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Tarptautinis simpoziumas

Seimo pirmininkas perspėja
apie pavojus
Vilnius, kovo 30 d. (BNS)
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis paragino Lie
tuvos partijas laikytis „pro
tingos vienybės", suaktyvėjus
Baltijos valstybėms priešiškai
propagandai.
„Išbandymų metas reikalau
ja iš Lietuvos partijų brandes
nio, vieningesnio nacionalinių
tikslų supratimo ir juolab pro
tingos vienybės, j ų siekiant",
rašo V. Landsbergis pirma
dienį paskelbtame pareiškime
„Apie Baltijos valstybių p a 
dėtį".
Seimo pirmininkas atkreipia
dėmesį į pranešimus apie t a 
riamą a r spėjamą įvairių Va
karų valstybių sprendimą nu
sileisti Rusijos nenorui, k a d
Baltijos valstybės būtų priim
tos į NATO.
Maskva skelbė, k a d tokius
pareiškimus neva paskelbė
Prancūzija ir Kanada.
„Prancūzai atšaukė dezin
formaciją, bet propagandinis
įspūdis liko", konstatuoja V.
Landsbergis.
Seimo pirmininkui kelia ne
rimą ir įvykiai Lietuvoje.
„Protestais prieš privatiza
ciją ir vyriausybę toliau b u s

m ė g i n a m a kelti sumaištį Lie
tuvoje. Nestabilūs asmenys
Seime toliau šiurkščiai pul
dinėja kolegas, kompromituo
dami visą Seimą. Ekstremis
tai g r a s i n a sugriausią Seimą
ir vyriausybę kartu", pažymi
V. Landsbergis.
Kaip šaltojo karo prieš Balti
jos valstybes požymį V. Lands
bergis minėjo kaltinimus joms
b e n d r a d a r b i a v i m u su naciais.
P a s a k j o , Lietuva laimin
gesnė u ž Latviją ir Estiją, nes
ji boikotavo vokiečių valdžios
reikalavimą ir nesuformavo
SS divizijos Rytų
fronte.
Tačiau j i s priminė Rusijos
naujienų
agentūros
ITARTASS praėjusią savaitę p a 
skelbtą „ypatingai šiurkštų
Lietuvos prezidento apkalti
nimą nacizmu ir banditizmu"
per II pasaulinį karą.
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paragino pripažinti Čečėniją
„dejure"
V i l n i u s , kovo 30 d. (BNS) jams, skatinti Rusiją gerbti

čečėnų tautos apsisprendimą,
paremti tarptautinį Čečėnijos
pripažinimą „dejure".
Priimti atskiri pareiškimai
Europos Tarybos parlamen
tinės asamblėjos prezidentei ir
Europos Tarybos valstybių
parlamentams bei ESBO pir
mininkui.
Europos Taryba kaltinama,
kad „nieko nepadarė dėl masi
nio čečėnų kankinimo ir
žudymo, vykdyto naudojant
(Rusijos) kariuomenės artile
riją, aviaciją ir nekonvencinę
ginkluotę".
Pasak pareiškimo, „Europos
Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. apsilankęs Va?:ngtone, po lietuviškų šv. Mišių dalyvavo parapijos ko
miteto suruoštame priėmime Skučų namuose.
Tarybos veiklos esmė ir soli
Nuotr.: (Iš kairės) JAV LB XV Tarybos prezidiumo pirmininkas Donatas Skučas, prelatas Jurgis Šarauskas
darumas reikalauja, jog čečė
iš Vašingtono, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kun. Antanas Lapė, kun. Andrius Narbekovas (abu iš Lietu
nų tauta turi teisę būti iš
vos, studijuoja Vašingtone), ir dr. Gina Skučienė.
klausyta Strasbūre".
* S e i m o N a c i o n a l i n i o sau
ESBO pirmininkas ragina
su tuo pačiu 1997 m. mėnesiu, g u m o k o m i t e t o pirmininko
mas
tarpininkauti politinėse
V. Landsbergis sakė iš dip
pavaduotojas
Algirdas
Kašėta
Lietuvoje geresni nei Estijoje
ir
ekonominėse
Čečėnijos ir
lomatinio korpuso gavęs „ t a m
buvo vartojimo prekių ir pas ragina Vidaus reikalų minis
Rusijos
derybose,
taip pat
tikrų signalų" apie bandymus
teriją ir Generalinę prokura
laugų indeksai.
siekti,
kad
kuo
skubiau
būtų
įšaldyti NATO plėtrą.
Vilnius, kovo 30 d. (BNS) ketvirtį vidutinis darbo užmo
Šiemet sausį ir vasarį Lie tūrą pasidomėti asmenimis,
V. Landsbergis pareiškė ti — Lietuvos vyriausybė pa kestis Lietuvoje siekė 229.14 tuvoje buvo geresnė ir krimi žadančiais užsienyje įdarbinti nutrauktas Čečėnijos politi
kįs, kad n e t r u k u s Rusija t a p s skelbė kai kuriuos statistinius JAV dolerių ir tapo didesnis nogeninė padėtis. Dešimčiai Lietuvos piliečius. J i s infor nis, ekonominis, transporto,
europietiška valstybe ir sieks Baltijos valstybių duomenis, nei Latvijoje (221.52 dol.). Vy tūkstančių gyventojų Estijoje mavo iš Čekijos saugumo tar informacijos blokavimas ir
geros kaimynystės bei lygia liudijančius, kad savo pažan riausybė teigia, jog šio rodik buvo užregistruotas 4 1 nusi nybų gavęs duomenų, kad per izoliavimas.
teisio bendradarbiavimo s u gos tempais Lietuva ne tik pri lio didėjimas Lietuvoje rodo, kaltimas, Lietuvoje — 34. Lie nai į Čekiją nelegaliam darbui
Lietuvos Seimo pirmininkas
kaimynais.
lygsta, bet ir lenkia kai kurias kad ateityje pavyks priartėti tuvoje buvo išaiškinta — 38.8 organizuotai buvo išvežta nuo Vytautas Landsbergis simpo
valstybes, „veriančias duris į prie Estijos pasiekimo.
p r o c , o Estijoje — 22.4 proc. 150 iki 200 Lietuvos piliečių. ziume sakė, kad Čečėnija yra
Europos Sąjungą".
Prekeiviai žmonėmis iš Klai „de Facto" nepriklausoma val
Šiemet vasarį, palyginti nusikaltimų.
„Praktiškai j a u dabar ka ;
pėdos, Panevėžio, Šiaulių, Vi- stybė, pasirašiusi taikos su
kurie pagrindiniai ekonomi
agino spausdina skelbimus tartį su kita valstybe. Tačiau,
Vilnius, kovo 30 d. (BNS) d r i u k a i t i s .
niai ir socialiniai Lietuvos ro
aikraščiuose, ir surinkę kelių pasak V. Landsbergio, santy
— Vyriausybės įstatymo pro
K o m i t e t a s , matyt, pritars dikliai y r a geresni, palygint
žmonių grupes, už 200 dol. kių sureguliavimo etapas ne
jektas numato, kad Lietuvoje vyriausybės siūlymui įstatyme su kaimyninių valstybių pa
juos nugabenu į Čekiją. Lietu bus lengvas.
V i l n i u s , ka*o 20 d. (BNS) litų Rezervo fondo lėšų.
bus 15 ministerijų, o Europos įrašyti 15 ministeriją vietoj siekimais", nurodoma vyriau
Seimo rūmuose vykusį dvie
— Vyriausybė atmetė Vil
Pastarosiomis
dienomis viams žadama, kad Čekijoje
reikalų ministerija bus pava ligšiolinių 17, nors pats L. sybės spaudos tarnybos pas
jų
dienų simpoziumą surengė
jie
galės
uždirbti
apie
400
dol.
niaus universiteto vadovo kal spaudoje pasirodė užsakyti
dinta Europos reikalų ir eko S a b u t i s mano, kad j ų galėtų kelbtame pranešime.
Lietuvos
parlamento ryšių su
per
mėnesį,
lietuviai
yra
per
tinimus dėl nepakankamo fi Vilniaus universiteto rekto
nominės plėtros ministerija.
būti d a r mažiau — 11 a r 12.
Čečėnijos Respublika Ičkerija
Metinė infliacija nuo 1997 nansavimo bei teisių varžymo, riaus
duodami
ukrainiečiams,
kurie
Rolando
Pavilionio
„Dauguma komiteto narių
Kol k a s numatoma panai metų vasario iki šių metų va ir teigia, jog šis universitetas straipsniai, k u r j i s kaltina Čekijoje valdo nelegalių darbi grupė ir Tarptautinė parla
pasisakė už tą naują ministe
kinti Statybos ir urbanistikos sario Lietuvoje siekė 6.4 proc., — labiausiai valstybės biudže valdžią savivaliavimu ir ban ninkų rinką, o pastarieji, ža mentarų grupė Čečėnijos pro
rijos pavadinimą bei naujas
bei Ryšių ir informatikos mi Latvijoje — 6.1 proc., o Esti to lėšomis remiama Lietuvos dymu „užsimoti prieš universi dėdami sutvarkyti ilgalaikius blemoms.
funkcijas ir pritarė vyriau
Simpoziume dalyvavo bei
joje —14.2 proc.
legalaus gyvenimo Čekijoje
nisterijas.
aukštoji mokykla.
tetus".
sybės siūlomam projektui", po
pažymėjimus, surenka pasus skaitė pranešimus 14 parla
Paskolų valstybine valiuta
Anot rektoriaus, valdžia tam
Antradienį šis Seimo komi
Kaip penktadienį pranešė
Seimo valdymo reformų ir sa
mentarų iš Lietuvos, Čečė
ir dingsta.
metinė palūkanų norma pa
rado
dingstį, kai universitetas
t
e
t
a
s
ketina
apibrėžti
kiekvie
vyriausybės
spaudos
tarnyba,
vivaldybių komiteto posėdžio
nijos, Latvijos, Lenkijos, Bal
tvirtina palankesnes sąlygas
pirmadienį sakė komiteto pir nos ministerijos funkcijas ir investicijoms, gamybos plėt pernai vyriausybė Vilniaus atvirai pasakė, jog Lietuvos
* V y r i a u s y b ė d a r k a r t ą tarusijos ir Estijos.
valdžios švietimo ir mokslo
n u m a t y t i , kaip panaikinamų
mininkas Liudvikas Sabutis.
rai. Lietuvoje ilgalaikių pasko universitetui skyrė beveik 59
s
v
a
r
s t y s , a r tikslinga gintarą
Pasak jo, dėl šios ministeri ministerijų darbai bus perduo lų palūkanų norma buvo mln. litų, t.y. po 5,607 litus politika yra pražūtinga valsty laikyti brangakmeniu ir vyk
Reikalauj a m a
bei, bei pasiūlė didinti mo
jos pavadinimo didelių ginčų ti kitoms žinyboms.
12.22, Estijoje — 12.6, Latvi vienam studentui — daugiau,
dyti
jo
specialų
žymėjimą
grąžinti \ darbą
nekilo, tačiau prieš tokios mi
Trečiadienį jungtiniame Val joje — 14 proc., o trumpalai nei bet kurio kito universiteto. kestį už mokslą.
(prabavimą). Seimo posėdžio
Vilnius, kovo 30 d. (BNS)
nisterijos reikalingumą griež dymo reformų ir savivaldybių kių — Latvijoje — 12.5, Lietu
švietimo ministrą
darbotvarkėje buvo numatyta
Šiemet vienam Vilniaus uni
tai pasisakė krikščionis de bei Teisės ir teisėtvarkos ko voje — 14.2 proc., Estijoje — versiteto studentui taip p a t — Vilniaus universiteto rek svarstyti Tauriųjų metalų ir
Vilnius, kovo 30 d. (BNS)
toratas studentų ir investicijų
mokratas Vytautas Bogušis ir mitetų posėdyje ketinama pa 17.9 proc.
skirta viena didžiausių sumų
brangakmenių priežiūros įsta — Lietuvybę Vilniaus krašte
sąskaita atlyginimams netei
socialdemokratas Vytenis An teikti galutines išvadas.
tymo pakeitimo ir papildymo propaguojanti „Vilnijos" drau
Vasario mėnesį šiemet, pa — po 6,450 iitų vienam stu
sėtai išleido beveik 3 milijo
projektą, pateiktą vyriausy gija prašo prezidentą Valdą
lyginti su praėjusių metų va dentui. Daugiau skirta tik Vy
nus litų, pareiškė Lietuvos vy
sariu, Lietuvoje labiausiai iš tauto Didžiojo universiteto —
bės. Lietuvos spaudoje buvo Adamkų grąžinti į švietimo ir
riausybė.
augo vidutinės senatvės pensi po 6,553 litus vienam studen
kritikuojama 1995 m. Priimta mokslo ministro postą Zigmą
Pažeidimai užfiksuoti Fi
jos — 125 proc., Estijoje — tui.
šio įstatymo nuostata, kad Zinkevičių.
nansų ministerijos parengtoje
114 proc., Latvijoje — 112 pro
Per pastaruosius 15 mėne praėjusių metų valstybės biu gintaras taip pat priskiriamas
Savaitgalį vykusioje „Vilni
n
i
s
t
r
u
s
,
pasikeitusius
po
1996
Vilnius, kovo 30 d. (BNS)
centų.
brangakmeniams, nes Juvely jos" draugijos Kauno skyriaus
sių vyriausybė universitetui džeto įvykdymo apyskaitoje.
metais
sudaryto
ministrų
k
a

