užgavėnių šiupi 617-269-4836).
Lithuanian Plaza Ct.; „Sekly studentų stipendijoms yra gau taryba su Lietuvos fondo suteik
n y s Balzeko Lietuvių Kultūros
mokytojus
jau
dabar
pasižymėti
Vyriausybės informacijos tame simpoziume 1996 m. rug
namos šiuo adresu: Lietuvių ta parama. Didinkime lietuviš
čioje".
muziejaus „Gintaro" salėje centras, deja, galėjo apmokėti sėjo mėn.
|
šią
datą
ir
gausiai
dalyvauti.
fondas, 14911 127th Street, Le- kos spaudos skaitytojų skaičių,
ruošiamas šeštadienį, vasario 1 tik kūrinių transportavimą iki
Į
Tiesa, laiko dar nemažai, mont, IL 60439. Telefonas (630)
Laukiami
mokytojai
ne
vien
iš
jungdami juos į vieną lietuviš
d , 6 v.v. Visi kviečiami malo
bet jis taip greitai bėga — nepa 257-1616.
ką šeimą ir tuo praturtindami Čikagos ir jos apylinkių, bet ir niai praleisti šaltą žiemos vaka Lietuvos. Dovanotojai patys
stebėsime, kaip ateis kovo 15 d.,
turėtų pasirūpinti paveikslų ar
mūsų visuomeniniai gyvenimą. iš tolimesnių vietovių.
o su ja — „Margučio II" sukak
Lyrinis sopranas Genovai
Švietimo tarybos posėdžio rą gardžiuojantis mažlietuvišku archyvų supakavimu, o taip pat
z Įmokėjus $1,000 galite
tuvinis pokylis Jaunimo centre. tė Mečys Giedraitienė atliks
metu buvo išskirstyta Lietuvių šiupiniu, klausantis įdomios pristatymu iki „Vilties" nuro
nusipirkti
namą (jei turite dar
programos, linksminantis ge dytos vietos Amerikoje (Čika
Šiais metais sukanka-65 metai, programą tradiciniame Lietu
Šeštadienio laidoje (sausio fondo 40,000 dol. parama litua
bo
leidimą).
Skambinti:
kai Čikagos ir apylinkių lietu vos Vyčių Vidurio Amerikos 25 d.), žinutėje apie James A. nistinėms mokykloms. Paramos ram orkestrui grojant. Informa goje, New Yorke ar Bostone).
R
E
/
M
u
Resuks,
Rimas
Stan
cijai
kreiptis
į
Ramūną
Buntiną,
viai pradėjo girdėti, Antano Va apygardos pokylyje, rengiama Kaspučio 25 mirties metinių čekiai bus įteikti Lietuvių fon
Lietuvos vyriausybė ir muzie kus, tel. 1-708-767-1233.
tel.
630-969-1316.
nagaičio pastangomis įsteigtas, me vasario 2 d., 4:30 vai. p.p. paminėjimą, netiksliai paduota do įgaliotinių Vasario 16 minėji
jai dėkoja tautiečiams už gausią
(sk)
„Margučio" radijo laidas. Su Puotos metu bus pagerbtas jo mirties data. Turi būti: „Jis muose. Taip pat buvo išskirsty
paramą, išsaugant mūsų tautos
kakties paminėjimas bus, kaip Čikagos Lietuvių moterų mirė 1972 m. sausio 27 d. ..." tos mokykloms Švietimo tary
z Kovak * A s s o c , Ltd.
ir kultūros istoriją.
minėjome, kovo 15 d., šešta klubas. Rezervacijas dar galima Tačiau kita informacija tiksli — bos skelbiamo rudens vajaus
CPA
užpildo ir paruošia paja
Vilius Kavaliauskas
dienį, su menine programa, padaryti, skambinant Terri šv. Mišios už a.a. James Kaspu įplaukos, iš viso 9,960 dol. Va
LR Vyriausybės informacijos mų mokesčių formas paskiriems
vakariene ir kitais priedais. Visi Stroliai, tel. 708-687-1430.
