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Vilniuje iškils
naujas Kunigų
seminarijos
pastatas

Lietuvos valstybės paslaptis
reglamentuos įstatymas

Pasaulio

naujienos

(Remiantis DPA. Reuter. BNS IXTERFAX. ĮTARTABe'.aPAN žinių agentūrų pranešimais)
Vilnius, kovo 5 d. (BNS) - kabineto posėdyje nutarta teikti
M a s k v a . Rusijos Federaci
L o n d o n a s . NATO genera
Lietuvos valstybės paslaptys ir Seimui valstybės paslapčių ir jų
jos Taryba trečiadienį p r i t a r ė
linis
sekretorius
Javier
Solasu jomis susijusios žmogaus tei apsaugos įstatymo pakeitimus
įstatymui, kuris užkirs kelią
Vilnius, kovo 5 d. (Elta) — na, kalbėdamas Londono Ka
sės bei laisvės bus reglamen bei papildymus.
Raudonosios Armijos II p a s a u 
rališkajame
tarptautinių
san
Antradienį Vilniaus arkivys
tuojamos t i k įstatymu.
Valstybės saugumo departa
linio karo metais Vokietijoje
tykių
institute,
pareiškė
įsi
kupas metropolitas Audrys
Šia prasme Lietuva nori ly mento generalinio direktoriaus
paimtų vertybių g r ą ž i n i m u i .
tikinimą,
kad
NATO
ir
Rusija
Juozas Bačkis pašventino Vil
giuotis į Europos Sąjungą, nes pavaduotojas Kazys Pėdnyčia
Pagal šį įstatymą, visos d a b a r
sudarys
sutartį,
kuri
ateityje
niuje statomos Kunigų semi
Europos žmogaus teisių ir lais sako, kad priėmus įstatymo pa
Rusijoje esančios kultūros ver
narijos koplyčios kertinį ak pakeis Europos strateginį že
vių konvencijoje kalbama, jog taisą, žmogui bus sudaryta ga
tybės,
pervežtos į Sovietų Są
menį, įmūrijo į jos p a m a t u s mėlapį. Manoma, kad Lenki
žmogaus teisės ir laisvės gali limybė susipažinti su žiniomis,
jungą kaip kompensacija u ž
ja,
Vengrija
ir
Čekija
bus
pir
kapsulę su įrašu apie dienos
būti apribotos tik įstatymais ir susijusiomis su jo asmeniu. Tai
mosios naujos NATO narės. karo metu padarytą žalą, skel
iškilmes.
niekuo kitu.
gali būti operatyvinė informaci
Kalbėdamas
apie
buvusių biamos „federalinė nuosavy
Vilniaus pakraštyje, Kalva
Dabar Lietuvos valstybės pa ja, žinios apie žmogaus sveikatą,
priešininkių iš Varšuvos pakto be". Naujas įstatymo s t r a i p s 
rijų gatvėje, netoli Šv. Kry
slaptys, jų apsauga, sąrašas taip pat žinios, susijusios su gar
priėmimą į sąjungą. Solana nis numato grąžinti d a b a r Ru
žiaus bažnyčios, iškils semina
reglamentuojami ne tik įstaty be, orumu, privataus gyvenimo
pareiškė: „Mes norime jas pri sijoje esančius meno k ū r i n i u s ,
rijos koplyčia, mokslo ir gy
mais, bet ir vyriausybės nutari dorove ir pan.
imti, nes t a i sustiprins stabi jeigu jie buvo pagrobti Vokieti
venamieji pastatai, sporto sa
mais. Kai kurios j ų nuostatos
lumą
kontinente.
Neplėsti jos a r jos sąjungininkų iš bu
įstatymo pataisas inicijavo
lė. Naujoje seminarijoje vienu
prieštarauja 25 Konstitucijos
NATO,
reiškia
pasirinkti
ne vusiųjų sovietinių respublikų:
metu galės mokytis 100 kandi
straipsniui, kuris skelbia, jog Konstitucinis teismas, pripaži
Ukrainos. Baltarusijos, Moldo
veiklumą.
Tokį
pasirinkimą
datų į kunigus. Čia numatoma
laisvė reikšti įsitikinimus, gauti nęs, kad jos būtinos, nes į Kons
vos, Lietuvos, Latvijos ir Esti
sąjunga
seniai
atmetė".
ruošti dvasininkus Vilniaus,
ir skleisti informaciją negali bū titucinį teismą išaiškinimo
jos.
Šios šalys turi teisę iš Ru
Panevėžio ir Kaišiadorių vys
ti ribojama kitaip, kaip tik įsta kreipėsi Vilniaus miesto I apy
J A V g y n y b o s ministras sijos atgauti vertybes, jeigu
linkės teismas, nagrinėjęs bylą,
kupijoms.
tymu.
William Cohen sako, kad ame per 18 mėnesių nuo į s t a t y m o
kurioje šalys turėjo susipažinti
Vilniaus vyskupijos kunigų rikiečių kareiviai iš Bosnijos įsigaliojimo bus įteikti forma
Vyriausybė siūlo keisti tokią
su operatyvine informacija.
seminarija buvo įkurta prieš bus galutinai išvesti kitais lūs prašymai ir patvirtinimai,
praktiką — trečiadienį ministrų
keturis šimtmečius. 1582 m. metais, n e t ir jeigu vėl kiltų jog už meno kūrinius nebuvo
Vilniaus vyskupas Jurgis Rad karas, pakartodamas savo įsi gauta kompensacijos.
vilas pasirašė Kunigų semina tikinimą, kad už Bosnijos ir
rijos steigimo aktą ir jos reika Hercegovinos likimą iš esmės
M i n s k a s . Baltarusijos pre
lams padovanojo Vogėliškių yra atsakinga Europa.
zidentas
Aleksandr
LukaVilnius, kovo 5 d. fBNS) - ketinimus pasirašyti įstatymą,
dvarą. 1795 m., kai Lietuva
šenko
paragino
NATO
sudary
A l b a n i j o s vadovybe, kovo
Lietuvos prezidentas Algirdas pažymėjo, kad valstybei būtų
pateko Rusijos priklausomy
dama prieš gyventojų riaušes, ti atskirą sutartį su Baltarusi
Brazauskas antradienį pasirašė per sunki našta investuoti jau
bei, Kunigų seminarija buvo
pasiuntė į Vliores ir Sarandės ja. J i s pareiškė, k a d naujoji
Lietuvos partijų prieštaringai pirmajame etape apie 120-130
perkelta į Karmelitų vienuoly
miestus tankais ginkluotus tvarka Europoje turėtų būti
vertintą įstatymą „Dėl akcinės mln. dolerių. Tokia dalis Lietu
no patalpas prie Šv. Jurgio
kareivius. Kareiviams įsakyta kuriama be JAV. „Neįmano
bendrovės 'Būtingės nafta' įsta vai tektų siekiant išsaugoti 51
bažnyčios.
šauti
be perspėjimo. Preziden ma izoliuoti Baltarusijos, kuri
tinio kapitalo didinimo ir reika proc. terminalo akcijų. Tuo tar
Pirmojo pasaulinio karo tas Sali Berisha pradėjo po yra t a r p penkiolikos didžiau
lavimo akcijų paketų savinin pu 34 proc. valstybės kapitalo
metais Vilniaus kunigų semi kalbius su opozicija, kuri rei sių Europos valstybių. Mes ir
dalies, A. Brazausko nuomone,
kams".
narija buvo uždaryta, o len kalauja, kad būtų sudaryta tik mes, kaip Europos šeimos
visiškai pakaktų bendrovei
įstatymą Seimas priėmė pra
kams užėmus Vilnių, 1920 m., daugiapartinė vyriausybė. Pa nariai, galime ir privalome su
ėjusia savaitę, ir jis įsigalios, kai kontroliuoti.
— vėl atidaryta. Nuo 1945 m. bėgėlių antplūdžio iš Albani kurti tvarką savo n a m u o s e ,
Vilniaus arkivyskupijos metropolitas Audrys Juozas Bačkis, pašventinęs
bus paskelbtas „Valstybės žinio
Prezidentas taip pat nesutiko, Vilniuje statomos Kunigų seminarijos koplyčios kertinį akmeni, deda į jos sovietinės valdžios valia Vil jos besibaiminančios kaimy nedalyvaujant vadovams iš už
se".
kad Būtingės terminalas yra pamatus kapsulę su įrašu apie šios istorines dienos iškilmes
niaus kunigų seminarija vėl ninės Graikija ir Italija ragina vandenyno", teigė L u k a š e n k o .
Socialdemokratų frakcija ofi strateginis Lietuvos valstybin
nebeveikė ir tik po penkių imtis tarptautines akcijos nu
cialiai kreipėsi į prezidentą, gumui objektas. A. Brazausko
N e w Y o r k a s . JAV Federa
dešimtmečių pertraukos, 1993 malšinti smurtą Albanijoje.
prašydama grąžinti įstatymą nuomone, turėdama „Mažeikių
linis tyrimų biuras (FBI) ragi
m., arkivyskupo metropolito
Seimui pakartotinai svarstyti. naftos" įmonę, baigiamą statyti
J A V l a i k r a š t i s „Boston na bendradarbiauti visas p a 
A. J. Bačkio pastangomis ji
kad būtų užtikrinta 51 proc. Klaipėdos naftos terminalą bei
Globė"
išspausdino straipsnį. saulio teisėsaugos institucijas,
buvo atkurta.
valstybės kapitalo dalis bendro didelį užsienio susivienijimų
kuriame
teigiama, kad JAV išaiškinant nusikaltėlius kom
Laikinai seminarija prisi
vėje.
užsienio
politiką
lemia Ameri piuterinėje erdvėje, k u r neeg
mažmeninės prekybos tinklą,
glaudė buvusiame Trinitorių
Prieš šio įstatymo priėmimą Lietuva turi kitas apsirūpinimo
kos
rinkėjų
grupių
spaudimas. zistuoja valstybinės sienos,
Vilnius, kovo 5 d. (BNS) - Pa bą", sakė H. Kolstad.
vienuolyne, kurio patalpas pa
balsavo ir daugiau partijų, mo- nafta garantijas. Todėl šalies saulio blaivybes judėjimo vado
Laikraščio
nuomone,
plėsti pranešė FBI direktorius Louis
Tuo pat metu. jo manymu, rei liko išeidama sovietinė armija,
tyvuodam os, kad vyriausybė ne vadovas laiko Būtingės termi vas Helge Kolstad paragino Lie kia pradėti jaunų žmonių švie tačiau šios patalpos labai an NATO JAV7 prezidentas nus Freeh. Siekiant sugauti kom
pakankami pagrindė, kodėl rei nalą pirmiausia komerciniu ob tuvos prezidentą Algirdą Bra timą nuo pat pirmųjų klasių mo kštos.
prendė dėl Lenkijos. Baltijos piuterinius nusikaltėlius, su
ketų atsisakyti valstybinio ka jektu, kuriuo būtų eksportuo zauską sukurti ir įgyvendinti kykloje, aiškinant apie alkoho
ir kitų Rytų Europos šalių griežtinti įstatymus. FBI pa
Mokslas Vilniaus kunigų
pitalo vyravimo bendrovėje.
kilmės amerikiečių spaudimo. sieki, kad butų galima areš
jama
nafta
ir gaunamos aiškią valstybės kovos su alko lio žala. Blaivybės judėjimo seminarijoje trunka 6 metus.
Prezidentas A Brazauskas, nemažos pajamos į biudžetą. holizmu strategiją.
tuoti kompiuterines bylas ir
vadovas siūlo įsteigt; nors
B u k a r e š t a s . Italijos už
Pirmuosius atkurtą semina
šią savaitę aiškindamas savo
„Pirmiausiai Lietuvos valdžia keletą jaunimo pasilinksmini riją baigusius klierikus kuni sienio reikalų ministerijos se panaudoti jas kaip įkalčius.
turi suvokti, kad alkoholio prob mo vietų, kuriose būtų sudary gais numatoma šventinti 1999 kretorius Piero Fassino pa
M a s k v a . Rusija n e t r u k u s
lema yra ne kiek ne menkesnė tos visos sąlygos linksmintis be metais.
reiškė, kad Italija, kuri siekia priims oficialius įsipareigoji
nei kitos". po susitikimo su Lie narkotizuojančiu priemonių
„ypatingo bendradarbiavimo" mus Danaikinti mirties b a u s 
tuvos vadovu trečiadienį žurna
H. Kolstad sveikino Lietuvo
su Rumunija, parems šios bu mę, nes prezidentas Boris Jel"Bronziniai
listams sakė H. Kolstad.
je priimtą alkoholio kontroles
vusios komunistinės valstybės cin pavedė Užsienio reikalų
72 šalyse veikiančios organi įstatymą. -Jo manymu, komerci
pastangas kuo greičiau įstoti į ministerijai pasirašyti Euro
krepšininkai"
Vilnius, kovo 5 d. (BNS) — bloga nepagalvotų", rašo S.
zacijos vadovas, jau savaite vie nės alkoholio reklamos suvaržy
NATO.
pos Žmogaus teisių ir laisvių
įtakingiausiu Latvijos laikraš
Elertė.
bando politikų
šintis Lietuvoje, mano, kad lie mas taip pat yra svarbus žings
čio „Diena" redaktorė apkaltino
P a l e s t i n i e č i ų vadovas Konvencijos šeštąjį protokolą.
Nors A Brazauskas savo kai
tuviams pirmiausiai reikia pa nis kovojant su alkoholizmu.
laimę
Lietuvos prezidentą Algirdą boję latviu laikraščio neįvardijo,
Yasser Arafat dar kartą pa draudžiantį mirties b a u s m ė s
žaboti alkoholio kontrabandą, „Jau pati reklamos esme yra
Brazauską noru „užčiaupti lais „Dienos" redaktorė įsitikinusi,
Vilnius,
kovo
5
d.
(BNS)
—
siūlė, kad Jeruzalė taptų vykdymą.
kurios srautai neleidžia vals skatinti vartoti produktą, todėl
vajai spaudai burną".
kad prezidentas galvoje turėjo
Dar du olimpinę bronzą lai dviejų valstybių — Izraelio ir
tybei kontroliuoti padėties. „Su daugumoje valstybių yra smar
V a š i n g t o n a s . J A V prezi
Latvių ir rusų kalba leidžia korespondentės Vilniuje Aušros
mėjusios Lietuvos krepšinio busimosios Palestinos valsty dentas Bill Clinton antradienį
pratau, kad jūs turite nedelsiant kiai apribotas žalingų organtz
mos „Dienos" vyriausiosios re Radzevičiūtės straipsnį vasario
imtis itin griežtu priemonių mui medžiagų populiarinimas". komandos nariai ketina išban bės sostine. Antradienį kalbė uždraudė naudoti federalinio
d a k t o r ė s S a r m y t ė s E l e r t e s 8-ąją „Kaimyninė Lietuva ban
damas Vašingtone, Y. Arafat biudžeto lėšas žmonių dirbti
dyti politikų karjerą.
prieš nelegalia alkoholio preky sakė jis.
straipsnyje didžiausiame Lietu
do pagerinti šalies įvaizdį". Va
„Lietuvos rytas" pranešė, pavyzdžiu minėjo Romą ir Va nio dauginimo bandymams.
vos dienraštyje „Lietuvos rytas'' sario 10-tąją straipsnis buvo pa
kad olimpinės rinktinės vy tikaną.
Po pranešimų apie škotų ir
trečiadienį apgailestaujama, skelbtas rusų kalba leidžiamo
riausiasis treneris Vladas Ga
amerikiečių mokslininkų pa
V
a
r
š
u
v
a
.
Buvęs
sovietų
kad prezidentas A. Brazauskas je „Dienoje".
rastas, dabar treniruojantis karinis aerodromas Lenkijoje, siekimus, išvedant
gyvulių
rašinį jos laikraštyje pavadino
Straipsnyje korespondentė be
Alytaus „Alitos-Savy" koman kur popiežius Jonas Paulius II dvynius vegetatyvinio daugi
„siaubingu" ir „tendencingu'. veik nepateikia savo pastabų,
Vilnius, kovo 4 d. (BNS) noma — valstybinis fondas ga- dą, ir šios komandos žaidėjas
nimosi būdu. prezidentas pri
Kalbėdamas Vasario 16-tosios tačiau remiasi ankstesniais — Lietuvos ginklų fondas pa- Ii pirkti šovinius iš privačios Tomas Pačėsas įrašyti konser birželio mėnesį laikys mišias,
pažino, kad tokio metodo tai
bus
valomas
nuo
nesenai
at
proga, Lietuvos prezidentas vie
straipsniais Lietuvos spaudoje sira.šė sutartį su estų firma firmos, jeigu ji turi leidimą to- vatorių sąraše Alytaus savi
kymas gyvulininkystėje gali
rastų
prieštankiniu
minų.
šai sakė apgailestaująs, kad ne apie Lietuvos jvaizdj prancūzų ..Kodax" pirkti 6 mln. šovinių kiai veiklai.
valdybės tarybos rinkimuose.
būti labai naudingas, tačiau
Lenkijos
pietvakarių
Legnicos
galima tokių žmonių, kaip mi
ir italų akimis bei remiasi keliu rusiškiems automatams.
Lietuvos kariuomenės gene
Apie savo ketinimus palikti oro uoste jau rasta 300 minu. žmogaus dirbtinis d a u g i n i m a s
nėtojo straipsnio autore, ,.pa
Lietuvos pareigūnu nuomonė
Tačiau fondo direktorius Ri ralinio štabo viršininkas pul Lietuvos vyrų krepšinio rink tačiau manoma, kad 5.000 kelia daugybę etikos klausi
traukti baudžiamojon atsako
mis.
mantas Rudžionis negalėjo kininkas Valdas Tutkus pa- tinės „vairą" jau paskelbęs V. kvadratinių metru plote jų mu, kuriuos dar reikia gerai
mybėn".
„Nereikia kaltinti veidrodžio" patvirtinti šios informacijos, t v '<tino, kad ginklų fondas yra
Garastas
įrašytas
17-uoju gali būti apie 500. Minas pali apgalvoti.
„Dienos ' redaktorė mano. — taip pavadinta A Radzevičiū teigdamas,
kad žinias apie Paprašytas sura.-ti didelį kiek) konservatorių sąraše, o 25- ko Rusijos kariuomene, pasi
tės straipsnio dalis, kurioje pa kariuomenės
kad prezidento A Brazausko pa
apginklavimą automatų šoviniu,
erių metų krepšininkas T. traukdama iš Lenkijos 1993
sakojama. kaip Vokietijos tele draudžia skelbti valstybes pastabos apie žurnalisto patrauki
Užpernai i.ipkričio men
Pačesas — 23-iuoju. Alytaus metais.
KALENDORIUS
vizijos žurnalistai pasipiktino slapčių įstatymas.
mą baudžiamojon atsakomy
Lietuva j a u nusipirko iš miesto taryboje bus 27 nariai.
Kovo
6 d.: (ierasimas. Kolete.
V o k i e t i j o s policija netoli
bėn „negali boti interpretuoja Lietuva, nufilmavę vaikus, są
R. Rudžionis teigė, kad „Kodax" 700.000 šovinių ..ka- Dabartinėje taryboje konser
Rože.
Raminta,
Norvilas.
D.nnenbergo
miesto
trečiadienį
mos kaip nors kitaip, kai tik vartyne laukiančius šiukšliave tokia sutartis apskritai įma- lašnikovams". Tokią informa vatoriai turi 8 atstovus.
susirėmė
su
šimtais
aktyvistų,
Kovo
7
d.:
Šv
Perpetua ir
žiu
su
maisto
atliekomis
iš
grasinimas laisvajai spaudai'
ciją
patvirtinę- tuometinis
Pirmasis iš olimpines rink
protestuojančių
prieš
branduo
Felicita,
kankmes
' m i r ė apie
...McDonald
s"
restorano
„Gal p. A. Brazausku pasą
politinis skandalas, kai Lietu krašto apsaugos ministras Li tines krepšininkų valstybes
linių
atliekų
gabenimą.
Bran
203
m.i;
Rimtautas.
Vaidilute.
Tai ne pirmas kartas, kai Lie vos spauda citavo I,atvijos prem nas Linkevičius teigė, kad ap pareigūno karjerą pradėjo Ri
kytus žodžius iš dalies galima
duolinį
krovini
sauganti
polici
1905
m
gimė
dainininkė
Anta
b ū t ų p a a i š k i n t i s o v i e t i n i o tuvos arba Latvijos aukšti vado jerą Andrį Skelę, nepagarbiai rūpinant
Lietuvos
kariuo mas Kurtinaitis. Jis sutiko va
mąstymo recidyvu — nesvarbu. vai reiškia nepasitenkinimą atsiliepusi apie tuometini Lietu mene, ieškoma geriausių va dovauti Lietuvos sporto depar ja buvo apmėtyta akmenimis nina Dambrauskaitė. 1995 m
straipsniais kaimyninės šalies vos l'R ministrą ir kitus šalies riantu, kaip verstis menkomis tamentui, kai tik baigsis jo su ir dažais Daugiau kaip 200 kovo 7 d. mir • poetas l>eonardas
kas vyksta, kad tik už mi"wi
žmonių sulaikyta.
Žitkevičius.
spaudoje Pernai kilo nemažas
kiemo tvoros apie mus kas nors
lėšomis.
tartis Prancūzijoje.

