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Baltijos valstybės nori
saugumo garantų
Trijų prezidentų pareiškimas
Ryga, rugsėjo 30 d. (DPA) —
Baltijos valstybės siekia aiškes
nių saugumo garantijų iš Vaka
rų ir pilnateisės narystės
NATO, šeštadienį pareiškė Lat
vijos, Estijos ir Lietuvos prezi
dentai.
Estijos, Latvijos ir Lietuvos
prezidentai Lennart Meri, Gun
tis Ulmanis ir Algirdas Bra
zauskas išplatino pareiškimą,
kuriame apibrėžiami konkretūs
žingsniai regiono saugumui
stiprinti.
Prezidentai pareiškė, jog jų
šalys ketina sustiprinti diplo
matines pastangas ir užsitik
rinti visų Šiaurės Atlanto są
jungos valstybių paramą savo
siekiui tapti NATO narėmis.
Šis pareiškimas — tai atsakas
į JAV gynybos ministro William Perry tvirtinimą, kad
Baltijos valstybės nepasiruo
šusios narystei NATO. Tai jis
pareiškė rugsėjo 27 d., pridur
damas, kad vieną dieną visos
trys Baltijos valstybės taps
sąjungos dalimi. „Aš manau,
kad jos dar nepasirengusios
narystei, bet pabrėžiu žodžius
'dar ne' ", pasakė žurnalistams
W. Perry, kai šie jo paklausė
apie planuojamą NATO išplėti
mo pirmąjį etapą kitais metais,
nepaisant Rusijos pasiprieši
nimo.
Perry gyrė Baltijos šalis už
sunkų darbą, tobulinant gink
luotąsias pajėgas, už bendra
darbiavimą su NATO Bosnijoje
bei dalyvavimą programoje
„Partnerystė vardan taikos".
„Svarbiausia karinės sąjungos
savybė yra sugebėjimas apgin
ti savo nares, jei jos būtų už
pultos. Todėl kiekvienos NATO
valstybės karinės pajėgos turi
turėti nors minimalų pajėgumą
ir tam tikrą suderinamumą su
sąjungos nuomone. Baltijos
šalys dar neturi tokio pajėgumo,
bet jos labai daug dirba, kad jį
pasiektų", sakė William Perry.
Spaudos konferencijoje daly
v a v ę s J A V ambasadorius
NATO Robert Hunter pareiškė:
„mes iš pradžių norime įsiti
kinti, kad jos (Baltijos šalys) gali

Užsienio reikalų ministrų
nuomonė
Latvijos užsienio reikalų
ministras Valdis Birkavs
pareiškė, kad Latvija neat
sisakys siekio tapti NATO nare.
Lietuvos užsienio reikalų minis
tras Povilas Gylys pažymėjo,
kad Lietuva ir toliau sieks
įsijungti į sąjungą vienu metu
su kitomis Rytų Europos valsty
bėmis. „Šiuo metu nuomonė
apie ribotą NATO išplėtimą yra
gana įtakinga, bet Lietuva
mano, kad visos šalys, siekian
čios narystės sąjungoje, turi būti
priimtos vienu metu", sakė P.
Gylys.
Estijos pareigūnas pareiškė,
kad Talinas taip pat norėtų, jog
NATO suteiktų tam tikrus poli
tinius įsipareigojimus šalims,
kurios dabar netaps sąjungos
narėmis.
W. Perry: „ J ū s galite
didžiuotis s a v o kariais"
Lietuvos krašto apsaugos
ministras Linas Linkevičius
penktadienį gavo pagyrimų
kupiną JAV gynybos sekreto
riaus V/illiam Perry laišką,
kuriame jis džiaugiasi, kad
Lietuva pakvietė ateinančiais
metais savo teritorijoje sureng
ti dideles trijų Baltijos valstybių
karines pratybas. Perry laiške
teigia, kad pratyboms „Baltic
Chalenge'96" Latvijoje vado
vavę JAV instruktoriai gerai
įvertino Lietuvos karių pasiruo
šimą. „Jūs galite didžiuotis savo
kariais",
rašė JAV gynybos
sekretorius.
Tą pačią dieną William Perry
pareiškė apie Baltijos valstybių
nepasirengimą NATO narystei.

Pareiškimas dėl Lietuvos
narystės NATO

RUSUOS nestabilumo.

Atslen

kanti per Sibirą energetinė
krizė, streikų banga ir galima
Rusijos Šiaurės neaprūpinimo
katastrofa kelia didžiulių
klausimų jau šiandien. Baltijos
valstybių saugumas, mano Va
karų politikai, gali palaukti,
nors požiūris „galbūt joms nieko
neatsitiks" kaip tik nėra labai
atsakingas.
Šiame kontekste JAV gyny
bos sekretoriaus nuomonė, kad
Baltuos šalys dar nepasiruošiusios narystei NATO, turėtų
kelti ne suirzimą, o konkrečius
klausimus:
a) kadangi problema yra pasi
rengimas, tai ar NATO padės
sudaryti mums pasirengimo

tvarkaraštį?
b) kadangi 1997-ieji tikrai
nėra įstojimo metai, tai iš kur
atsiranda kliūčių Lietuvai
vienu metu su Lenkija pradėti
derybas dėl Lietuvos įstojimo į
NATO kada nors ateityje?
JAV kongreso Atstovų rūmų
rugsėjo 26 d. vienbalsiai priim
ta rezoliucija apie Baltijos regio
no ekonominę raidą, ekologinį
taisymą ir stabilumą pirmuoju
punktu pabrėžia trijų Baltijos
valstybių teisę vykdyti sava
rankišką užsienio politiką
NATO narystės klausimu. Tuo
būdu atmetamas Rusijos dikta
tas, dar sykį patvirtinama JAV
prezidento nuostata, kad jo
šalies interesas — Baltijos šalių
nepriklausomybė. Rezoliucijai,
už kurią turime pirmiausiai būti
dėkingi iniciatoriui Kongreso
atstovui Christopher Cox, ne
prieštarauja ir gynybos sekreto
riaus William Perry posakio ea-

naujienos

iRemiantis DPA. Reuter, BNS INTERFAX, ITAR-TASS,
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)

būti vėliau priimtos. Bet mes
ketiname plėsti ir stiprinti prog
ramą 'Partnerystė taikai', kad
jos nesijaustų atstumtos".
Baltijos valstybių prezidentai
savo pareiškime pažymėjo, jog
Baltijos šalys yra pasiryžusios
didinti išlaidas krašto gynybai
ir pasiruošti „gintis ir būti
pasirengusios ginti kitas Euro
pos valstybes".

Tėvynės sąjungos-Lietuvos
konservatorių pirmininko
Vytauto Landsbergio

V i l n i u s , rugsėjo 30 d. —
Vakarų blaškymasis dėl Balti
jos valstybių noro įstoti į NATO
gali būti paaiškinamas ne tik
taikstymusi prie Kremliaus
ketinimų, bet ir nerimu dėl

Pasaulio

Rugsejo 13 d Kaune, Gedimino gatvėje, ant Karinių oro pajėgų štabo pastato buvo atidengta
paminkline lenta generolui Stasiui Raštikiui. Iškilmėse dalyvavę Kauno įgulos padalinių kariai,
svečiai, gausiai susirinkę kauniečiai išgirdo gen S Raštikio kalbos, pasakytos 1970 m. Los
Angeles, minint Lietuvos kariuomenes 59-ąsias metines garso įrašą. Pažymint gen. Raštikio
100-ąsias gimimo metines, kalbėjo Lietuvos KAM vadovas Linas Linkevičius, Kauno vicemerė
Vincė Vaidevute Margevičiene, kiti oficialūs asmenys, šia proga Kauno Karo muziejuje buvo
atidaryta paroda, kurioje eksponuojami dar lig siotoematyti eksponatai, saugoti šeimos archyve,
Stasio Raštikio vardu numatyta pavadinti vieną iš Kauno gatvių bei kariuomenės kovinį jungini
Nuotr. „Kauno dienoje": Paminklinės lentos gen. S. Raštikiui atidengimo ceremonijoje dalyvavo
generolo dukros Laimutė Dabravalskienė, Meilutė Alksnienė ir (viduryje) dimisijos pulkininkas
Antanas Malijonis.

Lietuvos taikdariai grįžo
iš Bosnijos
peratoriaus Julijaus Cezario
žodžius iškilmėse
citavo
LITPLA-4 būrio vadas vyresny
sis leitenantai* Oarius Vaicikauskas, nuo šiol dirbsiantis
Generalino štabo Taikos palai
kymo skyriaus vyriausiuoju
specialistu.
Karių pagerbimo ceremonijo
je buvo prisimintas ir balandžio
mėnesį Bosnijoje tragiškai
žuvęs LITPLA-4 būrio taikdarys
vyresnysis leitenantas Normundas Valteris, kurio atminimas
įamžintas Danijos Viborgo tai
kos palaikymo pajėgų mokymo
centre. Čia jam ir drauge su
Dalis LITPLA-4 būrio karių lietuviu žuvusiam Danijos ka
pristatyta valstybės apdovano riui Arnei Andersenui atideng
jimams, kuriuos Kariuomenės tas paminklas.
dienos — lapkričio 23-osios —
Rugpjūčio pabaigoje grįžę iš
proga savo dekretu paskirti pusės metų misijos buvusioje
ketina prezidentas Algirdas Jugoslavijoje, kariai atostogavo
Brazauskas.
ir tuo pačiu savo ketinimus tar
„Padarėme tai, ką galėjome,
o kas gali, tegul padaro
geriau", šiuos Romos im-

Vilnius, rugsėjo 26 d. (AGEP)
— Atsikėpę po pusės metų tai
kos įgyvendinimo misijos Bosni
joje, ketvirtojo Lietuvos taikdarių būrio kariai renkasi
tolesnį savo gyvenimo, kelią.
Maždaug pusė jų dirbs Lietuvos
tarptautiniame taikos palaiky
mo pajėgų centre Rukloje, kita
dalis grįš į ankstesnę tarnybos
vietą arba užims aukštesnes pa
reigas įvairiuose ginkluotųjų
pajėgų daliniuose, o penki šio
būrio kariai taikos įgyvendini
mo misiją tęs drauge su Balti
jos taikos palaikymo bataliono
(BALTBAT) lietuviu kuopa.

Rugsėjo 26 d. Krašto ap
saugos ministerijoje surengtose
iškilmėse paskelbta apie tai, jog
trims šio būrio kariams suteikti
aukštesni kariniai laipsniai, du
taikdariai buvo apdovanoti var
diniais ginklais, o daugeliui bū
rio karių pareikštos padėkos.

Geležinkelio avarija
Klaipėdos rajone

K l a i p ė d a , rugsėjo 3 0 d.
(AGEP) - Pirmadienį 11 vai.
ryte Klaipėdos priemiestyje,
geležinkelio stotyje „Draugys
tė" pastebėta avarija. Prakiuro
viena iš ant geležinkelio bėgių
stovėjusių sąstato cisternų.

Č. Juršėnas pritaria Baltijos
šalių prezidentų pareiškimui
buvo, yra ir bus normalūs, geri
ir net labai geri santykiai su
visais kaimynais, ir tai yra
pagrindinė sąlyga jungiantis į
tarptautines ekonomines, poli
tines bei karines struktūras.
Anot jo, antinacionalinė poli
tika tai — „santykių su kaimy
nais kaitinimas, kiršinimas,
gadinimas".
Seimo pirmininkas pripažino,
kad Lietuva nėra taip pažengusi
techninio, ekonominio, karinio
pasiruošimo srityje kaip Dani
ja, Belgija ar kitos šalys. Tačiau
jis pabrėžė, kad Lietuvoje per
mė: „Baltijos šalys bus NATO pastaruosius metus nemažai
narės, jeigu to norės ir kada pa padaryta ta kryptimi ir kad
„esame teisingame kelyje".
sirengs".

Vilnius, rugsėjo 30 d. (AGEP)
— Seimo pirmininko Česlovo
Juršėno nuomone, „teisingai
pasielgė trijų Baltijos valstybių
prezidentai, kad ne po vieną
kalbėjo, o padarė bendrą pareiš
kimą aktualiu joms integraci
jos į NATO klausimu". Pirma
dienio spaudos konferencijoje jis
sakė, remias „visas diplomati
nes pastangas, kuriomis aiški
nama Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos pozicija".
Č. Juršėnas pabrėžė, kad
Lietuvos valstybinė politika

nauti ginkluotosiose pajėgose
derino su Krašto apsaugos mi
nisterijos ir Kariuomenės vado
vais. Pasak KAM Personalo de
partamento direktoriaus Anta
no Bernoto, beveik visų šio
būrio karių pageidavimai buvo
patenkinti.
LITPLA-4 būrys buvo dislo
kuotas netoli Dobojaus —
daugiau kaip už šimto kilo
metrų j Šiaurę nuo Tuzlos.
Šiaurės šalių ir Lenkijos
brigadai priklausiusio Danijos
bataliono karių gretose lietuviai
pusės metų misiją atliko drauge
su Estijos ir Latvijos taikdariais.
Beje, toje pačioje vietoje bus
dislokuoti ir Baltijos taikos
palaikymo bataliono (BALT
BAT) Lietuvos kuopos kariai,
kurie savo įgūdžius šiuo metu
tobulina Danijoje. Pusė jų
drauge su šios Šiaurės šalies
batalionu spalio 2 d. išvyksta j
Bosniją, o likusioji dalis prisi
jungs dar po penkių dienų.

Apie 1 toną iš 60 tonų joje bu
vusio anglies disulsido išsiliejo
ant žemės.
Klaipėdos miesto sukarintos
priešgaisrinės apsaugos dalinio
viršininko pavaduotojas pulki
ninkas leitenantas Algimantas
Kloviškis Eltai sakė, kad pagal
11:20 vai. gautą signalą į įvykio
vietą atvykę 30 dalinio darbuo
tojų ėmėsi švinu lopyti maždaug
15 centimetrų dydžio įtrūkimą,
per kurį bėgo skystis. 2 v. p.p.
skysčio nutekėjimas buvo sus
tabdytas.
Išsiliejęs skystis yra labai
nuodingas ir degus. Avarijos
padarinius likviduoja ir stoties
avarinės tarnybos, policija.
Žmonės maždaug kilometro
spinduliu nuo įvykio vietos yra
evakuoti. Sustabdžius skysčio
tekėjimą, maždaug 900 kvadra
tinių metrų užterštas plotas bus
barstomas gesintomis kalkėmis,
o po to oro mechaninėmis puto
mis. Cisternoje likęs skystis bus
perpumpuotas į kitą cisterną.
Gaisro išvengti pavyko, žmo
nės nenukentėjo. Avarijos prie
žastis ir padarytą žalą tiria
speciali komisija.
»-