— LDDP vadas Česlovas J u r 
rinių akmenų, sidabro dirbi ataskaitinėje
Paskutinį praėjusių metų taip pat skyrė beveik milijoną
konferencijoje
Pasak pirmadienį paskelbto
bineto, Č. J u r š ė n a s sakė, kad
šėnas mano, k a d Seimas t u 
nių, deimantų ir perlų tarp buvo priimtas kreipimasis į
vyriausybės spaudos tarnybos
konservatoriams pertvarkant
rėtų iš naujo tvirtinti vy
tautinė konfederacija (CIBJO) prezidentą V. Adamkų, kuriuo
»
pranešimo, Vilniaus universi
riausybės programą, nes n u o ministrų kabinetą, jau po vy
gintarą vertina kaip gamtinę prašoma sugrąžinti į švietimo
teto rektoratas padarė dau
riausybės programos patvir
1996 metų jau pasikeitė dau
organinę
medžiagą.
Seimo ir mokslo ministro postą aka
giausia pažeidimų.
tinimo buvo panaikintos Eko
giau nei pusė ministrų.
kancleris Jurgis Razma patei demiką Zigmą
Zinkevičių,
Vilniaus universitetas ir vy
Pirmadienį spaudos konfe nomikos, Energetikos, Pra
Vilnius, kovo 28 d. (BNS)
I 'aiko juostos laikas įvedakė pataisą svarstomam įstaty kaip labiausiai siekusį Lietu
rencijoje Č. J u r š ė n a s skai monės ir prekybos, Miškų — Nuo sekmadienio 2 valan- mas tuo metu, kai Europos riausybė j a u keli mėnesiai mo projektui, siūlydamas iš vos mokyklą padaryti tautinę
santykius,
čiavo, k a d praėjusią savaitę ūkio bei Žemės ūkio ministe dos nakties Lietuvoje įvestas valstybės pereina prie vasaros viešai aiškinasi
brangakmenių sąrašo gintarą ir realizuoti Rytų Lietuvo yrijos ir įsteigtos Europos rei . I laiko juostos laikas, kuris laiko. Todėl Lietuvoje sekma- kaltindami vienas kitą nepa
formuojant vyriausybę, postų
išbraukti.
ventojų konstitucinę teisę ioneteko 7 ministrai, o nuo kon kalų, ūkio, Žemės ir miškų veikia daugelyje didžiųjų Va- dienio naktį nebuvo pasukti į kankamu finansavimu ir ne
kyti savo vaikus valstybine
* V i l n i a u s m i e s t o T a r y b a , kalba.
servatorių vyriausybės suda ūkio ministerijos. Vyriausybės karų ir Vidurio Europos vai- priekį laikrodžiai ir Lietuva pagrįstomis pretenzijomis.
dalyvaujant 48 miesto Tary
prisijungs prie valstybių, perymo 1996 m. iki šiol buvo veiklos pradžioje atsistatydino stybių.
Praėjusią savaitę preziden
* Kovo 27 d. p a s i b a i g u s bos deputatams ir balsuojant
pasikeitę dar 4 ministrai. Kol finansų ministras Rolandas
Toks laikas (Greenwich lai- rėjusių prie vasaros laiko,
tui
tvirtinant naujosios vy
Matiliauskas,
kurį
pakeitė
da
nepakeistas vyriausybės įsta
kas plius 1 valanda) yra Vo- Vidurio Europos laiko juos- o p e r a t y v i n i a m s taktiniams papunkčiui už kiekvieną mo riausybes sąrašą, jame neliko
tymas, vyriausybėje turi būti bartinis ministras Algirdas kietijoje, Prancūzijoje, Belgi- tos laikas buvo Lietuvoje iki mokymams „Pavasario vėjas- kyklą, trečiadienį pritarė siū švietimo ir mokslo ministro
Šemeta.
17 ministrų.
joje, Olandijoje, Italijoje, Ispa 1940 metų. Per 50 sovietų 98" mokymų vadovas, Lietu lomam lenkų ir rusų mokyklų bei europos reikalų minis
Suformavus
dabartinę
vyri
Č. Juršėnas pažymėjo, k a d
nijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, okupacijos metų Lietuvos lai vos kariuomenės vado pava pertvarkymui. Mokyklos bus trės Laimos Andrikienės parausybę,
kabinete
nebeliko
pagal Vyriausybės įstatymą,
Norvegijoje, Švedijoje, Dani kas buvo sutapatintas su duotojas pulkininkas Valdas pertvarkytos iki kitų mokslo ardžių.
ministrų
Vytauto
Knašio,
Ri
ministrų kabinetas turi gauti
Maskvos, o n u o 1990-ųjų Tutkus pasidžiaugė karinių metų pradžios. Kultūros ir
joje, Lenkijoje, Čekijoje.
Krikščionys demokratai jau
m
a
n
t
o
Pleikio,
Juozo
Galdiko,
iš naujo Seimo įgaliojimus, kai
įvestas II juostos (Rytų Euro štabų veiksmais, netradici švietimo departamento švieti numatė kelias kandidatūras į
niais sprendimais. Lietuvos mo skyriaus vedėjas Julius
pasikeičia daugiau kaip pusė Zigmo Zinkevičiaus, Laimos riausybė dirbo pagal neegzis pos) laikas.
švietimo ministro postą, ta
Andrikienės.
Imanto
Lazdinio,
ministrų, įskaitant tiek atsis
tuojantį dokumentą. Jis d a r Manoma, kad I juostos laiko karius aukštai įvertino ir Skestenis užtikrino, kad pert čiau pavardes iki šiol nėra
tatydinusius ir atstatydintus o Algis Čaplikas paskirtas kartą pareiškė savo kritinį taikymas Lietuvoje, kaip ir danų stebėtojai, teigę, kad jie varkomų mokyklų mokytojai skelbiamos.
ministrus, taip pat naujai stei vadovauti kitai ministerijai.
požiūrį į naująją vyriausybę. daugelyje didžiųjų Europos yra ištvermingesni už Europos bus įdarbinti. Dabar Vilniuje
L
D
D
P
vadovas
taip
p
a
t
giamų a r reorganizuojamų mi
Jos pertvarkymą jis laiko valstybių, padės Lietuvos ir valstybių karines pajėgas. Tel yra 36 lietuviškosios mokyk
KALENDORIUS
nisterijų vadovus. Jeigu pasi stebėjosi, kodėl tik praėjusią neesminiu, n e s . pasak Č. šių valstybių atstovams efek šių apskrityje vykę mokymai los, kuriose mokosi per 40,000
Kovo 31 d.: Benjaminas,
keitus pusei vyriausybės n a  savaitę „Valstybės žiniose" Juršėno, ministrų postuose tyviau bendradarbiauti ir pa kainavo 800.000 litų. Juose moksleivių. 30-tyje rusiškų
Kornelija.
Ginas. Vartvilė.
mokosi
beveik
rių, jos programa iš naujo ne buvo išspausdinta 1996 m. dar liko nekompetentingų spe togiau keliauti, išvengiant ne dalyvavo beveik 2,50° k a n ų , mokyklų
Balandžio 1 d.: Teodora,
patvirtinama, vyriausybė turi patvirtinta vyriausybės pro cialistų, tokių, kaip Vidaus patogumų ir nesusipratimų, įskaitant po vieną .'..,-L\ijos ir 20.000, o dešimt lenkiškų mo
g r a m a . Č. Juršėno teigimu, tai reikalų ministras Vidmantas atsirandančiu dėl laiko skirtu Estijos kuopą, taip p a t daug kyklų lanko beveik 8.000 mo Hugonas. Venancijus, Daino
atsistatydinti.
karo technikos.
BN*S
kinių.
BNSi ra.
Kalbėdamas apie 4 mi reiškia, kad visą šį laiką vy- Žiemelis.
mo.