Pasirašytas Būtingės terminalo
įstatymas

Pasaulio blaivininkų vadovas
kviečia lietuvius kovoti
su alkoholizmu

Lietuvos prezidentas nori
„užčiaupti burną"
laisvajai spaudai

Lietuva perka iš Estijos dideli
kiekį šovinių

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. kovo men. 6 d.

DRAUGAS
LIETUVIŲ TELKINIAI
DETROIT, MI
NEPAMIRŠKIME
BALANDŽIO ŠEŠTOS
»

Nepamirškite šių metų ba
landžio šeštos dienos, sekma
dienio, nes tuoj po šv. Mišių
12 vai. p.p. Dievo Apvaizdos
lietuvių parapijoje bus Astos
Banionytės pagerbimas, Lie
tuvių informacijos centro Va
šingtone direktores, ir įdomi
menine programa, kurią atliks
soliste Virginija Muliolienė iš
CIevelando ir humoristas Vi
talius Žukauskas iš New Yorko.
Kodėl mes norime direktore
Astą Banionytę pagerbti 9 O
todėl, kad ji jau daug metų
šias pareigas
vykdė Va
šingtone, vadovaudama Lietu
vių informacijos centrui. Lie
tuvai atstačius nepriklauso
mybę daugelis lietuvių dar
buotojų
Vašingtone
pasi
traukė. Astos vadovaujama
įstaiga pasiliko beveik vienin
telė reprezentuoti mūsų JAV
lietuvių nuomonei šiame svar
biame
politiniame
centre.
Rūpintis tikrai yra kuo, ypač
dabar, kai Lietuva nori būti
priimama į NATO ir dar nėra
įsitvirtinusi demokratijoje. JAV
lietuviai ne tik turi būti gerai
informuoti, bet taip pat turi
stengtis paveikti politikus,
kad jie nebūtų Rusijos įtakoje
darydami šį svarbų spren
dimą. Asta labai atidžiai seka
Vašingtono politiką ir mus in
formuoja, paaiškindama dėl
ko ir kaip reaguoti. Aišku,
mes Astą taip pat norime pageft^ti, nes ji yra detroitietė. Ji
čia lankė lituanistinę mo
kyklą,
priklausė
„Gabijos"
skaučių tuntui ir buvo aktyvi
Lietuvių Bendruomenės veik
loje.

operaciją. Lietuviai chirurgai
turėjo progą asistuoti ameri
kietiškos technikos panaudo
jime. Be to, jis konsultavo
nemažai kitų ligonių. Minėtoji
mergina jam dėkodama rašo.
kad dabar ji gali „tikėti savo
mis jėgomis, tikėti tuo, kad
niekada neišdžiūsta gerumo
versmės, kad tikėjimas sutei
kia jėgų gyventi, tikėti ryto
jum".
Dr. Saulius
Jankauskas
skaitė paskaitą apie krūtinės
atstatymo operacijas Kauno
akademinių klinikų chirur
gams bei rezidentams. Vėl į
Lietuvą atvykti jis pažadėjo po
metų ar dviejų. Dr. Jankausko
operacijas ir kitą veiklą Lietu
voje išsamiai aprašė „Kauno
diena" ir „Lietuvos rytas". J o
motina dr. Marija J a n k a u s 
kienė, daug metų mokytojavu
si Detroito lituanistinėje mo
kykloje, kartu su juo aplanke
Lietuvą ir gimines.
Regina P i k ū n i e n ė

Kartu su Astos Banionytės
pagerbimu vyks ir koncertas.
Džiaugiamės, kad į Detroitą
sutiko atvykti solistė Virginija
Muliolienė, taip pat humoris
tas Vitalius Žukauskas. Hu
moristinės programos Detroite
jau nėra buvę daug metų,
todėl tikrai bus reta proga ne
tik išgirsti puikų koncertą, bet
ir pasijuokti, o muzika ir juo
kas ne tik praskaidrina dieną,
bet kartu duoda dvasinės stip
rybės.
Visas šio renginio pelnas yra
skiriamas Lietuvių informaci
jos centrui Vašingtone parem
ti. Bus galima ir skaniai pasi
vaišinti. Šį renginį organi
zuoja JAV Lietuvių Bendruo
menės Detroito apylinkė.
METINIS
SUSIRINKIMAS
Šių metų kovo 23-čią dieną,
12 vai. p.p. Dievo Apvaizdos
lietuvių parapijos Kultūros
centre įvyks JAV Lietuvių
Bendruomenes Detroito apy
linkės metinis susirinkimas.
Maloniai kviečiame visus dalvvauti.
l.r.
DR. S. JANKAUSKAS
LIETUVOJE
Detroite išaugęs ir lietuvių
jaunimo veikloje gyvai dalyva
vęs dr. Saulius Jankauskas,
plastines, atstatomosios
ir
kosmetinės chirurgijos specia
listas. 1996 metu vasarą buvo
nuvykęs į Lietuvą ir ten atliko
keletą operacijų. Del nudegi
mo vaikystėje, vienai jaunai
merginai buvo atliktas nosies
atstatymas, naudojant šon
kaulį, viršutines lūpos sufor
mavimo ir apatines lupos
sumažinimo operacijom Kitu
atveju dr Jankauskas atliko
krūties
spenelio atstatymo

t
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Vasario 16-tos minėjimo Arizonoje rengėjai ir svečiai. !š k,: Aldona Vaitkiene, LB apyl. v-bos vicepirm. Rima Rek l a i t i e n ė , J o a n a Žiūraityte. Landis A d e n , pianiste J ū r a t e Karosaitė ir apyl. v-bos pirm. prof. P a u l i u s 2 y g a s .
Nuotrauka Vyto Rėklaičio

daug
gerų
sons" ir negrąžino į sovietiją. sybės yra pakviestas užimti yra padariusi
Ji priminė ir ankstesnius žy Generalinio inspektoriaus pa žingsnių padėti Lietuvai, tad
mius Amerikos lietuvius, ku reigas. Tad tiek sutrauktai ir toliau turi nenuleisti rankų,
nes geri darbai atneš gerus
rių pavyzdžiu ir mes visi ga- apie pulk. Algimantą Garsį.
vaisius. Tokius kariškius, ku
Savo
kalboje
jis
pabrėžė,
l ė t u m ė r . sekti. Štai, Antanas
Olis, gimęs 1898 m. — miręs kad svarbiausia įgyvendinti rie kariuomenėje muša ka
1958 m. Šis žymus lietuvis lietuvių tarpe taiką be tuščių reivėlius, jis rekomenduosiąs
niekad nėra net matęs Lietu kivirčų, be užgauliojimų, įsi tuoj pat atleisti iš tarnybos,
vos, bet buvo labai aktyviai traukti į aktualų darbą ir nes tai d a r sovietinis paliki
įsijungęs į lietuvių visuomeni padėti Lietuvai. Menkas tiks mas ir Lietuvos kariuomenėje
nę veiklą. J i s buvo vienas iš las važinėti į beverčius su negali būti traktuojamas. Tai
REKOLEKCIJOS
Lietuvai vaduoti sąjungos or važiavimus, kur nieko neiš didelis žmogaus pažeminimas,
ganizatorių ir pirmasis jos pir sprendžiamą, tik veltui tuš kurio net gyvulys neužsi
Šv. Antano parapijos reko mininkas. Taip pat buvo vie čiomis kalbomis praleidžia tarnauja. Jo tėvas yra buvęs
Lietuvos karininkas, todėl ir
lekcijos prasidės ketvirtadie nas iš Amerikos lietuvių Tau mas laikas. .
jis
jautė pareigą eiti tuo pačiu
nį, kovo 6 dieną, 12 vai. vidur tines sąjungos steigėjų ir pir
Ragino būtinai remti ir iš
dienį. Penktadienį ir šešta masis jos pirmininkas. Drauge laikyti LB centro įstaigą Wa- keliu. Į Liet. Bendruomenės
dienį — 12 vai. Rekolekcijų su kitais lietuviais veikėjais shingtone, nes toji įstaiga ste- darbą įsijungė, kad galėtų
uždarymas vyks
per
šv. jis prisidėjo prie BALFo steigi- bi kas vyksta kongrese ir in- padėti Lietuvai ir kad jo
Mišias 10:30 v. r., sekmadienį, mo. Pirmininkė dar priminė, formuoja LB vadovybę. Pirmą sąžinė būtų rami, kad padėjo
kovo 9 dieną. Rekolekcijas kad Olio didžiausias rūpestis kartą nuvykęs į Lietuvą jis tėvų žemei. Pirmininkė pa
veda 28 m. Šventosios klebo buvo išlyginti visus skirtingu pastebėjo, kad laisvės trokš- dėkojo prelegentui, o visi daly
nas kun. Vidmantas Gricius.
mus t a r p senųjų Amer. lietu tantieji lietuvių veikėjai dirbo viai po gan ilgų plojimų atsisvių ir naujai atvykusių. J i s labai sunkiai. Lietuvos kariuo- tojimu pagerbė pulk. A. Garsį.
KUN.
norėjo, kad visi būtų įsijungę į menei trūko gerų įstatymų ir Vėliau buvo pasivaišinta kava
V. KRIŠČIUNEVIČIUS
bendrą darbą.
valstybes apsaugos struktūros ir pyragais. Paremti LB įstaiVĖL DIEVO
(Čia norėčiau paraginti vi plano. Jis su kitais JAV atsar gai Washingtone, buvo suau
APVAIZDOS
sus skaitančius šį reportažą gos pulkininkais — Jonu kota 1,360 dol, ALT'tui — 25
PARAPIJOJE
pasiskaityti apie šį iškilų lie Kronkaičiu ir Donatu Skuču dol. ir Pasaulio LB 75 dol.
tuvį Lietuvių Enciklopedijos buvo paruošf tą struktūros
V. M a c y s
„Michigan Catholic" savai 21 tome psl. 90-91 ir 92.)
planą, bet to laiko Lietuvos
traštis vasario 28 d. laidoje
Pirmininkė priminė ir kitą vyriausybė tai ignoravo. Po
pranešė, kad Detroito kardino mums
visiems jau
gerai metų jo laiškas ir jo mintys S T . P E T E R S B U R G , F L
las Adam Maida, nuo kovo 17 žinomą lietuvį, tai Viktorą apie tai buvo
paskelbtos
LINKSMA UŽGAVĖNIŲ
d. laikinu administratorium Naką, kuris, 1990 m. ir vėliau, „Lietuvos aide". Seimo narė
PUOTA
Dievo Apvaizdos parapijai pa dirbdamas Lietuvos ambasa- Laima Andrikienė atkreipė
skyrė kun. Viktorą Kriščiū- doje, gynė Lietuvos reikalus dėmesį į tai u* pakvietė jį vėl
Tautinių šokių šokėjų grupė
nevičių. Nuo tos dienos. Dievo įvairiuose Amerikos televizijos atvykti į Lietuvą. Buvo paApvaizdos klebonas kun. Val tinkluose prieš sovietų dip- rengta programa pokalbiams „Audra" vasario 11 dienos
das Valdemaras yra paskirtas lomatus, propagandistus ir jų su policija, savivaldybėmis, vakare Lietuvių klubo salėje
laikinu klebono pavaduotoju išprususius propagandoje žur- krašto ministerijos tarnauto- surengė tradicinę linksmą puotą
St. Francis Cabrini parapijoje. nalistus. Tai buvo kova, lygi jais, puskarininkių mokykla, su programa, šokiais ir blynais.
Allen Park, Michigan.
Dovydo prieš Galijotą. Mes karininkų Ramove ir su kito- Grupei vadovauja Kleofa Gail.m. visi tuo didžiuodavomės, nes mis organizacijomis, net kelio- žauskienė. Dalyvavo arti trys
jis prieš sovietų propagandis- mis gimnazijomis. Per tuos po- šimtai svečių. Sceną skoningai
SUNNY HILLS, FL
tus laimėdavo remdamasis lo- kalbius paaiškėjo daug da- ir įdomiai papuošė grupės šokė
gika ir tikrais faktais. Turiu lykų, tarp kurių: policijos rao- ja Dalia Adomaitienė. Pradžioje
klubo pirm. Albinas Karnius
ĮDOMI PULK. GARSIO
pridurti, kad tų programų kykloje ir karo akademijoje
trumpu
žodžiu pasveikinęs da
KALBA
vedėjai amerikiečiai aiškiai dar vyrauja sovietinė sistema.
lyvius, tolimesnei programai
matydavo ir įsitikindavo Vik Ten net nemokoma kaip va
vesti pakvietė Kleofą GaižausŠ.m.vasario 9 d., 2 v p.p., toro Nako teisybe prieš so dovauti, ar kaip karininkams
kienę. „Audros" šokėjai pašoko
vietinė Lietuvių Bendruome vietų melus. Pastebėdavau, elgtis. Tie patys instruktoriai
vieną šokį, o po jo, su humoru
nės apylinkė minėjo 79-tąją kad jie dažnai parodydavo jam ten jau 20-25 metus dirba se
ir šokiais, scenoje suvaidino
Lietuvos
nepriklausomybės savo nuoširdumą.
nais sovietiniais metodais. Al
liaudies dainą „Buvo gera gasatstatymo sukaktį. Minėjimas
Pirmininkė teigė, kad gali gos vėluojamos išmokėti, o sa
padinė". Pagrindinius vaidme
vyko Šv. Teresės parapijos sa me didžiuotis ir mūsų šios die- vivaldybės, ne tik kad negaunis atliko Dana Mažeikienė ir
lėje. Ant kiekvieno stalo sto nos prelegentu pulk. Algiman- davo algų laiku, bet pinigai
Zigmas Radvila. Akordeonu pri
vėjo Lietuvos vėliavėles. Daly tu Garsiu. Jis gimęs 1942 m. buvo neišmokami net ben
tarė Algis Ulbinas. Po to vaišinvavo 65 asmenys. Pagrindiniu Dusetose, augęs VVorcester, driems savivaldybių ūkio rei
tasi pačių šokėjų pagaminta
kalbėtoju buvo pakviestas at Mass. Buvo įsijungęs į sporto kalams bei jų veiklai. Kariuo
skania vakariene su dešrom,
sargos pulk. Algimantas Gar- ir skautų organizacijas. Įsigijo menėje kai kurie kariai iki to
kugeliu ir blynais. Patarnavo
sys iš St. Petersburgo.
bakalauro ir magistro laips laiko dar net nesuprato lietu taip pat šokėjai — siūlymų ne
Minėjimą pradėjo LB apy nius Massachusetts universi viškai. Vilniaus universitetas truko, nusiskundimų nepaste
linkės pirm. Laima Savaitie- tete. 1967 m. įstojo į jūrų pės buvo persisunkęs komunis bėta. Užgrojus Kathy „Lorelei"
nė, pakviesdama visus pagie tininkus (L*.S. Marine corps.). tinėmis idėjomis ir ten apie orkestrui visi įsijungė šokti,
doti JAV ir Lietuvos himnus. Baigęs Nacionalinį apsaugos politiką nebuvo leidžiama net sklindant visiems gerai pažįsta
Pianinu pritarė muz. Genė Be universitetą ir tris karines diskutuoti. Krašto ministeri mų valsų, polkų ir tango melodi
leckienė. Invokaciją sukalbėjo akademijas, užsitarnavo pul joje net nebuvo tautinių vė joms. Buvo mėginta ir „Makarekun. Leonardas Musteikis, kininko laipsnį. JAV kariuo liavų. Karo vadas Lietuvoje na". Floridos . j a u n i m a s " ne
prašydamas palaimos mums menėje ištarnavo 26 metus. buvo tiesiogiai pavaldus prezi snaudžia. Vienuoliktą valandą
visiems, ypač, Lietuvai, kad Per tą laiką 7 metus ėjo įvai dentui, bet ne Krašto apsau orkestrui sugrojus paskutinįjį
jai nebetektų daugiau kentėti rias atsakingas JAV karinin gos ministrui. Tad neaišku, šokį, daugelis lūkuriavo ir susi
okupacines vergijos. Tylos mi kų štabo pareigas užsienyje: kam tada tas Krašto apsaugos būrę bandė dainas. Užgavėta
nute buvo pagerbti žuvusieji Vietname. Okinavoje. Tailan ministras? Čia tik keliolika tinkamai.
už Lietuvos laisvę. Po to, de, Korėjoje, Japonijoje, o ka pabirų minčių, kurias pateikė
pirm. L. Savaitiene. norėdama re prieš Iraką dirbo gen. prelegentas pulk. A. Garsys.
Mečys
pabrėžti, kad lietuviai Ameri Schvvarzkopf štabe. JAV tre Su juo į Lietuvą buvo pakvies
koje visad stengėsi visokerio jus metus dėstė karo akademi ti ir kiti du JAV atsargos pul i P H O E N I X , A Z
pai padėti Lietuvai, pavyz joje. 1993 m. išėjęs į pensiją kininkai — Kronkaitis ir KiliVASARIO 16-TOJI
džiais primine, kad 1940 m. buvo pakviestas į Lietuvą ir kauskas, kurie taip pat užims
Amerikos lietuvių pastango devvnias savaites dirbo „Ge- gan atsakingas pareigas nauLB Arizonos apylinkės suruoš
mis JAV prez. Roosvelt buvo ležinio Vilko" brigadoje. Kraš- joje Lietuvos vyriausybėje,
tas Lietuvos Nepriklausomybės
įtikintas nepripažinti Lietuvos
to apsaugos ministerijoje ir
Atsakydamas į klausimus paskelbimo 79 metų sukakties
okupacijos. Na. o 1945 m., kai
Seimo tautiniame Saugumo jis pareiškė, kad mintis nesi- minėjimas vyko vasario 9 dieną
sovietai reikalavo grąžinti vi
komitete. Šiuo metu yra St. jungti į N'ATO. o jungtis į Sun City mieste ir prasidėjo St
sus lietuvius pabėgėlius, vėl,
Petersburg, FL, LB apylinkės kažkokią šiaurės valstybių Elizabeth Seton bažnyčioje, kur
dėka Amerikos lietuvių, JAV
pirmininkas ir Baltijos insti sąjungą yra labai nevykusi. šv. Mišias už Lietuvą aukojo ar
vyriausybe suteikė mums spetuto VVashingtone v-bos narys. nes tikrovėje tokios sąjungos kivyskupas Paulius Marcinkus
cialų statusą „Displaced PerNaujosios
Lietuvos vyriau- nėra. Lietuvių Bendruomene! Savo turiningame pamoksle jis