v - _

Tirana. Devyni buvę Albani
Jeruzalė. Jungtinių Ameri
kos Valstijų prezidentas Bill jos komunistų partijos vadovai
Clinton sekmadienį pareiškė, teismo sprendimu turės praleis
jog Izraelio ministras pirmi ti už grotų iš viso 152 metus.
ninkas Benjamin Netanyahu ir Tokia bausmę Albanijos teismas
Palestinos prezidentas Yasser jiems paskyrė už dalyvavimą
Arafat sutiko kitą savaitę at genocide ir nusikaltimuose
vykti i Vašingtoną tartis dėl prieš žmoniją. Teismas pripa
padėties sureguliavimo regione. žino, jog kaltinamieji, tarp
Vašingtone įvyksiančios konfe kurių yra ir buvę slaptosios
rencijos tikslas — nutraukti Albanijos policijos vadovai, įsakė
praėjusią savaitę Izraelio ir ištremti daugelį žmonių į šalies
Palestinos pasienyje kilusią provinciją vien ui jų antikomu
nistinius įsitikinimus. Penki iš
smurto bangą.
devynių
kaltinamųjų yra pasi
Bill Clinton apie būsimąjį
traukę
iš
Albanijos, todėl buvo
aukščiausio lygio susitikimą
nuteisti
už
akių. Po komunisti
paskelbė dar prieš gaudamas
nio
režimo
žlugimo Albanijoje
palestiniečių ir Egipto sutikimą
jame dalyvauti. Manoma, kad jau nuteisti 23 buvę komunistų
tokį žingsnį Clinton žengė būgš partijos ir slaptosios policijos
taudamas, kad jo palaikoma Tai vadovai.
kos proceso politika gali žlugti
Rusijos prezidentas, kal
likus vos penkioms savaitėms
bėdamasis
su gynybos ministru
iki JAV prezidento rinkimų.
Igor Rodionov, kuris aplankė jį
Benjamin Netanyahu savo
Centrinėje klinikinėje ligoni
ruožtu pareiškė, jog tikisi, kad
nėje Maskvoje, kad atsiskaitytų
būsimoji konferencija padės vėl
apie savo konsultacijas su
atstatyti taiką regione.
NATO valstybių gynybos minis
Kairas. Sekmadienį, praėjus trais Bergene, pareiškė, kad
dienai po to, kai pasienio ruože NATO pirmiausia turi susitar
tarp Gazos sektoriaus ir Egipto ti su Rusija, o jau tik po to refor
palestinietis policininkas užėmė muotis ir plėstis. Pasak B.
Izraelio pasienio postą ir jame Jelcin, NATO siūlo atvirkštinę
iškėlė Palestinos vėliavą, buvo tvarką — iš pradžių plėstis, o po
ramu. Egipto agentūra ME to susitarti su Rusija, bet Ru
NA pranešė, jog Izraelio kariš sija su tuo nesutiks.
kiai atstatinėja spygliuotas už
Estijos prezidertas Lennart
tvaras, kurias riaušių metu bu
Meri pareiškė, kad jo šalis
vo išvertę palestiniečiai demon
neturi teritorinių pretenzijų
strantai. Užgrobtasis pasienio
Rusijai ir pasiruošusi pasirašyti
postas buvo grąžintas Izreaeliui.
sutartį dėl valstybinės sienos.
Tačiau derybose su Rusija Estija
J u n g t i n ė s T a u t o s . Per
negalinti atsisakyti 1920 m.
pastarąsias dienas 92 valstybės
Tartu taikos sutarties kaip
pasirašė branduolinių bandymų
šalies valstybingumo pagrindo.
uždraudimo sutartį.
Tai prezidentas pasakė ketvir
Pirmasis pasirašymo procesą
tadienį susitikęs su Estijos ir
rugsėjo 24 d. pradėjo JAV
Šveicarijos žurnalistais.
prezidentas Bill Clinton. Vėliau
sutartį pasirašė kitos branduo
Laikraštis „Dagens Nyheter"
linę ginkluotę turinčios vals pateikė Švedijos parlamentaro
tybės — Rusija, Prancūzija, tvirtinimą, jog Švedija infor
Didžioji Britanija ir Kinija.
maciją apie Rusiją gali gauti
Kad sutartis įsigaliotų, reikia Baltijos valstybėse esančių ra
kad ją ratifikuotų 44 valstybių, diolokacinių prietaisų pagalba.
kuriose veikia branduoliniai Anot jo, kuriant šias radarų sto
reaktoriai, įstatymų leidėjai. In tis Baltijos ' alstybėse, Švedija
dija, kurios parašas po sutartimi skyrė 40 mlr. kronų ir dabar jos
būtinas, pareiškė, jog „niekada ginkluotosios pajėgos gali per
nepasirašys sutarties, nei dabar, šias stotis gauti informaciją.
nei vėliau", kol nebus oficialiai
susitarta dėl visos branduolinės
Rusijos Valstybės Dūmos
ginkluotės sunaikinimo. Kol
kas iš 44 valstybių, kurių vado NVF -eikalų ir ryšių su tėvynaivų parašai būtini po sutartimi, nia;<-. omiteto pirmininko pava
duotojas Anatolij Čechojev per
ją pasirašė 37.
spaudos konferenciją Valstybės
Kaliningrado srities ad Dūmoje pareiškė, kad Estijos
ministracijos vadovas pareiškė, vadovybė vis labiau linksta į
turis informacijos, rodančios, antirusiškas pozicijas, dabar
kad į valdžią srityje veržiasi Estijoje baigiamas teisiškai api
asmenys, prisidėję prie Čečeni forminti diskriminacinis reži
jos konflikto sukėlimo. Jis taip mas. Jo duomenimis, iš 500,000
pat pasakė, kad srities „germa rusakalbių gyventojų Estijos
nizacijos" problema yra išgal pilietybę gavo tik 190,000. A.
vota.
Čechojev pasiūlė imtis ekonomi
nių sankcijų prieš Estija,
uždrausti laivams su Rusijos
Prasidėjo įtariamojo vėliava įplaukti į Estijos uostus,
žurnalisto V. Lingio rekomenduoti Rusijos, kitų
NVS šalių komercinėms ir vals
nužudymu apklausa tybinėms
struktūroms negabenti
savo
krovinių
per Estijos te
Vilnius, rugsėjo 30 d. f AGEP)
ritoriją.
— Pirmadienį pradėta vieno
„Vilniaus brigados" vadeivų IgorioTiomkinoapklausa. I Tiom
KALENDORIUS
kinas apkaltintas bendrinin
kavimu nužudant žurnalistą Vi
Spalio 1 d.: Šv. Terese
tą Lingį, turto prievartavimu ir Kūdikėlio Jėzaus (1873-1897'.
gaujos organizavimu. Vilniaus Remigijus, Emanuelis, Jonile.
pirmosios apylinkės teismo Regimantas. 1602 m. mirė rašy
teisėja Nijolė Piškinaitė sekma
tojas Jonas Bretkūnas. 1885 m
dienį jam paskyrė kardomąją gimė valstybininkas kun. My
priemonę — suėmimą.
kolas Krupavičius
„Vilniaus brigados" vadeiva į
Spalio 2 d.: Šventieji Angelai
Lietuvą buvo atgabentas penk sargai: Modestas. Liza. Girdutis.
tadienį iš Vokietijos
Pavandė.
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
PASAULYJE

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
KAIP DAŽNAI REIKĖTŲ
TIKRINTI CHOLESTEROLĮ?
D A N I E L I U S DEGĖSYS.M.D.
Šiais laikais cholesterolis yra
populiari tema. American College of Physicians visai neseniai
padarė formalų pareiškimą, kad
žmonės per dažnai tikrina cho
lesterolį ir kad taip dažnai jį
tikrinti . e r a re; lalo, ypač se
nesniems žmonėms. Žmonėms
turintiems daugiau kaip 70
metų amžiaus cholesterolio kie
kis organizme natūraliai mažė
ja, be to, tokiame amžiuje cho
lesterolis kraujo indams nėra
toks pavojingas kaip jaunystėje.
Senstančio žmogaus arterijos
tampa daugiau atsparios cho
lesterolio telkiniams, kurie
jauno žmogaus arterijas suga
dina. Pagal American College of
Physicians, cholesterolis turėtų
būti tikrinamas vyrams nuo 35
iki 65 metų, ir moterims nuo 45
iki 65 metų. Vyresniems, negu
65 metai, cholesterolis neturėtų
būti tikrinamas dažniau negu
kas penkeri metai.
Prieš šį pareiškimą pasisakė
American Heart Association ir
kitos sveikatos apsaugos orga
nizacijos. Jų nuomone, choles
terolis turi būti tikrinamas
visiems žmonėms, turintiems
daugiau negu 20 metų, nepai
sant, kokio amžiaus jie bebūtų.
Jie sako, kad tokio tikrinimo
tikslas yra ne tik nustatyti,
koks yra bendras cholesterolio
kiekis kraujyje, bet svarbiau
yra nustatyti blogo ir gero cho
lesterolio santykį ir jį atitinKamai reguliuoti.
Cholesterolis į kūną patenka
su maistu, bet kepenys jį irgi
gamina. Jis yra reikalingas
kūno audinių metabolizmui ir
įeina į įvairių hormonų sudėtį,
prisideda prie vitamino D me
tabolizmo ir kūno ląstelių
sienelių standrumo palaikymo
bei imuniteto stiprinimo. Jeigu
mes negautumėm cholesterolio
su maistu, tai kepenys jo
pagamintų tiek, kiek organiz
mui reikia. Cholesterolis ran
damas riebaluose, todėl, valgant
riebų maistą, organizme susida
ro jo perteklius, jis susikaupia
arterijose ir jas užblokuoja. Toks
arterijų užblokavimas yra ypač
pavojingas koronariniuose šir
dies induose, nes širdies rau
muo, negaudamas pakankamai
kraujo, staigiai miršta. Choles
terolis kraujyje cirkuliuoja
mažų ir didesnių lašelių forma.
Tie lašeliai būna apsupti balty
mine medžiaga ir yra vadinami
lipoproteinais. Didesni lašeliai
yra vadinami žemo tirštumo
lipoproteinais ir žymimi LDL
raidėmis (blogas cholesterolis).
Maži lašeliai yra vadinami
didelio tirštumo lipoproteinais
ir žymimi raidėmis HDL (geras
cholesterolis). LDL išnešioja
cholesterolį po visą organizamą
ir sudeda jį audiniuose bei orga
nuose. Nesunaudotas choleste
rolis plaukioja kraujyje arba
susikaupia ant kraujo indų
sienelių. HDL 'geras choleste
rolis) surenka nesunaudotą
cholesterolį ir nuneša jį į
kepenis, kur jis būna perdirbtas
j tulžies junginius ir kartu su
išmatomis pašalintas ir orga
nizmo.
Turintieji dicklį bendro cho
lesterolio kiekį daugiausia turi
padidintą žemo tirštumo LDL
kiekį. The John Hopkins Medi
cinos mokykla rekomenduoja,
kad suaugusiems, sveikiems ir
niekuo nesiskundžiantiems
asmenims, kurių LDL yra per
160 miligramų, arba tiems,
kurių LDL yra per 130 mili
gramų, bet jie dar turi aukštą
kraujo spaudimą arba žemesnį
negu 35 miligramai HDL kiekį,
jiems cholestrolį reikia tikrinti
dažniau, mažinti LDL ir didi
nti HDL. Visiem* kitiem*, ne
turintiems širdies ligų, choleeterolj tikrinti dažniau negu kas

oenkeri metai nėra reikalo.
HDL organizme didėja žmo
gui sportuojant, prisilaikant
vegetariškos dietos bei varto
jant mažus kiekius alkoholio (ne
daugiau kaip 3 uncijas dienoje).
Moterys iki 65 metų amžiaus
turi daugiau HDL negu vyrai,
dėl to jos serga širdies priepuo
liais rečiau negu vyrai. Po 65
metų jų LDL sumažėja ir pri
lygsta vyrų cholesterolio
kiekiui, Gerai sveikatai palai
kyti pageidaujamas HDL kiekis
kraujyje yra 50-60 miligramų.
American Heart Association
aiškina, jog studijos rodo, kad
padidintas cholesterolis seniems
žmonėms kenkia lygiai taip,
kaip ir vidutinio amžiaus žmo
nėms, ir kad jo mažinimas
duoda lygiai tokius pat gerus
rezultatus, kaip asmenims,
jaunesniems negu 65 metai
amžiaus. Žinoma, vyresniems,
negu 75 metų, cholesterolis
įtakos sveikatingumui neturi ir
jo mažinimas tokiame amžiuje
mažai ką padeda.
Cholesterolio studijos buvo
daromos daugeliu atvejų su
jaunesniais negu 65 metų
asmenimis. Tokio amžiaus
žmonėms, turintiems širdies
ligas, padidintas cholesterolis
didina širdies priepuolių pavojų.
Todėl kardiologai ragina mažin
ti cholesterolį visų pirma dieta,
valgant daugiau daržovių ir vai
sių, ir mažinant riebalus. Bet
tiems, kuriems toks gydymas
nepadeda, patariama gydytis
vaistais. Profesorius Brovvn,
Washington School of Medicine,
Seattle, gydė vaistais 146 vyrus,
turinčius aukštą LDL choles
terolį su ryškiais koronarinių
indų pakitimais. Po dviejų su
pusę metų vaistais gydytų gru
pėje, 73% turėjo mažiau širdies
atakų, negu vaistais negydytų
grupėje. Toks širdies atakų
didelis sumažėjimas buvo susi
jęs su 39% LDL cholesterolio
sumažėjimu. Taigi, vaistais
galima sumažinti LDL choleste
rolį. Yra apskaičiuota, kad,
sumažinus bendrą cholesterolį
1%, širdies priepuolių pavojus
sumažėja 2%.
Šiuo metu Amerikoje daugiau
negu du milijonai žmonių, 65
metų arba vyresnių, vartoja
vaistus cholesterolio mažinimui.
American College of Physicians
sako, kad tiems, kurie yra turėję
širdies priepuolius, toks gydy
mas yra geras, bet kitiems, ku
rie jaučiasi sveiki k nėra sirgę
širdies 'igomis, padidinto cho
lesterolio gydymas vaistais ne
tik nereikalingas, bet net pavo
jingas, nes vaistai duoda paša
linį veikimą, kenkia kepenims
ir gali sveiką žmogų padaryti li
goniu. Jie net sako, kad sveikos
moterys turinčios daugiau kaip
65 metų, kurios turi padidintą
cholesterolį jaučiasi geriau negu
tos, kurios turi mažesnį choles
terolio kiekį.
SUVAŽIAVIMAS
SVEIKATOS APSAUGOS
MINISTERIJOJE
Š.m. liepos 20 d. įvyko Kole
gijos suvažiavimas, kur buvo pa
kviesti ir kiti ministrai. Po mi
nistro dr. A. Vinkaus sveiki
nimų, svečių pristatymų ir pra
n e š i m ų ministras perdavė
toliau vesti suvažiavimą pava
duotojai sekretorei dr. Degu
tienei. Pranešime darbotvarkėje
buvo: susirūpinimas natūralaus
gyventojų prieaugiu; padidintas
mirtingumas; plitimas tuberku
liozes susirgimų, ypač Alytaus
rajone; padaugėjimas alko
holizmo Kauno kraite; praras
ta gyvenimo viltis; širdies ligų
susirgimo padaugėjimas; dar
bingo amžiaus metai, suristi su

Kun. Antanas Ivanauskas fkairpjei su Teisių vysk. J Vaičium jubiliejaus
šventėje.
v

PENKIASDEŠIMT METŲ DIEVO IR
ŽMONIŲ TARNYBOJE
Iš gausios Ramanauskų šei
mos (9 vaikai), kuri išsišakojo į
Ivanauskų. Norkų, Macaičių ir
Šepučių šeimas, 1921 m. gimė
Antanas Ivanauskas, 1941 me
tais Antanas, kurį mes vadino
me Antaniuku, įstojo į Telšių
kunigų seminariją. 1946 metais.
vyskupo Prano Ramanausko
įšventintas kunigu. Laike trejų
metų kunigas Antanas buvo
siuntinėjamas net į aštuonias
parapijas. Kunigas savo laiške
rašo: „Man, kaip girdėjote, 10
metų teko vargti tolimoje šiau
rėje, anglių kasyklose. Labai
pakenkė plaučiams, širdžiai ir
net akims. Dažnai tenka gydy
tis ligoninėse. Aš net menkai
bematau". Toliau kun. Antanas
rašo: „Aš, kiek pajėgiau, dar
bavausi. Kai su manimi baigę ir

nebuvę tremtyje, jau prieš 18-20
metų visi yrą mirę. O aš vienas,
Dievui padedant, net daugiau
kaip penkiasdešimt metų darba
vausi savo pasaukime ir niekur
nesnaudžiau. Gal todėl kritau
valdžiai į akis ir vienas, iš visos
laidos, vargau nežmoniškose sąlygose lageryje. Tik vienas iš
mūsų laidos Sulaukiau 50 metų
jubiliejaus".
Kun. Antanas į Sibirą buvo iš
vežtas 1949 metais. I šiaurinę
Komi respubliką, į Intos lage
rius. Teistas buvo už akių Mask
voje. Paleistai su teismo spren
dimo panaikinimu 1956 metais
grįžo į Lietuvą. Telšių vyskupo
buvo išsiųstas į Karaliaučių, iš
kurio, pagrasi/itas kalėjimu vie
tinės valdžios.'furėjo pabėgti. Po
to vikaravo Kretingos parapijo
je. Vėliau ėjo klebono pareigas
Mosėdyje, Kuliuose, Rietavo ir
Šilalės parapijose.
1996 m. birželio 16 d., kun.
Antanas Ivanauskas atšventė
dvi šaunias sukaktis: 50 metų
kunigystės jubiliejų ir 75-tąjį
gimtadienį. Mielas Antanai,
visa tavo giminė, Lietuvoje ir
išeivijoje linki dar daug dar-