Bus įkurta Europos reikalų ir
ekonominės plėtros ministerija

— Tarptautinis parlamentarų
simpoziumas Vilniuje paragi
no pagrindines tarptautines
institucijas ir tarptautinę ben
druomenę ryžtingai išspręsti
Čečėnijos pripažinimo „de ju
re" problemą.
Sekmadienį simpoziumas
priėmė pareiškimą, kuriuo pa
ragino Jungtinių Tautų gene
ralinį sekretorių Kofi Annan,
Europos Tarybos parlamenti
nės asamblėjos
prezidentę
Lėni Fischer, ESBO pirmi
ninką Bronislavv Geremek bei
Europos Parlamento prezi
dentą Jose Maria Gil-Robles
garantuoti pagrindines žmo
gaus teises Čečėnijos gyvento-

Lietuvos ekonomika neatsilieka
nuo Europos valstybių

Vilniaus universiteto rektoriaus
kaltinimai — nepagrįsti

Reikalaujama tvirtinti naujos
vyriausybės programą

Lietuvoje įvestas „europinis
laikas

!

DRAUGAS, antradienis, 1998 m. kovo 31d.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS^

(USPS-161000)
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

NORMALUMAS — NUO IŠPROTĖJIMO
APSISAUGOJIMAS
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Kol kas dar neturime vaisto
bei priemonės, idant galėtume
pagelbėti, išprotėjimui prasi
dėjus. Yra tik ankstyva nuo
išprotėjimo-demencijos apsau
ga, kuria mes turėtume pasi
naudoti. Mat yra žinoma, kad
sveikas gyvenimo būdas gali
sumažinti demencijos pavojų.
Todėl visiems ir visoms reikia
šviestis, kaip galima suma
žinti demencijos pavojų. Žino
ma, reikia savo būdą taip su
žmoginti, idant galėtume tą
apšvietą savo gyvenimo dalimi
paversti.
Dabar jau daugelis žino, kad
nuo sukvailiojimo mažai ką
gali pagelbėti medicina, o gera
sveikata net ir senatvėje įga
lina normaliai elgtis.
Kai kuris pacientas paklau
sia: ,Ar gali mano sukvailiojimas dar kiek palaukti, jei aš
prisilaikysiu normalaus gyve
nimo?" Jam atsakoma: „Gali!"
Štai kas tuo reikalu žinotina.
Yra gyvybinis — biologinis
įrodymas, kuris palaiko kai
kuriuos patarimus kaip saugo
tis išprotėjimo. Čia ir psicho
patologija daug talkina nuro
dydama, jog reikia smegenis
naudoti — leisti joms veikti,
jei nenori jų netekti: „Use it
or lose it". Už tą reikia vi
siems ir visoms liautis plepa
lais mitus, o būtina imti virš
kinti išmintingą mąstymą,
kad ir apie tai: „Kas tau apie
kitus tauškia, tas liežuvaus ir
apie tave".
Kaip yra su širdies susirgi
mo išvengimu, taip ir su sme
genų, apsauga. Epidemiški
duomenys nurodo, kad yra
galimybė sumažinti išprotėji
mo pavojų, kiek ilgiau pagyve. nus. Ta galimybė gali būti vie
na ar grupuotėje. Svarbiausia:
nerūkymas, cukraligės sukontroliavimas, hormonų nau
dojimas ir vaisių-daržovių
maistas.
Išprotėjimą artina
negerumai
Šitie negerumai artina išprotėjimą-demenciją. Tai dau
giau kaip 75 metus turinti
moteris: tai cukraligė; tai paralyžius-„strokas"; tai galvos
sužeidimas; tai šeimoje buvęs
išprotėjimas: tai anksčiau per
sirgtas nusiminimas — depre
sija; tai prigimtas smegenų
sunykimas, kaip Down sindro
mas, tai klimakso netvarkymas hormonais.
Gerokai pagyvinus, išprotėjama pamažu, nejučiomis ir
būklė vis blogėja tol. kol apie
po puskapio metų tokius ir
tokias mirtis išvaduoja.
Neaišku, kaip ilgai tęsiasi
pati išprotėjimo pradžia, kol
dar nesti išprotėjimo reiški
nių. Tik smegenų stovio tyri
mų duomenys rodo, kad Alzheimerio liga prasideda. 40
metų sulaukus. Palengva ima
nykti tos smegenų ląstelės.