FILMO APIE
centro vadovas asmenims, korporacijoms ir
čio sielą bus aukojamos Švč. M. jaus įplaukos kasmet mažėja,
kviečiami (stalus rezervuoti
„partnerships". Informacijai
AMBASADORIŲ STASĮ
Marijos Gimimo parapijos baž nes didesnis dėmesys kreipia
galima „Seklyčioje"). Vienas
LB Brighton Parko apy nyčioje vasario 2 d., sekmadienį, mas į institucijas Lietuvoje. Iš LOZORAITI PREMJERA
skambinti: Rimantas Polikaipirmųjų įsigijusių bilietus yra linkės narių metinis narių susi 10:30 vai. r. Eleonor Kasputis, pateiktų vedėjų pranešimų ma
tis tel. 630-9104285, „pager"
IR DUKRA, IR TĖVAS
Lietu vos Dukterys. Jų draugija rinkimas įvyks vasario 2 d., a.a. James našlė, visus artimuo tyti, kad finansiniai rūpesčiai
Gruodžio 6 d. Lietuvos Res
įsigijo 10 bilietų.
sekmadienį, 11 vai. r., tuoj po sius prašo Mišiose dalyvauti.
(sk)
didėja1: kylanti mokyklų nuoma, publikos ambasadoje Vašing
Calgary, St. Mary's High
lietuviškų Mišių, Nekalto M.
mokyklų išlaikymas, mokytojų tone buvo surengta filmo „Vil School (1996 m. spalio mėn.)
Gaja Bublytė iš Willowghby Marijos Prasidėjimo parapijos
Kažkas aną dieną prasita algos (nors šeštadienio mokyto ties prezidentas" premjera Šiau biuletenyje „Nova Mariana"
z Pradėkite vasario mėne
Hills, OH, studijuojant John mokyklos salėje, 4420 S. Fair- rė, kad Čikagoje labai seniai jo algos vidurkis neviršija 30
skelbiama, kad tos mokyklos si linksmai pasiklausydami
rės Amerikoje.
Carroll universitete, Cleve- field Ave. Visi Brighton Parko girdėjome populiariosios estra dol.). Taip pat naujai atvyku
Dokumentinį filmą „Vilties moksleivė Rūta Astravaitė iš natūralaus, be jokių pastip
lande, pradėjo lituanistines apylinkės lietuviai kviečiami dos dainininkus Paltimis. Tad siems iš Lietuvos mokiniams
prezidentas" apie Lietuvos rinkta dalyvauti tarptautinėje rinimų, akordeono ir birbynės
studijas neakivaizdiniu būdu dalyvauti. Bus pateikta metinė štai gera naujiena: jie koncer parama. Čikagos lit. mokykloje
ambasadorių JAV Stasį Lozo konferencijoje „Future World garsų. „Trųų laureatų" kon
Pedagoginiame lituanistikos in valdybos veiklos ataskaita, pri tuos Jaunimo centre balandžio mokosi 40 naujų imigrantų vairaitį sukūrė Vytautas V. Lands Leaders Summit", kuri įvyks certas įvyks šį šeštd., vasario 1
stitute. Instituto direktorė Sta rinkta pusė valdybos narių, o 6 d., 3 vai. p.p.,
. . kartu su E. Iva- kų, o Pedagoginiame lituanis- bergis. Pusantros valandos kovo mėnesį Washington, D.C. d. 6 vai. Jaunimo centre.
sė Petersonienė primena, kad vėliau — vaišes ir pabendra nausku. Koncertą rengia A. Siufilme rodomi vaizdai iš Stasio Šios konferencijos tikslas yra Bilietai „Seklyčioje", 2715 W.
t i k o s i n s t i t u t e studentai, naujai
studijas galima pradėti bet ku vimas.