EUCHARISTIJOS
BIČIULIU REKOLEKCIJOS
Rugpjūčio 17 d. Kaune, Palai
mintojo arkivysk. Jurgio Ma
tulaičio namuose, buvo sureng
tos kasmetinės tradicinės Lietu
vos Eucharistijos bičiulių (EB)
rekolekcijos, kurioms vadovavo
ir šv. Mišias aukojo kun. Lion
ginas Virbalas, SJ. Per šv. Mi
šias du nauji sąjūdžio nariai
davė Eucharistijos Bičiulių prie
saiką. Pirmosios ir antrosios
konferencijų tema buvo „mąsty
mas". Rekolekcijų vadovas kvie
tė dalyvius apmąstyti, kaip juos
Dievas vedė šiuo laikotarpiu,
kokie svarbiausi įvykiai buvo jų
gyvenime. Kun. L. Virbalas pa
stebėjo, kad žmogui, „turtingam
savimi", „Dievo nereikia".
Trečioji konferencija buvo skir
ta kryžiaus ir Eucharistijos ap
mąstymui. Po konferencijų vyko
diskusijos tikėjimo klausimais.
Eucharistijos Bičiuliai yra
katalikų sąjūdis, vienijantis i
tuos, kurie s i e k i a g i l a u s Į
maldos ir rankos gyvenimo bei
veiklios artimo meilės per nuo
širdžią vienybę ir ypatingą
pamaldumą Eucharistiniam Jė
zui. Eucharistijos Bičiuliai,
pasak Kauno EB grupelės va
dovo Z. Mištauto, rūpinasi iš
saugoti, palaikyti ir puoselėti
Eucharistijos garbinimą, dažnai
priimti sakramentus, ypač At
gailos ir šv. Komunijos. Jie
mokosi iš Eucharistinio Jėzaus
mylėti žmones taip, kaip save
aukodamas mylėjo Jėzus.
Pagrindiniai EB tikslai —
vidinio gyvenimo ugdymas per
vienybę su Viešpačiu ir glaudus
ryšys su Bažnyčia per sakra
mentus. EB sąjūdis susikūrė
1969 metais. Jį palaimino kar
dinolas Vincentas Sladkevičius,
anuomet buvęs vyskupu trem
tiniu. Šio sąjūdžio iniciatorė
buvo ses. Gema Stanelytė. Pir
mieji į EB sąjūdį įsitraukė
kauniečiai ir šiauliečiai.
Šiuo metu Eucharistijos
Bičiulių yra Vilniuje, Kaune,
Kretingoje, Šiauliuose, Alvite.
Daugelis sąjūdžio narių sovie
tinės okupacijos metais aktyviai
dalyvavo leidžiant ir platinant
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kroniką". Apie 20 iš jų yra
kalėję už savo įsitikinimus, kiti
buvo saugumo persekiojami ir
tardomi. Šiuo metu Eucharis
tijos Bičiulius globoja kun.
Jonas Boruta, SJ, ir tėvai
jėzuitai.

alkoholio vartojimu; apsinuo
dijimai namų gaminiais, cirrhojpsis, transporto traumos ir
(„Bažnyčios žinios", Nr. 16)
savižudybės. Daugėja moterų
sergančių gimdos kaklo,
bingų metų, Dievo ir žmonių
krūties, skrandžio vėžiu, ūmiu
tarnyboje.
miokardo infarktu. ŽIV žinomų
Pusbrolis Č. Norkus
susirgimų yra 33 — o AIDS turi
Los Angeles.
3. Sifilis yra pagausėjęs —
užkrėtimais kaltinami atvykę
rytiečiai. Vilniaus miesto gim
dymo namuose 36 motinos 1995
m. buvo užsikrėtusios sifiliu.
Gydytojui per metus tenka 5
ligoniai sergantys šia liga.
1997 m. kiekvienam gydytojui
bus 266 litų skirta gydymui.
Kitais metais bus gauta
20,000,000 dolerių technologijai
nupirkti. Lietuvoje yra 300,000
invalidų.
įvyko diskusijos. Gamtos
apsaugos ministro pavaduotojas
dėl pagausėjimo plaučių susir
gimų kaltina automobilių
padaugėjimą Lietuvoje. Vokie
tijoje niekas pasak jo, neva
žiuoja automobiliais, senesniais
kaip 10 metų, o juos parduoda
užsieniečiams. Tos mašinos
neturi dujų išmetimų konvertorių. Vokietijoje jau veikia draudžiantieji įstatymai. Tas aenaa
mašinas gausiai perka lietuviai.
Bus įvestas įstatymas, kad
senesnės nei dviejų metų
mašinos būtų pertvarkytos,
įdedant dujų valymo konverto
rius.
Suvažiavimą lankė beveik
visi vyriausi ligoninių gydytojai
arba jų pavaduotojai ir ministro
pakviesta LML narė Pranė Šlutienė. {vyko ilgos diskusijos ir
konkretus nuosprendžiai.
Šilalės bainyr.a kurioje kun A Ivanauskas klebonauja jau 10 n a t ų .
Pranė Slutienė
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LENKIJOS BAŽNYČIA
KVIEČIA I KOVA SU
ALKOHOLIZMU

Lenkijos Katalikų Bažnyčia
kviečia ryžtingai kovoti su alko
holizmu. Bažnyčia turėtų at
sisakyti laidoti nelegalius pre
kiautojus alkoholiu, rašo Lowicz
vyskupas Alojzy Orszulik laiš
ke, kuris liepos 28 d. buvo per
skaitytas visose šalies bažnyčio
se. Alkoholikams, pasak jo, gre
sia amžinasis pasmerkimas.
„Neleiskime, kad mus valdytų
velnias, verčiantis mus apgau
lingai tikėti, jog žmogaus laimę
galima rasti alkoholio butelyje",
tvirtina jis. „Visi žinome, kad
alkoholio vartojimas griauna as
mens pusiausvyra, paralyžuoja
jo judesius bei gebėjimą mastyti,
didina agresyvumą. Asmuo,
kankinamas šios ligos, išleis
paskutinį grašį alkoholio lašui,
kad save apnuodytų, per tai
griaudamas savo sveikata ir pa
žeisdamas savo krikščioniškąjį
orumą", priduria jis.
Alkoholis taip pat griauna
šeimas, yra nelaimingų atsitiki
mų darbe.katastrofų ir santuo
kinės ištkimybės laužymo prie
žastis. Juo užtvindomos vestu
vės, laidotuvės ir krikštynos,
rašo vyskupas, kuris sykiu yra
Lenkijos Vyskupų konferencijos

B

visuomenės informavimo prie
monių komisijos pirmininkas.
Statistikos duomenimis, Len
kija pagal alkoholio suvartojimą
pasaulyje užima trečią vietą po
Rusijos ir Rumunijos. 10 proc.
suaugusiųjų laikomi alkoholi
kais. Du penktadaliai vaikų su
siduria su alkoholio pro
blemomis, dėl šios priežasties
išyra 28 proc. santuokų. Rugpjū
tį Lenkijos Katalikų Bažnyčia
paskelbė „abstinencijos mė
nesiu".
(„Bažnyčios žinios", Nr.I5)
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BALTIJOS KRAŠTAI
TAMPA „NIEKIENO
ŽEME"
VYTAUTAS BIELIAUSKAS
Penktadienį (rugsėjo 27 d.)
JAV Krašto apsaugos ministras
(sekretorius) William Perry,
dalyvaudamas NATO krašto ap
saugos ministrų suvažiavime
Bergene, Norvegijoje, pirmą
kartą viešai patvirtino, jau nuo
kiek laiko suponuojamą, Ame
rikos negatyvų apsisprendimą
dėl Baltijos kraštų narystės
NATO. Jis ten pasakė, kad Lie
tuva, Latvija ir Estija nesančios
tinkamai pasiruošusios būti
priimtoms į NATO. Jo nuomo
ne, šie kraštai gali būti
pakviesti tapti NATO nariais,
kada vėliau. "Tai nereiškia
niekuomet „ne" — tik „ne Šiuo
metu", pasakė Jerry. Jis sakė,
kad Baltijos kraštai negali būti
traktuojami lygiai su kitomis
Europos valstybėmis, kaip Len
kija, Čekija ir Vengrija, kurių
priėmimas į NATO bus netru
kus svarstomas, nes šios valsty
bės ligi šiol nėra sugebėjusios
sudaryti demokratines valdžias
ir įvesti rinkos ekonomiją. Šis
Perry pasisakymas yra labai
nemalonus Lietuvai, Latvijai ir
Estijai, kurios dėjo labai daug
pastangų pasiekti tinkamo ly
gio, reikalingo tapti NATO
narėmis. Dažnai paskiri JAV ir
kitų Europos valstybių atstovai
yra tvirtinę, kad Baltijos
valstybės esančios gerai pasi
ruošusios ir tikrai gali turėti
vilčių būti priimtomis į NATO.
Deja, dabartinė realybė rodo,
kad tai buvo netiesa. Taip pat
yra sunku suprasti, kodėl minis

tras Perry Bergene pasisakė,
prieš Lietuvos naryste NATO,
kai tuo tarpu jis tą pačią dieną
nusiuntė Lietuvos Krašto ap
saugos ministrui L. Linkevičiui
laišką, kuriame labai pagyrė
Lietuvos karo pajėgų „gerą
pasiruošimą". Turbūt tai yra
tipiška politinė retorika JAV
busimųjų rinkimų akivaizdoje,
bet toks dvilypiškumas niekam
naudos neduoda.
„Niekieno žemės" sąvoka ir
jos įgyvendinimas
Norėdama pataikauti Rusijai,
JAV vyriausybė deda visas
pastangas užtikrinti Rusijos
saugumą ir turbūt taip pat jos
įtakos sferas. Rusijos Krašto Ap
saugos ministras Igor Rodionov
buvo taip pat susitikęs su
NATO ministrais rugsėjo 26 d.
Bergene, kur j i s su j a i s
diskutavo taikos įgyvendinimą
Bosnijoje. Jis pabrėžė, kad nesą
jokio „strateginio būtinumo"
išplėsti NATO, nes „dabar Rusi
ja nesudaro niekam jokio
karinio pavojaus". Jis sakė, kad
Rusija, nepaisant nuomonių
skirtumų, bendradarbiaus su
NATO.
Šiame pasitarime buvo priim
ta išvada, kad Rusija galės būti
pakviesta tapti NATO nare, bet
jos narystė bus be balsavimo
teisės.
Pagal kitų agentūrų žinias,
kai kurie ministrai galvoję, kad
gal būtų geras ženklas, jei JAV
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Kryžius pakelėje. Biritonas.

TĖVYNĖS LABUI
BALYS RAUGAS
30
Visiems
paplojus, senoji Ilgūnienė pakvietė pakelti vyno stiklus
į jaunavežių sveikatą, o išgėrus, pasigirdo „Ilgiausių
metų". Jautė pareigą tarti porą žodžių ir Keraitis, kreip
damasis į tėvus, gimines ir svečius, pasisakė esąs lai
mingas, vedęs Danutę Ilgūnaitę. kurios brolis buvęs jo
artimiausias bičiulis. Prisiminė ir savo viešnagę šioje
sodyboje 1918 metų rudenį, kai mažytė Jono sesutė
Danutė, kaip jis tada pasakęs, buvojau išvykusi į Kauną
pas gerąją tetą, Ir šypsodamasis pabrėžė:
— Nemelavo mano bičiulis Jonas — aš ją ten ir su
radau. . Abu pajutome, kad esame skirti vienas kitam
ir štai šiandien esame su jumis, kaip vyras ir žmona.
Ačiū jums visiems už malonų priėmimą!
— Galėtumėte ir dažniau mums pasirodyti, — ištarė
motina.
—Manai, kad taip jau lengva pasitraukti nuo viso
kių darbų, — atkirto teta. — O, be to, kiek kartų aš tave
mačiau Kaune?
Na, tai dabar jau lyg ir į varinius einate, - susi
rūpino tėvelis, — Danute, uždainuok! Dainos kalba gra
žiausia.
— Gerai. Bet pritarkite visi! Aš dar atsimenu iš vai
kystės laikų, kurią jaunimas labai mėgo. Ir užtraukė
Mnrc v*»trn«» n 9 i n a n i p m » «

ir Rusija pasirašytų pasižadėji
mą apginti Baltijos valstybių
saugumą. Nuostabus pasiūly
mas: du „draugai" Baltijos
valstybes apgins, bet kas joms
sudaro didžiausią pavojų, jei ne
Rusija? Nejaugi ne tik norima
padaryti Baltijos kraštus „nie
kieno žeme", bet net dargi duoti
Rusijai jas „globoti". Kaip sena
lietuviška patarlė sakydavo:
„padaryti ožį sodininku (kuris ir
medžių vaisius ir žieves
nugrauš).
Baltijos valstybių reakcija
Be abejo, Lietuva, Latvija ir
Estija buvo labai nuviltos min.
Perry pareiškimu. Lietuvos UR
ministerija, kaip pranešė BNS,
sakė, kad buvo „atkreiptas
dėmesys" į W. Perry pasisakvmą ir išreiškė „nustebimą" dėl
jo kriterijų, panaudotų savo
sprendimui pagrįsti. Ką gi
galima daugiau daryti, kai
mažesnėms valstybėms tenka
būti didžiųjų valstybių žaidimo
figūrėlėmis? Be abejo, Rusija
nenori turėti NATO arčiau savo
sienų. Šiuo metu Lietuva, Lat
vija ir Estija turi sienas su Rusi
ja ir tuo būdu jos gali būti im
amos kaip „buferiai" prieš
NATO. Ypač būtų gerai, jei
tokie „buferiai" būtų Rusijos
„prižiūrimi". Rusijai taip pat
svarbu turėti lengvą kontaktą
su savo „karine stovykla".
Kaliningrade, kurį ji dabar yra
gavusi per Lietuvos teritoriją.
Jei Lietuva taptų NATO nare,
tai gal ji pradėtų priešintis dėl
kasdieninių Rusijos karinių
transportų Lietuvos geležinke
liais. Rusija skundžiasi, kad jos
piliečiai ir etniniai rusai yra
„skriaudžiamos mažumos" Bal
tijos kraštuose. Vakarai šias
nesąmones neretai priima kaip
faktus. Štai „vargšai rusai",
kurių masės buvo kolonizuotos
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje ir
kurie dabar šių kraštų nenori
palikti, turi gauti specialias
mažumų privilegijas. Dabar, kai
šie kraštai mėgina atsigauti po
sovietinės (rusiškos) okupacijos,
kuri taip sunaikino jų ekonomi
jas, jie turėtų atsiprašinėti savo
buvusių okupantų ar jų palikuo
nių. Bet už ką?