kurios palaiko atmintį. Joms
sunykus, žmogus sukvailioja
taip, kad vyras ima save žmo
nos nepažinti.
Iš anksto užlaikykime
smegenų celes
Neurologinės studijos nuro
do, kad atmintį saugančios
smegenų ląstelės gali gerai
išsilaikyti iki vėlyvo amžiaus,
jei žmogus nekenkia pats savo
kūnui, įskaitant ir smegenis.
Mat, kai žmogus įvairiopai
nuo jaunumės smegenims pa
kenkia, jos katastrofiškai su
nyksta ir J^artu su jomis at
mintis dingsta. Tik tada žmo
gus atsikvoši, griebiasi gelbė
tis, bet viskas esti veltui —
tada joks gydymas nepadeda.
Už tai reikia smegenų, kaip ir
visas kitų kūno dalių ląsteles,
iš anksto užlaikyti normalioje
būklėje.
Neurologinės studijos nuro
do, kad vėlyvo išprotėjimo
pradžia esti žmogui pusamžio
sulaukus. Už tai reikia vi
siems ir visoms dar neišprotėjus imtis apsaugos priemo
nių kuo anksčiausiai. Mat ka
da smegenų ląstelių nykimas
viršija jų pačių atsistatymą,
tada artėja demencija ir jau
tada nėra jokios pagalbos.
Todėl dabar, ne rytoj, mes
visi ir visos šalinkime iš savo
tarpo klimakso negerumus,
sklerozę, cukraligę, hipertensiją, rūkymą, persivalgymą,
užsisėdėjimą, menką maistą,
jau dabar ALVUDUI pata
riant, prie vaisių-daržovių —
vegetariškos mitybos prisišliekime. Sėkmės.
UŽMIRŠTOS
VAISTAŽOLĖS
Kaip rašo „Valstiečių laik
raštis", jau ne pirmi metai
vaistažolių ne itin daug super
ka didžiausias Lietuvoje su
pirkėjas — bendrovė „Šven
čionių vaistažolės". Iš gau
sybės supirkimo punktų, bu
vusių rajonuose ir mažuose
miesteliuose, beliko vos du —
pačiuose Švenčionyse ir Varė
noje. „Švenčionių vaistažolės"
vaistinėms
žolėms
pirkti
šiemet ketina skirti netoli mi
lijono litų. Tačiau vaistažolių
rinkėjai ir augintojai, kaip
pernai, taip ir šiemet, gali pa
tirti nemalonumų, kai vais
tažolės nebus iš jų perkamos,
nes bendrovė neturi pinigu.
Pvz., pernai perlojiškis Rimas
Krivas pagal sutartį pasiūlė
nemažai valerijono šaknų, bet
„Švenčionių vaistažolės" jų
nenupirko, nes buvo pabaigusi
pinigus. Šiemet neribotais kie
kiais žadama supirkti tik re
tesnes ar sunkiau surenka
mas žoleles: pipirmėtes, smil
tyninius šlamučius, čiobrelius,
sukatžoles ir kt. Brangiausiai
žadama mokėti už pataisų
sporas — 35 litus už kg. Už
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Arkivysk. Audrys J. Balkis Vilniaus arkikatedroje prez. V. Adamkaus inauguracijos iškilmių metu.

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
OTERV VIENUOLIJŲ ATSTOVES SUSITIKO
SU VYSK. J. ŽEMAIČIU, MIC
giausia jų dirba tikybos moky
tojomis, senelių globos įstai
gose, su Šeimomis, asocialių
šeimų vaikais, jaunimu. Tai
labai svarbios darbo sritys,
atitinkančios ir kongregacijų
tikslus, ir vyskupuos porei
kius. Vyskupijoje, pasak gany
tojo, yra 440 tūkstančių gy
ventojų, o dirbančių seserų —
tik apie 40. Taigi vienai sese
riai tektų
maždaug 11
tūkstančių pasauliečių. Toks
santykis rodo, kaip svarbu su
sirasti daugiau talkininkų
tarp
pasauliečių.
Ssserys
galėtų tapti aktyvesnių pasau
liečių dvasinėmis vadovėmis ir
sutelkti juos konkrečiai veik
lai kurioje nors srityje. JBsu
įsitikinęs, kad mūsų seserys
yra pakankamai dvasiškai su
brendusios, turi rimtus vidinio
gyvenimo pagrindus, didesnę
ar mažesnę patirtį kurioje
nors srityje. Jos gali tapti pui
kiomis pasauliečių dvasinėmis
vadovėmis", — sakė vyskupas.
Vyskupas J. Žemaitis, MIC,
taip pat supažindino su svar
biausiomis veiklos kryptimis.
Kaip darbo su šeimomis pa
vyzdį jis paminėjo Marijam
polės Šv. Arkangelo Mykolo
parapijoje sėkmingai besidar
buojančius „Marijos legiono"
narius, taip pat Caritas dar
buotojus, globojančius sene
lius, vargšus, daugiavaikes
šeimas. Anot ganytojo, seserys
galėtų rengti Caritas nariams
Po to vyskupas apžvelgė se dvasinius susitelkimus, reko
serų, kurios darbuojasi „pir lekcijas, orientuoti juos į gi
mose linijose", veiklą. Dau- lesnį dvasinį gyvenimą, moky
ti, kaip įveikti žmogiškas
kilogramą liepžiedžių bus siū silpnybes ir pan. Trečias labai
loma 20 litų. Ąžuolo žievę svarbus veiklos baras — dar
Švenčionių rajone supirkti bas su vaikais ir jaunimu. Be
uždraudė aplinkos apsaugos veik visose vyskupijos moky
pareigūnai, nes nedori žmones klose tikybą dėsto per 400 ti
ėmė piešti žievę nuo gyvų kybos mokytojų, iš jų 13 se
ąžuolų, kurių ir taip mažai serų. Pasak vyskupo, kate
chetai atlieka didžiulį darbą
belikę.
Šiaip
jau
Dzūkijoje sėdami gerąją sėklą vaikų
žoliavimą išstūmė grybavimas širdyse. Tačiau, kad pasėtas
ir uogavimas — pelningesnį, tikėjimo grūdas suleistų šak
mažiau ir darbo, ir laiko reika nis, vaikus ir jaunimą reikia
laujantys užsiėmimai. Tačiau nuolat mokyti krikščioniškai
rinkos žinovai pranašauja, gyventi, savo mintis, žodžius
kad grybai Europos rinkoje ir darbus derinti su Kristaus
ateityje gali pigti, nes grybų mokslu. Viena ii tokių
verslu susidomėjo ne tik Rusi* krikščioniškojo gyvenimo mo
ja, bet ir Kinija. Taigi, rinkti kyklų yra katalikiškos vaikų
vaistažoles tūkstančiams kai ir jaunimo organizacijos: skau
mo bedarbių botų didelė pas tai, ateitininkai, charizminio
maldos grupes.
pirtis. Tik, deja, perkančiųjų pobodžio
nedaug. Negausioms farmaci Vyskupas taip pat pabrėžė,
jos įmonėms labiau apsimoka kad užklasine veikla labai
sudaryti sutartis su profesio suinteresuoti ir mokyklų, ir
naliais vaistažolių augintojais. švietimo skyrių, ir švietimo
O kadangi jų Lietuvoje beveik ministerijos vadovai, kadangi
nėra, tai vaistažolės perkamos dorinė jaunimo būklė kelia ne
iš Lenkijos ir kitų užsienio rimą respublikos mastu.
Kalbėdamas apie galimybe
kraštų. Su užsieniu konkuruo
ti pasirengusi nebent medetkų seserims gyventi po vienu sto
bei ramunėlių augintoji. Van gu, vyskupas J. Žemaitis,
da Kiaulakienė nuo Biržų ir MIC, pabrėžė, kad atkurti
minėtas Rimas Krivas iš Per bendruomeninį gyvenimą truk
do ne materialinės prielojos.

Sausio 11 d. Vilkaviškio
vyskupijos kurijoje įvyko visų
šioje vyskupijoje veikiančių
moterų, vienuolijų atstovių su
sitikimas, kuriame dalyvavo
Eucharistinio Jėzaus, Šven
tosios Šeimos, Švč. Jėzaus
Širdies Tarnaičių, Švč. Nekal
tosios Mergelės Marijos Tar
naičių, Nekaltai Pradėtosios
Švč. Mergelės Marijos Varg
dienių seserų, Švč. Mergelės
Marijos Nuliūdusiųjų Paguo
dos kongregacijų ir Gailestin
gosios Motinos Tarnaičių pa
sauliečių instituto atstovės.
Vienuolijoms
prisistačius,
Vilkaviškio vyskupas Juozas
Žemaitis, MIC, apžvelgė esa
mą padėtį. Vilkaviškio vysku
pijoje gyvena ir dirba aštuonių
kongregacijų ir Gailestingumo
Motinos pasauliečių instituto
seserys, iš viso per 80. Pusė jų
— garbingo amžiaus, vyresnės
kaip 70 metų, tarp jų nemažai
ligonių, neįgalių. Tačiau, anot
ganytojo, būtent jos yra vys
kupijos ir visos Bažnyčios tur
tas. Jų maldos, tyli auka yra
ta nuostabi jėga, kuri keičia
žemės veidą. Tai tarsi stiprus
užnugaris toms, kurios dar
buojasi tiesiogiai, neša visą
dienos ir kaitros naštą (plg.
Mt. 20, 12). „Todėl prašau ap
supti jas visokeriopa globa ir
rūpesčiu ", — sakė vyskupas
J. Žemaitis pritardamas Varg
dienių seserų minčiai įsteigti
seserų slaugos namus.