to vedama sekmadieninė radijo a t v y k ę , atleidžiami nuo mo- Lozoraičio jaunystės Romoje ir suburti pasaulio valstybių eli 71 St., Tel. 773476-2855 arba
riuo laiku ir iš bet kurios vie
tarnybos ambasadoje Vašing t i n i o jaunimo-moksleivijos 773-238-1536.
valandėlė.
kesčio.
tovės. Kviečiami ir kiti lietuviai
Šv. Kazimiero seselės visus
(sk)
tone,
tačiau didžiausias dėme atstovus, studijuoti tarptau
LB Švietimo taryba stengiasi
Kokios būtų Užgavėnes be
studentai šia lengvata pasinau kviečia dalyvauti šv. Mišiose,
tinius
santykius
ir
ugdyti
dip
sys
skiriamas
1993
m.
Lietuvos
praturtinti vaikų lietuvių kal
doti.
x Dr. Laima Pauliukonis,
kurios bus aukojamos šešta tradicinių blynų — juo jie įvai
bos žodyną, pateikdama didelį prezidento rinkimų kampanijai, lomatinę patirtį. Programai
Ateitininkų namų ruošia dienį, vasario 1 d., 9:30 val.r., resni ir daugiau, tuo geriau.
Brattleboro,
VT yra nauja
vadovaus:
State
Department,
pasirinkimą lietuviškų knygų. kurioje dalyvavo S. Lozoraitis.
mas Gavėnios susikaupimas motiniškojo vienuolyno namo Pasaulio lietuvių centro ren
Lietuvos
našlaičių
globėja at
World
Bank,
JAV
Kongreso
Su pasisekimu suruoštos knygų Pokalbiuose su S. Lozoraičio
įvyks pirmą Gavėnios šeš koplyčioje, 2601 W. Marąuette ginių komitetas, vadovaujamas
siuntusi
$150.
Dėkojame!
atstovai
ir
tarptautinio
masto
mugės Tautinių šokių šventės artimaisiais ir bendradarbiais
Rd. Mišias aukos kun. M. Bronės Nainienės, žada kepti
tadieni, vasario 15 d. Susi
metu, PL centro suruoštoje prisimenami įvairūs jo gyve žurnalistai, International Rela- „Lietuvos Našlaičių globos"
O'Connor, Šv. Ritos aukštesnio tiek blynų, kad jais ir stogus bus
kaupimą praves svečias iš To
mugėje, „Maironio" lit. mo nimo momentai, jo ankstyva tions asmenys, kurie aptars ka komitetas, 2711 W. 71st St.,
sios mokyklos prezidentas. Šv. galima dengti (nebent visi, susi
ronto, kun. Edis Putrimas.
rinę ir Žmogaus teisių or Chicago IL 60629.
mirtis.
rinkę vasario 11 d., tarp 5 ir 8 kykloje kalėdinės eglutės prog
Mišių
intencija
prašant
(sk)
C i c e r o LB s k y r i u s jau
Premjeroje dalyvavęs filmo ganizacijų veiklą.
ramos metu. LB Omahos apy
Dievo, kad Šv. Kazimiero kong- vai. vak. į PLC, viską suval
x
TRANSPAK
praneša:
užsisakė stalą i ..Margučio II"
linkėje, vedėjos Aušrelės Sa- kūrėjas V. V. Landsbergis
Rūta yra į šį suvažiavimą
regacųos jsteigeja Motina Ma gytų). Moterys kviečia rezervuo- kalaitės pastangomis, knygos papasakojo kai kurias filmo
sukaktuvine švente, (vyksian
pakviesta
kaip vakarų Kanados „Kiekvienas kaunietis kasmet
rija Kaupaitė būtų paskelbta ti tą vakarą ir gerą apetitą
č?ą kovo 15 d. Jaunimo centre
buvo išstatytos Heritage muzie kūrimo detales, prie vaišių atstovė, prieš tai sėkmingai 'pagamina' 1.5-2 kubinius met
palaimintąja
skaniems blynams!