Danutė

KULTŪROS MINISTERIJOS
ŽINIOS
M.K. ČIURLIONIO
TĖVIŠKĖJE VĖL
SKAMBĖS MUZIKA
1996 m. rugsėjo 22 d. Senojo
je Varėnoje, Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje buvo atidarytas
muzikinės kultūros centras.
Bažnyčioje pastatyti, iš Pietų
Anglijos atvežti, vargonai, ku
rių išmontavimo, pervežimo ir
sumontavimo bei restauravimo
išlaidas — 80,000 Lt. apmokėjo
Kultūros ministerija. Pirma
jame koncerte vargonavo prof.
L. Digrys, dalyvavo solistas V.
Noreika, smuikininkė A. Aukš
tikalnytė, Lietuvos radijo ir
televizijos vaikų choras (vadovė
— R. Maleckaitė). 121-osios
tautos genijaus gimimo metinės
sutapo su naujųjų vargonų
gimtadieniu.
Pasak šventės svečio kultūros
ministro J. Nekrošiaus, ne vel
tui šio rudens ekvinokcijos
vidurdienį virš „Pavasario sona
tos" ir „Miško" autoriaus
gimtinės dangaus žydrynėje
nebuvo nė vieno debesėlio.
M.K. Čiurlionio draugijos Se
nosios Varėnos skyrius ir
Lietuvos muzikų rėmimo fondas
sudarė sutartį, pagal kurią kas
mėnesį fondas įsipareigojo reng-

ti Senosios Varėnos bažnyčioje
koncertus. Taip pat numatoma
rengti literatūros vakarus. Vienoje iš bažnyčios salių, talki
nant M.K. Čiurlionio dailės mu
ziejui, bus įrengta paroda, per
augsianti į ekspoziciją „M.K.
Čiurlionis Senojoje Varėnoje".
LIETUVIŠKO ŽODŽIO
PUOSELĖTOJAI
Pilies gatvės name, kuris
buvo minimas jau 1672 metais,
atvėrė duris muziejus, apie kurį
jau galvota 1939 metais. Jame
galima matyti Vilniaus krašto
istoriją nuo XIX a. antrosios
pusės. Muziejuje veiks šio
krašto miestelių etnografinės
ekspozicijos. Ir. žinoma, bus
įrengti Marijos bei Jurgio Šla
pelių memorialiniai kambariai,
nes muziejus įsikurs jų šeimai
priklausiusiame name.
J. Šlapelis Vilniuje atidarė
knygyną, pats leido ir platino
lietuviškas knygas, redagavo A.
Juškos lietuvių kalbos žodyną,
rinko tautosaką, vertė į lietuvių
kalbą knygas. Abu su žmona
buvo aktyvūs krašto lietuviškos
kultūros propaguotojai. Muzie
jaus reikalais rūpinosi Šlapelių
testamento vykdytojai. Muzie
jaus reikalais rūpinosi Šlapeliu
testamento vykdytoja Alma Gudonytė, kuri išsaugojo daug
šeimos baldų, knygų, indų,
ir net pianiną, kuriuo kažka
da skambino pats M.L Čiur
lionis.
Namo restauravimo darbai
truko trejus metus. Daug kartų
restauruotame name susimaišė
įvairių stilių architektūra, bet
dabar jį sengtasi išlaikyti tokį.
koks buvo gyvenant Šlapeliams.
Parengė Kultūros ministerijos
atstovas spaudai

tracijos atidėliojimu atstatytos
Lietuvos nepriklausomybės pri
pažinimą; tai mes matome ir
dabartinės administracijos dvi
lypišku elgesiu Baltijos kraštų,
t.y. mūsų, atžvilgiu. Supran
tame, Lietuva pati tuo reikalu
daug ko daryti negali. Bet dabar
ateina vėl laikas mums, JAV
piliečiams ir šio krašto gyvento
jams, parodyti savo nepasiten
kinimą savo vyriausybės linija.
Turime gerą progą išreikšti sa
vo protestą žodžiais ir laiškais,
o netrukus ir savo balsavimuo
Rolandas Kvietkauskas
se. Mes negalime ramiai sėdėti
ir tik stebėti, kai JAV
vyriausybė, turbūt dėl net jai
pačiai neaiškių priežasčių, beat- VISAGINO NAMUOSE JAU
ŠILTA
gimatančią Lietuvą nori palikti
likimo valiai. Mes žinome, kad
Visagino mieste pradėta šildy
tokia politinė linija ne tik ti namus. Visaginą šildo ir
pakenks Lietuvai ir kitoms karštą vandenį vamzdynu tie
Baltijos valstybėms, bet ji kia Ignalinos atominė elektrinė.
pakenks ir Amerikai, nes ji Vandens netgi nereikia specia
JAV ir Vakarų laikysena
priešinasi teisingumui ir žmo liai šildyti, nes jis šyla savaime,
veikiant
energoblokams.
JAV laikysena šiek tiek ski gaus teisėms.
Vasarą
šis
vanduo
išleidžiamas
Taigi dabar mes turime progą
riasi nuo kitų NATO valstybių
į
Drūkšių
ežerą.
nuomonių. Tiek Vokietija, tiek pajudėti. Siūlau tuoj pat pra
Šiemet visaginiečiai už šildy
Italija ir Skandivanijos šalys dėti siųsti telegramas, faksus,
mą
mokės 41 et už kv. m. už
yra ne kartą pareiškusios, kad e-mail ir laiškus į Baltuosius
karštą
vandenį kiekvienas buto
reiktų Baltijos kraštams tapti rūmus, prašant pakeisti savo
gyventojas
3.88 Lt. Vilniuje
politinę
liniją
Baltijos
kraštų
NATO narėmis kiek galima
greičiau. Net Lenkija yra atžvilgiu, reikalaujant, kad jie gyventojai už 1 kv. m šildymą
pabrėžusi, kad ji rems Lietuvos būtų priimti į NATO be atidė pernai mokėjo 2.4 Lt, už karštą
pageidavimą tapti NATO nare. liojimų — dabar. Reikia pro vandenį vienas gyventojas per
Deja, JAV dominuoja NATO ir testuoti prieš sekr. Perry pareiš mėnesį turėjo mokėti beveik po
JAV vyriausybės Dasisakvma* kimą ir sakyti, kad, jei ši JAV 13 litų. Pasak Visagino miesto
turi sprendžiamos reikšmes. administracija (demokratai) vadovų, visaginiečiai vis tiek
Tenka prieiti išvados, kad JAV šiuo reikalu nepakeis savo nuo nepatenkinti kainomis, nes per
užsienio politika turi labai mažą monės, mes atitinkamai reaguo nai karštas vanduo ir buto
palankumą mūsų atžvilgiu. Tai sime ateinančiuose prezidento šildymas kainavo pigiau. 'LA
09.18)
mes matėme buvusios adminis- rinkimuose.

Dainą užbaigus. Keraitis prisiminė:
— Kai mudu su Jonu ėjome savanoriais į kariuome
nę, draugai palydėjo su šia daina.
— Ačiū jums už nuotraukas: vienoje Jonelis su jumis,
o antroje Danutė su jumis. Jos abi salone ant sienos. Pir
moji kviečia į liūdną susimąstymą, nors po tiek metų
lyg ir apsipratau, žinodama, kad jo gyvybė ant Lietu
vos laisvės aukuro ne veltui. O antroji džiaugsmą kelia
— judviejų akys laime spindi. Ir ne tiktai man, motinai,
šitaip atrodo — ir kiti panašiai pasako.
Užkandę ir pašnekučiavę, nusprendė šiek tiek pa
sigrožėti sodu, kurio pakraštyje rikiavosi aviliai, kve
piantys medumi. O prie jų eilėmis suaugę aviečių ir
serbentų krūmai.
Netrukus Keraičio artimieji užsiminė apie rytojaus
pasimatymą. Sutarė susitikti bažnyčioje ir po pamaldų
keliauti į Keraičių sodybą. A jisveikinant labai kvietė
visą Ilgūnų šeimą, kad užsimegztų artimas giminystės
bendravimas.
— Gerai, — pasakė tėvelis, — važiuosime dviem
vežimais, bet ar visi tilpsime, tai nežinau.
Keraičiams išvažiavus, Ilgūnų giminė iki vėlumos
šnekučiavosi po liepa, o nakvynei abu jaunieji pasirinko
daržinę.
— Noriu, labai noriu pajusti tėviškės šieno kvapą
ir sapnuoti laukų gėles su vieversėlių giesme, — šnekėjo
Danutė.
Sekmadienį du vežimai išriedėjo iš Ilgūnų sodybos.
Pb pamaldų jie nusekė Keraičius, naujuosius jų gimines.

Bindokienė

NATO? „Niet"!
99'

Rodos, tai buvo tik trumpas
straipsneliukas viename di
džiųjų Čikagos dienraščių pra
ėjusio šeštadienio laidoje, bet jo
efektas sukrečiantis: NATO
atmetė Baltijos valstybių na'-ys
tę... Žinoma, užuominų, kad taip
bus padaryta, būta anksčiau,
bet šį kartą pasakyta aiškiai ir
tiesiai.
Penktadienį. rugsėjo 27 d ,
Bergern, Norvegijoje, vyku
šiame NATO narių apsaugos
ministrų suvažiavime. JAV
Krašto apsaugos ministras (čia
vadinamas sekretoriumi) Wil
liam J. Perry pareiškęs, kad
Baltijos respublikos dar nėra
pasiruošusios tapti NATO na
rėmis. J pirmąją naujų NATO
narių grupę jau tinkamos yra
Lenkija, Vengrija bei Čekų Res
publika. Visos jos labai greitu
laiku sugebėjusios įsijungti į
laisvosios rinkos ekonomiją,
įtvirtinti demokratines vy
riausybes ir modernizuoti savo
kariuomenę pagal Vakarų stan
dartus. Jų priėmimo į NATO
procesas greičiausiai bus pradė
tas ateinančiais metais.
Tiesa, JAV Apsaugos minist
ras visiškai neužtrenkė durų ir
Baltijos valstybėms, išsireikšdamas, kad jo rekomendacija
šiuo metu nepriimti j NATO
Lietuvos. Latvijos ir Estijos ne
reiškia griežto „ne", o tiksliau
— „dar ne dabar" Galbūt tas
programas įgyvendinus savo
valstybėje, Lietuvai, Latvijai ir
Estijai taip pat ateis lauktasis
pakvietimas. W. Perry nepridū
rė, kad, ir visas sąlygas išpil
džius, dar reikės Rusijos palai
minimo, kuris vargiai bus
duotas.
Verta pastebėti, kad viena pa
grindinių sąlygų (galbūt ir visos
kitos nuo jos priklauso) yra
demokratinė krašto valdymosi
sistema. Iš pirmo žvilgsnio
atrodo, kad po 1990 m visose
trijose Baltijos valstybėse tokia
sistema įgyvendinta. Ar jos
visos neišsivadavo iš bolševikų
okupacijos? Ar neišgujo iš val
džios komunistų? Ar laisvuose,
demokratiškuose rinkimuose
neišsirinko tinkamų, savo vals
tybės bei jos gyventojų gerove
besirūpinančių, žmonių? 0 kaip
su ekonomija? Ar kiekvienam
piliečiui, jeigu jis tik parodo
ryžtą ir stengiasi sąžiningai
dirbti, nėra užtikrintas pra
gyvenimas? Ar krašto ūkis spar
čiai neina pažangos keliu?

mums labiausiai rūpi Lietuvos
likimas.
Artėjant Seimo rinkimams.
Lietuvos piliečiai turi susimąs
tyti, o po to balsuoti tik už tuos
asmenis, kurie žada pasukti
valstybes vairą teigiamesne
kryptimi. Pirma karta balsuo
jant, galbūt ne visi suprato, kad
rinkimai jau yra u-v: tad ne
būtina balsuoti už vienos parti
jos kandidatus — gahma rinktis.
Niekas už tai nepersekios, ne
baus. Tačiau per pastaruosius
metus tauta galėjo daut: smok
ti. Juk nuolat vyko susitikimai
su užsienio žmonėmis, daugeliui
teko ir patiems pakeliauti ki
tuose kraštuose, pamatyti, kaip
veikia demokratine santvarka.
Jeigu ir šį kartą lietuviai išsi
rinks buvusius nomenklatū
rininkus, tai už Lietuvos ateitį
niekas negali garantuoti. Var
giai ir antroje, ir trečioje, ar dar
kitoje, grupėje NATO panorės
savo nariu tarpe turėti Lietuvą.
Žinoma, visuomet dar užkuli
siuose laukia Rusija, kuri su di
džiausiu malonumu ..priglaus
tų prie savo plačiosios krūtines"
visas tris Baltijos valstybes. Juk
dėl to taip griežtai priešinasi,
kad jos nepatektu i NATO globą
ir amžinai n e i š s p r ū s t ų iš
Maskvos ..įtakos sferos*' galimy
bių. Besiklausant Jelcino ir jo
vyriausybės užuominų, kad
Lietuva, tapusi NATO nare.
kažkaip pasidarytų pavojinga
savo kaimynei Rusijai, ima
juokas. Aišku, čia tik dirbtinis
būkštavimas. kurių Maskva
gali išgalvoti devynias galybes,
kad savo tikslus pasiektų.
VVilliam Perry ministru susi
tikime pakartojo ir kitą įpras
tąją Rusijos pasakėlę: Baltijos
Valstybes skriaudžia rusa
kalbius, todėl jos pažeidžia
demokratinės santvarkos prin
cipus...
Vargiai Jelcinas. Perry ar Bill
Clinton, kuris jau seniai ,,šoka
kazoką" pagal Kremliaus mu
ziką, galėtų rusakalbių perse
kiojimu apkaltinti Lietuvą —
paklauskime užsienio lietuvių,
apsilankančių tėvynėje, kaip
dažnai (ypač sostinėje' dar grie
biamasi rusu kalbos: net įstai
gose, net kariuomenėje Vadi
naši, rusu ka'S?. tad ir rusiškai
kalbantieji, lietuviams dar labai
arti širdies.

Tačiau užsienio -- ypač JAV
gyvenantiems — lietuviams iš
Kol negalime teigiamai vada aiški: mūsų pareiga vėl
atsakyti i visus tuos (ir daug belstis j šio krašto vyriausybės
kitų) klausimus, nesistebime, duris.
d atkreiptų dėmesį į
kodėl William Perry žodžiai neteis; i j nuosprendi del Lietu
(nors skaudūs) yra labai arti tie vos pnen'im') j NATO. Rinki
sos. Žinoma, ne visose trijose Bal
mams artėjant, tos durys yra
tijos valstybėse situacija lengviau atveriamos, ypač jeigu
vienoda — kiekviena ju turi ir kreipiamasi i opoziciją. Mūsų
savitų problemų, bet vis dėlto darbas dar nepasibaigė.

Ir Keraičių sodyboje vaizdas panašus į Ilgūnų: ir čia
stalai lauke po šakotu ąžuolu. Ir čia didžiulis sodas su
bičių aviliais. Bet sodo pakraštyje upokšnis, sruvenan
tis į Šešupę, o serbentų krūmai abipus tako, vedančio
i gyvenamojo namo duris. Dešinėje pusėje gėlynas —
rožės, jurginai, o viduryje medžio kryžius, patraukęs
tetulės dėmesį:
— Šitokį liaudies meno kūrinį rūpėtų matyti prie
Karo muziejaus...
— O man rūpėtų šitokiu kryžiumi papuošti savąją
sodybą, — atsiliepė Ilgūnas į sesers nuomonę.
Susėdus prie vaišių stalo, Keraičio motina, sveikin
dama jaunavežius, džiaugėsi puikia marčia ir ta proga
įteikėjai, kaip ji išsireiškė, „šeimininkavimo simbolį"
— tautiniais raštais išaustą lininę staltiesę su
rankšluosčiu.
Danutė, priimdama dovaną, pajuto norą viešu žodžiu
pasidžiaugti savo vedybomis su Antanėliu:
— Dėkodama už dovanėles, turiu puikią progą gar
šiai išreikšti nuoširdžiausią padėką šiems namams, iš
auginusiems man šitokį puikų vyrą.
Besivaišinant, pasikalbėję apie ūkio reikalus,
prisiminė ir pasaulyje prasidėjusią ekonominę krizę.
Užkliudė ir tautininkų partijos įsigalėjimą. Keraitis,
primines prezidento Griniaus laikotarpį, raminančiai
nuteikdamas, tvirtino:
— Reikia kantrybės. Ano meto drumzlės dar nenusėdo. Reikia vienybės, kuri atsiras, tautiniam sąmonin
gumui sustiprėjus. Tada išnyks visokios partijeles. kaip

mūsų senojoje Lietuvoje, kai buvo. anot Vinco Krėvės
„Šarūno" dramoje žodžių: ..Kur kaimelis, ten ir pilaite,
o joje gyvena valdovas
Ir. žinote, tie valdovėliai.
pasivadinę kunigaikščiais, tarpusavyje ne tiktai riejosi,
bet ir pjovėsi, atseit, kariavo O kai užpuldavo tikras
priešas — gudai ar kryžiuočiai, tai, anot Krėvės, tai visi
„valdovai" pasislėpdavo kaip uodai plyšin, kad - >t jų
tėvų velės negalėtų surasti Bet atsirado gilaus proto
kunigaikščiai — Vaidevutis. Mindaugas ir kiti — tautą
suvienijo po viena vėliava ir štai šiemet minime Vytautą
Didįjį, iškėlusį Lietuva į pasaulinio garso valstybe
Vytauto Didžiojo minėjimas, nusitęsdamas ištisus
metus, turėtų sustiprinti mūsų tautinį sąmoningumą.
Keraitis. pagalvojęs, kad gal per ilgai ištempė savo
mintį, juokdamasis pastebėjo:
- Kodėl nosustabdote mano plepėjimo'.'
- Kaip stabdyti, kai byra aukso žodžiai. - atsake
Ilgūnas.
- Jeigu šitaip, tai rupi dar šiek tiek pridurti iš tos
senosios istorijos, atseit paryškinti Lietuvos valstybin
gumo ištakas, siekiančias giliau uz Vytauto Didžiojo
laikotarpi bent šimtu penkiasdešimt me'u Tai Lietuvos
karaliaus Mindaugo 1253-aisiais metais vainikavimo
aktas. įprasminęs tautos savarankiškumo siekius. įve
dus Lietuva į ano meto Europos valstybių bendrija ir
į istorija įrašęs nesugriaunamą tarptautini argumentą.
O karaliaus vainiką Mindaugas laimeK> per krikštą.
•hu< daugiau

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. spalio mėn. 1 d.