•

žastys, bet labiau sunkiai
įveikiamas psichologinis bar
jeras, susidaręs per penkias
dešimt persekiojimo metų.
Ganytojas kvietė elgtis išmin
tingai, netaikyti prievartos,
neatsakyti savo meilės bei glo
bos toms seserims, kurios dėl
vienokių ar kitokių priežasčių
nenorėtų gyventi kartu.
Nutarta vasario 1-ąją su
rengti vyskupijos Pašaukimų
dieną, kurios metu būtų
meldžiamasi už pašaukimus į
dvasinį luomą, organizuojami
susitikimai su jaunimu ir jų
tėvais, aiškinama, kunigiškojo
ir vienuolinio gyvenimo pras
mė bei paskirtis. Per vasario
mėnesį seserys, susitarusios
su parapijų klebonais, numato
apsilankyti didesnėse parapi
jose, kuriose nėra nuolat gyve
nančių bei dirbančių seserų
vienuolių, oganizuoti susitiki
mus. Aptartos galimybės orga
nizuoti vyskupijoje seminarus
asmenims, norintiems dirbti
vaikų ir jaunimo organizacijų
vadovais mokyklose.
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VILNIAUS
ARKIVYSKUPIJOS
KUNIGŲ TARYBA
Spalio — lapkričio mėn. Vil
niaus arkivyskupijoje buvo
renkami nariai į naują Ku
nigų tarybą. 1997 m. lapkri
čio 5 d. rinkimų komisijai su
skaičiavus balsus, aštuoni
daugiausia balsų surinkę ku
nigai tapo kandidatais į naują
Kunigų tarybą. Kun. E. Paulioniui atsisakius būti iš
rinktam, pagal eile į jo vietą
pateko kun. H. Naumovič. Re
miantis Bažnyčios teisės 45 ir
47 kan. 3 par. ir arkivyskupi
jos Kunigų tarybos statutu,
tarybos nariais paskirti dar
trys kunigai: I. Jakutis, A. Belickas ir V. Virvičius. Be to,
kaip nurodyta Kunigų tarybos
statute, generalvikaras ir se
minarijos rektorius į tarybą
patenka pagal pareigas. Tad
naują Vilniaus arkivyskupijos
Kunigų tarybą sudaro 13
narių: vysk. J. Tunaitis, ge
neralvikaras (pagal pareigas),
kun. dr. H. Fischer, seminari
jos rektorius (pagal pareigas),
kun. dr. prof. P. Vaičekonis
(išrinktas), mons. J. Kasiukevičk (išrinktas) mons. E. Rydzikas (išrinktas), kun. E.
Merkys (išrinktas), kun. K.
Lttoža (išrinktas), prel. A Gu
tauskas (išrinktas), kun. G.
Petronis (išrinktas), kun. H.
Naumovič (išrinktas), kun. I.
Jakutis (paskirtas), kun. A
Belickas (paskirtas), kun. V.
Virvičius (paskirtas). Remiantis Bažnyčios teisės
502 kan. 1 par. ir Kunigų ta
rybos statutu, iš arkivyskupi
jos Kunigų tarybos narių su
daryta 7 asmenų Vilniaus
arkivyskupuos
Konsultorių
kolegija, kurios nariai yra šie:
kun. dt. prof. P. Vaičekonis,
mons. J. Kasiukevič, mons. E.
Rydzikas, kun. E. Merkys,
kun. K Latoža, kun. dr. H.
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab.tel. 773-471-3300

LANKĖSI LITURGIJOS
PROFESORIUS
Vasario pradžioje Lietuvoje
DR. JOVITA KERELIS
lankėsi Čikagos Šv. Pran
DANTŲ GYDYTOJA
ciškaus Ksavero universiteto 9625 S.79«h Ave., Hfctory Hto, IL
teologijos profesorius, univer
TeL (708) 598-8101
siteto viceprezidentas dvasinio
Valandos pagal susitarimą
ugdymo klausimais tėvas Leo
Klein, SJ. Svečias skaitė pas
ARASZUOBA.MJ).
kaitas liturgijos klausimais
INDRĖ RUDAITIS, aD.
Vilniaus ir Kauno jėzuitų gim
AKIŲ LIGOS • CHIRURGIJA
nazijose. Paskaitose buvo skir
1020 E.Ogden Ave., Su*e 310
tos gimnazijų moksleiviams,
Naperville. IL 60S*3
Tsi (630)527-0090
jų tėvams bei mokytojams.
3825 Highland Ave..
Kaune profesorius atskirai su
Tower 1 .Šute 3C
sitiko su gimnazijos mokyto
Downerc Grovs, Tl. 80515
jais ir vyresniųjų klasių gim
T«L (830)435-0120
nazistais, taip pat su mokyklų
DR. ŽBlfri ŽAkAtiAČkAŠ
kapelionais bei tikybos moky
DR PAULKNEPPER
tojais, įsitraukusiais į jaunimo
AKIU UGOS - CHIRURGIJA
pastoracijos veiklą. Tris va
166 E. Supertor, S u * 402
karus po šv. Mišių Šv. Pran
Valandos pagal susitarimą
ciškaus Ksavero bažnyčios
Tat 312-337-1J
lankytojai, Kauno TarpdieceUNAS SIDRYS. M.D.
zinės kunigų seminarijos stu
Akių ligos / Chirugija
dentai, vienuolės, gimnazistų
9830 S.Ridgeland Ave.
tėvai klausėsi paskaitų ciklo
Chicago Ridge, IL 60415
apie liturgijos pagrindus. Pir
Tat 708-636-6822..mąjį vakarą svečias kalbėjo
4149 W. 63rd. S t "~*
apie Žodžio liturgiją, remda
Tat 773-735-7709
masis Vatikano II Susirinki
mo nutarimais, akcentavo Žo EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4647 W . 1 0 3 S t , O a k Lawn, I L
džio ir Aukos liturgijų lygia Pirmas apyi. su Norttmestam un-to
vertiškumą. Antrąjį vakarą diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
nagrinėti aukos liturgijos pa
už prieinamą kainą. Pacientai
grindai ir liturginė išraiška.
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angMkai)
Trečiasis vakaras buvo skirtas
Tai.708422-8280
sakramentams.
Profesorius
pateikė daug pavyzdžių, kaip
DR. L PETREHOS
sakramentai teikiami kitur,
DANTŲ GYDYTOJA
pertraukėlių metu vyko gyvos 9055 S.Roberts
R4,Hickory Hitls. IL
diskusijos, buvo atsakoma į 1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.
klausimus.
Tat (708)5964055
Prof. tėvas Leo Klein, SJ,
Lietuvoje lankosi ne pirmą
kartą. Pagal bendrą Čikagos
ir Lietuvos bei Latvijos jėzuitų
provincijų projektą du kartus
per metus į Lietuvą atvyksta
paskaitininkai. Spalio mėnesį
viešėjo psichologijos profeso
rius dr. David Hellkamp, atei
tyje žada atvykti Šv. Pran
ciškaus Ksavero universiteto
sociologijos profesorė.
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ŠV. MIŠIOS KAUNO
ARKIKATEDROJE
Vasario 16 d. Kauno arki
katedroje bazilikoje šv. Mišias
už Lietuvos laisvę aukojo kar
dinolas V. Sladkevičius, arki
vyskupas S. Tamkevičius, vys
kupas VI. Michelevičius, vys
kupas R. Norvilą ir kunigai.
Per pamokslą arkivyskupas S.
Tamkevičius pabrėžė, kad
laisvė — Dievo dovana, ir mes
turime išmokti šia laisvės do
vana naudotis. Tik mylėdami
Tėvynę mes pajėgsime nusi
mesti per 50 metų nukaltus
vergijos ir melo pančius. Ga
nytojas pasidžiaugė altruisti
niu gydytojų, mokytojų darbu,
krikščioniškai
auklėjančiais

Valandos pagal susitarimą

M AŠ. GLEVĖCKAŠ
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
SPECIALYBĖ - AKIU U G O S
3900 W.96 S t Tsi. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v. antr.12:30-3v.p.p.
freč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
penktad ir ieštad. 9 v.r. -12 v.p.p.
EDMUNDAS VISNAS, M.D..S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)

Tat 77*585-7756
Valandos pagal susitarimą

savo vaikus tėvais, visais tais,
kurie atlieka samariečių vaidrreni Arkivyskupas S. Tam
kevičius akcentavo, kad teisin
gumas ir krikščioniškas gai
lestingumas šiandien ypač rei
kalingas, bet dažnai i šį teisin
gumo šauksmą nesistengiama
įsiklausyti, nenorima Lietu
voje kurti gyvybės kultūrą":
žudoma negimusi gyvybė, per
žiniasklaidą brukamas smur
tas, pornografija ir t.t. Vasario
16-ošios proga ganytojas kvie
tė būti savanoriais, ginančiais
laisvę nuo smurto bei prievar
tos, ragino tiesti vienybės ke
lią ateities vardan.
BŽ, 1998 m., Nr. 4