DRAUGO prenumerata yra mokama iš anksto
metams
V4 metų 3 men.
JAV
$95.00
$5500
S35.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00
S60.00
$40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55 00
$40 00
$30 00
Kanadoje ir kitur
(U .S.) $6000
545.00
$3500
Užsakant į Lietuvą:
(Air cargo)
S100.00
S55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsieni
oro pastų
S500.00 $250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
S85 00
Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė
Administratorius - Ignas Budrys
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4 30. šeštadieniais nedirba
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4.00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimu tunrų neatsako Skelbimų kainos atsiučiamos,
gavus prašymą ką nors skelbti
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nenaudotu straipsnių
nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopiją

reiškė džiaugsmą, kad Lietuva
vėl laisva, nors kartu su laisve
ten atėjo ir Vakarų pasaulio se
kuliarinė dvasia. Tik eidamas
Dievo nurodytu keliu žmogus
gali būti visiškai laisvas. Mišių
metu liturginius skaitymus atli
ko Aldona Genčiuvienė; aukas
nešė Joana Žiūraityte ir Algis
Motiejūnas; bažnytinį giedojimą
pravedė Nancy Aleksa.
Po pamaldų visi rinkosi pa
rapijos salėje ir ten vyko toli
mesnė šventės programa. Sugie
dojus JAV himną, apylinkės pir
mininkas prof. Paulius Žygas
pasveikino svečius, sukalbėjo
invokaciją ir minutės susikau
pimu pravedė žuvusių už Lietu
vos laisvę pagerbimą. Tolimes
nei programai vadovauti buvo
pakviesta Arizonos universiteto
studentė Joana Žiūraityte. Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo aktą perskaitė pats
pirmininkas, o Arizonos guber
natoriaus Fyfe Symington prok
lamaciją, skelbiančią Vasario
16-ąją Lietuvos diena, perskai
tė Aldona Vaitkienė. Šios dienos
kalbėtojas buvo inž. Landis
Aden (Eidintas), aktyvus ne tik
Arizonos politiniam gyvenime,
bet būdamas lietuvių kilmės,
daug dėmesio ir darbo skiriąs
Lietuvos reikalams. Paskaitos
tema buvo: „NATO išplėtimas
ir Amerika". Pagal prelegentą,
NATO išplėtimas, koks dabar
yra planuojamas, sustiprintų ir
įgalintų Europą rūpintis savo
gynybos reikalais. Šis procesas
yra svarbus Amerikai, ne tik dėl
karinių bei politinių priežasčių,
bet ir ekonominių, nes tai gero
kai sumažintų šio krašto apsi
gynimo išlaidas. O Lietuvai ir
kitiems Baltijos kraštams įsi

jungus į NATO, būtų didesnis
užtikrinimas jų saugumui ir ne
priklausomybei.
Meninę dalį atliko pianistė
Jūratė Karosaitė įspūdingai
paskambindama du Čiurlionio
preliudus, F. Ldszto noktiurną ir
K. Debussy „Džiaugsmo sala".
Karosaitė Lietuvoje yra forte
pijono klasės mokytoja Lietuvos
Muzikos akademijos Klaipėdos
fakultete ir plačiai žinoma pia
nistė. Svečiuodamasi Ameriko
je, jau kelerius metus ji Californijos universitete studijuoja
muziką ir tobulinasi (kaip pia
nistė) garsaus profesoriaus Vita
ly Margulis klasėje. Jau antrą
kartą ji pasirodo Arizonos lie
tuviams ir visiems buvo malonu
vėl išgirsti šią talentingą pia
nistę.
— - •Programos pabaigoje pirmi
ninkas P. Žygas padėkojo sve
čiams ir visiems prisidėjusiems
prie šio minėjimo rengimo. Ypa
tingą padėką reiškiant Karosai
tei ir Aden'ui, jiems buvo įteik
tos gėlės. Minėjimas baigtas
giesme „Lietuva brangi" ir Lie
tuvos himnu.
Po minėjimo — kava ir užkan
džiai, paruošti Dalios Motie
jūnienės ir Rimos Reklaitienės.
Aukų Lietuvių Bendruomenei
ir kitiems lietuvybės reikalams
surinkta 1,238 dol. Ta proga sa
lėje vyko įdomi, didelės istorinės
vertės lietuviškų monetų ir
banknotų parodėlė, suruošta
Amerikoje gerai žinomo numismatiko Antano Tumonio iš
Tuscon, AZ.

Vikt. Zakarienė
Caroiae Diaajnoota, Ltd.

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA

•132 S. Kodsfto Avo.
CMcago. IL 60626
Tol. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

1185 Dundee Ave. Elgin, IL 60120

širdies ir Kraujagyslių Ligos

Te). (708) 742-0255
V a l a n d o s pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3*00 W. 95 St. Tai. (7O0) 433-0101
Valandos pagal susrtanmą
Pirmd 3 v p p -7 vv antr. 12 30-3 v p.p
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LENKIJOS SPAUDA APIE
LIETUVĄ

Danutė

kadangi neturi ko valgyti.
Žurnalistas dar pridūrė, kad
„lenkiškuose" Pabradės vaikų
namuose „(...) vaikai išvengia
nutautinimo". Pagalba —
maistas, vaistai, higienos prie
monės ir pan. bus teikiama tik
lenkų šeimoms, lenkiškoms
mokykloms, parapijoms.
Lenkiškos Jono Pauliaus II
mokyklos Vilniuje direktorius
Blaszkiewicz,
„Tygodnik
wszedny" (1997.02.09) žur
nalistei sakė, kad „(..) Lietu
vos mokykla yra tautinė. Tai
reiškia, 6a akcentuojamas
tautiškumas, lietuviškumas.
Ir mąstantis vaikas iš lenkų
ar rusų šeimos ne per geriau
siai jausis tokioje aplinkoje".
Priminkime, kad Blaszkiewicz
kandidatuoja
iš
Lietuvos
Krikščionių demokratų są
jungos sąrašo į sostinės savi
valdybę.
Tame pat straipsnyje Lietu
vos Seimo narys Artur Plokszto, išrinktas iš LDDFP sąrašo,
teigia, kad Lietuvoje lenkų
vaikai yra „traukiami" į nau
jai pastatytas ir gerai ap
rūpintas lietuviškas mokyk
las. Pasak Lenkų rinkimų ak
cijos pirmininko Jan Sienkiewicz, Lietuvoje statomos „mil
žiniškos, puikiai aprūpintos
lietuviškos mokyklos Turge
liuose, Jašiūnuose, ir Šal
čininkuose, t.y. ten, kur dau
giausia gyvena lenkai". „T.P."
žurnalistė Dorota Cieslik
O apie tai, iš „kokio molio aukštai vertina Vilniaus uni
nulipdytas" L. Brodowski, versiteto Polonistikos katedrą,
rašė neseniai Lenkijos dien kuri buvo įsteigta 1992 meta
raštis „Kurier Poranny" (Nr. is" (..) visų pirma vietinio po
294 iš 1996.12.17): „Leon Bro- lonofilo dr. Algio Kalėdos pas
dowski — išėjęs į pensiją tangomis".
teisės daktaras iš Varšuvos —
Realios politikos sąjungos
prisipažįsta, kad
dalyvavo (Unia Politiky realnej) lei
PRON (Patriotyczna Rada džiamas
laikraštis
„NąjOcalenia
Narodowego
— wyiszy Czas" š.m. Nr. 6 rašo
įsteigta buvo karo stovio apie Lietuvos ekonominius ir
metu, tam, kad prieš pasaulį politinius interesus Kara
vaizduotų lenkų visuomenės liaučiaus srityje. Pasak žur
paramą gen. Jaruzelskio veik nalisto M. A. Koprowski, Lie
smams — prier. aut.) veik tuva atsiduso, išgirdusi Lenki
loje, o tiksliau grupėje Con- jos vyriausybės užtikrinimą,
sensus, kuri \ ūkė prie šios kad ši atsisako tranzitinio
organizacijos. (...) Brodowski koridoriaus iš Gudijos į Kara
savo veikloje turėjo taip pat liaučiaus sritį. Lietuva, pasak
epizodą su pagarsėjusia TPPR žurnalisto, siekia monopoli
(Lenkijos - Tarybų sąjungos zuoti visus tranzito kelius,
bičiulystės draugija). Per šią jungiančius Karaliaučiaus sri
organizaciją dar 1986 metais tį su buvusia imperija, bei,
stengėsi įsteigti Lietuvos My prisidengiant oficialiomis kal
lėtojų klubą".
bomis dėl grėsmės, plaukian
Lenkijos visuomeninė televi čios iš šio regiono, gauna di
zija kartu su katalikiška orga delį pelną ir yra suinteresuo
nizacija „Caritas" pradėjo or ta, kad šis Rusijos anklavas
ganizuoti rinkliavą „Badau kuo ilgiausiai išliktų. Pasak
jantiems Lietuvos lenkams". žurnalisto, lietuviškos firmos
Ši akcija pradėta po to, kai išstumia iš Karaliaučiaus rin
Lenkijos televizijos žurna kos lenkiškas firmas, ypač
listas, nuvykęs į Lietuvą, nu statybines, parduotuvės už
filmavo Pabradės vaikų na verstos lietuviškais maisto
mus. Pasak žurnalisto, lenkų produktais: 70%-pieno ir jo ga
šeimos priverstos atiduoti minių šioje rinkoje — tai im
savo vaikus į Vaikų namus, portas iš Lietuvos. Lietuva

Lenkų spauda nenuilstamai
tęsia kampaniją prieš Lietu
vos Švietimo ir mokslo minist
rą prof. Zigmą Zinkevičių, ku
ris neseniai Lietuvos spaudoje
išreiškė susirūpinimą lietu
viško švietimo padėtimi Rytų
Lietuvoje. Prof. Zinkevičius
kritikavo ikšiolini Lietuvos
valdžių neveiksmingumą, tarp
kitko dėl nelegalios vadinamo
Lenkų universiteto Vilniuje
veiklos. Lenkų spauda, dažnai
iškreipianti prof. Zinkevičiaus
mintis ir prirašanti jam įvai
rias intencijas, ir toliau tęsia
kampaniją prieš Lietuvos
Švietimo ministrą. Neseniai
šia tema prabilo Visos Lietu
vos Mylėtojų klubas, vadovau
jamas Leon Brodowski, kuris
turi nemažai gerbėjų Lietuvos
politinių sferų tarpe. Leidinyje
JLithuania" (1996 m. 3/4 nr.),
po antrašte „Visi nacionalistai
nulipdyti iš to paCio molio",
tarp kitko rašoma: „Tas kom
promituojantis (prof. Z. Zin
kevičiaus) pareiškimas, lai
mei, buvo atmestas Lietuvos
Užsienio reikalų ministro Al
girdo Saudargo, kuris yra taip
pat Lietuvos Krikščionių de
mokratų partijos pirmininku.
(...) Mūsų klubas (Visos Lietu
vos Mylėtojų — autr.) mano,
kad nacionalistinių pažiūrų
demonstravimas kenkia taip
pat Lietuvos interesams, kuri
nuosekliai siekia integruotis į
Europos Sąjungą ir NATO".