DZŪKŲ ĄŽUOLO ŠAKNYS
Laurynas Radziukynas — Kurnėnų m o k y k l o s
fundatorius

CLASSIFIED G U I D E
REAL ESTATE

MISCELLANEOUS

ANTANINA URMANAVIČIENĖ
1935 m. liepos 2 d. „Lietuvos A. Žmuidzinavičius „Paletėje ir
aide" pasirodė žinutė „Gražus gyvenime" (71-73 psl.).
Laurynas Radziukynas gimė
amerikiečio žygis". Pirmą kartą
Lietuva sužinojo apie lietuvį 1880 m. Kurnėnuose. Prisimi
išeivi Lauryną Rudziukyną, sta nimais apie Lauryną pasidalijo
tantį ir finansuojantį gimtajame jo brolio Vinco dukra Onutė Radziukynaitė-Jakubelskienė.
kaime mokyklą.
Lauryno seneliai gyveno Sut „Kurnėnuose mokyklos nebuvo,
ros kair e, bes. oojančiame su todėl teko apsiavusiam klum
Dusios krantu, gražioje sodyboje pėmis berniukui vaikščioti į
— dvarelyje. Turėjo 100 margų Miroslavo liaudies mokyklą.
žemes. Tėvai atvyko į Kurnė- Skausminga tai buvo kelionė,
nus, nusipirko žemės ir pavyz kadangi klumpės nugrauždavo
kojas. Žiemą tekdavo bristi per
dingai ūkininkavo.
Apie tėvo brolį Juozapą Ra- gilius pusnynus.
V dziukyną (1845-1925) Mažojoje
Dviejų šviesių š e i m ų
Nuotr. J u o z o Polio
. lietuviškoje enciklopedijoje 3
bendravimas
ne vieną kartą, susistabdęs lau nų ežere maudytis rugių gubas darbą buvo mokama po 150 litų
- tome 19 psl. Kalbama: „KraštoNetoli
Kurnėnų,
Balkūnų
per mėnesį.
kuose
savo ištaigingą automobi vartyti.
; tyrininkas. Dalyvavo 1863 m.
Laurynas
dažnai
veždavo
savo
kaime
tais
laikais
gyveno
graži
lį,
pasišnekėdavo
su
gyvulėlius
Virš mokyklos vėjarodis. Tai
, sukilime. Vėliau mokytojautėvus
į
bažnyčią.
Kartą,
kai
bu
Žmuidzinavičių
šeima.
A.
Žmui
ganančiais
vaikučiais,
juos
pa
perkūnsargis.
Prie jo prilituota
. damas Varšuvos gimnazijoje
vo
renkamos
Balbieriškio
baž
dzinavičiaus
knygoje
„Paletė
ir
vėžindavo,
duodavo
dovanėlių,
8
vielų
varinė
virvė, per bokštą
• domėjosi liaudies buitimi,
nyčioje
aukos,
jis
padavė
10
litų.
gyvenimas"
randame
žinių
apie
pinigų.
nuleista
ir
įžeminta.
; papročiais, piliakalniais. Parašė
Daug padėjo savo namiš Kunigas nustebo — tokios su
Darbas su pertraukomis vyko
• pirmą platesnę studiją apie dzū- šių dviejų šviesių šeimų drau
mos
niekas
neaukojo.
O
Laury
gystę,
67
psl.
rašoma:
„Tuose
kiams.
Seserims
dalis
išmokė
dvejus
metus. 1936 m. mokyk
' kus, knygutę apie Užnemunės
pat Kurnėnuose gyveno šviesus jęs, o brolis Vincas, gavęs nas aukodamas arba dovanoda la pastatyta. Spalio mėn. 51
- piliakalnius. Bendradarbiavo
kultūringas valstietis Vincas pinigų, galėjo grąžinti skolą mas jautė didelį dvasinį pasiten mokinys pirmą kartą įžengė į
• „Aušroje", „Varpe", ,,ŪkiRadziukynas. Jiedu su mūsų valstybei. Seserys ir brolis, ga kinimą.
naują mokyklą, kurios galėjo
• ninke", „Vienybė lietuvninkų",
tėveliu buvo dideli draugai. vę paramą gerai gyveno. Pirmo
pavydėti ir didelio miesto moki
: „Dirvoje - žinyne". 1890-1891 Abudu išsirašinėjo iš Varšuvos
Vlado Leščinsko I 1901-1994),
jo pasaulinio karo metu Radziu
niai, ir jų tėvai. Mokykloje šil
• m. „Ūkininke" ir 1893-1895 m. laikraščius, skaitydavo, keis
kynų sodyba sudegė. Buvo pa dalyvavusio mokyklos statybo dymas, dušas, sporto salė, dvi
• „Varpe" buvo išspausdintas jo davosi knygomis, tarėsi ūkio
se, vadovavusio medžio dar
statyta nauja.
erdvios šviesios klasės, turinčios
j darbas „Lietuvos istorija". 1904 reikalais. Radziukynienė su
bams,
po dvi per visą sieną lentas, par
Bolševikams okupavus Lietu
Atsiminimai
' m.,.Dirvoje - žinyne" straipsnis mamyte irgi dažnai sueidavo, ir
ketu išklotos grindys. Biologi
vą, Lauryno brolis ir seserys su
: „Dzūkai".
mes su jų vaikais buvome geri šeimomis buvo ištremti į Sibiro
1934 metų vasarą, daugelio niu būdu tvarkoma kanalizaci
" Apie šį žmogų skaitome ir pažįstami. Šventėms tėvai ir su
platybes. Brolio sūnus Vincas aplinkinių gyventojų džiaugs ja, vandentiekis.
dailininko Antano Žmuidzinavi- vaikais lankydavosi vieni pas
spėjo pasislėpti ir savo likimą mui, Kurnėnų kaime buvo pra
Laurynas buvo labai iškalbus,
; čiaus knygoje „Paletė ir gyve- kitus ir po to mums visiems tar
dėti naujos modernios mokyklos linksmo būdo, mėgo tvarką, šva
susiejo su partizanais.
" nimas" (57 - 68 psl.): „Kartą tum šviesiau pasidarydavo".
4l
Onutė Radziukynaitė-Jaku- statybos darbai'.
rą. Pamatęs nevalyvą darbinin
- sekmadienį tėveliai mus nusiStatybinė medžiaga ir inven ką, reikšdavo nepasitenkinimą.
Pažangios m i n t y s , meilė belskienė labai gerai prisimena
- vežė pas kaimyną — tėvelio gerą
torius buvo gabenami iš Čika Kaip vykdoma statyba, jis atva
• draugą ūkininką Vincą Ra- knygai, noras ir mokėjimas savo dėdę amerikoną. Tai buvo
gos į New Yorką-, iš ten pluk žiavo ne kartą ir pats pažiūrėti.
bendrauti
jungė
šių
šeimų
ir
su
aukštas,
stambus,
geranoriškas,
dziukyną. Ten buvo atvykęs iš
doma į Klaipėdą, iš Klaipėdos į Yra pasakęs: „Prisimenu, kaip
augusius,
ir
vaikus.
Dailininkas
linksmas
žmogus.
Pirmą
kartą
." Varšuvos giminaitis — gimnazi
Alytų atvežta traukiniais, iš buvo sunku, kai pėsčias ėjau Mijos mokytojas Juozas Radziuky prisimena, kai į jo motinos var jį pamatė 1930 m., atvažiavusį
Alytaus į Kurnėnus — arkliais. roslavan į mokyklą, todėl noriu,
dadienio
š
v
e
n
t
ę
(02.05)
atostogauti
į
Kurnėnus.
Mėgo
nas. Svečias, sužinojęs apie
„pavakare atvažiavo mūsų geri dėvėti šviesius kostiumus. Kiek Per visą šią kelionę nebuvo su kad mano gimtojo kaimo vai
, mano gabumus, kalbino tėvą
kaimynai Radziukynai su vai vieną dieną vilkdavosi naujais daužytas nė vienas langų stik kams nereikėtu taip vargti".
būtiiraf-leisti mane toliau
kais ir atvežė mums gražių baltiniais. Mėgdavo valgyti las. Buvo atgabenti importiniai
Atsidėkodami kaimo žmonės
mokytis į gimnaziją". Šis
knygelių su paveikslėliais. rūgusį pieną, bulves su spirgu trijų dydžių, dailūs suolai, norėjo mokyklą vadinti jo var
• patarimas tikriausiai buvo lemLinksmybei nebuvo galo" čiais. Buvo lietuviškų patiekalų durys, langai, stiklas, parketas, du, tačiau, būdamas labai kuk
; tingas.
(,.Paletė ir gyvenimas", 24 psl.). aistringas mėgėjas. Atvykęs 15 centnerių metalo, kiekvienai lus, nesutiko ir pasakė kad tai
Petras Kriaučiūnas (1850 atostogauti, vos pravėręs duris, klasei po 2 didžiules lentas, vė — Kurnėnų mokykla.
' 1916 m.) — L. Radziukyno dėdė.
Laurynas p a l i e k a gimtinę sušukdavo: „Brolien, virk barš jo turbina, gipsinės plokštelės,
Apie jį Mažojoje lietuviškoje
radiatoriai, čiaupai ir kt. Plytas
Aukštojo mokslo baigimo čius!" 1930-1935 m. kiekvieną
enciklopedijoje 212 psl. rašoma:
vasarą atvažiuodavo į Kurnė ir čerpes pirko Marijampolėje.
diplomą gavo baigęs Varšuvos
: „Pedagogas, kultūros veikėjas.
Už šito turto išvežimą iš Čikagos S T E I G I A M A S LIETUVOS
nus.
technologijos institutą. Įsigijo
1881 m. Varšuvos universitete
BANKININKYSTĖS
Onutės mama visoje apylinkė- reikėjo mokėti 41^000 litų muiįgijo lotynų kalbos mokytojo inžinieriaus specialybę. Nuvykęs
INSTITUTAS
je buvo garsi kulinarė. Niekas to.
teises. 1881-1887 m. Marijampo
į Ameriką dirbo cinko kasyklose
Buvo sudarytas statybos kolės gimnazijos lotynų kalbos ir
ir lydykloje. Pirmiausia Son- už ją neparuošdavo skanesnių
Iki metų pabaigos greičiausiai
dešrų,
skilandžių.
Kiekvieną
mitetas,
į kurį įėjo Vincas Ra- bus įsteigtas pirmasis Lietuvos
literatūros mokytojas. Už
dovalyje, Dlinojaus valstijoje,
„Aušros" rėmimą ir platinimą
JAV. Vėliau — Rusijos Uralo kartą Laurynas nusiveždavo lie- dziukynas (Lauryno Rradziuky- b a n k i n i n k y s t ė s institutas.
atleistas iš mokytojo pareigų.
kalnuose. 1922-1966 m. biznio tuviškų gardumynų Čikagon, no brolis), Židanavičius — mo- 120,000 ekiu tam skiria Euro
Kvepiančiais skilandžiais ir deš- kyklų inspektorius (vėliau emi- pos Sąjungos PHARE pro
1889 1899 m. teisėjas Plokš
vadovas Čikagoje.
romis vaišindavo aukštus parei- gravęs į Ameriką), Šaškūnas — grama. Instituto steigėjai bus
čiuose (Šakių raj.). Palaiko ry
Jis vedė Eleną Petrulytę,
gūnus, dažnai primindamas inžinierius, darbų rangovų pa- Lietuvos bankas (LB), Lietuvos
šius su to meto lietuvių kultūros
gimusią 1898 m., Čikagos Cook
amerikiečiams lietuvių šeimi- skirtas Šarmanas. Motiejus Ra- komercinių bankų asociacija
darbuotojais, globojo sergantį V.
County ligoninės medicinos se
ninkių sumanumą.
žanskas, būsimasis mokyklos (LKBA), Centrinis depozitoriu
Kudirką. Rinko tautosaką,
serįvedėjas, turėjo prižiūrėti mas (CD) bei Finansų minis
rengė lietuvių kalbos žodyną,
Jiedu susilaukė dviejų sūnų.
statybą. Pranas Medžiukas — terija. Baigusieji šio instituto
teikė medžiagą A. Juškos lietu
Laurynas gimė 1923 m. Jis buvo
architektas, kurį Laurynas programas, gaus tarptautinės
Kurnėnams reikalinga
vių kalbos žodynui. Palaikė
Illinojaus Čikagos universiteto
atsivežė iš Amerikos. Mokyklos vertės diplomus.
mokykla
rvšius su kitų tautų mokslinin
medicinos daktaras. Susirgęs
projektas
parengtas Amerikoje
kais, tyrinėjusiais lietuvių
Lietuvos komercinių bankų
žarnyno vėžiu 1990 m. mirė.
Kurnėnuose
atostogaujantį
anglų
kalba.
Brėžiniai atlikti
kalbą ir tautosaką.
asociacijos mokymo centro
Andrius gimė 1926 m. Jis —
Lauryną labai džiugino gimtie- ant žalio popieriaus baltu tušu.
M. Kriaučiūnas — irgi dėdė. inžinierius ir matematikas Pur- ji laukai, ežerų pakrantėmis Labai vaizdūs, net su žmonių n- direktorė Eugenija Martinai
Jis buvo kunigas, gyveno due universitete. Tebedirba. An prabėgančios žieduotos vasaros, gūromis, ryški kiekviena deta- tytė sakė, jog institutui kurti la
bai palankus Viešųjų įstaigų
drius Radziukynas (Andrew
Amerikoje, padėjo dr. J. Basa
tačiau atsiradęs nerimas vis lė. Vien tik vėjc turbinos brėžiįstatymas. Be to, pagal Asocia
Radkins) 1948 m. vedė Joaną.
navičiui 1913 m. rinkti aukas
gilyn ir gilyn skverbėsi į sielą, niai svėrė 8 kg
cijų įstatymo reikalavimus
Jie turi 4 vaikus: dvi dukras ir
Lietuvos Dailės draugijos,
Juk gimtinėje tamsa — nėra
Mokyklą statė Juozas Gražupersiregistravusiai Lietuvos
du sūnus. Džiaugiasi 5 anūkais.
Lietuvos Mokslo draugijos,
kultūros židinio. Didelė meilė lis, Stasys Miliauskas, Jonas
tautos namų statybos reika
Mokyklos fundatorius Lau savo kaimo žmogui pagimdė kil- Leščinskas, Antanas Pangonis, komercinių bankų asociacijai
lams.
rynas Radziukynas mirė 1955 nų norą — padovanoti mokyklą. Boleslovas Jar mskas ir kt. nuo kitų metų draudžiama
m. Gyveno 86 metus. Jo žmona O juk turėjo kam palikti savo Jiems buvo mokama po 3-3.5 Lt. rengti mokymo seminarus.
Garsūs ir garbingi Lauryno
mirė 1971 m., turėdama 73 turtą — augo vaikai. Naujos mo- į dieną. Artezinio sultinio kaKol kas instituto steigimo
gentainiai Tai kunigų, moky
metus.
Abu palaidoti Fort- kyklos statybai, kuri buvo simui vadovavo geodezininkas k l a u s i m a i
svarstomi
ir
tojų, knygnešių, varpininkų,
Myers,
Floridoje.
derinami
Lietuvos
banke.
LB
aušrininkų plejada
pradėta 1934 m. L. Radziukynas vokietis Kleiny= ii Marijampopaaukojo 160,000 litų, apskri- lės. Šulinio gylis — 97 m 30 cm. direktorių taryba jo steigimui
Labdarys
Radziukynų šeima
ties valdyba pridėjo 11 tūkstan- Iki vandens ap 25 m. Artezi jau pritarė.
Pasak E. Martinaitytės, ins
1913 m. į Ameriką aukų čių. 1936 m. Kurnėnų vaikučius nio šulinio įrengimas kainavo
Tėvai. Ieva Kriaučiūnaitė ir
titute kvalifikaciją kels ne tik
rinkti atvyko dr. Jonas Basana spalio skambutis pakvietė į gra 10 tūkstančių ! tų. Turbina —
Vincas Radziukynas, sukūrė
bankininkai. Trūksta pensinių
• darnią šeimą, susilaukė 6 vičius. A. Nezabitausko knygo žiausią Lietuvoje mokyklą.
21 m aukščio. Tą sumontavo fondų, patyrusių specialistų,
vaikų Augo du sūnūs: Lau je „J. Basanavičius", 371 psl.
Onutė Radziukynaitė-Jaku- Vladas Leščinskas.
nepakenktų išmokyti dirbti ir
rynas. Vincas, ir — dukros: parašyta, kad tarp 80 labdarių, belskienė prisimena, kad dėdė
Mūro darbus atliko tėvas ir draudimo kompanijų darbuo
Petronėlė, Stasė, Florentina, aukojusių Lietuvai daugiau su šeima paskutinį kartą Kur sūnus Biliukevi. ai. Medžio dar tojus.
Felicija 'ją tėvai buvo išsiuntę negu 100 dolerių, yra įrašyta ir nėnuose buvo 1935 m. (besiar bams vadovavo 'ladas Leščins
E. Martinaitytės nuomone,
Lauryno Radziukyno pavardė. tinančios karo audros nuojauta kas. Su juo dirbo 15-17 žmonių
j Čikaga pas kun. M. Kriau
Lietuva, palyginti su kaimy
čiūną). Radziukynai nepritarė
Nors gyvendamas toli nuo sa jo neapgavo). Automobilyje grupė. Pamatus padarė rango n i n ė m i s v a l s t y b ė m i s , yra
savo dukters draugystei su vo gimtinės ir būdamas turtin turėjęs radiją. Kaimiečiai labai vas Šarmanas, tačiau jie buvo
gerokai pažengusi į priekį
dailininko Antano Žmuidzina gas, jis neužmiršo Lietuvos, sa stebėjosi šiuo „stebuklu" ir kreivi. Vienas kampas buvo nu
bankininkų mokymo srityje,
vičiaus broliu Petru ir galvojo, vo tėviškės. Tėvų žemė ji trau vieni kitų klausinėjo, kas gi leistas žemiau net 17 cm. Sun
todėl steigiamo instituto dar
jog išsiuntę mergaitę į užjūrį kė. Todėl atostogauti parvažiuo darosi Lauryno mašinoje.
kiai buvo šalinami tie trūku
buotojai galės važiuoti mokyti
pa* dėdę išvengs vedybų. Tačiau davo Lietuvon. Mielai bendrau
O jos pusbroliai Laurynas su mai. Vandentiekį ir kanalizaci kaimynų.
Petras surado ją ir Čikagoje. davo su kaimynais, pažįstamais, Andriumi buvę labai judrus. Pa ją įrengė broliai Linkevičiai ir
Apie jų vedybas, gyvenimą rašo mylėjo basakojus piemenėlius. tikdavę jiems jodinėti, Luksnė- broliai Dumbliauskai. Jiems už
(AGEP, 09.17)
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ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greita, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-77*^313
KLAUDUUS PUMPUTIS