APIE LIETUVOS 1941 METTJ
SUKILĖLIUS

Danutė

Patys lazdą

PRANAS ABELK1S
Žemaitijoje, netoli Plungės
miesto, 1941 m. birželio 22 d.
Mardosų-Nausodžio
kaimų
sandūroje, prie Santakos tilto
(ant Minijos upės kranto) kau
tynėse ir saugant Stonaičių
hidroelektrinę aktyviai prieš
raudonarmiečius veikė vienas
aktyviausiu Lietuvos sukilėlių
būrio— Mardosų kuopa, vado
vaujama Lietuvos kariuome
nės kapitono Jono Noreikos,
pokario metais tapusio parti
zanų generolu „Vėtra*. Apie
Mardosų kuopą, jos vadą, na
rius pasakojama sukilėlių
Damijono Riaukos ir Albino
Kijausko knygelėje „1941 me
tų birželio 21-25 dienų su
kilėliai (Mardosų kuopa)". Be
veik 40-ties puslapių knygelę
Vasario 16-osios išvakarėse
500 egz. tiražu išleido „At
minties" leidykla, lėšomis pa
rėmė akcinė bendrovė „Achema", vadovaujama generalinio
direktoriaus Bronislovo Lubio,
o spausdino UAB „PE Kau
nas".
Knygelės, poligrafiniu at
žvilgiu išleistos profesonaliai
ir kokybiškai, viršelį puošia
galingas ąžuolas iš Plungės
valsčiaus apylinkių bei prie jo
pasviręs medinis kryžius, žen
klinantis pokario metų parti
zaninės kovos prieš okupantus
vietą. Antrojoje viršelio pusėje
įdėta Laisvės paminklo skul
ptūros, stovinčios Kauno Vy
tauto Didžiojo karo muziejaus
sodelyje,
nuotrauka. Vidi
niuose lapuose spausdinama
kpt. Jono Noreikos — generolo
„Vėtros" (1910-1947 m.) nuo
trauka bei laiško Nr. 68,
rašyto iš Štuthofo koncentraci
jos lagerio 1944 m. spalio 23 d.
žmonai Antaninai Noreikienei
(dabar gyvenančiai Čikagoje,

tinacinės kovos vadas (1941
06.25-1943.03.17), „Žemaičių
legiono" (1941.07), Lietuvių
Tautos Tarybos (LTT) įkūrėjas
ir pirmininkas, Lietuvos gin
kluotųjų pajėgų Vyriausiosios
vadovybės
(LGPVV) vadas
(1946.01-03), Šiaulių apskri
ties viršininkas (1941.07-1943
02.23). Kpt Jonas Noreika
1943-1945 metais buvo kalina
mas Štuthofo koncentracijos
lageryje (kaip įkaitas už lietu
vių tautos nepaklusnumą vo
kiškiesiems okupantams), dir
bo Lietuvos kariuomenės karo
lauko teismo sekretoriumi,
dirbo advokatu, teisininku, literatu-novelistu,
redagavo
žurnalą „Kariūnas", parašė ro
maną
„Penki broliai". Už
kūrybinius kūrinius ne kartą
pelnė literatūrines premijas.
Buvo Lietuvos Karių sąjungos
„Ramovė* narys. Apdovanotas
Vyčio Kryžiaus I laipsnio ordi
nu ir Pasipriešinimo dalyvio
Kryžiumi (abu apdovanojimai
— po mirties).

Antrojoje knygelės dalyje
spausdinamos
nuotraukos
apie kpt. Jono Noreikos —
generolo „Vėtros" atminimo
įamžinimą Lietuvoje (19951997 m.) — Mardosuose, Šu
kionyse, Šiauliuose, Vilniuje ir
Kaune, kai kuriose vietovėse
dalyvaujant ir 1941 metų
Žemaitijos sukilimo vado duk
rai Daliai Marijai Bernadetai
Noreikaitei-Kučėnienei ir jos
vaikams — Silvijai ir Rimui.
Leidinyje taip pat yra išspaus
dinta ir svečių (Kučėnų iš
. Čikagos) bei Kauno apygardos
sukilėlių apsilankymo pas Lie
tuvos respublikos preziden
tą Algirdą Brazauską apdo
vanojimo Vyčio Kryžiaus I
laipsnio ordinu (po mirties)
JAV) faksimilė (vokiečių kal momentinė nuotrauka. Kny
ba). Leidinyje rašoma, kad gelės apatiniame viršelyje įdė
kpt. Jonas
Noreika buvo ta Lietuvos 1941 m. sukilėlių
Žemaitijos sukilimo organiza ir svečių nuotrauka Kaune,
torius-vykdytojas,
Mardosų prie Vytauto Didžiojo pamink
kuopos vadas, Žemaitijos an- lo, minint kpt. J. Noreikos —

Vienas knygelės „Sukilėliai. Mardosų kuopa..." autorių Albinas Kijauskas (iš kairės;, leidyklos „Atmintis"
vedėjas Domas Akstinas, privačios spaustuvės savininkas Laimas Navikas ir kitas knygelės autorius, Domijonas Riauka su spaustuvės surinkėju darbo vietoje.
Nuotr. Ričardo Š a k n i o

generolo „Vėtros" sušaudymo
metines (1997.02.26), taip pat
— atidengiant paminklinę len
tą Kaune, Panemunėje, prie
Lietuvos kariuomenės aukšto
sios Prezidento A. Smetonos
karo mokyklos, kur mokėsi ir
vėliau karo mokslus dėstė kpt.
Jonas Noreika. Atminimo len
toje su generolo „Vėtros" ba
reljefu išspausdintas užrašas:
„Čia, buvusioje pirmojo Lietu
vos prezidento karo mokykloje
1934-1939 m. dėstė kapitonas
Jonas Noreika — generolas
'Vėtra', vienas iš Lietuvos re
zistencijos vadų,
1946 m.
lapkričio 22 d. bolševikų nu
teistas mirties bausme ir
nužudytas". Kaip žinoma, kpt.
J. Noreika buvo sušaudytas
Vilniaus KGB rūmų rūsyje
1947 m. vasario 16 (26) d. ir,
kaip ir visi nelaimingieji, slap
ta užkastas Tuskulėnų dvare.
Knygelėje yra spausdinama
ir A. Butkaus foto nuotrauka,
daryta Nausodžio kaime (toje
vietoje kur vyko pirmosios
1941 m. birželio sukilimo kau
tynės), Plungės valsčiuje, prie
sukilėlio Liudviko Meškausko
sodybos, taip pat Birželio su
kilimo Žemaitijoje eigos sche
ma. Be to atskiruose pusla
piuose yra spausdinamos karo
aviacijos kursanto Kazio Ki
jausko (1918-1947 m.), žu
vusio kartu su partizanų būrio
vadu Matu Kavoliumi karinės
operacijos metu Santakos kai
me (1947.02.18), Lietuvos-Vokietijos pasienio (GargždųPalangos ruože) policijos val
dininko (1939-1940 m.), Lietu
vos kariuomenės puskarinin
kio Kazio Šilgalio ir husaro
Edvardo Šleiniaus, raudonar
miečių sušaudyto 1941 m.
birželio 23 d. Mardosų kaime,
Liudviko Riaukos (tėvo, iš
tremto su šeima (6 asmenys) į
Sibirą — Buriat-Mongoliją,
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AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
(Tęsinys)

Tuo tarpu neramioji grupelė prisiartino. Vardauskas, pastebėjęs mane, tuoj nusigręžė, tuo sukeldamas
mano dar didesnį smalsumą ir net nerimą. Ponia Žy
gaitienė ėmė nekantrauti, patraukė mane už rankos
durų link ir nutempė į mudviejų laukiantį automobilį,
kuriame jos vyras jau buvo užvedęs variklį. Prieš
užtrenkiant automobilio duris, kažkur netoliese pasi
girdo didelis triukšmas, lyg nedidelės bombos sprogi
mas.
— Kas čia per triukšmas, — pasipurtė ponia
Žygaitienė, o jos vyras tuoj pasuko į greitkelin vedantį
kelią.
Mano nuotaika buvo pašlijusi ir jos negalėjo patai
syti net Žygaičių vaišingų namų vakarienė su malo
niais pokalbiais, užkanda ir gėrimais. Mano kiše
naitėje tebegulėjo Vardausko padovanotas plunksna
kotis. Baigus vaišintis, Žygaitis pakvietė persikelti į
saloną ir stebėti naujausias naktines žinias didelėje
spalvotoje televizijoje.
— Oro uoste buvo suimtas Sovietų Sąjungos pilie
tis, kilęs iš sovietinės Lietuvos, seniai ieškomas KGB
agentas ir teroristas. Tai puikios išvaizdos vyras, gerai
kalbantis angliškai ir pozuojantis kaip importo bend
rovės atstovas. Jo gyvenamoji vieta nėra nustatyta,