SIMONAS IS VALTUNŲ
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KAZIMIERAS J. AMBRASAS

Įšventintas kunigu, Jonas Za
bulionis grįžo į Lietuvą ir klebonavo Bijutiškėse,
Kaišiadorių vyskupijoje, kur sovietmečiu ilgus metus
gyveno ir klebonavo Lietuvos provincijos jėzuitų pro
vincijolas kun. klebonas Jonas Danyla, SJ, šioje nedi
delėje parapijoje parengęs kunigystei ne vieną pogrin
dininką, kuriuo čia tapo ir šios knygos autorius.
Ignatas Apalinskas — šv. Kazimiero parapijos dide
lis geradaris, nuoširdus, geras katalikas, patriotas. Jis
ne tik visa širdimi mylėjo Dievą ir savo artimą, bet
ypaC buvo prieraišus Šv. Kazimiero bažnyčiai, kuriai
negailėjo nei sveikatos, nei pinigų, labai sunkiai
uždirbtų, nes skerdyklose uždarbis buvo prastas. Jis
kelerius metus be jokio atlyginimo saugojo bažnyčią,
nupirko jai puošnią monstranciją, kuria ir šiandien
grožisi parapijiečiai. Kai kurie Sioux City lietuviai
prieš mirtį savo palikimą užrašė miestui ar kita
taučiams, kurie niekad jų neprisimins. Ignatas Apa
linskas sumaniau pasielgė su savo sunkiai uždirbtais
pinigais: prieš savo mirtį, t.y. 1937 m. gruodžio 24 d.,
dvejus namus 412 So. Linn ir 512 So Linn St. pas
kyrė parapijai. Viename šių namų įrengtos patalpos
seselėmis ir vaikų darželiu. Šitaip atsirado galimybė
įsikurti Šv. Kazimiero seselėms. Iš Čikagos pakviestos

Nakvynė pas

Palanga... debesys., ir Baltijos jūra...

teisę, privalo išlaikyti egzaminą
estų kalba, parodant, kad žino
pagrindinius įstatymus ir vals
tybės konstituciją. Kitaip jie
gauna tik užsieniečio pasą.

RUSAKALBIŲ
PILIETYBĖS
PROBLEMA
IGNAS MEDŽIUKAS
Okupavę Baltįjos kraštus, so
vietai, vykdydami genocidą, no
rėdami palaužti čia gyvenančių
tautų pasipriešinimą, pagal pla
ną trėmė gyventojus į tolimus
Sibiro pakraščius, o jų vieton
gabeno rusus, sudarydami jiems
palankias sąlygas įsikurti.
Estijai, Latvijai ir Lietuvai
atgavus nepriklausomybe, susi
darė komplikuota padėtis, tvar
kant Šių, okupacijos sąlygomis
atsiradusių, rusų pilietybę. Jei
prie* okupacįją Estyaje rusai su
darė 10.6 proc., tai, atgavus ne
priklausomybę, ten gyveno 30
procentų. Latvijoje rusų gyveno
10.6 proc. dabar jie sudaro
34 proc Lietuvoje rusų buvo 2.3
proc., dabar 9 proc. Taigi Lietu
vai buvo lengviausia spręsti pi
lietybes klausimą, suteikiant ją
atėjūnams ir jų vaikams, nes
lietuviai sudaro 80 proc visų gy
ventojų.
Estijoje ir Latvijoje gyvena
apie vieną mihjoną rusų. Jie at
vyko iš Rusįjos, sovietų valdžiai
vykdant rusifikacijos ir asimi
liacijos programą. Daugelis jų
jau gimė šiuose kraštuose, bet
nesimokė ir neišmoko estų ar
latvių kalbos. Tokiems iškilo
taip pat aprūpina Kara
liaučiaus sritį elektros energi
ja (95% poreikių).
„Išanalizavus lietuvių poli
tikų pasisakymus, bei jų kon
krečius veiksmus, galima da
ryti prielaidą, kad Lietuva su
teikia svarbų vaidmenį savo
tautinei mažumai, stiprinant
savo įtaką šiame regione",
rašo žurnalistas M. A Koprowski savaitraštyje „Najwyžszy Czas".
Punskietė

problema gauti pilietybę. Su
prantama, iš jų reikalaujama iš
mokti krašto kalbą. Iš tikrųjų
tai pagrįstas reikalavimas,
kokius stato ir kitos valstybės.
Bet paprastai tokia procedūra
taikoma imigrantams, atsikėlu
siems iš kitur, o čia yra atvejai,
kai jų tėvai atsikėlė sovietmečiu
ir rusai turėjo „vyresniojo brolio
statusą". Pasikeitus aplinky
bėms, nustojo privilegijuotos pa
dėties.
Tokia situacija sudaro progą
įsikišti Rusijai, užstojant rusa
kalbius. Neseniai užsienio rei
kalų ministras Jevgemj Primakov pagrasino Estijai, žadėda
mas pavartoti ekonomines
sankcijas, jei jie daro tokią
diskriminaciją, pažymėdamas,
kad praėjusiais metais Latviją
įspėjo Rusuos Dūma dėl ten
gyvenančių rusų traktavimo.
Nors ir remdamos naujas de
mokratijas, Vakarų valstybės
irgi susirūpino šio klausimo
sprendimu. Praėjusių metų
gruodžio mėn. JAV ambasado
rius Stockholme ragino estus ir
latvius atkreipti didesnį dėmesį
į rusakalbių pilietybės sutvar
kymą.
Estija atmetė Primakovo gra
sinimus, kaip kardu barškini
mą, norint sutrukdyti Talino
pastangas tapti viena pirmųjų
valstybių Rytų Europoje Euro
pos Sąjungos nare. Estijos vy
riausybė pažymėjo, kad praėju
siais metais delegacija iš Mask
vos, lankydamasis Estijoje, nega
lėjo rasti jokio rimtesnio teisių
pažeidimo. Pagal Estuos įstaty
mus, vienas trečdalis jos gyven
tojų, beveik visi rusų tautybės,
negavo pilietybės. Norintieji
gauti pilietybę ir balsavimo

seselės kazimierietės mokytojauti. Dosnaus ir pasišventusio savo parapijai lietuvio pavyzdys labai
pamokantis ir sektinas kitiems tautiečiams.
Parapijiečių 1965 m. Šv. Kazimiero parapijoje iš
viso buvo 82 šeimos. Taigi apie 400, iš kurių 43 —
naujai atvykę. Lietuviškai tuomet namuose buvo kal
bama 46, o angliškai 36 mišriose šeimose. Kartu su
naujosios bangos išeivįja lietuviškai kalbančių bvol50.
Per šv. Mišias jau tuo metu lietuviškai kalbančių
tebūdavo apie 20 procentų visų maldininkų. Sekma
dieniais Evangelija, visi skelbimai būdavo skaitomi
lietuviškai ir angliškai. Per gegužines pamaldas,
rožinį ir kryžiaus kelius būdavo meldžiamasi lietu
viškai. Per kasmet rengiamas 40 valandų pamaldas,
per didžiąsias šventes — Kalėdas, Velykas ir anksčiau
rengiamas Vasario 16-osios pamaldas bei minėjimą —
melsdavosi ir pamokslus kunigai sakydavo irgi dviem
kalbomis. Kadangi parapija savo kapinių neturėjo,
būdavo laidojama bendrose vyskupijos kapinėse. Tarp
pokario laikais atvykusių ir senbuvių, su lenkais,
amerikiečiais ir kitų tautų atstovais Čiabuvių lietuvių
santykiai buvo gan geri.
Mokyklos stoka buvo labai didelė spraga parapijos
gyvenime. Išties labai gaila, kad ši parapija laiku ne
sugebėjo pasistatyti savo mokyklos. Mokyklos stygius
atsiliepė visai lietuviškai veiklai ir tolimesniam para
pijos likimui. Katalikiška mokykla ypač reikalinga te
nai, kur Bažnyčia atskirta nuo valstybės, kaip yra ir
Amerikoje, kur tiek lietuvių suvažiavo. Cia buvo ir yra

•

Nuotr dr. Kazio Ambrozaičio

Prezidento rinkimai šiame
krašte (o galbūt ir visuose ki
tuose, kur tik vyksta balsavi
mai) nėra saistomi politikos,
kampanijos pažadų ar partijų
užnugario, o nulemiami gry
nai finansinių išteklių, ku
riuos įstengia sukaupti kan
didatas bei jo rėmėjai. Tad
nereikia stebėtis cinikų tvir
tinimais,
kad
prezidentu
Amerikoje gali tapti tik tur
tuolis, o net tinkamiausias
kandidatas, jeigu jo kišenėse
vėjai švilpauja, neturi daug
galimybių laimėti. Tikrovė,
atrodo, stovi tų cinikų pusėje,
nes gal tik Abraham Lincoln
pateko į Baltuosius rūmus iš
rąstų pirkios...
Kai kalbama apie finansi
nius išteklius, būtinai reika
lingus sėkmingai rinkiminei
kampanijai, susidaro jau ne
šimtatūkstantinės, bet milijo
ninės dolerių sumos. Jas su
rinkti ne taip lengva, tad
ieškoma visokių būdų bei
priemonių papildyti partijos
iždą ir prastumti savo kandi
datą į prezidento kėde. Kar
tais tie lėšų telkimo metodai
stovi ant pačios aštriausios
legalumo briaunos, o dažnai
pasitaiko nusprūsti ir į kairę
ar į dešinę. Paprastai rinki
mus pralaimėjusio kandidato
partija pasistengia atidžiai
persijoti laimėtojo kampanijos
rėmėjus, besistengiant rasti
„kabučių".

Daugumas stebėtojų sutinka,
kad šiuo metu susidaro pro
blema. Bet naujai generacijai
augant, kuri kalbės geriau
estiškai, padėtis susinormuos.
Tačiau šiuo metu ta problema
negali būti lengvai išspren
džiama. Pavyzdžiui, Povilas
buvo gimęs Estijoje prieš 44
metus, kada ji buvo viena So
vietų Sąjungos respublikų, nes
jo tėvai, kaip ir kiti tos rūšies
rusai, buvo atsikėlę iš Rusįjos.
Jis lankė rusų mokyklą, skaitė
rusiškus laikraščius, žiūrėjo
rusišką TV ir dirbo rusų fabrike
Naujai perrinkto prezidento
Taline, nes tuo metu ir dabar
Bill
Clinton atveju tai pasi
beveik pusė gyventojų šiame
mieste — rusai. Jis vedė rusaitę. rodė nesunku, nes jis apskri
Estijai tapus nepriklausoma, tai supamas kontroversijų, su
Povilas neteko darbo ir negali sijusių su politine bei asme
jo gauti, nes visur reikalaujama nine veikla. Jau pačioje pra
estų kalbos, kurios jis nemoka. džioje respublikonų . atstovai
Jis nemėgino prašyti Estijos pi pradėjo skleisti užuominas,
lietybės, nes žino, kad nemokė kad Bill Clinton kampanijai
damas estų kalbos, pilietybės daug padėjo įtartini Azijos
žemyno, ypač Kinijos, „biz
negaus.
nieriai"—žinoma, be jokių
Jis sako: „Čia mano kraštas. „virvučių", tik šiaip sau, gerb
Aš nieko bendra neturiu su Ru dami Bill Clinton ir rinkiminį
sija. Estai yra geri žmonės, bet amerikietiškosios demokrati
jų kalba yra labai sunki. Aš jos procesą...
neturiu pinigų imti estų kalbos
Dar nespėjus pasiaiškinti ir
pamokas. Nežinau, ką aš turiu atsakyti į visus kaltinimus
daryti?"
(beje, demokratų partija jau
Iš tikrųjų tai nelengva pro grąžino „aukotojams" netoli
blema. Bet rusai jau per daug 200 mln. dolerių, nes tos aukos
švaistosi grasinimais ir sank kertasi su įstatymais), iškilo
cijomis.
nauji klausimai: kodėl prezi
Dėmesio vertas įvykis, kad at dentas Baltuosius rūmus pa
vykęs į JAV prezidento Clinton vertė viešbučiu, kuriame jau
inauguraciją, rusų generolas nakvojo 938 asmenys, bendrai
Aleksandr Lebed, susitiko su suaukoję prezidento rinkimi
trijų Baltįjos valstybių ambasa nei kampanijai per 10 mili
doriais ir prižadėjo, kad tapęs jonų dolerių?
Rusįjos prezidentu, nepreten
Visas reikalas skamba skan
duos į Baltijos valstybių teri
dalingai: Amerikos preziden
torijų dalį. Kiek liečia Lietuvą, tas pavertė „tautos šventovę"
turėta galvoje Klaipėdos kraš kažkokiu moteliu, kuriame
tas, kurio reikalauja komunis
žmonės, sumokėję tam tikrą
tai ir Žirinovskis.
sumą pinigų, gali praleisti

Bindokienė

prezidentą

naktį „Lincolno miegamaja
me", o paskui papusryčiauti
su prezidentu ir galbūt dar
tikėtis kokių lengvatų už savo
„dosnumą".
Prezidentas neneigia kalti
nimų, bet tvirtina, kad Bal
tuosiuose rūmuose nakvoja
tik jo draugai (visai natūralu,
kad Amerikos prezidentas
turėtų tiek daug artimų drau
gų, juk jis prezidentas), o be
to, „visi taip daro": net
George Bush kviesdavosi savo
rėmėjus praleisti naktį labiau
siai prestižiniame valstybės
pastate, tik, žinoma, Bush
buvo apnakvydinęs kur kas
mažiau, apie 273...
Tam tikra prasme galbūt
prezidentas Clinton yra tei
sus: Baltieji rūmai juk yra jo
namai, kuriuose gyvena jis
pats, žmona, duktė ir net kati
nas. Kiekvienas asmuo turi
teisę į savo namus pasikviesti
draugus, pažįstamus, su jais
pabendrauti, juos pavaišinti
ir, jeigu tik nori, apnakvydinti. O dėl to vadinamojo
„Lincolno miegamojo", tai šešiolikasis Amerikos preziden
tas tame kambaryje (taip tvir
tina istorikai) net nemiegojęs,
o tik turėjęs savo raštinę. Jo
miegamieji kambariai buvo
antrame aukšte. Galbūt prezi
dentas tam tikra prasme nu
sižengė savo paties paža
dams, padarytiems pirmosios
kadencijos pradžioje, kad jo
vyriausybė „pasižymės etiš
kumu". Antra vertus, tik
didžiausias naivuolis tikėtų,
kad kažką galima veltui gau
ti—jeigu tie stambieji aukoto
jai taip dosniai rėmė Bill Clin
ton kandidatūrą, be abejo,
tikėjosi ir kažkokio atlygini
mo. Tai politiniame gyvenime
įprasta: veltui ir arklys arklio
nekaso...
Nepaisant, kad opozicija iš
tų nakvynių Baltuosiuose rū
muose mėgina supilti aukš
čiausią kalną, kol kas jis tik
kurmiarausio dydžio. Ameri
kiečiai kažkaip per daug nesi
jaudina dėl šios naujausios
„sensacijos" iš Vašingtono.
Galbūt jau priprato prie pre
zidento mažesnių ar didesnių
„paslydimų", o galbūt dvide
šimtojo amžiaus pabaigos ver
tybės taip „sumodernėjo", kad
į daugelį dalykų žiūrima pro
pirštus.
Rūpestį tik gali kelti ateitie?
perspektyvos: jeigu rinktieji
vyriausybės pareigūnai, o juo
labiau balsuotojų pasodintieji
į pačias aukščiausias vietas,
nesiskaito su priemonėmis, tų
vietų siekdami, ką ju lar sutikų parduoti ar pazj^ė'i, jei
gu atsirastų reikalas ir proga?