AUTOMOMUO, MAMŲ, SVStKATOS,
M OYVYSSt MAU0MAS.
Agentas Frank Zapofcs ir Off. Mgr
Auka* S. Kana kalba Itttuvtikai.
FRANK ZAPOUS
320tVfcW*atM
Tai. (701) 424-MS4
(312) II1-MU •

J K S CONSTRUCTION
„Shingte" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
alumrniaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
t a i . 708-969-265$.

QRBT
PARDUODA
RE/MAJC
REALTORS
(312)586-5959
(708)425-7161

RIMAS L STANKUS
• Partant ar parduodant
»Prutas ir MjĮMąjBl MSMMMpM
• ULS kompkjeariujr FAX pagal*
»Nuosavybių Įkaardmaa aassl
• Perkama ir parduodama namu*
> Apartmantua ir žarną
> Pensininkams nuolaida

FORRENT
2 badrm. a p t in Brighton Pk. for

PIGIAI -

AUTOMOBILIAI!

Mes padedame juos parduoti ir
nupirkti tiesiai iš varžytinių, ma
žesnėmis kainomis. įvairių mode
lių, taip pat po nedidelių auto ava
rijų. Siunčiame auto., jų dalis, di
desnio svorio siuntas, taip pat as
menines siuntas į Lietuvą; 55 cen
tai už svarą. Kreiptis: tai.
70S-201-0M6.

MOVING
Ilgametis profesionalus Kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.

GEDIMINAS
311-925-4331
TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MASI
NAS,

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO^

SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO VĖ
SINTUVUS.
N. Decfcys
Tai. 312-SSS-SS24

nat Rata Cafta - Any Hm
Uthosnia, Betarus $.85 / irai.
*.Tt.t**»$.73.**n*»J1
I. Katate $.41 aar a**, l a i tar.
HStarEngMt IT* paritetu*

Stodi
tn America
ApoMK«rvic«ofTh«

adults no pets. VVasher, dryer,
heated. $400 -f securtty dap.
TeL 312-376

—

1 badrm. a p t in Brighton Pk for
adults, no pets. VVasher, dryer.

heated. $350 « securlty dap.
Tai. 312-37 S

—

FOR SALE

""

Vilniaus Unrveratteto Damų
Ir t o M ų •naarabaa
Atlieka: Kepurinę, Brolio
sode, Du raitu jojo, Leliūnų
Kadrilis, Parovėja, Rotenderis,
Pjesė skrabalarris, Urtytė, Į
šventę, Kadrilis ir polka. Jauni
mo šokis.
Meno vadovas ir dirigentas—
Vidas Aleksandravičius. Choro
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupes
vadovė — Daiva čičinskiene.
Orkestro vadovas — Kastytis
Mikiška.
Kasetė — stereo, 1989.
Kasetės kaina 10 dol., Illinois
gyventojams Tax 0.88 et. Per
siuntimo išlaktos: U S A — 3 dol.;
Canada — 4 dol.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS
4848 W. 63rtf SL
CNcago, IL 80828

NAUJAUSI LEIDINIAI GAUNAMI
DRAUGE
LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ ISTORUA, I dalis.
Dr. Ant. Tyla. 626 psl
LAISVES KOVOS 1944-1953 METAIS. Antroji
knyga is „Lietuvos kovų ir kančių istorijos"
serijos. D. Kuodytė, Algis Kašėta. 625 psl.
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS ŽODYNAS. Vilius
Pėteraitis. 590 psl
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bara
vykas. 590 psl
MAŽASIS APEIGYNAS. Tikintiesiems ir kuni
gams. Kun. J. Staskus. 329 psl
MALDA LIETUVAI. Lietuvos vaizdų albumas.
Didelio formato. Juozas Polis. 175 psl. . .
TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pil. Narutis. 403 psl.
NUO DUSIOS IKI TIBERIO, I, II, III t. Atsiminimai.
Ladas Tulaba. Visi tomai po
KAZYS BIZAUSKAS. I ir II dalis. Monografijos.
Pranas Zunde. Po
MANO TĖVYNĖ. Vidūnas. 79 psl
KALB. LIETUVIŠKAI. N. Mackevičienė. 88 psl.
MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA Atsiminimai.
Povilas šilas. 318 psl
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874-1910. Vacį.
Biržiška. Rad. St. Vaskelienė. 280 psl.. .
LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmojo pasl. liet. kong
reso įspūdžiai. Leon šimutis. 177 psl...
Kiat. viri.
SUNAIKINTOS PASTANGOS. Romanas. Vladas
Vailionis. 176 psl
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEIVI
JOJE. Dan. Bindokien*. 384 pat
PETRAS VILEIŠIS 1851-1926. J. Aničas. 270 pat.
JONAS VILEIŠIS. 1872-1942. J. Aničas. 669 psl.

$17.50

$17.50
$20.00
$20.00
$15.00
$16.00
$17.00
$5.00

$6.00
$4.00
$5.50
$8.00
$10.00
$8.00
$12.00

$6.00
$15.00

V0O
$10.00

Užsakant knygas pastų, pinigų nesiųsti. Su
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygos
kaina ir pasiuntimo išlaidos.

•m

valdžia staiga stebuklų nepada
rys. Gerėjimas eis lėtu tempu,
nors ir visi stengsis įsijungti į
bendrą darbą.
Daug žmonių žino tikrąją pa
dėtį, bet nemažai yra suklai
dintų buvusių komunistų, kad
kalta yra ir opozicija. Balsuoto
jus reikia tvirtai įtikinti, kad
balsuotų už didžiąsias partijas ir
koalicijas. Balsuodami už mažą
sias, praras savo galią ir laimės
vėl ta pati prokomunistinė jėga.
Nepriklausomos Lietuvos liki
mas yra balsuotojų rankose. Jei
Lietuva praras laisvę, nieko
negales kaltinti, nes patys bus
kalti ir patys laisvai pasirinks
vergiją. Štai kodėl yra svarbūs
spalio 20-ios rinkimai.
J u o z a s Plačas
Chicago, IL

LAIŠKAI
KIEKVIENAS MEDALIS
TURI DVI PUSES
Rugsėjo 12 d. „Drauge",
„Šviesulių properšos" straips
nyje nurodomas kardinolo Joseph Bernardui kilnus pavyzdys
lifoa kančios ir mirties akivaiz
dai*. Ž'"™"*, prisimenant mūsų
tautos dvasiškių Gulago kan
kinių kilnių gyvenimo ir mirties
pavyzdžius, greičiausiai nu
blanksta bet kokie laisvojo
prabangaus pasaulio šviesuliai.
Drauge su „Draugu" buvo
gautas ir konservatyvus JAV
katalikų savaitraštis „The
Wanderer". Jame išspausdintas
straipsnis apie buvusio garsio
jo jėzuito kun. Malachi Martin
naujausią knygą apie Vatikaną
„Windswept House" ir ilgas
pokalbis su jos autorium,
kuriame irgi minimas kardi
nolas Bernardin, tik kitoje švie
soje. Faktus su fikcija surezgančioje novelėje (romane) kun.
Martin pristato geopolitinį
genijų „Slavą Popiežių" ir šv.
Sosto autoritetą pakirsti ban
dančių Bažnyčios dignitorių
intrigas. Spėjama, jog knygoje,
pridengiant fiktyvia pavarde ir
miestu, aprašomas ir kard. Ber
nardin. Pokalbyje autorius tei
gia, jog dalis dignitorių yra
„nuoširdžiai prisirišę prie Nau
jos pasaulio santvarkos pažado
sukurti taiką ir gerove". I*
pokalbio sužinome apie kard.
Bernardin „garsiąją kalbą, 1995
m. Gavėnios metu pasakytą
Hebrajų universitete, kurioje jis
apibūdino šv. Jono Evangeliją
kaip antisemitizmo šaltini".
Gal tai paaiškina pastabą
„Drauge": „Ne visi arkidiecezijos tikintieji (net dvasininkai)
visuomet priėmė kardinolo nu
rodymus, patarimus ar taisyk
les'?.
Vilius Bražėnas
DeLand, Florida
NEPAMIRŠKIME DAILĖS
MUZIEJAUS

REKETŲ IŠVARDINTI
VISUS
Nuotr J. Urbono

Trakų pilis
istoriją prisimena, Liepos 6-tąją
švęsdama Valstybės švente, ka
raliaus Mindaugo vainikavimo
dieną. Tas vainikavimas kara
liškuoju vainiku 1253 metais
tikrai įvyko. Jis buvo didelis
Mindaugo ir Lietuvos laimėji
mas. Tada buvo padėti tvirti
pamatai Lietuvos valstybei,
kuri išsilaikė virš 500 metų, iki
paskutiniojo Lenkijos-Lietuvos
Respublikos padalinimo. Po ilgų
okupacijų antrą kartą atstatyta
Lietuva yra tos senosios
valstybės įpėdinė ir paveldėtoja.
Lietuvoj dar buvo bandyta
Rugsėjo 8-tąją švęsti kaip
Padėkos dieną, bet ji nesurišta
su kokiu reikšmingu tautos ar
valstybės istorijos įvykiu ir
todėl neprigijo. Jos net nėra tarp
13 švenčių ir minėtinų dienų,
kuriomis iškeliama Lietuvos
vėliava. Vytautas Didysis dabar
pagerbiamas Liepos 15-tąją, Žal
girio pergalės dieną, o Padėkos
dieną pakeitė Išsivadavimo
diena, Rugpjūčio 31-oji, prisime
nant okupacinės kariuomenės
išvedimą iš Lietuvos 1993 m.
Išeivijos lietuviams derėtų
pasekti Lietuva ir senosios Val

Paskaičius „Drauge" Karo
linos Kubilienės „Naujas veik
los sezonas Pasaulio lietuvių
centre" — smagu pasidarė. Kiek
čia pluša, dirba gerų žmonių:
„Žiburėlis", Maironio mokyk
la, „Pasaulio lietuvis", skautai,
tautinių šokių grupės, „Transpak'" ir bingo. Bet ar gerbiama
korespondentė žino, kad centre
yra ir Lietuvių dailės muziejus?
J a d v y g a Penčylienė
Lemont, IL

stybės istoriją minėti, Šven
čiant Liepos 6-tąją, Mindaugo
vainikavimo diena, o Rusrsėio
8-tąją palikti grynai religine
Švč. Mergelės Marijos gimimo
švente.
Algimantas G u r e c k a s
VVindsor, CT
SVARBU IŠAIŠKINTI
Šiomis dienomis daug rašoma
apie Lietuvos Seimo rinkimus.
Gal kam atrodys, kad per daug?
Nemanau. Reikia įkalti Lietu
vos žmonėms mintį, kad eitų
balsuoti. Antras svarbus daly
kas, tai rinkiminė propaganda.
Valdančioji partija turi savo
žinioje pinigus ir propagandos
priemones: TV, radijo, spaudą ir
kt. Jų žodis garsiau skamba,
negu kitų. Svarbu ne vien pak
viesti žmones į balsavimo
būstines, bet ir apšviesti juos, už
ką turi balsuoti.
Dabartinė Lietuva yra val
dančiosios partijos nuskurdinta.
Jei rinkimus laimėtų opozicinės
partijos ir sudarytų vyriausybe,
vis vien taip greit neatstatytų
ekonomijos, nesumažintų skolų,

Mieli „Draugo" Skaitytojai,
šiuo metu ypač pablogėjo „Draugo' pristatymas. Atrodo, kad
nuo liepos pradžios, kai Čikagos centrinis paštas Įsikraustė j nau
jas patalpas, laikraščio pristatymas visai suiro. Mūsų skambinimai
ir ikundų rašymai neturi daug {takos, jeigu nėra paremti tiksliais
duomenimis. Pradedant rugsėjo mėnesiu, mes spausdiname
„Drauge" čia pridėta formą. Prašau ją užpildyti, vieną kopiją
nusiųsti savo vietiniam paštui, o kitą kopiją atsiųsti mums.
Turėdami tikslius duomenis, mes galėsime spausti paštą, kad
laikraščio pristatymas būtų sutvarkytas. Skundai be tikslių duo
menų neduoda jokių vaisių.

nepanaikintų kriminalo ir ne
sukurtų aukštos moralės. Tam
pasiekti reikės laiko. Pirmosios
valdymo dienos bus sunkios.
Žmonės vėl pradės nerimauti,
kad nauja valdžia nedaug ski
riasi nuo buvusios, nes reikės
diržus suveržti. Opozicinės par
tijos turėtų jau dabar tam
pasiruošti.
Pirmiausia, turėtų suregistruo
ti viską, ką blogo yra padariusi
Lietuvai dabartinė valdžia. Pro
pagandistai, važinėdami po
miestelius u" kaimus, turėtų
žodžiu ir raštu žmonėms išaiš
kinti tą padėti, kad ir naujoji

Perskaičiusi A. Šmulkstienės
pasikalbėjimą su Marija Reinie
ne („Draugas", 1996 m. rugsėjo
7 d.), sveikinu M. Remienę, ga
vusią popiežiaus medalį „Pro
Ecclesia et Pontifice". Džiugu,
kad taip garbingai įvertintų
lietuvių skaičius nuolat didėja.
A. Šmulkstienės klausimas „...
kas lietuvių (moterų ir vyrų) iki
šiol jau yra taip pagerbti?",
tikrai yra įdomus. Straipsnyje
išvardintos lietuvės moterys yra
tik dalis tų, kurios apdovanotos
„Pro Ecclesia et Pontifice"
medaliu, nes vien tik aš galiu
papildyti šį sąrašą šiomis: dr.