1933 m. Lietuvos Respublikos
Prezidento Antano Smetonos
apdovanoto Pagyrimo raštu už
modernios ūkininko (K. Stro
paus) linų apdirbimo jaujos —
pirties suprojektavimą ir pa
statymą), jo sūnų Liudviko
Riaukos (1949 m. ištremto su
šeima į Sibirą ir
mirusio
tremtyje Sibire 1957 m.) bei
Damijono Riaukos (Lietuvos
Ateitininkų federacijos jau
nųjų ateitininkų vado Plungės
gimnazijoje (1937-1940 m.),
Lietuvos Ateitininkų federaci
jos Plungės moksleivių ateiti
ninkų sąjungos kuopos vado
(1940-1944 m.;, NKVD GULAG'o speclagerio Nr. 174 politi
nio kalmio (1945-1946 m.),
Lietuvos Ateitininkų federaci
jos Sendraugių sąjungos cen
tro valdybos vicepirmininko,
Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų-Savanorių sąjungos ir Lie
tuvos Vietinės rinktinės (gene
rolo P. Plechavičiaus armijos)
karių sąjungos nario (nuo
1997 m.), Giedraičių kautynių
prieš lenkus dalyvio Liudviko
Meškausko (mirė Anglijoje),
Prano Meškausko (gyvena
Kanadoje), Vinco Meškausko,
žuvusio partizanų būryje kau
tynėse prieš enkavedistus ir
stribus Plungės
valsčiuje
(1945), Lietuvos policijos val
dininko (1941-1944 m.) Edvar
do Martišiaus (gyvenančio
JAV), Prano Blaževičiaus ir
kitų 1941 m. birželio sukilimo
Žemaitijoje dalyvių, „Žemaičių
legiono" ir „Vanagų" būrio
kovotojų-partizanų nuotrau
kos ir jų biografiniai ap
rašymai.
Leidinėlyje taip pat yra kele
tas dokumentinių faksimilių,
ištrauka iš pasaulio lietuvių
laikraštyje „Draugas" (1997 06
19) išspausdinto D. Riaukos
straipsnio „Sukilimą pradėti..."

bet savo tapatybės neišduodantis asmuo, išvardinęs
Vardausko ilgą eilę pavardžių, įgalino vietinį FBI jį
pagaliau surasti ir suareštuoti, lėktuvui nusileidus J.
F. Kennedy oro uoste. Jo kelioniniame lagamine buvo
rastas didelis kiekis nepaprastai išradingai pagamin
tų įvairių formų sprogmenų, panašių į plunksnako
čius, foto aparatus ar lūpom pieštukus bei pudros
dėžutes. Tai naujausi chemijos išradimai, kurių iki
šiol buvo negalima susekti net ir su modernios
peršvietimo aparatūros pagalb . Minimas asmuo, pa
gautas desperacijos, kiek apsiraminęs FBI agentų glo
boje, pasiprašė leidimo surūkyti cigaretę, kas jam
buvo leista. Išsitraukęs savo žiebtuvėlį, jį paspaudęs,
iššaukė sprogimą, vietoje nusižudydamas pats ir leng
vai sužeisdamas du FBI agentus. Net ir žiebtuvėlis
buvo specialiai pagamintas"...
Kai po labai sėkmingo Tėvynės vaduotojų sąjun
gos suvažiavimo savo noru lankiausi New Yorko FBI
įstaigoje, laborantams daviau man dovanotą pluksnakotį. Tyrimų rezultatai parodė, kad tai didelės sprogmeninės jėgos aparatėlis, kurio veikimą iššaukia
natūralių dujų liepsnelė.. Aišku, kad eksperimentas
buvo padarytas atsargiai, tai niekas nenukentėjo.
»
— Pagaliau mums pavyko išsiaiškinti, kad tai
būta specialaus agento, kuriam buvo pavesta terori
zuoti jus ir kompromituoti jūsų organizaciją, kovo
jančią prieš komunistinę Lietuvos okupaciją. Jam bu
vo pavesta jus sekti, su jumis susipažinti ir jus likvi
duoti. Džiaukitės išlikęs gyvas, — kalbėjo FBI agen
tas.
— Gal būčiau išlikęs gyvas. Jei nebandyčiau

PREZIDENTUI —
SPECIALUS
GOBELENAS
Naujo šeimininko laukiančią
prezidentūrą puošia dailinin
kai. Posėdžių salės nišoje, tie
siai už prezidento kėdes jau
pakabintas dailininkų tekstili
ninkų Aniceto ir Žilvino
Jonučių išaustas gobelenas. Šį
kūrinį dailininkai audė dvejus
metus.
Kaip rašo „Lietuvos rytas",
daugiau kaip 12 kvadratinių
metrų kūrinio centre — Prezi
dento herbas; jį laikantis gri
fas ir vienaragis. Pakraščiuose
įkomponuoti dešimties Lietu
vos apskričių centrų herbai,
apipinti ąžuolo lapų ornamen
tu.
Gobelenui dailininkai pa
naudojo per 500 spalvų ir at
spalvių pusvilnonių kiliminių
siūlų, kuriuos patys dažė.
Prezidentūra šiam gobelenui
skyrė 76,800 litų.
Gobeleną audė visa Jonučių
šeima. Nors didelio formato
kūriniai jiems nėra naujiena, |
šį užsakymą dailininkai laiko
reikšmingiausiu savo gyve
nime.
Dar sovietiniais laikais,
Šiaulių „Nuklono" gamyklos
užsakymu, Jonučiai sukūrė
uždangą šios įmonės kultūros
namų scenai. „Saulėtu mišku"
pavadinto kūrinio plotas — 96
kvadratiniai metrai. Tai di
džiausias Lietuvoje rankų dar
bo gobelenas. Tačiau šio darbo
kol kas niekur negalima pa
matyti. „Nuklonas" bankruta
vo, taip ir nebaigęs statyti
savo kultūros rūmų. Atpirkę
iš gamyklos savo gobeleną,
dailininkai laukia, kada atsi
gaus erdvių patalpų statybos,
ir tikisi jose atsirasiant vietos
jų unikaliam kūriniui.
Rima Jakutytė

Bindokienė

parūpina...

gamybą bei pardavinėjimą už
sienio pirkėjams.
Įtarimas kyla ir dėl to, jog
ginčų su Iraku dėl JT inspek
torių darbo trukdymo įkarš
čiu, vos neprivedusiu prie
naujo ginklų žvangėjimo, pa
aiškėjo Maskvos dviveidystė
— Saddam Hussein iš Rusijos
buvo įsigijęs kai kurios techni
kos, tinkamos cheminių ir bio
loginių ginklų gamybai. Nors
buvo karštai tvirtinama, kad
visa tai bus panaudota „taikos
meto pramonei", tačiau Irako
pažadais, kaip ir Maskvos,
vargu galima patikėti.
Lyg yla iš maišo pastarosio
mis dienomis išlindo žinios,
kad Maskva aprūpino sunkiai
siais ginklais
Jugoslaviją.
Nors, pagal 1995 metų Dayton, Ohio, sutartį, kuria buvo
užbaigtas karas Bosnijoje, Ju
goslavijai ginklų pardavimas
turėjo būti labai apribotas
(tuo metu Boris Jelcin šioms
sankcijoms pritarė,1, praėjusių
metų gruodžio mėnesį Maskva
sutiko Belgradui parduoti
tankų, malūnsparnių, MIG-29
lėktuvų, raketų ir įvairių
ginklams dalių, apie tai ne
pranešus
sąjungininkams.
Viskas išaiškėjo, galima saky
ti, netyčia, kai Jugoslavijos
prezidentas Slobodan Milosevic praėjusios savaitės antra
dienį „pasigyrė" šiuo laimė
jimu, nes tai suteikė ir jam, ir
jo vadovaujamai Serbijos So
cialistų partijai papildomos
švaros ginčuose su Radika
liųjų partija del koalicinės vy
riausybės
sudarymo.
Kaip „The New York
Times" dienraštyje (kovo 27
Dabar tikima, kad Milosevic
d.) rašo Ken Alibek, 1980Rusijos
gamybos ginklus jau
tame dešimtmetyje vadovavęs
pavartojo
prieš Kosovo provin
sovietijos Biopreparat gamyk
cijos
civilius
albanus, tad tuo
loms, kurių paskirtis buvo —
dar
papildomai
nusikalto Dayvykdyti biologinių ginklų pro
ton
sutarties
nuostatoms.
JAV
gramas, Maskva nepaisė 1972
prez.
Clinton
vyriausybė,
jeigu
m. pasirašytos ir patvirtintos
tarptautinės sutarties sustab apie tą Maskvos-Belgrado
dyti biologinių ginklų gamybą. „biznį" ir žinojo, stengiasi per
Tuo metu moderniausiose Bi daug nekelti viešumon, kad
opreparat dirbtuvėse dar dir nepakenktų santykiams su
bo 32,000 žmonių, o dar bent Rusija (ir vėl ta pati daina!).
Dar kyla klausimas: iš kur
10,000 rūpinosi, kad tie mirtį
nešantys gaminiai galėtų kaip Jugoslavija gavo lėšų gink
galima greičiau būti įmon lams pirkti, kai jos ekonomija
tuojami į tolimų nuotolių ra yra visiškai sužliugusi? Ta
ketas ir pasiunčiami priešų čiau Sovietų Sąjungos vieš
teritorijon. Tik 1991 m. Rusija patystės laikotarpiu Jugosla
pagaliau pakluso tarptauti vija atėjo į pagalbą Maskvai,
niam spaudimui ir sutiko įsi patiekdama žemės ūkio gami
leisti trijų valstybių — JAV, nių, plieno ir aprangos už
Didž. Britanijos bei pačios Ru maždaug pusantro milijardo
sijos — inspektorius į minėtas dolerių. Ta skola dar negrą
gamyklas.
žinta. (Kam reikėtų ją grą
Ar jiems buvo atviros visos žinti, kai skolininkas miręs?)
durys, tai jau kitas reikalas. Tad Rusija, kuri taip stengiasi
Dar ir dabar likę daug abejo atsiriboti nuo sovietų imperi
nių, iki kokio taško preziden jos, kai jai tas naudinga, vėl
tas Jelcin laikosi tarptautinių parodė tikrąsias savo spalvas,
sutarčių ir pažadų sustabdyti aprūpindama Belgradą gink
biologinių bei cheminių ginklų luote.