viena didžiausių greito lietuvių nutautėjimo bei lėto joje, kai plūstelėjo tūkstančiai kitų ateivių, išaugo ne
parapijos augimo priežasčių. Kai kurie jaunesniosios tik amerikiečių mokyklų, bet ir lietuvių parapijose,
kartos lietuviai Šv. Kazimiero parapiją paliko vien sumažėjus pašaukimams į vienuolijas, 1954 m.
todėl, kad čia nebuvo savos mokyklos. Jie nuėjo pas ki birželio 22 d. seserys buvo atšauktos grįžti į Čikagą.
tataučius, daugiausia airius, turėjusius savo parapijos Buvo tikimasi, kad, pastačius mokyklą, vėl bus su
mokyklą. Protingai pasielgė airiai, vokiečiai ir kitų laukta grįžtančių į šią parapiją seselių.
Lietuvių bendruomenės ryšiai su šia vienuolija
tautybių ateiviai, kad jie statydami bažnyčias, tuose
buvo
artimesni tuomet, kai buvo didesnė lietuvių pa
pačiuose pastatuose (pamaldas aukodavo svetainėse, o
paprastai klasės ir kabinetai būdavo viršuje) rapija. Mat jau nuo seno lietuviai linkę remti gerus
įrengdavo ir mokyklą. Po keliolikos metų, kai parapi vienuolijų sumanymus. Tačiau po daugelio metų vie
jos išaugo, jie atskirai pasistatė gražias bažnyčias, niems lietuviams po sunkaus kamuojančio darbo sker
klebonijas, sales ir kitus kultūrinius bei visuomeni dyklose pavargus ir išmirus, kitiems nusenus ar
sugrįžus tėvynėn, jau buvo kur kas mažiau domimasi
nius pastatus mokytojams ir vienuolėms seserims.
Viena svarbiausių priežasčių, kodėl Šv. Kazimiero lietuviškaisiais vienuolynais ir jų labdaringa ar
parapija laiku nepasistatė mokyklos, buvo ta, kad švietėjiška veikla. Štai, sakysime, iš Šv. Kazimiero
didžiuma vietinių parapijiečių, užsidirbę pinigų, vis parapijos į kunigus išėjo J. Zabulionis. Keturios mer
gaitės tapo vienuolėmis: Valerija Wendt, Immaculata
tikėjosi grįžti Lietuvon.
Šv. Kazimiero seserys, arba kaip jos trumpiau lie M., su Linda Strozdas — seserys kazimierietės; Marija
tuviškai vadinamos kazimierietės, įsikūrė iš Ignato A. Yodelytė — pranciškietė Angelora M., Sharon Reed
Apalinsko palikimo gautuose namuose ir savo vienuo — konvertite, benediktinė.
Labdaros organizacijos šioje parapijoje buvo Šv.
lijos patalpas pavadino „Šv. Kazimiero seserų namai",
Jono
draugija ir L.R.K. susivienijimas Amerikoje. Kai
kuriuose įkūrė vaikų darželį. 1940 m. rugsėjo 12 d. į
didžiuma
narių paseno ar išmirė, abiejų draugijų veik
Sioux City iš Čikagos atvažiavo trys pirmosios Šv.
la
nutrūko.
Po I Pasaulinio karo Sioux City vieni lietu
Kazimiero seserys: vyresnioji M. Antonija su dviem
viai
daug
pinigų
pasiuntė į gimtąją Lietuvą nuo karo
pagalbininkėm — M. Agniete ir M. Monika. Jų namus
nukentėjusiems
giminėms,
antri gausiai rėme Lietu
1940 m. spalio 3 d. pašventino vietos klebonas kun. J.
G. M. Čėsna. įkurtuvių data šioje parapijoje laikoma vos fondą ir religines mokslo įstaigas, treti po II Pasau
linio karo padėjo atsikraustyti naujiems ateiviams.
kazimieriečių vienuolijos įsikūrimo pradžia.
Bus daugiau >
Po 14 vaisingo darbo metų Šv. Kazimiero parapi

>
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APMĄSTYMAI IŠ
TURNIŠKIŲ
Saitą gruodžio vienuoliktosios
vidudienį, tirštai miglai den
giant Vilnių, atsidūriau oro
uoste pakeliui per Helsinkį į
NTew Yorką. Paprastai kas trys
mėnesiai skrendu trims savai
tėms namo, į JAV. Visada prisi
kraunu lagaminus Lietuvoje
pirktų knygų, na ir kokių me
džio drožinių, dažniausiai Rū
pintojėlių, pirktų iš Pilies
gatvės prekybininkų. Kartais
nusiperku ir brangesnių daly
kų. Šiems brangesniems daik
tams išsivežti tekdavo gauti
leidimą iš Kultūros vertybių ap
saugos departamento išvežamų
j užsienį kultūros vertybių
kontrolės skyriaus. Deja, tas ne
taip jau paprasta. Kiekvieną
daikčiuką reikia nufotografuoti,
jį su dviem nuotraukomis bei
pirkimo dokumentais nuvežti į
tos inspekcijos įstaigą ir tik po
poros dienų galima tai atgauti
su leidimu išsivežti. Sunku man
suprasti, kam naujiems ir paly
ginti pigiems dalykams išsivežti
ši komplikuota procedūra reika
linga. Teko girdėti, kad ne vie
nas, trumpai Lietuvoje apsi
lankęs, užsienio turistas ar
verslininkas mielai nusipirktų
lietuvišką drožinį ar iietuvio
dailininko paveikslą, tačiau,
sužinojęs apie nuotraukas ir
leidimus, tik numoja ranka.
Taigi ir aš šį kartą, norėdamas
išvengti leidimų, tesivežiau tik
du sieninius ateinančių metų
kalendorelius.

man užsidaryti lagaminą ir eiti.
Deja, tuo nuotykiai Vilniaus
oro uoste neužsibaigė. Atsidū
riau su kitais keleiviais laukia
majame. Laikas lipti į lėktuvą
atėjo ir praėjo, o mes, keleiviai,
uždaryti šiame šaltame laukia
mąjame, vaikščiojome iš kampo
į kampą, varginami nežinios.
Kažin kodėl šios patalpos pro
jektuotojai, pavertę vieną sieną
didžiuliu langu, nepagalvojo
apie tos patalpos šildymą. Tiesa,
ji šildoma, tačiau tos šilumos
nepakanka ir negali pakakti,
nes šiluma per nevykusiai su
montuotą stiklinę sieną veržiasi
lauk. Nesuprantamas ir kitas
pertvarkymas. Anksčiau, kaip
ir Amerikos oro uostuose, atvy
kęs galėjai įduoti savo lagami
Pasakų žalčio buveine Druskininkuose ir pats žalčių karalius, įbėjęa „pasivaikščioti"
nus, ir, su giminėmis ar išlydėti
Nuotr. Valerijos Žadeilrienes
atėjusiais, nueiti į antrame
aukšte esančią kavinę, pasivai
tik tušti laukai. Tušti tikrąja to
šinti, išleisti pasilikusius litus
žodžio prasme; auga dideli
ir tuo būdu, nors kukliai parem
dilgėlių miškai, nedirbama
ti Lietuvos ekonomiką. Deja, tas
žemė, kiek akys užmato Tuo
turbūt, oro uosto vadovams pa
tarpu Lietuvos valdžia už
sirodė per didelė lengvata, pa
paskolintus iš užsienio fondus
H E N R I K A S KUDREIKIS
liekant Lietuvą. Taigi dabar,
Kruvina Lietuvos partizanų mokėjimo naštą. Tačiau buvu trūkstamus duonai grūdus per
įduodamas lagaminus, nors dar kova iki šiol atrodė neturinti siems raudoniesiems pareigū kasi užsienyje. Prieškarinėje
ir likusi valandėlė ar daugiau vietos istorijos paraštėje. Parti nams, stribams ir partizanus Lietuvoje užteko grūdų duonai
iki skrydžio, ir pats turi eiti pro zanų žygiai — tai epochinis įna medžiojusiems bei jų kūnus ir daug likdavo eksportui.
muitinę, ir atsiduri toje, mano šas Lietuvos nepriklausomybės niekinusiems rusams, mokamos
Daug vartojamų prekių gami
jau minėtoje, patalpoje. Užlipęs atstatymui. Lietuvos naujoji pirmos rūšies dydžio pensijos. nama Lietuvoje. Dažnai prekės
į antrą aukštą, pro langus gali vyriausybė padarė mažą pradžią Sukeisti roles: partizanams yra nedaug blogesnės, kartais
matyti savo gimines arba išly — suteikė partizanams karines skirti aukščiausias, o bolševikų net geresnės, už užsienio, tačiau
dėti atėjusius. Ir taip prisis t e i s e s . Bet privalėtų daug kolaborantams tik pačias gyventojai vis perka užsienines.
paudę prie stiklo vienoje ir kito daugiau. Siūlau įteikti visiems žemiausias, arba partizanų Importas viršija eksportą beveik
je pusėje rėkiame, šaukiame, gyviems likusiems partizanams žudikams jas visai panaikinti. su visomis valstybėmis. Buvu
norėdami ką pasakyti, bet vis Lietuvos kariuomenės su apy
Prancūzijos vyriausybė, tik sioji vyriausybė nesirūpino bent
tiek vieni kitų negirdime. Vo gardų ženklais uniformas, atgavusi laisvę, išleido labai sulyginti eksportą su importu.
Per patikrinimą šviečiant ma
kiečiai, atrodo verslininkai, su kurias jie turėtų teisę dėvėti įdomią, menišką tautos po Kartais net atrodė, kad Lietuva
no lagaminus, du uniformuoti
nuostaba žiūrėjo į stikline siena švenčių proga. Reikia pripažinti grindžio kovos vadų portretų buvo stumiama į finansinę
pareigūnai, moteris ir vyras,
perskirtus bešūkaujančius ir be- jiems kovose įgytus laipsnius ir pašto ženklų seriją. Šiandien, po bedugnę.
tuoj sulaikė mane ir paprašė
gestikuliuojančius lietuvaičius. suteiktus pasižymėjimo ordinus beveik 7 metų, partizanų tema
Ar naujoji vyriausybė rūpin
juos atidaryti, klausdami, kodėl
Ak, kad taip mokėtume nebylių bei medalius. Suteikti parti nei vieno ženklo, nei vieno sis ir energingai
imsis
veždamas ordinus, medalius ir
kalbą! Šį kartą ji tikri būtų pra z a n a m s pirmenybę atgauti oficialaus memoralinio voko. priemonių atgaivinti Lietuvos
kitas kultūrines vertybes, ne
vertusi, nes būtume iš anoj pu bolševikų atimtą turtą. Kai Kur Kazimieraitis, Daumantas, žemės ūkį? Ar ji apribos ne
turiu išvežimui leidimo. Nieko
sėj stiklo uždangos esančių kurie partizanai iki šiol neat Vanagas ir kiti? Pagal gyven būtinų prekių importą?
nepadėjo mano aiškinimai, kad
sužinoję, kad Finnair lėktuvas gavo savo tėvų turto, o įstaigose tojų kalbas, Lietuvos paštas
Didelis tautos rūpestis —
ten nėra jokių ordinų ir kultū
dėl tirštos miglos nusileido ne ir dabar juos pravardžiuoja pilnas buvusių nomenklatū j a u n i m a s . Pagal Lietuvos
rinių vertybių, tik pora šiemet
Vilniuje, o Kaune ir mes būsim banditų vardais.
rininkų ir rusiakalbių. Aišku, spaudą apie 50,000 vaikų ne
išleistų monetų, keletas gatvės
vežami ten. Aišku mes, keliau
dailininkų ant kartono nupieštų
Maža Lietuvos valstybė šian kad jie priešinsis šių ženklų lanko mokyklų ir bastosi gat
tojai, to turbūt neturėjome
išleidimui. Bet Lietuvos vy vėse bei šiukšlynuose. Tai
paveiksliukų ir sieniniai kalen
žinoti, nes net du uniformuoti dien sunkiai pakelia pensijų riausybei priklauso paskutinis tautos gėda. Iki šiol, atrodo,
doriukai. Nepadėjo ir mano aišpareigūnai atėję parūkyti į
žodis.
vyriausybės organai per daug
Hnimai, kad atstovauju užsie
mūsų patalpą ir paklausti, gan yra pigus suvenyras ir kas kul
nio lietuviams, dirbu Seime,
Būdamas Lietuvoje, turėjau nekreipė dėmesio. Mūsų viltis,
šiurkščiai atsakė, kad jie neturi tūrinė vertybė? Jei taip, tai jai
stengdamasis padėti Lietuvos
progos
pasikalbėti su keliais Vi kad ši gėda bus pašalinta.
ten
ne
vieta.
O
kaip
būtų
buvę
jokios informacijos.
žmonėmis ir tikrai neskriaus
malonu, jei ji, pažvelgusi į tuos daus reikalų ministerijos, o taip Užsienio lietuviai prisideda,
čiau Lietuvos, nelegaliai vežda
Pagaliau po pusantros valan suvenyrus, būtų padėkojusi, kad pat aukštais ir žemesniais aukodami našlaičių globai, bet
mas iš jos kultūrines vertybes. dos atsidarė durys ir buvome radau ką gražaus Lietuvoje ir policijos pareigūnais. Taip pat tai per maža. Reiktų daug di
..Išvyniokite", mandagiai, bet paraginti eiti į autobusą. Paju nuvešiu į JAV. Juk kiekvienas girdėjau ir žmonių nuomonę desnės pagalbos akcijos.
griežtai pareikalavo uniformuo dėjome į Kauną, deja, tik iki pir nupirktas paveiksliukas padeda apie Lietuvos policiją Jei nau
Baigiant tenka pastebėti, Kad
ta moteris. Draskiau kalėdinį mos pasitaikiusios degalinės, dailininkui pragyventi, kiek joji vyriausybė nepaims šluotos iki šiol Lietuvos turizmo gali
popierių nuo juo įvyniotų, dova mat, kad pasiektume Karmėla viena nupirkta jubiliejinė mo ir neišluos juodojo elemento iš mybės buvo neišnaudotos. Kaip
noms skirtų, paveiksliukų, o kai vos oro uostą, reikėjo prisi neta ar kalendorius padeda sun policijos eilių, Lietuvos ateitis gali svetimtaučiai važinėti
pareigūne pamatė, kad jų net pildyti degalų. Susirūpinę žvilg kiai besiverčiančiai monetų ka pasiners kriminalizmo bangose. Lietuvos keliais, jei galima
penki, sudejavo: ,,Oi, oi ir čiojome į laikrodžius. Dar vis lyklai ar spaustuvei. O ten dir Policijoje likęs visas sovietinis pakelėse sustoti tik krūmuose.
neturite leidimo. Tr dar kalen atrodė, kad spėsime nuskristi į bantieji ir vos galą su galu su elementas, daug vadų yra rusų, Sanitarines sąlygas reikia page
doriai. Kiek jų?". „Trys". „Oi, Helsinkį ir nepavėluosime į vedantieji yra ne tik tos val tarnauja net ir buvusių stribų, rinti, pastatyti sustojimo vietas.
oi! Argi nežinojote, kad kultū lėktuvą, skrendantį į New Yor dininkės tautiečiai, bet taip pat daug nemoka nei lietuviškai Iki šiol. važinėdamas Lietuvoje,
rinėm vertybėm išvežti reika ką. Pajudėjome vėl, bet, pasiro savo mokesčiais moką jai algą. (Vilniuje). Paskutinis žiaurus tegirdėjau tik svečių skundus.
lingas leidimas? Kas jus atly do, mūsų autobusas negali
Grįžkime prie oro uosto. Pasi įvykis Panevėžyje — drąsus
• Seniausias Lietuvos her
dėjo? Perduokite tuo daiktus pravažiuoti pro deg' iinę, kaip rodo, tai ne pirmas kartas, kad prekybininkas „išvertė iš koto"
jiems" Tiesiog netikėjau savo tas ciucius, kuris negali dėl nepalankių oro sąlygų lėktu 8 mafijozus. Tai įrodo, kad bas — Vytis. Rašytiniuose šal
ausimis Niekas manęs neatly- nesustoti pamatęs vandens vai yra nukreipiami į Karmėla Lietuvos policija yra visiškai tiniuose minimas nuo 1366 m.
dėjo, pradėjau dairytis šiukšlių hidrantą. Sustojome vėl kitoje vą, tad kodėl, tirštai miglai bejėgė kovoti prieš organizuotą
• Jauniausias medalinin
dėžės, tačiau, pamatęs į mus degalinėje, kažkur pusiaukelėj, dengiant Vilnių, iš anksto ne banditizmą.
k a s — šešiametis Nerijus
žiūrinčius kitus keleivius, ir vairuotojui bei mūsų paly pasirūpinama autobusu, kad jo
Kaip greitai nusikaltėlių gau Kropas iš Agluonos (Kėdainių
nutariau su tais dalykėliais dovams ilgai užtrunkant, nereikėtų laukti ir vėliau gaišti
jos Lietuvoje priėmė amerikie raj.). 1988 m. rudenį, sprogus
nesiskirti Iškėliau du kalen mums, keleiviams, jau buvo aiš laiką stojant degalinėse? Kodėl
tiškus kriminalinius papročius! televizoriui ir kilus gaisrui, jis
dorius virš galvos ir kuo garsiau ku, kad Helsinkio nepasieksime keleiviai nepainformuojami,
Šiandien Vilnius, Kaunas ar iš degančio namo išnešė jaunes
klausiau: „Argi šie aštuonių laiku. Nepasiekėme.
kad jie bus vežami į kitą oro kiti miestai beveik jų rankose
litų vertes kalendoriai yra Lie
uostą, kad atsiras Helsinkyje Prekybininkai, kurie bandė niuosius broliuką ir sesutę. Už
Helsinkyje
mus
pasitiko
pa
šį didvyrišką poelgi N. Kropas
tuvos kultūros vertybes?" Pa
žymiai vėliau ir gali nespėti į nemokėti jų nustatytų rinklia
reigūnė,
atsiprašė
už
nesklan
reigūnė regimai sutriko, bet ne
kitus numatytus skrydžius. Jei vų, prarado savo turtą ar net apdovanotas medaliu ,,Už nar
sumą gaisro metu".
nusileido: „Ne mūsų pareiga dumus, painformavo, kad būsi man, pavyzdžiui, laukiamajame
gyvybę. Lietuvos vyriausybė ir
spręsti, kas kultūrine vertybe, me apnakvyndinti viešbutyje, būtų buvę pasakyta, kad teks
Seimas privalo įsteigti specialią,
kas ne Prašau, nedarykite čia gausime vakarienę ir pusryčius, nakvoti Helsinkyje ir aš Ame
slaptą kovai su organizuotu
kada
ir
iš
kur
mus
paims
auto
cirko ir nejuokinkite žmonių"
rikoje atsirasiu visą parą vėliau, nusikalstamumu policijos gru
busas,
kada
išskrisime
ir
t.t.
Nenusileidau ir aš Toliau kilna
> ^G^StaaM.gal aš būčiau to skrydžio iš viso puotę. Pagal gyventojų pasisa
jau kalendorelius ir pigius pa Mums nenorint tampytis su atsisakęs. Deja, to pasirinkimo
kymus, miestų policija atsidū
veiksliukus, garsiai klausda lagaminais, be prieštaravimo neturėjau. Net iš laukiamojo
rusi visiškose organizuotų
sutiko
laikyti
juos
oro
uosto
ap
mas, ar tai kultūrinės vertybės.
skambindamas į savo įstaigą, kriminalistų replėse. Tradicinė
Pagaliau pradėjau prašyti, kad saugoj. Paprašius leido kiek negalėjau pasakyti, kodėl aš ne
kova, pagal vakariečių policijų
duotu muitines direktoriaus vienam veltui tris minutes ore, o dar oro uoste. Sunku su
siūlomas taisykles, Lietuvoje
pasinaudoti
telefonu,
pranešti
j
telefono numerj, nes noriu jam
prasti, kad oro uosto darbuotojai neįmanoma. Jei Vidaus reikalų
Ameriką
ar
į
Lietuvą
apie
skry
pasakyti, kad jo darbuotojai net
randa laiko ateiti į keleivių ministerija nepradės radikalių
nežino, kas yra kultūrinė ver džio pasikeitimus. Važiuodamas laukiamąjį parūkyti, bet negali
reformų ir paliks toliau visus
tybe Keleiviams į mus bežiū iš oro uosto į viešbutį patogiu jų painformuoti apie susidariu
sovietinius tarnautojus, kieno
rint, pareigūnė lyg ir atlyžo, autobusu, kuris nestojo jokiose sią situaciją. Ir koks didžiulis
rankose atsidurs Lietuva, labai
degalinėse
mąsčiau,
kodėl,
kad
pradėjo aiškinti, kad, leisdama
skirtumas tarp besišypsančių, aišku.
pasijustu
m
žmogum
ir
kad
su
men išsivežti tuos daiktus, gali
mielai patarnaujančių, suomių
Pažvelgus į Lietuvos, ypač
prarasti savo tarnybą, bet, ma tavimi būtų elgiamasi kultū Helsinkyje bei mano tautiečių
Žemaitijos, laukus pasidaro
tydama mane taip susinervavu ringai, turi būtinai išvykti iš Vilniuje
labai liūdna. Kur stovėjo darbš
si, padarysianti išimtį. Liepė Lietuvos. Argi iš tikro ta unifor
muota valdininkė nežinojo, kas
Juozas Gaila čių ūkininkų sodybos, šiandien
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ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Crttcaoos miMto Mdimą.
Urbu uzmtMty. Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai
77V77S-331S
KLAUOUUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO, NAMU. SVBKATOt,
m OYVYSĖ8 ORAUOBIAS.
Agantas Franfc Zapots ir Off. Mgr Auka*
S. Kana kaba batuvdkai
FRANKZAPOUS
320SV, Waat96th Sfraat
Tai. (70t) 424-1654
(312) 581-M54