SKELBIAME „DRAUGO"
PRENUMERATORIŲ VAJŲ

-

JAV LB Kultūros taryba su Lietuvių fondo pagalba, įver
tindama periodinės lietuviškos spaudos svarbą užsienio lietuvių
tautinės savimonės palaikymui ir naujų visuomenės narių
pritraukimui bei apjungimui, skelbia 1996 m. Spaudos vajų.
Savo ruožtu, „Draugo" administracija bei redakcija, įver
tindama Kultūros tarybos bei Lietuvių fondo paramą lietuvių
periodinei spaudai, skelbia naujų prenumeratorių vajų. Vajaus
sąlygos yra tokios:
1. terminas — nuo š.m. rugsėjo 1 d. iki 1997 m. sausio 1 d.;
2. inetm^prenumeratos mokestis už naują prenumeratą yra
65 dol. JAV LB Kultūros taryba ir Lietuvių fondas prie kiekvienos
naujos prenumeratos „Draugui" prisidės su 20 dol., „Draugo"
administracija' kiekvienai daro 10 dol. nuolaidą.
Prašome užpildyti čia spausdinamą formą ir kartu su čekiu
atsiusti „Draugui". Čekius rašyti „Draugo" vardu.
JAV LB Kultūros tarybos Spaudos vajus
Siunčiu atpigintos prenumeratos mokesti S— — metams
Pridedu auka „Draugui"
,, '
S—
H viso;

$-Pavardė

Vardas- Adresas

AR ŠVĘSTI TAI KO
NEBUVO

Prašau prenumeratos užsakymą su čekiu siusti:
My mailing label:

Vincas Šalčiūnas išsamiame
straipsnyje „Garbingoji praeitis
— stiprybės šaltinis" („Drau
gas", 1996 rugsėjo 19 d.) labai
teisingai nurodo, kad sunkios
priespaudos ir ilgų okupacijų
laikais Lietuvos valstybės istori
ja lietuvių tautai buvo svarbus
stiprybės šaltinis. Dėl to jis
mato prasme ir toliau švęsti
Rugsėjo 8-tąją, Vytauto Didžio
jo neįvykusio vainikavimo die
ną, kaip progą prisiminti seno
sios, viduramžių Lietuvos val
stybes galybe ir didybe. Bet kaip
švęsti tai kas neįvyko? O kas
įvyko buvo vainikavimo sutruk
dymas — skaudus Lietuvos pra
laimėjimas, kuris jai vėliau atnešė
labai žalingas pasekmes. Tokia
nesėkme tikrai nėra ko džiaug
tis ir ją švęsti.
Nenuostabu, kad kaip V. Šalčiū
nas sako: „Manoma, kad neįvy
kusios karūnacijos data tautos
sąmonėje neįskėlė šventes pras
mingumo kibirkšties". O tai dėl
to, kad šventė buvo nevykusiai
parinkta. Lietuva 1930-1939
metais turbūt buvo vienintelis
kraštas pasaulyje, kuris iškil
mingai šventė savo pralai
mėjimą.
Antrą kartą atsikūrusi nepri
klausoma Lietuva savo senąją

-----

Draugas
4545 W. 63rd Street
Chicago, IL 60629

City/Town.

Šute
Zlp_

Dear Postmaster:
Delivery of my daily newspaper, the DRAUGAS, has been very
irregular. As ponai ratas increase and modernization tafces ptace
delivery is jetting worse and worse. I have kept track of
Septembers issues of DRAUGAS for a two week pericd and noted
the day on which I received each issue. I hope rhii will help you to
find and correct the reason for the poor delivery

•

ŽLUGO VOS GIMĘS
Vos du numerius tepamatė
skaitytojai naujojo verslo laik
raščio „Kalk pinigą". Jį
leidusios firmos „Netikėtas biz
nis" akcininkas ir laikraščio
redaktorius Žygintas Kacanauskas pareiškė, kad ...apgavo
pagrindinis laikraščio finan
suotojas, firma „Gedimex", kuri
yra pagrindinė vyrų krepšinio
„Atletas" rėmėja, neoficialiais
duomenimis, kiekvieną mėnesį
komandai skirianti 20,000 dole
rių, apsigalvojo ir pranešė, kad
laikraščio leidyboje nedalyvaus.

A.tA.
RAIMUNDAS SLĖNYS
Mūsų mylimas vyras, tėvelis, sūnus ir brolis mirė 1996
m. rugsėjo mėn. 27 d.
Gyveno Palos Heights, Illinois.
Gimė 1932 metais Anykščiuose.
Giliame liūdesyje liko žmona Danutė, dukros Audre ir
Lina, motina Aleksandra Šlenienė, brolis Liudas su žmona
Dalia, uošvė Angelė Kriaučeliūnienė, žmonos sesuo Rima
Jucienė su vyru Valdžių ir kiti giminės bei draugai Ameri
koje ir Lietuvoje.
Priklausė Akademiniam Skautų Sąjūdžiui, Amerikos
Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungai, Lietuvių Bend
ruomenei, Lietuvių Fondui, buvo Lietuvos Konservatorių Par
tijos Amerikoje valdybos sekretorius, IPSA korporacijos stei
gėjas ir prezidentas.
Velionis buvo pašarvotas sekmadieni, rugsėjo 29 d. Pet
kus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.
Laidotuvės įvyko pirmadienį, rugsėjo 30 d. Iš laidojimo
namų buvo atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią
ir po gedulingų šv. Mišių buvo palaidotas Šv. Kazimiero
kapinėse.
... _ ..
Nuliūdę žmona, dukros, motina, brolis su žmona ir
kiti giminės.
••'-':: i i j i
Laidotuvių dir. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. Tel.
312-476-2345 arba 800-994-7600.

A.tA.
ASTA AUDRONĖ DUNSKfc
ZDANEVIČIŪTĖ
Gyveno Lisle, Illinois.
Mirė 1996 m. rugsėjo 28 d., 4 vai. p.p., sulaukus 42 metų.
Gimė Vokietijoje.
Nuliūdę liko: vyras James, duktė Jennifer, sūnūs Paul ir
David, motina Eugenija Zdanevičienė, brolis Romas Zdanys,
žmona Nijolė, jų vaikai: Milda, Richardas, Vida ir David ir jų šeimos. Teta Liuda ir Mykolas Malinauskai, dėdė ValHa^ vikas, pusbroliai, pusseserės ir kiti giminės Amerikoje, Kana*, i
doje, Australijoje ir Lietuvoje.
•* •
><••
Velionė pašarvota rugsėjo 30 d., pirmadienį nuo 4 iki 8
v v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.
(Arti Derby Rd.).
Laidotuvės įvyks spalio 1 d. antradienį. Iš laidojimo namų
9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos,
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. r.gedulingos
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota
Tautinėse lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamas
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkų*. „
Tel. 800-994-7600.
u

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus.
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
Komercinės siuntos pagal susitarimą.

Pinigai pervedami doleriais nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas
tarp 2 - 5 dienų.

MAISTO SIUNTINIAI
Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus maisto
Oats of Issue Data Received Dateof Issue
Date Received
už $98 ir šventinis už $39.Sept 17. 1996
Sept. 24. 1996
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
Sept 18. 1996
Sept. 25. 1996
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, kava
Sept. 19. 1996
Sept. 26. 1996
tirpi, kava malta, kakava, arbata, cukrus, ryžiai,
Sept. 20.1996
Sept. 27. 1996
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai,
Sept.21.1996
Sept 28. 1996
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai.
55
svarai arba 25 kg.
Sincerety yours.
$39.- kava tirpi, kava malta, arbata, kakava, vaisių
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai,
Copysemto:
aspirinas, vitaminai.
Orcuietion Msrager
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
DRAUGAS
4545 W. 63rd St
Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą.
Chicafo, II 60629"
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7772
Mūsų
atstovybė
Lietuvoje:
kad „Draugą*" vėluoja, bet nieko nedaro... Malonėkite
Visi
Vilnius 26-28-27, 26-24-27
ir atausti administratoriui. Pastas reikalauja
užpildyti ai
įrodymo.

Aldona Slepetytė Janačienė
(gyvena New Yorke, medaliu
apdovanota 1993 m.); Birutė
Venskuvienė (gyvena Paryžiuje,
apdovanota 1964 m.); jau mi
rusios — Magdalena Galdikienė
(gyveno New Yorke); dr. Ve
ronika Karvelienė (gyveno
Vokietijoje).
Būtų įdomu pamatyti „Drau
ge" tikslų tokių pasižymėjusių
asmenų sąrašą. Jie/jos ir jų nu
veikti darbai yra gražūs, skati
nantys pavyzdžiai visur gyve
nantiems lietuviams.
Izolina Gylienė
Southington, CT

Nuliūdę: vyras, vaikai, motina, brolis, teta, dėdė,
pusbroliai ir pusseserės ir kiti.
Administratorius

To: Postmaster

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. spalio mėn. 1 d.

• ' • • « •

Mielam Bičiuliui

....
Dipl. Inž.
RAIMUNDUI A. SLĖNIUI CMfgE
staiga minis, motinai ALEKSANDRAI ŠLENIENEI,
žmonai DANUTEI, dukroms AUDREI ir LINAI,
broliui inž. LIUDUI SLĖNIUI su žmona DALIA, nuo
širdžiausią užuojautą reiškia ir skausmu dalinasi
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos
Čikagos skyriaus rėmėjai

Konservatoriuj

A.tA.
inž. RAIMUNDUI SLĖNIUI
mirus, žmoną DANUTE, motiną ALEKSANDRĄ,
dukras AUDRE ir LINĄ, bei brolį LIUDĄ su žmona
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.
,
ALIAS Čikagos