Bilietai gaunami „Seklyčioje"
juje ir platinamos mokykloje pabendravo .su gausiai susi dalyvavusi „Youth Forum" rus šiukšlių (1 kub. m = 129 kg).
eglutės renginio metu su dideliu rinkusiais Vašingtono lietu konferencijoje, įvykusioje pra Visas miestas drauge su pra
pasisekimu. Jau nemažai metų viais, ambasados darbuotojais. ėjusių metų pavasarį Ottawoje monės įmonėmis kasmet atsi
Filmas ..Vilties prezidentas" — ji atstovavo savo mokyklai. krato maždaug 600-700 tūkst.
Seattle, Vašingtone Neris Pupiūtė-Palūnienė kelis sykius per bus demonstruojamas ir kituose Rūta kalba angliškai, prancū kubinių metrų šiukšlių. Lietu
metus suruošia knygų muges. JAV lietuvių telkiniuose.
ziškai, vokiškai ir lietuviškai, voje sumažėjus gamybai, per
Ambasados
spaudos
skyrius
LB apylinkės, norinčios savo tel
mokosi lenkų ir ispanų kalbos. paskutinius 5 metus, sustojus
kiniuose suruošti knygų muges
Šiais metais baigs mokyklą su kai kurioms įmonėms labai
(lietuvių ir lietuvių-anglų kalba)
tarptautiniu bakalauro laipsniu sumažėjo oro tarša. Iki 90 proc.
DĖL DOVANŲ
gali kreiptis į Švietimo tarybą LIETUVOS KULTŪROS iš anglų bei prancūzų kalbos, visos taršos dabar tenka autoadresu 13648 Kickapoo Trail,
Prieš kelis mėnesius sėkmingai mobiliams. Anksčiau transpor
INSTITUCIJOMS
Lockport, IL. 60441 dėl susiišlaikė vokiečių kalbos egza to tarša sudarė tik 30-40 proc.".
starimo. Švietimo tarybos kny
Lietuvos Respublikos vyriau minus. Laisvalaikiu skambina Pinigai, siuntiniai ir ko
gyne yra apie 200 įvairaus tu sybės informacijos centras rado pianinu, gilina žinias istorijos, mercines siuntos į Lietuvą.
rinio knygų. Šių knygų supir galimybių apmokėti Lietuvai filosofijos ir gamtos apsaugos Maisto siuntiniai. TRANS
kimu rūpinasi PLB atstovybėje, dovanojamų meno vertybių srityje, domisi tarptautine PAK, 4545 W. 63 St, Chicago,
Vilniuje, dirbantys Juozas Gaila transportavimą. Laukiama, kad veikla, yra daug keliavusi ir IL 60829, tel. 773-838-1060.
ir Virginja Grybaitė. Jiems JAV vasario-kovo mėnesiais Bostone pasiryžusi sekti tėvelio pėdomis.
(sk)
LB Švietimo taryba labai dė esanti labdaros krovinių firma
Rūtos tėvas, Kostas Astra
kinga. Siuntos gaunamos 3-4 „Viltis" išsiųs į Lietuvą kon
ARAS ROOF'NG
vas , yra naftos konsultantas
kartus per metus.
teinerį su Lietuvos muziejams tarptautine plotme, savo veikla
Arvyl.'ts Kifla
LB Švietimo taryba priminė dovanojamais paveikslais. Šiam gerai žinomas Lietuvoje., Pra
konkurso dalyviams, kad kon konteineriui jau yra numatyta ėjusių metų lapkričio mėn. buvo
kurso data artėja prie baigimo pervežti apie 400 meno kūrinių parinktas į „International
Tol ;,:)R ? r , ?
— tiek sukauptų rinkinių, tiek Who's Who of Professionals"
datos.
' i k . i m h m l i t)'.
R e g i n a Kučiene ir atskirų dailininkų dovano- 1997 m. laidą. Leidinys jau dauDalu Pa! .Jurgio Matulaičio misijoe vaikų choro gieda specialiai vaikučiams »kirtoae Misic*e.
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