GREIT
PARDUODA

RE7MAX
REALTORS
(773)586-5959
(708) 425-7161

RIMAS L STANKUS
• Psffcant af pMSMalMi
• Oraitas ir tąfcrangas patarnavimas
• MLS kompiutariųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Parkams ir parduodama namus
• Apartmantus ir žame
• Pensininkams nuolaida

J K S CONSTRUCTtON
„Shingte" stogai ir visų rasių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. J a n k a u s k a s ,
M . 630-969-2658
TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MASINAS. ŠALDYTUVUS,
ŠILDYMO SISTEMAS,
VIRYKLAS. ORO VĖSINTUVUS.

KMIEC1K REALTORS
7922 S. Pulaski M .
436S S. Archer A*e.

H. Deckys
Tel. 773-585-6624

DANUTE MAYER
773-284-1900

Priimu vieną moterį
gyvent savaitgaliais.
TeL 773-376-<074
Išnuomojamas 2 mieg. butas,
antrame aukšte, Kedzie ir 62 St.
apyl. TeL 773-776-8340

Jei norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danutę Mayer Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas
veltui.

V . Baravykas

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ

ŽODYNAS
R e d a g a v o a. Laučka ir A. Dantaitė

A p i e 30,000 ž o d ž i ų ir p o s a k i ų . 590 psl.
G a u n a m a s D R A U G E . Kaina-20 dol.
S u p e r s i u n t i m u 23,Illinois g y v . prideda State sale tax 1.75 dol.

V i l i u s Pėteraitis

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS

ŽODYNAS
A p i e 30,000 ž o d ž i ų . 579 psl.
G a u n a m a s D R A U G E . Kaina-20 dol.
Su p e r s i u n t i m u 23,Illinois g y v . prideda State sale tax 1.75 dol.

Pranas Z u n d e

KAZYS

BIZAUSKAS

1893-1941
Dviejų t o m ų monografija. 11. - 323 psl., II t. - 430 psl.
Plačiai aprašoma K. Bizausko g y v e n i m a s ir veikla
diplomatinėje tarnyboje. Gaunama DRAUGE.
Papigintai — 6 dol. u ž knygą
Su persiuntimu — 8 dol.
Illinois valstijos gyv. prideda „State sales tax" - 0.53 dol.

TRANSPAK

SPAUDA LIETUVAI:

Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai bibliotekai į Lietuvą,
£.59 sv., minimumas $25.00.
Čekiai rašomi "Spauda Lietuvai". Tax ID #36-1395573.
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO,
komercinės siuntos.
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
MAISTO S I U N T I N I A I : Daugelis patenkintų
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas.
Patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus
maisto už $ 9 8 , šventinis $ 3 9 . - , vaikams $ 3 9 . $98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotu, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava,
malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai,
razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas,
aspirinas, vitaminai.
$39.- šventinis - tirpi kava, malta kava, arbata, kakava,
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai,
aspirinas, vitaminai.
$45.- v a i k a m s - kakava, dešra, mėsos konservai,
javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas,
sausainiai, saldainiai, vitaminai.
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27

Paminklas Žemaitijoje nužudytiems partizanams, tremtiniams ir ki
tiems, kovojusiems bei žuvusiems dėl Lietuvos laisvės.
Nuotr. Onos Rusėnienės

GAVĖNIA: ISTORIJA, PRASMĖ,
PRAKTIKA
Pirmosios užuominos apie
Gavėnią mus pasiekė iš IV a.,
Nikėjos susirinkimo
doku
mentų.
Nuo pat
pradžių
Gavėnia — keturiasdešimties
dienų
pasiruošimo
Velykų
šventei laikotarpis (Quadragesima). Nuo sekmadienio po
Pelenų dienos iki Didžiojo
Ketvirtadienio imtinai kaip
tik yra toks dienų skaičius. Iš
pradžių
Gavėnia
Tridienis
jau neįėjo į Gavėnią, o buvo
švenčiamas kaip viena, Vieš
paties perėjimą iš mirties į
gyvenimą mininti šventė.
Per Gavėnią tikintieji daž
niau rinkdavosi pasiklausyti
Dievo žodžio ir vyskupo pamo
kymų, k a r t u melstis. Tokie su
sirinkimai dažniausiai vykda
vo trečiadieniais ir penkta
dieniais.
Gavėnios pradžioje būdavo
išrenkami katechumenai, ku
riuos krikštydavo Velyknakčio
apeigose. Visą tą laiką jie in
tensyviai rengdavosi reikš
mingam gyvenimo momentui.
Kaip tik todėl bent tris
Gavėnios sekmadienius būda
vo skaitomos ištraukos iš
Evangelijos pagal Joną, kurio
mis remiasi krikšto katechezė,
katechumenai
susipažindavo
su tikėjimo išpažinimu bei
Viešpaties malda. Visa Dievo
tauta tam rengdavosi ir j a u t ė ,
kad t a r p jų yra žmonių, besi
ruošiančių atgimti naujam gy
venimui. Todėl visiems tikin
tiesiems Gavėnia tapo krikšto
sąmonės atnaujinimo laikas.
Nuo VII a. katechumenų ruo
šiamas perkeliamas į eilines
savaites dienas ir sekmadie
niai
prarado
pasiruošimo
krikštui pobūdį.
Gavėnia geriausiai tikdavo
ir „kanoninei atgailai". Pri
vačiai atlikę išpažintį, nusi
dėjėliai turėdavo atlikti šią at
gailą, jei norėjo, kad būtų vėl
priimti į Bažnyčią. Didjįjį Ket
virtadienį jie gaudavo atlei
dimą ir per Velykų šventes
jau galėdavo priimti Komu
niją. Atgailos laikas prasi
dėdavo trečiadienį prieš pir
mąjį Gavėnios sekmadienį. At
gailautojams
ant
galvos
užberdavo pelenų, todėl šis
trečiadienis gavo Pelenų die
nos vardą. Visa bendruo
menė prisidėdavo prie atgailos
tų žmonių, kurie maldavo Die
vo gailostingumo ir Bažnyčios
atlaidumo, ir už juos melsda
vosi.
Pasirengimas Velykoms, ka-

techumenatas, kanoninė at
gaila
nulemdavo
Gavėnios
nuotaiką, pamaldumo ir aske
tines praktikas. Nuo VI a. Ro
moje tikintieji Gavėnios pa
maldoms pradėjo rinktis be
veik kiekvieną dieną. J i e susi
burdavo į vieną bažnyčią ir
procesijos būdu eidavo į kitą,
vadinamąją „stoties" (statio)
bažnyčią. Pamažu pirmykštė
tų susirinkimų p r a s m ė išblėso
ir vis daugiau dėmesio imta
skirti šventiesiems, kuriems
buvo skirtos „stočių" baž
nyčios. Įsigalėjo nuomonė, kad
Gavėnia visų pirma yra pas
ninko metas, kunigai ragino
žmones daryti atgailą
už
nuodėmes, organizavo atgailos
ir pamaldumo procesijas pavyzdžiui, Kryžiaus kelią. Dar
vėliau Gavėnios metui skirtas
Mišių
maldas
praktiškai
išstūmė šventųjų minėjimai ir
gedulingos pamaldos. Tik XX a.
liturginis judėjimas pamažu
įgalino
sugrąžinti
tikrąją
Gavėnios prasmę. Vatikano II
Susirinkimas pateikė sielovadinių ir dvasinių nuorodų
šiam liturginiam laikotarpiu,

lią tvarką toks praktiškas
BAŽNYČIA IR SKYRYBOS palankumu" įsileisti į ben
veiksmas yra susilaikymas
druomenę, padėti joms mels
nuo mėsos Gavėnios penkta
Pasak popiežiaus Jono Pau tis, daryti meilės darbus ir at
dieniais. Žinoma, šito tikrai
liaus II, išsiskyrę ir pagal ci gailauti.
neužtenka įgyvendinant Ga vilinę teisę vėl susituokę kata
BŽ, 1997 m., Nr.3
vėnios atgailos dvasią ir todėl likai turėtų būti skatinami
ieškoma kitų formų bei būdų. dalyvauti parapijos gyvenime.
VENGTI „PATOGIŲ
Vis labiau krikščionys šeimose Šie vyrai ir moterys „yra ir lie
SPRENDIMŲ"
ar asmeniškai atsisako kai ka Bažnyčios nariai", tvirtino
kurių dalykų, kad sutaupyto jis, sausio 24 dieną kreipda
mis lėšomis galėtų padėti masis į Popiežinės šeimos ta
Popiežius Jonas Paulius II
stokojantiems. Šitaip vėl iš rybos kongresą. Tačiau, kita įspėjo visas bažnytines instan
ryškinama pasninko karitatv- vertus, Katalikų Bažnyčiai ne cijas, atsakingas už santuokos
vinė ir socialinė dimensija, valia pasisakyti prieš Dievo anuliavimą, vengti „patogių
kurią jis turėjo krikščionybės nustatytą santuokos neišar sprendimų". Sausio 27 dieną,
istorijoje. Šiame rimtame at domumą. Tikėjimo doktrinos kreipdamasis į Romos Rotos,
gailos darbų fone savo tikrąją akimis nauja santuoka po sky Katalikų
Bažnyčios
Aukš
reikšmę įgauna ir sakramen rybų reiškia moralinę net čiausiojo apeliacinio teismo,
tinė atgaila, kurią kiekvienais varką. Todėl žmonėms, esan narius, popiežius vėl akcenta
metais Bažnyčia ragina pri tiems tokioje padėtyje, nega vo santuokos neišardomumą,
lima teikti nei Komunijos, nei pridurdamas, jog santuokos
imti visus tikinčiuosius.
anuliavimo procesas turėtų
Atgailos
sakramento.
Didžiulis skirtumas tarp
Bažnyčios Tėvų sakytų ir
Popiežius ragino Šeimos ta remtis Bažnyčios Magistešiuolaikių Gavėnios homilijų rybą kuo daugiau dėmesio riumu. Bažnyčioje sudarytos
įrodo, kaip pasikeitė dvasinis skirti šiai, sielovados požiūriu, santuokos galiojimu nederėtų
šio laikotarpio išgyvenimas. sunkiai problemai. Vyrai ir abejoti kiekvieną sykį, kai
Tuo metu, kai liturgija dar moterys, sudarę negaliojančią kyla bendro gyvenimo prob
buvo s u p r a n t a m a kaip ben santuoką, turėtų žinoti, kad lemų. Stengiantis nustatyti
druomenės šventė, Gavėnios Bažnyčia J u o s myli, yra jiems galimą asmens netinkamumą
nuotaiką formavo jai pritaiky artima ir kenčia dėl jų santuokai, nevalia, pasak po
remtis
pernelyg
ti Šventojo Rašto skaitiniai ir padėties". Tačiau Bažnyčiai piežiaus,
tinkamos asketinės praktikos. pirmiausiai reikėtų išplėtoti „idealizuota" santykių tarp su
Vėliau Gavėnioje buvo akty sutuoktinių,
išgyvenančių tuoktinių samprata. „Norma
viai skatinama
apsimarinti santuokos krizę,
sielovadą. laus vargo" bendro gyvenimo
mąstyti apie Jėzaus kančią ir Kunigai ir kiti Bažnyčios nariai kasdienybėje negalima laikyti
apverkti savo nuodėmes, atsi turėtų aktyviau ieškoti glau netinkamumu santuokai. Vis
teisti už kitų nuodėmes ir pan. desnių ryšių su tokiomis poro dėl to, sunkiai apčiuopiamą
Nuo Vatikano II Susirinkimo mis ir mėginti įtikinti jas ne ribą t a r p tinkamumo ir netin
vis labiau atskleidžiama pir paliauti viltis „Dievo, kuris kamumo santuokai galima nu
mykštė Gavėnios reikšmė iš stebi jų kelionę, malone". Net statyti remiantis humanita
ryškina visų pirma ne aske ir tais atvejais, kai poros būtų riniais mokslais.
tinį, bet biblinį ir sakramen sudariusios negaliojančią san
tinį jos pobūdį. Šiuo laikotar tuoką, jas privalu „su meile ir
BŽ, 1997 m., N r . 3
piu tikintysis turi jaustis
Dievo tautos nariu, kartu su
Bažnyčia iš naujo eiti katechumenato ir atgailos keliu,
kad geriau suprastų velykinę
Kristaus paslaptį, giliau su
LIETUVIU FONDAS
voktų savo paties krikšto
UTHUANIAN FOUNDATION, INC.
reikšmę, uoliau atsilieptų į
14911 127th Street Lemont. IL 60439 «'630) 257-1616 Fax (630) 257-1647
savo krikščioniškąjį
pašau
kimą.
1996 m. lapkričio mėn. aukos:

Todėl tikintieji skatinami
Gavėnios laiku aktyviai daly
vauti Bažnyčios liturgijoje,
bendradarbiauti savo bendruo
menės
karitatyvinėje
veik
loje, atgailos praktikose, įsi
traukti į sielovadinę ir apaš
talinę veiklą, kuria siekiama
ugdyti bendruomenės narius
ir
evangelizuoti nutolusius
n
u « Bažnyčios. Žinoma, čia
galima ir asmeninė iniciatyva.
Per Gavėnią ypač tinka daugiau laiko skirti Šventojo
Rašto skaitymui, intensyvesnei
maldai, ieškoti tinkamų ir
prasmingų „atgailos" darbų.
Svarbiausia, kad šie darbai
^ s labiau išlaisvintų nuo to,
kas
trukdo kelyje į Dievą, ir
ugdytų veiklią artimo meilę.
Pagal savo pirmykštę pras Šiuo dvasiniu ir asketiniu
mę Gavėnia vėl tapo tikru ke pasiruošimo- Velykoms laiko
turiasdešimties dienų pasi tarpiu tikinčiuosius apšviečia,
ruošimo laikotarpiu,
atve- kreipia ir skatina gerai padančiu prie Didžiojo Tridienio rinkti ir sistemingai išdėstyti
slenksčio. Skirtingais būdais Šventojo Rašto skaitiniai. Per
ir formomis ji įtraukia visus pirmąsias dvi Gavėnios satikinčiuosius.
Svarbiausia, vaites esminiai yra evangelijų
kad jie iš naujo apmąstytų ir skaitiniai apie Jėzaus gundyįsisąmonintų
žymiųjų tikė- mūs ir atsimainymą. Kartu su
jimo protėvių (Mozės, Elijo, Moze ir Eliju mąstome apie
t a i p pat ir Jėzaus) bei žydų šlovingąjį Jėzų, kuris nugalėjo
tautos patirtį. Bažnyčios pa- gundymus ir sutiko būti nuorinktų
Šventojo Rašto iš- lankus ir kenčiantis Mesijas,
t r a u k ų apmąstymas padės eiti Kiti skaitiniai išryškina Diešiuo Gavėnios keliu. Todėl vo išganymo darbą, pradėtą
Senajame
Testamente,
būdingiausias Gavėnios ele jau
įvykdytą
per
Jėzų,
naująjį
m e n t a s — Dievo žodžio klau
Adomą
ir
dabar
realizuojama
symas. Ir ne tiek asmeniškai
Dievo
jį skaitant, kiek dalyvaujant Bažnyčioje, naujojoje
tikinčiųjų
maldos
susibū tautoje. Norėdami asmeniškai
rimuose. Tokie maldos sam dalyvauti išganyme, turime
būriai gali būti jungiami ir su būti klusnūs Dievo žodžiui,
laikytis Dievo įsakymų,, iš
Eucharistijos šventimu.
Dievo žodžio maistas brandi tikimai melstis, apsimarinti
na tikėjimą ir skatina parody su giedria nuotaika, parodyti
ti tikrų atsivertimo vaisių. meilę artimui. Evangelijos pa
Kristus, kuris a t m e t ė gundy gal Joną ištraukos apie sama
mus, remdamasis tuo, kas rietę, pagydytą akląjį ir Lozo
„parašyta", yra pavyzdys kiek rių kitomis Gavėnios sa
vienam krikščioniui jo gyveni vaitėmis sugrąžina pasiruo
šimo krikštui temą, o Verbų
mo apsisprendimuose.
Konkretus
ženklas,
kad sekmadienio skaitinys apie
žmogus nori žengti atsinauji Viešpaties kančią jau galuti
nimo keliu, yra praktiški dar nai paruošia artėjančims Ve
bai, kuriuos pasiūlo bendruo lykų šventėms.
menė arba kiekvienas asme
Bažnvčios žinios", 1997 m.,
niškai pasirenka. Pagal oficiaNr.3
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Santrupos ahn įn.=atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio=aukotojas,
;m.=įmokėjo. asm.=asmuo, suma po pavardės=įnasų iš viso.
1 X $2 Luko'.evičiūtė Anelė, $402.
2 X $10 Genautis Aldona, $10; Stanytė Audronė, $10.
1X$15 Kulbis Tadas ir Rūta, $115.
6X$20 Jonaitytė Simutė, $120; Kušlikis Ignas, atm., $420; Šaulys
prel. Kazimieras atm. įn., $3,090; Stasiūnas Kostas atm. įn., $168;
Tylius Alfonsas atm. įn., $380; Žygas Kazys, $40.
5 X $25 Balzekas Stanley III ir Sigita, $25; DiMarco Nicholas ir
Viktorija, S25; Duggan Paul ir Liucija, $75; Klosis VValter, $535;
Rock Alke T., $75.
4 X $30 Jonušas Algis ir Vida, $30; Lelis dr. Eligijus ir Alė, $55;
Poskočimas Remigijus ir Rasa, $30; Valaitis dr. Jonas ir Joana,
$7,030.
2 X $40 Radžius Aleksandras atm.: Noreikienė Marija, $690;
Ugianskis Juozas ir Ann, $410.
4 X $50 Bagdonas Julija atm. įn.: Dapkus Petras ir Ilona, $50;
Dovydaitis Vincas atm: Prasauskienė Birutė, $1350; Sarauskas
Alphonse J $275: Stankus V., $50.
I X $60 Treška Petras, $220.
35 X $100 Astras Stasys ir Uršulė, $505 Baltimorės Lietuviu Cho
ras Daina, $100; Baniukaitis Vytautas ir Nijolė, $200; Deveikis dr.
Audra, $200; Erčius- Bakaitienė Vladė: įm. Bakaitis Algis gimta
dienio proga, $300; Genčius Valentinas ir Kristina, $100; Jasas
Adomas ir Zuzana (mirusi), $2,104; JAV LB East St. Louis Apy
linkė, $3,000; Jonaitis Vytautas ir Romainė, $1,600; Jonaitytė Mo
nika, $100; Kabašinskienė Viktorija atm. įn.: Kamantas Vytautas ir
Gražina, $100; Kamantas Vytautas ir Gražina, $2,600; Kasniūnas
Marius ir Rasa, $100; Kazėnas Kęstutis atm. įn.: Kazėnas Gedimi
nas, $350; Kirvelaitis Vytenis P., $500; Lastienė Sofija, $200; Lekutis Pranas ir Jėan, $900; Liaugaudas Pranas atm. įn.: Liaugaudienė
Eugenija, $1300; Lukas Juozas ir Barbara, $1,050; Nainys Bronius
ir Bronė, $300; Narutis dr. Vytas ir dr. Jolita, $600;Naujokas Petras,
$100; Ošlapas Raimundas ir Regina, $500; Pakštas Pranas atm įn.:
Pakštienė Bronė, $900; Prialgauskas Vytautas ir Stefa, $200; Ra
manauskas Adolfas (Vanagas) ir Birutė atm. įn.: Baltrukėnas
Stasė, $100; Saulis Vytautas T, $300; Šmulkštys Vincas ir Aldona,
$400; Sutkus dr. Pranas (miręs) ir Ada, $4,085; Treška Jonas Jr,
$300; Treška Jonas ir Ona, $525; Yaišnys J. Rimas ir Elona M.,
$1,400; Vaitkevičienė Magdalena atm. įn.: Vaitas dr. Otonas, $200;
Varneckas Vladas ir Adelė, $800; Žlioba dr. Aras ir Lina, $800.
I X $135 X",$735.
II X $200 Baltutis Aleksas atm.in.: Baltutienė Danutė, $200;
Kirkus Bronius, Stasė ir Bronius atm. įn.: Kazėnas Leonidą, $700;
Končius Juozas ir Giedrė, $700; Kriaučiūnas Kazys ir Eugenija,
$400; Momkus Vaclovas ir Margarita, $3,160; Jono ir Veronikos
Paovių Stipendijų Fondas: Paovienė Veronika, $10,200; Razma dr.
Edis ir Kristina, $1,100; "X", $3,150; Sidrys dr. Jonas ir Judy, $600;
Vitkus Aleksas ir d r. Danguolė, $2,000; Vizgirda Juozas ir Domi
cėlė atm. įn Vizgirda Vytautas, $850.
1 X $230 Ambrazaitis dr Kazys ir Marija, $7,930.
1 X $300 Siskinas Vilius ir Navickaitė-Siskinienė Stasė atm įn :
Radzevičiūte Stefanija, $300
1 X $400 Kaunas dr Ferdinandas ir Vanda, $17,800.
IX $445 Paliulionis Bronius atm.: įm.p.p Baukai $50,1. Kairyte
$50, dr. ir p Lesniauskai $50, p.p. Paulioniai, A. Cibavičius $35, J
Jelmokas $30, p.p. Malelai $30, p p . Pankai $30 ir 7 kt. asm , $645
1 X $1,000 Mackievvich David H., $2,250.
1 X $2,000 Fred Stephen, Testamentinis palikimas, $2.000
15 viso$10,952.00
(Bus daugiau)
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Mylimai Mamai

A.tA.
JULIJAI BRAZIENEI
m i r u s , dukrai DANUTEI BINDOKIENEI, vyriausiai
Draugo redaktorei ir mūsų gerai draugei, reiškiame
gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Pasaulio Lietuvių

Centro

darbuotojai

„Jau vieneri metai praėjo be Tavęs, skaudūs ir liūdni —
Tu užmerkei akis amžinai, kai Viešpats pašaukė Tave
namo".

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
ANTANINA M I C K I E N Ė
Š. m. kovo 5 d. sukanka metai, kai mirė mylima Žmona.
Mamytė ir Močiutė.
Prisimenant jos meilę šeimai, tėvyne: Lietuvai ir gerą
širdį visiems artimiesiems, kviečiame visus gimines ir drau
gus prisiminti jos sielą šv. Mišių maldoje, kurios bus auko
jamos kovo 9 d. 11:00 vai. ryto Sv. Antano bažnyčioje, Cice
ro, IL.
Nuliūdę: vyras, sūnūs, anūkai ir duktė, daug giminių
Amerikoje ir Lietuvoje.

„Kodėl, kai galima kiek atsikvėpti ir pailsėti, reikia pa
likti šią žemę..."

PADĖKA
Mūsų mylima Žmona Mamytė, Senelė ir Sesute mirė 1997
m. sausio 29 d.
Dėkojame kun. Jack Coakley, SJ, Loyola ligoninėj už pas
kutines religines apeigas. Dėkojame kun. A. Paliokui už
maldas koplyčioje ir kapuose. Dėkojame Liet. Operos choro
nariams, narėms gėlele ir giesme atsisveikinusius su Ve
lione, buvusia operos choro choriste.
Dėkojame visiems aukojusiems šv. Mišioms, Lietuvos
„Vaikų Vilčiai", Lietuvių Skautijos fondui, „Draugo" fondui.
Dėkojame visiems atsilankiusiems koplyčioje, prisiuntu
siems gėles ir palydėjusiems į Amžino Poilsio vietą.
Dėkingi esame karsto nešėjams: Gailiui Draugeliui. An
driui Kubiliui, Genučiui Matučiui, Ramučiui Račiūnui Biill
Sieczkowski ir Edmundui Žygui.
Nuliūdę liko: vyras Vytautas, duktė Dalia Kern,
žentas Gėry, sūnus Algimantas, marti
Ramoną,
anūkai Robertas ir Julytė Kern, Irena ir Erika
Graužinytė, brolis Antanas J a r ū n a s su šeima, svainiai
J u o z a s ir Marija bei kiti giminės.

A.tA.
Prof. Dr. VANDAI SRUOGIENEI
mirus, reiškiame gilią užuojautą jos dukrai j . s . DA
LIAI, vaikaičiams — AUŠRINEI ir ALGIUI, provaikaitei ALINAI ir kitiems artimiesiems.
J ū r ų skautininkių „Vėlungių" būrelis

A.tA.
JUOZUI RANTELIUI
m i r u s , dukrai BIRUTEI BANAITIENEI, jos šeimai
ir visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.
Milda ir Robertas Arlauskai su šeima
Maryte
Kupcikeričiene

Mielam pusbroliui

A.tA.
VYTAUTUI DIDŽIULIUI
m i r u s , r e i š k i a m e gilią užuojautą ž m o n a i JAD
V Y G A I , d u k r o m s VIDAI ir MILDAI
su
š e i m o m i s , s e s u t e i ALDONAI ir broliui ALGI
M A N T U I su šeima.
Stellc
Jovita
Danute
ir dėdiene Elena

Panaviene
Strikienė
Gutauskiene
Antanaitienė
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ČIKAGOJE

IR

APYLINKĖSE
R e k o l e k c i j o s - m i s i j o s Šv.
A n t a n o parapijoje. Cicero, IL.
vyksta šią savaite, ketvirta
dienio, penktadienio ir šeš
tadienio vakarais. 6:30-8 vai.
vak. Joms vadovauja kun. Ro
kas Puzonas, specialiai vesti
misijas pakviestas iš Lietuvos.
Kas vakarą bus konferencija
ir Mišios su pamokslu. Be to.
ketvirtadienio vakare bus gie
dami ..Graudūs verksmai",
penktadienį bus susitaikymo
sakramento pamaldos su gali
mybe prieiti išpažinties (išpa
žinčių bus klausoma ir kas
vakarą nuo 6 iki 6:30 vai.), o
šeštadienį bus Kryžiaus ke
liai.