skyrius

vyda Giedraitytė Kazys Maldė
nas, Vida Sakevičiūtė ir Jonas
Žebrauskas — nariai.
ALTo Čikagos skyriaus valdy
Pirmas darbas surengti pini
bos ir tarybos posėdis įvyko rug ginį dovanų paskirstymą —
pjūčio 21 d. ALTo centro patai laimėjimus. Knygelėje yra 11
„ M a r g u t i s II" k i e k v i e n ą pose. Dalyvavo gražus būrelis bilietų, reikia mokėti tik už
vakarą džiugina klausytojus ALTo darbuotojų. Posėdyje buvo — 10 dolerių. Laimėjimų premi
Čikagoje ir apylinkėse, 8 vai. svarstoma daug skyriaus reika jas suaukojo geraširdžiai altipradėdamas lietuviškos laidos lų, bet vėliau prieita ir prie cent ninkai. Didžiausias ALTo rėmė
pusvalandi (stotis 1450 AM), ro. Sužinota, kad, įsisteigus dau jas dr. Jonas Adomavičius ir ki
tačiau tai nepelno laidos ir geliui šalpos organizacijų, labai ti: Filina Braumene, Antanina
sunkiai verčiasi. Joms paremti sumažėjo aukos vienintelei poli Repšienė, Kazimieras Čiurinsruošiamas linksmas sekmadie t i n e i organizacijai ALTui. kas, dr. Petras Jokubka, Justi
nio renginys Jaunimo centre: ALTas tebėra dar labai reikalin nas Šidlauskas. Komitetas nuo
vakarienė, gera meninė pro gas ir bus ilgai reikalingas, nes širdžiai jiems dėkoja. Laimin
grama, kurią a t l i k s akto tie juodi debesys, tai iš vienos, gųjų numerių traukimas įvyks
rius humoristas Vitalis Žu tai iš kitos pusės, tebedrumsčia per ALTo suvažiavimą lapkričio
kauskas, šokiai. Kada? Nagi jau Lietuvos padangę. ALTo finan 2 d. Čikagoje. Komitetas ma
šį sekmadienį, spalio 6 A (varge, sai visai sumažėjo. Ypač daug loniai prašo visų lietuvių padėti
tu mano. jau spalis...), 4 vai. kainuoja Pabaltiečių komitetas išlaikyti vienintelę politinę
popiet. Bilietus galima įsigyti ir Vašingtone, bet jis labai reikal organizaciją — ALTą. Kaip jau
stalus užsisakyti „Seklyčioje". ingas. Prie išlaidu dar prisideda žinome, ALTas yra atlikęs mil
„Margučio" radijo programos ALTo centro išlaikymas.
žiniškus darbus Lietuvos lais
yra neatskiriama lietuviškojo
„Draugo" pokylyje dalyvavo daug svetiu i* arti ir toli U kairė* Marija Reinienė, renginių komiteto
Visa tai išdiskutavę, posėdžio vinimo srityje. Yra užtektinai
gyvenimo dalis Čikagoje jau ko dalyviai nutarė atgaivinti prieš darbų, kuriuos reikia atlikti.
pirmininkė, Marija Vaitkiene, Marija Laučienė ir dr. A. Laucia.
ne pusšimtis metų. Atvykite į šį kelerius metus veikusį ALTo Šiomis dienomis bus išsiunti
Nuotr. JOBO Tamulattio
renginį, padėkite tas programas pagalbinį finansų komitetą. nėti laiškai su laimėjimų kny
ir „Gražina". Jis daugelio Puskepalaitis. I šį suvažiavžimą LOS ANGELES LIETUVIŲ
tęsti dar bent kita tiek metų, o Tuojau buvo pasiūlyti asmenys, gelėmis. Nenumeskite, nes per
knygų autorius ir teatrinių ins atvyko ir dalyvius pasveikino
DIENOS
rengėjai užtikrina, kad visiems kurie sutiko įeiti į tą komitetą 56 metus šelpėte ALTą, auko
cenizacijų: iš kurių specialiai kan Feliksas Kapočius, šv. Sos
sekmadienio popietė bus labai ir dirbti: Juozas Bagdžius, Jero kime ir dabar. Neleiskime, kad
reikėtų paminėti „Nemunas to delegatas lietuviams katali
Soliste Jina Varytė atliko koncertine smagi.
Tradicinės Lietuvių dienos
mūsų tėvynę ištiktų vėl 1940 teka'". Antanas Rūkas yra kams Vokietijoje ir Austrijoje,
nimas
Gaižutis,
Grožvyda
Gied
programą ,,Draugo" metiniame
Los
Angeles Šv. Kazimiero pa
S p a l i o mėnuo — BALFo mė raitytė, Kazys Maldėnas, Mary metų likimas. Praeis kiek laiko, mums išeivijoje
d a u g i a u prisimindamas tarp kitko knyg talpose ir kieme vyks š.m. spalio
pokyiyje š.m. rugsėjo 22 d.
nuo. Nuo spalio 1 d. BALFo Kinčius, Evelina Oželienė, Jū į valdžią ateis sąžiningi, dori žinomas, kadangi mūsų tarpe nešius, kurie gabeno iš Mažosios 5 ir 6 d. (šeštadienį ir sekma
žmonės, tada Lietuva atsistos gyveno ir veikė. Daugiausiai jo Lietuvos lietuvišką spaudą, nes
Spalio mėnuo yra skirtas aukų rinkėjai pradeda lankyti ratė Jasiūnienė, dr. Petras Jotvirtai
ant savo kojų. Ir mes vardą siejame su jo parašytu ir ir jam tekę kartą pasidžiaugti iš dienį).
kubka,
Antanina
Repšienė,
Vi
Dievo Motinos Marijos garbei. lietuvių namus, prašydami
Šventė bus pradėta šeštadienį,
galėsime džiaugtis, kad savo pastatytu veikalu „Bubulis ir tėvo kontrabandinių kelių gau
Lietuvoje šv. rožančiaus padėti vargstantiems tėvynėje. da Sakevičiūtė ir Jonas Žeb
11:45
vai. ryto, Šv. Kazimiero
dalimi prisidėjome prie mūsų tė Dundulis". 1952-60 m. laiko tais „Kristaus gyvenimu" ir
pamaldos spalio mėnesį buvo la Maloniai prašome neatsisakyti rauskas.
lituanistinės
mokyklos mokinių
Posėdyje, įvykusiame rugpjū vynės gerovės.
tarpyje Čikagoje, jis buvo sureži „Tėvynės sargu", kuriuos vė pasirodymu, LB ..Spindulio" an
bai populiarios — jeigu kas ne ir įteikti savo dosnią auką, kuri
Knygeles reikia grąžinti iki savęs daugeli pastatymų. Kaip liau rusų žandarai kratos metu samblio sveikinimu — „kepuri
galėjo į bažnyčią nukeliauti, ne vienam nušluostys vargo čio 27 d., pareigomis pasiskirs
tė
taip:
dr.
Petras
Jokūbka
—
spalio 25 d. Lankiame gausaus matome, šis veikalas, kurį ma išplėšę iš jo rankų.
būtinai kalbėdavo rožančių ašarą.
nės" šokiu ir Šv. Kazimiero pa
pirmininkas,
Antanina
Repšie
tysime Jaunimo centro scenoje,
Pabaltiečių
stovyklose
per
ir
dosnaus
atsiliepimo.
Iš
anks
namie. Tai graži ne tik religine,
rapijos
choro (kartu su vaikų
Š a k i e č i ų klubas Čikagoje
bet ir tautinė tradicija, kurios ruošia linksmą pobūvį — „Okto- nė — vicepirmininkė, Evelina to komitetas nuoširždiai dėkoja. turi labai žinomus „krikšto tė trumpą laiką susikūrus ben choru) dainomis. Oficialus šven
Ant. Repšienė vus". Spalio 5 d., šeštadienį, 5 drom lietuvių (liuteronų ir re tės atidarymas —12 vai. dieną.
verta laikytis. Rožančiaus berfest", spalio 20 d., sekma Oželienė — sekretorė, Mary
vai. p.p., Jaunimo centre. Visi formatų) evangelikų parapi Po to abi dienas vyksiančioje
pamaldos Švč. M. Marijos dienį. 12 vai. Vytauto Didžiojo Kinčius — iždininkė, Jūratė Ja
esate kviečiami ir laukiami. joms, jau 1946 m. lapkričio 9 ir programoje dalyvaus: Toronto
Gimimo bažnyčioje ('lietuviu šaulių salėje Čikagoje. Valdyba siūnienė ir Filina Braunienė —
„Petras Kurmelis" Jauni Bilietai „Seklyčioje" ir prie 10 d. įvyko pirmasis išeivijos jaunimo ansamblis „Gintaras",
kalba; visą spalio mėn. vyks 3 kviečia visus narius ir svečius renginių vadovės. Juozas Bag
vai. p.p. — trečiadieniais ir dalyvauti, pasivaišinti namie džius, Jeronimas Gaižutis. Grož m o centro scenoje. J. Žemai įėjimo. Rengia LB Kultūros evangelikų bažnyčios sinodas Los Angeles jaunimo ansamblis
tė su savo kūryba įėjo į lietuvių taryba.
Lebenstedte, Vokietijoje. Sinodo „Spindulys", Šv. Kazimiero
penktadieniais.
gamintais cepelinais, atsigai
klasikų eiles. Turbūt daugelis IŠEIVIJOS EVANGELIKŲ metu balsų dauguma išeivijos parapijos choras, Los Angeles
PLB LITUANISTIKOS
vinti, išbandyti savo laimę, o
dar prisimename, kuomet rei
KATEDROJE
bažnyčios senjoro (vyskupo Vyrų kvartetas, Keistuolių
Golfo žaidėjams rudens išvy paskui smagiai pasišokti prie
SINODO SUKAKTIS
kėjo
jos
raštus
skaityti.
Vienas
titulo tuo laiku dar nebuvo) teatras" iš Vilnia,-,, daininin
ką rengia Lietuvių fondas Lie- Kosto Ramanausko muzikos.
iš
jų
ir
yra
„Petras
Kurmelis".
Šių
metų
spalio
mėnesio
4
ponių golfo laukuose, LockporKaip jau buvo anksčiau pareigoms buvo išrinktas kun. kės Nijolė Sparkytė ir Sigutė
Taip
pat,
galbūt
dar
atsime
J
o
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e
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a
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dieną,
10
valandą
ryte,
Illinois
te. 143rd ir Parker Rd. Žaidynės
rašyta, lietuviai evangelikai lic. Jonas Pauperaa iš Miunche Miler, „Trys sesutės Grikavičiūname,
kad
tai
buvo
apysaka,
o
š
v
ę
s
t
i
s
a
v
o
t
ė
v
i
i
k
ė
j
e
išau
universiteto
Čikagoje
Stevenson
)vyks sekmadienį, spalio 8 d. 11
spalio 6 d. iškilmingomis no, kun. Adomui Gelžiniui atsi tės", Muzikos ansamblis. Vyks
vai. ryto. Golfavimo kaina 20 gusią tradicinę Angelų Sargų Hali 304 auditorijoje vyks susi ne dramos veikalas. Pagal jos pamaldomis, su padėka Aukš sakius dar kartą kandidatuoti. ir laimėjimai, šventė sekmadie
Po 50 metų Vokietijoje gyve nį bus baigta 3:30 v.p.p. Los
dol.. o vakarienė 19 dol. asme dieną, šiais metais susirinks tikimas su poete Egle Juod- parašytą apysaką, teatrui ją pri čiausiajam, Tėviškės parapijos
niui. Vakarienėje yra laukiami spalio 2 d., 8 vai. ryte, Jėzuitų valke, daug metų dirbusia taikė Kazys Inčiūra ir Antanas bažnyčioje (6641-45 So.Troy) nantys lietuviai evangelikai Angeles LB „Spindulio" kartu
ir svečiai. Pažymėtina, kad koplyčioje, melsdamiesi už „Laisvojoje Europoje" Miun Rūkas. Kazys Inčiūra buvo pla minės išeivijos bažnyčios pirmo buvo susirinkę Annabergo pily su Toronto „Gintaru" atlieka
įstoję į Lietuvių fondą nauji na mirusius, žuvusius, sergančius chene, dabar gyvenančia Čika čiai žinomas žurnalistas, meno jo sinodo 50 metų sukaktį. Pir je rugpjūčio mėnesį, kur ati mais tautiniais šokiais ir Los
riai su 100 dol. ar daugiau, o ir gyvuosius joniškiečius. Ne goje. Susitikime kviečiami daly kritikas ir rašytojas. Jo masis išeivijos evangelikų baž tinkamai paminėjo šią sukaktį, Angeles Šv. Kazimiero parapi
taip pat tokią sumą paaukoju galintys atvykti, Angelų Sargų vauti ne tik universiteto profe parašyti veikalai, kurie buvo nyčios sinodas buvo susirinkęs dalyvaujant vysk. Hansui Dum- jos choro pasirodymu. Šventės
sieji, žaidynėse dalyvaus be pri dienoje melsis savo parapijose. soriai, studentai, bet ir visi no teatre statomi: „Savanorio duk 1946 m. lapkričio 9 ir 10 d. piui iš Čikagos. Platesnį refe uždarymas — 4 val.p.p.
ratą apie lietuvių evangelikų
dėtinio mokesčio. Laimėtojams Joniškiečių sambūrio vadovai, rintys: čikagiečiai, Lietuviu tė" 1929 m. „Vincas Kudirka" Lebenstedte, Vokietijoje.
vakarienės metu bus įteiktos Vytautas Ripskis ir Juozas Bendruomenės atstovai ir kiti. (Valst. teatre pastatyta 1934
Kaip daugeliui dar žinoma, bažnyčią skaitė Artūras Herma
JUOZO KOJELIO
m.); „Gimtoji žemė" (Valst.
nas. Čikagoje šią sukaktį pami
dovanos ui pasiektus laimėji Vaineikis, ir visi nariai nutarė,
paskutinio
pasaulinio
karo
PAGERBIMAS
LOS
Apolonija Vitkuvienė, Hart teatr.: 1936 ir 1942 m.). Pagal
nės visos lietuvių evangelikų
mus. Del registracijos ir plates kol jie gyvi — Joniškiečių sam
metu
į
Vokietiją
fronto
eigos
ANGELES
būris gyvuos. Atėjus nelemties ford, CT. pagerbdama prieš 10 jo sukurtus libretus buvo pasta
parapijos kartu Tėviškės parapi
nes informacijos prašoma skam
metų mirusį savo vyrą a.a. Juo tytos operos: „Trys talismanai" atblokštų lietuvių tarpe buvo jos bažnyčioje. Ta proga giedos
binti dienos metu. nuo pirma laikui, juos pavaduos vaikai,
nemažai
ir
evangelikų
tikybos
Juozo Kojelio knygos „Ir
zą Vitkų, Draugo fondui at
dienio iki penktadienio į Lietu vaikaičiai. Joniškiečiai niežmonių, kurių dalis rado taip jungtinis Ziono ir Tėviškės šviesa ir tiesa" sutiktuvės ir
siuntė
1,000
dolerių.
Jie
tapo
vių fondo raštinę, tel. '.630! niekados nesijungs prie pra
pat prieglaudą Vakarų sąjungi parapijos choras, vadovaujamas autoriaus pagerbimas, jo 80
Draugo fondo garbės nariais ir
257-1618. kitu laiku Vaclovui dėtos lietuviškų organizacijų
ninkų pabaltiečiams įsteigtose muz. Arūno Kaminsko.
metų amžiaus sukakties proga,
jų vardai įrašyti DF garbės na
Momkui '312) 925-6193. Lietu laidojimo biuro veiklos. Visi
Valteris Bendikas
stovyklose. Kaip visi kiti, taip
vyks semadienį, lapkričio 17 d.,
rių bronzos lentoje. Dėkodamas
joniškiečiai
linki
Vytautui
Ripvių fondas kviečia golfininkus ir
ir jie, gyveno tuo laiku su
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
už didelę dovaną, Draugo fondas
skiui
greitai
pasveikti
po
širdies
svečius pasidžiaugti rudenėjan
viltimi greitai sugrįžti į gimtąją
jos salėje, Los Angeles, CA.
džiaugiasi, kad mirusiųjų prisi
operacijos.
Joniškiečiai
jau
pa
čiomis lapu spalvomis tyliame
šalį. Bet laikas slinko be ypa
minimas įamžinamas ne tik
Pradžia 12 vai. Pietūs — 1 vai.
gamtos prieglobstyje ir jsijungti aukojo apie 10,000 dolerių spau
tingų pasikeitimų, stovyklų gy
NAUJIENOS IŠ
kapų
paminkluose,
bet
ir
dien
p.p.
dai,
fondams,
Jaunimo
centrui.
į šią smagią Lietuvių fondo išventojams reikėjo apsiprasti su
KALIFORNIJOS
raščio „Draugo" didžiųjų
vvką.
esama padėtimi. Kad dvasia neBALFO DIREKTORIŲ
Prelatas J o n a s Kučingis,
rėmėju — Draugo fondo garbės
x L i e t u v o j e vienas šeimos narių bronzos lentoje.
apsnūstų, stovyklose prasidėjo Los Angeles buvęs Šv. Kazimie
SUVAŽIAVIMAS
narys vidutiniškai per mėnesį
veikla, įsisteigė mokyklos, pa ro parap. klebonas, kitų metų
Balfo direktorių metinis suva
išleidžia 321 litą, iš jų net 197
rapijos su religinėms apeigoms pradžioj švęs 60 metų kunigys
žiavimas
spalio 19 d. vyks Clelitus pravalgo, būstui, kurui ir
pasirinktomis patalpomis. Kad tės jubiliejų. Jo knyga „Mano
velande,
Lietuvių
namuose, 877
energijai jis išleidžia 41 litą,
pasirūpinta tuo pačiu laiku ir gyvenimo takais" spausdinama
East
185th
Street.
drabužiams ir avalynei 19 litų".
stovyklose gyvenančių evange Lietuvoj (mecenatė Monika
Pranešimus padarys: direkto
Pinigai, siuntiniai ir komer
likų tikybiniais reikalais, Lembertienė).
rių pirm. Rimtautas Dabšys,
c i n ė s siuntos { Lietuvą. Mais
didelis nuopelnas skiriamas
Rašyt. Algirdas Gustaitis, Centro valdybos pirm. ir reikalų
to siuntiniai. T R A N S P A K ,
lietuviškos spaudos atstovui
2638 W. 6 0 St„ Chicago, IL,
Jonui Grigolaičiui, buvusiam gyvenantis 7946 West 4th St., vedėja Maria Rudienė, gen. sek
tel. 312-438-7772.
(sk)
„Santaros" organizacijos pir Los Angeles, California, 90048, retorius Juozas Majauskas, ižd.
Darius Meškauskas, Klaipėdos mininkui Klaipėdoje, „Ryto" spalio 5 d. 1996 m. bus 80 m. Kostas Čepaitis, vicepirminin
Dr«mo« teatro aktoriua vaidina bendrovės Klaipėdoje leidžiamų amžiaus. Tebėra kūrybingas.
kai: Albinas Dzirvonas, kun. Jo
z Dail. Loretos Latkevičiū„Petro Kurmelio spaktaklrj* ii M- .Lietuvos keleivio", „Vakarų"
nas Kuzinskas, kun. Jonas Juot ė s „Tapyba ant šilko" pa
Los A n g e l e s liet. Radijo zupaitis, Stasys Vanagūnas ir
tadienj Jaunimo eroti*.
ir
„Bsltischer
Beobachter"
rodos atidarymas įvyks s p a l i o
valandėlės metinis pokylis — spaudos komisijos pirm. Vytau
dienraščių vyriausiam redakto
4 d., penktadieni, 7:30 v . v.
pietūs (1996.IX.22) praėjo tas Kasniūnas. Skyrių pirmi
riui bei Lietuvos žinių agen
Č i u r l i o n i o galerijoje, J a u 
gražiai, jaukiai ir pelningai. ninkai praneš apie šalpą Lietu
n i m o centre, Čikagoje. Visi
tūros „Elta" bendradarbiui,
Si.Jtadijo valandėlė" (pirm. vai.
kviečiami atsilankyti.
kelis metus kalintam vokiečių
Vyt. Šeštokas) lietuvių KaliforSuvažiavimą globoja Clevekoncentracijos stovyklose. Jis,
(sk)
nįjoj mėgstama ir moraliai bei
kartu su pora evangelikų dvasi
lando Balfo skyrius, vadovau
finansiškai remiama.
x Lietuvos Dukterys malo
ninkų, sukvietė vakarinėse
jamas Vinco Apaniaus.
Gersi, kad t i e „metiniai
niai kviečia visus į jų rengiamą Klaipėdos Dramosteatroaktorė Eglė
Vokietijos dalyse įsisteigusių
pietūs" pasirūpino labai gražia
šaunų pokylį spalio 26 d. 7 v.v. Barauskaitė talkina hamihonieiiu
parapijų atstovus į laikiną
muzikine programa Solistė Sta
J a u n i m o c e n t r o didžiojoje „Aukuro" spektaklyje, atvetanciaroe
NE VISAI TIKSLU
bažnytinį sinodą, kuris įvyko
sė V. Šimoliūnienė, sopranas,
salėje, Čikagoje. Bus įdomi pro į Čikagą žemaitės „Petrą Kurmeli"
1946 m. Dangun Žengimo šven
Ingrida Bublienė, neseniai pa
meniškai ir žaismingai atliko
grama, gardi vakarienė ir
ne — metinio
tės metu Hansu lietuvių stovyk
skirta
Lietuvos generaline gar
Br. Budrumo, Gorbulskio(iodž.
užkandžiai, nuotaikinga šokių
T*,k-.
pranešėja.
loje. Kad išvystytų platesnę
Pr. Lemberto), Geilevičiaus ( 1 bės konsule Cleveland, OH,
muzika ir gausūs laimės šuli
veiklą, sinodas išrinko laikiną
ARAS ROOFING
St. Santvaro) ir keletą pasaulio prašo atitaisyti Eltos žinutę, iš
niai, kuriems papildyti dar
Vyriausią Evangelikų Bažnyti
Arvydas Kiela
kompozitorių kūrinių. Jai spausdintą „Drauge". Ji pažy
prašome fantų. Fantai sune
nę Tarybą, į kurią įėjo dr.
Dengiame ir taisomr
Antradienis, spalio 1 d. Oras
akompanavo mus. W. Loek- mi, kad šiuo metu eina JAV Lie
šami į drauguos būstinę, 2735
Otonas Stanaitis, kun. Ik. Jonas
VISIJ rOšuj st<">qus
tuvių Bendruomenės Tarybos
wood
W. 71 9 t , teL 3124254211. Ten švelnus. Šilčiau. Siek tiek debe
Paupsras, kun. Stasys Neinarės (ne vicepirmininkės) pa
Tel 708-2S7-O/.Jh
guotą. Temperatūra dieną "4
gaunami ir bilietai pokyliui.
Šokiams
grojo
akordeonistas
J. Grigolaitis ir A.
„Aukuro" retuierė J. DsMsjaviisy'
reigas.
Skambinti po 6 v v
(sk) laipsniai F, naktį - 511 F.
tė-Kudabienė
Česl. Goštautas.
DRAUGAS, antradienis. 1996 m. .spalio mėn. 1 d.
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