Tarp mūsų

kalbant

NEDAUG GIRDĖTI, MAŽAI
REGĖTI LIETUVIAI

Butkus ir Kybartas yra tina ne viena Holyvvoodo gar
pupuliarios pavardes. Daug senybė. O dabar pati didžiau
..žvaigždė",
pastaruoju
Butkų, d a u g Kybartų gyvena sia
Lietuvoje ir šiame krašte. metu labai išgarsėjusi, yra
Grubevičius ar Grubevičiū- dainininkė, šokėja, aktorė Ma
tė — tai j a u visai kas kita. dona.
Man, pavyzdžiui, iki šiol nete
Beje, Ray Kybarto valandi
ko susidurti su žmonėmis, tu nis atlyginimas siekia 150 dol.
rinčiais tokią pavardę.
Atlyginimas priklauso nuo
Butkus, Kybartas ir Grube- laiko, nuotolio ir vietos, kur
vičiūtė yra ne daug kam iš mankšta vyksta.
mūsų žinomi, tačiau reikėtų
J u r g i t a Grubevičiūtė
pasakyti, kad visi trys yra
Jurgita—pasižymėjusi spor
verti didesnio dėmesio, juo la tininkė—palyginti dar nese
biau, kad apie juos rašoma niai gyvenanti JAV. Į šį
amerikiečių spaudoje. Paga kraštą ji atvyko prieš maž
liau ir mes mėgstame sakyti. daug penkerius metus. Gyve
VELYKAIČIU
kad vienas lietuvis yra jau na Čikagoje.
MARGINIMO PAMOKOS
Lietuva...
Anglų kalba
leidžiamoje
Luk
B
u
t
k
u
s
spaudoje
rašoma,
kad
Jurgita
Visi. kas nori mokytis mar
Tikriausiai
daugelis
esame
1988
metais
Mexico
City
reng
ginti velykinius margučius,
girdėję
arba
net
matę
Richard
tose
Pasaulio
lengvosios
atle
vadovaujant
pagarsėjusiai
(Pick)
Butkų,
kuris
kadaise
tikos
pirmenybėse
atstovauda
Amerikos lietuvių
liaudies
dailininkei Uršulei Astrienei. žaidė Chicago Bears futbolo ma Sovietų Sąjungai, užėmė
kviečiami į Balzeko Lietuvių komandoje. Jis buvo geras pirmąją vietą. Ji įveikė 6.1
kultūros muziejų šeštadienį, žaidėjas ir plačiau žinomas pėdų aukštį. Tai yra gera
kovo 22 d., nuo 10:30 iki 12 vai. amerikietiško futbolo mėgė tarptautinio lygio pasekmė.
Jurgita Grubevičiūtė dirba
r., arba nuo 1 iki 2:30 vai. p.p. jams. Diek Butkus gimė ir
Margarita Momkienė
Pamokų metu dailininke ne augo Čikagoje, Roseiand apy instruktore viename, Čikagoje
linkėje. Lankydamas Illinois veikiančiame, fizinės mankš
tik pamokys įvairių kiaušinių universitetą, žaidė futbolo ko tos klube. Ji ruošiasi pradėti
būdų.
bet mandoje, o 1964 metais įsi treniruotes ir vėl įsijungti į
M a r g a r i t a M o m k i e n ė , Či marginimo
kagos ir tolimesnių vietovių supažindins s U lietuviškų ve jungė į Chicago Bears ir tapo varžybinį sportą.
istorija garsenybe. J o vyresnysis bro
lietuviams pažįstama
kaip lykaičių marginimo
Tai tiek apie tris, daugeliui
pasižymėjusi solistė, dalyvaus bei tradicija. Tuo pat metu lis Ronnie taip pat buvo fut mūsų negirdėtus ir neregėtus,
Vlado Baltrušaičio monografi veiks U. Astrienės margučių ir bolininkas ir žaidė, kadaise JAV gyvenančius lietuvių kil
jos sutiktuvių popietėje ir va šiaudinukų paroda. Į pamokas Čikagoje veikusioje, Cardinals mės sportininkus. Visi trys
dovaus visai programai. Kny kviečiama atsivesti vyresnius komandoje.
sėkmingai reiškiasi fizinės
gos sutiktuvės vyks kovo 22 kaip 10 metų vaikus. Regis
Dabar pradeda garsėti še mankštos srityje. Šiame kraš
d., 3 vai. p.p., Balzeko Lietu truotis ir daugiau informacijų
šiolikmetis Luk Butkus. J i s te gyvena d a u g lietuvių, kurie
vių kultūros muziejaus ..Gin apie šiuos kursus gauti galima
yra Ronnie Butkaus sūnėnas, yra pasižymėję ne tik sporte,
taro'' salėje. Visuomenė malo muziejaus telefonu 773-582lanko Chicago Heights vei bet ir kitose srityse. Galbūt
niai prašoma gausiai da 6500 kasdien nuo 10 vai. r. iki
kiančią Bloom Township mo reikėtų juos „surasti" ir kaip
3 vai. popiet.
lyvauti.
kyklą. -Jam
pranašaujama nors įtraukti į lietuviškos vi
šviesi sportinė ateitis ir šiuo suomenės gyvenimą.
V a i d o t a s Ž u k a s , kaip jau jaunuoliu jau domisi keli uni
P e t r a s Petrutis
P a g a l nauja, į s t a t y m ą ,
jaunamečiai nebegali pirkti daugelis girdėjome, paskelbė versitetai. Vienas žurnalistas,
cigarečių ar kitų tabako pro kandidatuojąs į Lietuvos Res rašydamas apie Luk Butkų,
SPAUDA LIETUVAI
prezidento
vietą taip išsitarė: „Jeigu ši sporto
duktų, kurie dabar bus par publikos
VAJUS TĘSIAMAS
būsimuose
rinkimuose.
Tai
šaka
nebūtų
vadinama
futbo
duodami, tik su tapatybės do
Džiaugiamės,
kad knygos
jaunas,
energingas,
pilnas
lu,
ją
reikėtų
pavadinti
But
kumentu, patvirtinančiu jau
Lietuvon
vis
teberieda.
Beveik
idėjų,
sumanymų
ir
naujų
kaus
vardu".
nuolio amžių 'dokumentas tu
kasdien
„Draugo"
knygyno
ve
minčių
katalikas
veikėjas,
ku
ri turėti ir nuotrauką;. Par
R a y Kybartas
dėja
sulaukia
ar
knygų
rio
patirtyje
galbūt
yra
ir
duotuvės gali pakliūti į dide
Kadaise Čikagoje gyveno
lę bedą. jeigu paaiškės, kad spragų. Šiuo metu V. Žukas Kybartų šeima, bet 1960 me ryšulio, ar piniginės aukos.
pardavė rūkalus jaunuoliui be lankosi Amerikoje ir stengiasi tais ji apsigyveno Los An Dėkojame žmonėms, kurie
tapatybes dokumentų, tačiau susipažinti su užsienio lietu geles. CA, apylinkėse. Ky nepagaili laiko ir aukojamas
praėjusios savaitės penktadie viais. Nėra abejonės, kad ge bartų s ū n u s Ray, kuris dabar knygas gražiai surūšiuoja, su
nį, ty.pirmą dieną po minėto riausias būdas mus čia pa turėtų būti apie 37-nerių deda į dėžes ir pristato „Drau
įstatymo įsigalėjimo. ..išradin žinti, patirti mūsų nuomones, metų amžiaus, norėdamas su gui", arba, pasirinkę norimą
problemas
ir mažinti savo svorį, pradėjo vietovę, kur knygas siųsti,
gi'' jaunuoliai vis tiek suge rūpesčius,
džiaugsmus,
yra
per
lietu
bėjo įsigyti cigarečių ir su pa
domėtis fizine mankšta. Ilgai nuveža tiesiai \ „Transpak".
sididžiavimu aiškino žurna višką periodiką. Būtų labai niui šios rūšies mankšta tapo Tai labai palengvina darbą ir
sutrumpina knygų kelionę
listams, kaip nesunku yra naudinga, jeigu šiam jaunam, jo pagrindiniu užsiėmimu.
daug žadančiam Lietuvos poli
.,įstatymus apeiti".
Mankštai jis naudoja ne tik Lietuvon.
tikui kas nors sutiktu už
Šį kartą norime ypatingai
įprastas priemones, bet ir
prenumeruoti ..Draugą", Vai
padėkoti
Vincui Šalčiūnui iš
Našlių, našliukų ir pavie
plaukymą, bėgimą, čiuožimą,
dotui Žukui siunčiamą šiuo
Port
St.
Lucie,
FL, kuris, kruopš
nių k l u b o susirinkimas šau adresu: Katalikų radijo ^Ma irklavimą ir t.t. Taip pat dide
čiai
supakavęs
ir pridėjęs
kiamas kovo 14 d.. 1 vai. po žoji studija". Kalvarijų 121, lį dėmesį skiria mitybai. Jo
tikslu
teigimu, geros fizines formos
^ y g ^ sąrašą, atsiuntė į
pietų. Šaulių salėje, 2417 W Vilnius
2042.
Praneškite
43rd Str. Po susirinkimo bus ..Draugo" administracijos tar išiaikymui būtina tinkamai ,Draugo" knygyną. Jis taip
pat padovanojo kelias savo
vaišes. Kviečiami visi nariai, o nautojoms, jeigu galite atlikti išbalansuota mityba.
paties
parašytos
knygos
Kybarto
priežiūroje
mankš
taip pat mielai laukiama ir šią svarbią paslaugą.
„Šalis,
kurioje
gyvenam"
eg
tinosi
ir
dabar
tebesimankšnaujų.
zempliorius.
Suprasdamas,
kad knygos pačios į Lietuvą
nenukeliaus, pridėjo 210 dol.
auką knygų persiuntimui.
Taip pat dėkojame visiems,
prisidėjusiems
knygomis ir
aukomis prieš šio svarbaus va
jaus Agute Tiškuvienė paau
kojo 195 dol.; po 100 dol. aukojo
Casimir Beiga, Danutė Janu
tiene, Juozas Pargauskas, Ne
mira Šumskienė, Stasys Po
cių lis. 85 dol. — Gražina
Kenter: 66 dol — Laima Vai
čiūniene: po 50 dol. — Paul
Mikšys, M Valiukevičius. A.
Valiuškis, M Vizgirda; po 40
dol Ona Daugirdiene. Anta
nas
Kuliošis: po 25 dol.—
Mana Gelažius, Ona Karta
nienė, Danute Penčylaitė. K.
Skėrys; po 20 dol.—Renata
Almskas, Elena Jasaitiene, Li
dija Vodopalienė; 15 dol.—
Emilija Pakštas, 12 dol. —
Kazimieras Skaisgirys;
po
10
dol.—Stasys
Škėma
ir
Apo
K t d e k f - <!i> • • - p r o g a m o k -1 J ū r a t e Kix:'<:•
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K V K iOlonija Tuskenienė.
mokiniai* dainuoja ..Ačiu T a u Dievuli" Mokiniai ta proga per .Saulutę". I.ietu\ r>s va i k , glohO:
•

burti), paaukojo rūbu ir /;ii>lu vargstantiems vaikučiams Lietuvoje
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Ilona Surgailienė
..Draugo" knygyno vedėja

«F V
v »

..Dainavos" ansamblio kamerinis choras

Gavėnia yra susikaupi
mo, maldos, pasninko ir pasi
ruošimo Kristaus PrisikėHmo
šventei metas. Lietuviškose
parapijose skelbiamos rekolekcijų-misijų datos, o šiemet
čikagiečių bei apylinkių lietu
vių misijoms pakviestas vado
vauti kunigas iš Lietuvos—
Rokas Puzonas. Nors jo pa
vardė mažai kam girdėta, bet
jo gyvenimo kelias būdingas
daugeliui lietuvių, okupacijos
dešimtmečius praleidusių tė
vynėje: tremtis, skurdas, pa
triotiškumas ir Dievo meilė.
Kun. R. Puzono vadovauja
mas Gavėnios susikaupimas
vyks tokia tvarka: kovo 6, 7 ir
8 d. Šv. Antano parapijoje Ci
cero, kovo 9, 10 ir 11 d. Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapi
joje Brighton Parke, o kovo 12.
13, 14 d. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijoje, Marąuette Par
ke. Visi lietuviai kviečiami
pasinaudoti Dievo malone ir
dalyvauti misijose artimiau
sioje sau parapijoje.
Tėviškės parapijos cho
ras kovo 9 d. ruošia savo ilgamečiui chorvedžiui Jurgiui
Lampsačiui pagerbimą jo 85
gimtadienio proga. Kaip dauge
liui tikriausiai žinoma, J.
Lampsačio vedamas Tėviškės
parapijos choras ankstyves
niais metais giedodavo ne tik
pamaldų metu bažnyčioje, bet
ir įvairiuose lietuviškuose ren
giniuose. Be to, choras yra
įgiedojęs dvi Vlado Jokūbėno
kūrybos plokšteles. Kūriniai
paties kompozitoriaus buvo
skirti Tėviškės parapijos cho
rui. Šiuo metu Vokietijoje te
begyvena vienintelė J. Lamp
sačio dukra prof. dr. Raminta
Lampsaitytė, Hamburgo aukš
tojoje muzijos mokykloje ruo
šianti operos dainininkus jų
profesijai.
Ji, kaip
pasi
žymėjusi pianistė, taip pat
važinėja su koncertais Vokie
tijoje, Lietuvoje ir kitose Euro
pos valstybėse. Pagerbimas
vyks Tėviškės parapijos salėje,
Čikagoje.
Lietuvos
Nepriklauso
mybės atkūrimo septintosios
sukakties paminėjimą rengia
Amerikos Lietuvių tautinė
sąjunga kovo 9 d., sekmadie
nį. Pradedama 11 vai. ryte šv.
Mišiomis Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčioje;
meninė ir akademinė dalis
vyks Pasaulio lietuvių centro
didžiojoje salėje 12:30 vai. p.p.
Visuomenė raginama gausiai
dalyvauti ir kartu švęsti šią
mūsų
tautos
džiaugsmo
šventę.
Daumanto-Dielininkaičio
jaunųjų ateitininkų kuopos
susirinkimas Šaukiamas sek
madienį, kovo 9 d., Aieitininkų namuose Lemonte, tuoj
po vaikų Mišių. Ketvirto ir
penkto skyriaus jauniai susi
tinka Pasaulio lietuvių centre
ir aplankys Tautodailės mu
ziejų.
PLB pirm. Bronius Nai
nys šį sekmadienį, kovo 9 d.
išvyksta į Lietuvą ir tarsis
būsimojo Pasaulio Lietuvių
Bendruomenes seimo reika
lais. Lietuvoje išbus penkioli
ka dienų.

lietuviškose apylinkėse. Ke
liones į kitas vietoves yra
Susitikome, būdamos ketve smagios: tenka ne tik pake
rių metų, Kriaučeliūnų vardo liauti su draugais, bet susi
Montessori mokyklėlėje, Mar pažinti su lankomos apylinkės
ą u e t t e Parke. Kartu užau lietuviais, kurie mus visada
gome, kartu lankėme šešta šiltai priima.
dieniais lituanistinę mokyklą,
„Dainavos" ansamblis pra
k a r t u šokome tautinius šo
dėjo naujus metus kelione į
kius, o dabar, nors mums j a u
Grand Rapids, MI. LB pak
užaugus ir gyvenimas skiria
viesti, atlikome Vasario 16si, mes kartu
dainuojame
tosios minėjimo
programą.
„Dainavos" ansamblyje. Esa
Grįžę tęsiame repeticijas, nes
me
draugės,
dainininkės,
kovo 9 d., sekmadienį, 3 vai.
„Dainavos" ansamblio narės.
p.p., Jaunimo centre koncer
Prieš 52 metus
L.M.K. tuosime, švęsdami JC 40 metų
„Dainava" įsikūrė Vokietijoje, jubiliejų. Kviečiame visus daly
pasibaigus Antrajam pasau vauti
koncerte
ir
pasi
liniam karui. 1951 m. sausio 27 džiaugti mūsų pastangomis,
d., Čikagoje atsikūręs, ansam kad visi galėtumėm pamiršti
blis pirmą kartą pasirodė kasdieninius rūpesčius ir su
šioje Atlanto pusėje. Mūsų lietuviška melodija mintimis
t a d a d a r nebuvo šiame pasau nukeliauti į gražiausią dainų
lyje. Tada ansambliui prik šalį—Lietuvą. Pasikvieskite ir
lausė mūsų tėvų karta. Dabar savo draugus, kad ir jie galėtų
mes—jaunoji „Dainava", o an pasidžiaugti dainaviečių dai
samblio vadovas—taip
pat navimu.
mūsų draugas Darius Polikaitis. Tikimės, kad j a m ne
J ū s ų visų lauksime ir aki
p r i t r ū k s energijos tęsti taip mis
ieškosime
„Dainavos"
puikiai j a m tinkančias diri koncerte. Taip, kaip mokyk
gento pareigas. Nesvarbu, ko loje, J ū s ų dalyvavimas bū
kio amžiaus dainininkai: jau tinas. Iki pasimatymo!
ni, a r dar jaunesni, „Dai
Alytė ir Aušra
navos" ansamblis priėmė vi
sus šiltai, priglaudė ne tik
m u s , bet ir visus kitus.
JAV LB Kultūros taryba
Nors mudviejų gyvenimo
praneša, kad spaudos platini
keliai skirtingi, randame laiko
mo vajus j a u užsibaigė—bent
k a s antradienį nuvažiuoti į re
iki kitų metų, kai Lietuvių
peticijas. Prisipažįstame, kad
fondas vėl skirs lėšų, kad tuo
k a r t a i s nelabai entuziastingai
būdu paremtų užsienio lietu
po ilgos darbo dienos į tas re
vių spaudą ir padėtų ją
peticijas važiuojame. Tačiau
užsiprenumeruoti
naujiems
repeticijose atgyjame, pamatę
skaitytojams. Šis vajus, kaip
D a r i a u s energingumą, įsipa
ir ankstesnieji, buvo labai
reigojimą ir meilę
dainai,
sėkmingas: į lietuviškos perio
dikos skaitytojų eilės įsijung<
kurią
ir
mes,
choristai,
netoli
350 naujų prenumera
jaučiame.
Smagiai
pralei
torių,
kurių
nemažą procentą
džiame repeticijas ir net ne
sudarė
neseniai
atvykę iš Lie
j a u č i a m e , kai, važiuodamos
tuvos.
Daug
buvo
ir jaunų
namo,
niūniuojame
naujai
šeimų, pirmą kartą užsipre
išmoktas dainas.
„Dainava" yra koncertavusi numeravusių lietuvišką laik
ne tik Čikagoje, bet ir kitose raštį.
„DAINAVA" KVIEČIA

Skelbimai
x
Janina
Levandausk i e n ė , Kazio duktė, ieško
savo tetos E l z b i e t o s La
zauskaitės-Radzevičienės,
arba jos vaikų. Skambinti:
708-423-4095, rašyti: 4613 W.
106th PI., Oak L a w n IL
6 0 4 5 3 , Albina R a m a n a u s 
kienė.
(sk)

x A l d o n a V. Kamantienė,
Dovvners Grove, IL apsiėmė
globoti
vieną
nelaimingą
našlaitį Lietuvoje, Obeliuose.
Našlaičio vardu gerajai glo
bėjai dėkojame! „Lietuvos
N a š l a i č i ų globos" komite
tas, 2711 W. St, Chicago, IL
60629.
(sk)

x TRANSPAK
praneša:
„14a. Maišiogalos būta jau
nemažos gyvenvietės. Įvedus
Lietuvoje krikščionybę, iš sep
tynių pirmųjų Lietuvos baž
nyčių viena 1387 m. buvo pas
t a t y t a Maišiogaloje, 1792 m.
miestui suteiktos Magdeburgo
teisės. 1802-1804 m. Maišio
galos miestelėnai atkakliai ko
vojo su valstybės patarėju, vie
tos dvarininkų A. Hauvaltu.
norėjusiu paversti juos bau
džiauninkais. P i n i g a i , siun
t i n i a i ir k o m e r c i n ė s siuntos
į Lietuvą. Maisto siuntiniai.
TRANSPAK, 4545 W. 63 St.,
C h i c a g o , IL 60629, tel. 773838-1050.
(sk)

x Šv. J u o z a p o garbei šv.
Mišių ir maldų novena pra
sidės kovo 10 d. ir tęsis iki 19
d. (7 vai. rytais), Marijonų
koplyčioje, prie „Draugo". No
rintieji šioje novenoje daly
vauti ir įsijungti su savomis
intencijomis kviečiami nedel
siant kreiptis: Marian Fat h e r s , 6336 So. Kilbourn
Ave., Chicago, IL 60629.
(pr.)
x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais me
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės
i Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road. Tel.
(312) 847-7747.
(sk)