Lietuvių patarlė sako, kad
„norint šunį mušti, lazdą vi
suomet atrasi", bet niekam
neateitų į galvą teigti, kad
„šuo pats lazdą suieškos ir,
norinčiam jį mušti, paduos". O
vis dėlto galiūnai, norėdami
palaikyti savo ginklų pramo
nę, aprūpintą pelningais už
sakymais, stengiasi surasti
pirkėjų patiems pavojingiau
siems tos pramonės gami
niams, kurie (kaip jau ne
kartą pasitaikė) gali būti nu
kreipti ir prieš pardavėjus.
Šia pavojiga trumpažiūryste
galima apkaltinti ne vien
Ameriką, bet Vokietiją, Pran
cūziją, Didžiąją Britaniją ir
ypač Rusiją, kuri atvirai ar „iš
po stalo" prekiauja sovietinės
imperijos paveldu, nediskri
minuodama nei prieš vieną
pirkėją, galintį sumokėti pra
šomą kainą.
Kai problemos su Irako dik
tatorium dėl Jungtinių Tautų
inspektorių vykdomų ginklų
sandėlių bei gamyklų patikri
nimo vėl stipriau atkreipė pa
saulio dėmesį į biologinių ir
cheminių ginklų pavojų, kaž
kodėl labai mažai kalbama
apie milžiniškas šių ginklų ir
jų sudėtinių medžiagų atsar
gas Rusijoje. Tik retkarčiais
droviai užsimenama, kad tiek
Amerika, tiek kitos valstybės,
ypač NATO. Europos Sąjun
gos ir kitų tarptautinių orga
nizacijų, besirūpinančių pa
saulio saugumu, narės, tu
rėtų griežtai reikalauti tų
sandėlių patikrinimo.

plunksnos galą padeginti ties dujų liepsnele, nes ji
man atrodė gan primityvi. Gal būčiau ją į šiukšlyną
įmetęs.
— Ne visai taip. Tokia procedūra būtų tik pagrei
tinusi sprogimą, bet laboratorijos tyrimai parodė, kad
natūrali kūno šiluma per kokią dešimtį valandų būtų
pasiekusi tą patį rezultatą. Su nepažįstamais reikia
elgtis labai atsargiai ir vengti netikėtų dovanų, —
man per petį paplojo malonus agentas, pakratė ranką
ir išlydėjo pro duris.

Baigiu skaityti Viktoro-Vytauto dienoraščio ištrau
ką, nes turiu skubėti į svečius. Šiandieną bus krikšti
jamas Audronės ir Vytauto naujagimis sūnelis Aud
rius, o man tenka kartu būti krikštamote. Atšventus
krikštynas ir pailsėjus, keliausiu jau į laisvę atgavu
sią Lietuvą, kurios tiek metų ilgėjausi.
Pabaiga

Medžio šaknų skulptūra, neliesta žmogaus rankų.
Nuotr. K. Ambrazaičio
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DAR APIE PUNSKĄ
Artėjant „Klumpės" kapelos jos lietuvių studijas baigė 106
koncertams, kurie bus Čika jaunuoliai. Daugiausia studi
goje, Philadelphijoj, Clevelan- joms jie pasirinko Vilniaus
de ir Kanadoje, tikiu, kad ne universitetą, net 55 studentai,
vienam yra įdomu sužinoti Kauno Vytauto Didžiojo — 13,
daugiau apie Suvalkų trikam o kitas aukštesniąsias mokyk
pio lietuvius, gyvenančius Len las — po mažiau. Pagal spe
kijoj, Lietuvos etninėje žemėje, cialybes: lietuvių filologiją —
16 studentų, mediciną — 11,
ir apie jų kultūros gyvenimą.
Lenkijoje gyvenantieji lietu istoriją — 9, biologiją — 9,
viai, ypač Punsko — Seinų sri pradinį mokymą — 8, o kitas
tyje, dauguma yra pasiturin specialybes — po mažiau. Stu
tys ūkininkai: turi gražias dijos Lietuvoje padėjo Punsko
sodybas, žemės nebuvo dalija krašto lietuviškoms mokyk
mos ir nebuvo kolchozų. loms, ypač — lietuvių kalbos
Tačiau jiems buvo aktualus mokymui. Be to, nemažai stu
savo inteligentijos ugdymas dentų
rinkosi ir kitokius
bei savo kultūros išlaikymas. mokslus, kaip muziką, reži
Punskiečiai savo jaunimą sūrą, choreografiją, o tai turi
siųsdavo į aukštesnes mokyk įtakos į Punsko krašto
las, į Lenkijos universitetus. kultūrinį gyvenimą. Pvz., A.
Ilgainiui jie galėjo išnykti sve Uzdilaitė, studijavusi choreo
timoje atmosferoje, o tėvai ir grafiją, paruošė jau kelis ren
vyresnieji, buvo ir yra su ginius. Ji dirba Punsko Lietu
sirūpinę lietuvybės išlikimu, vių kultūros namuose.
troško, kad jaunimas vėl
„Klumpės" kapelos nariai
sugrįžtų į savo gimtines.
yra Punsko Kovo 11-sios die
Sovietiniais metais Lietu nos gimnazijos absolventai. Su
voje buvo rengiami lituanisti jais bus gera proga susitikti,
niai kursai užsienio lietu pabendrauti ir paklausinėti.
viams, o taip pat sudaryta ga Ta galimybė Čikagoje bus ba
limybė siekti aukštojo mokslo. landžio 19 d. po koncerto Jau
Sovietmečiu nedaug Punsko nimo centro kavinėje prie vai
gimnazijos absolventų pasi šių. Visi nuoširdžiai kviečiami
rinkdavo studijas Lietuvoje, į koncertą. Bilietų galima
vos keli susipratę patriotai įsigyti „Seklyčioje", o koncerto
grįžo į Lenkiją ir buvo lietu dieną — prie įėjimo.
vybės švietėjai.
Marija Remienė
Tik po 1992 m., kai buvo su
daryta tarp Lietuvos ir Lenki
PAGERBTAS
jos švietimo ir mokslo mi
GENEROLAS
nisterijų
bendradarbiavimo
A. GUSTAITIS
programa, padidėjo Lenkijos
jaunimo skaičius, kurie vyko
Lietuvoje kovo 26 d. pami
studijoms į Lietuvos universi nėtos žymaus aviacijos konst
tetus ir aukštesnes mokyklas.
ruktoriaus, Lietuvos karo
Punsko lietuviška gimnazija aviacijos viršininko generolo
buvo atidaryta 1956 m., pava Antano Gustaičio 100-osios gi
dinta „Sniečkaus" vardu. Pas mimo metinės.
kelbus Lietuvos nepriklauso
Vienu svarbiausių jubilieji
mybę, tos gimnazijos vardas nių akcentų tapo iškilmės Vil
buvo pakeistas į Kovo 11-sios niaus Gedimino Technikos
dienosi Pirmosios lietuviškos universiteto Aviacijos insti
gimnazijos laidos du absolven tute, kuriam suteiktas Antano
tai — Sigitas Paransevičius ir Gustaičio vardas. Buvo per
Gediminas Dzemionas —1972 skaitytas sveikinimo laiškas
m. pradėjo studijas Vilniaus Aviacijos institutui iš Ameri
universitete. Baigę studijas kos, kurį atsiuntė į visuomeni
sugrįžo į Punską. Sigitas Pa nę organizaciją ALIAS susi
ransevičius, kaip diplomuotas būrę Antano Gustaičio bend
istorikas, tapo tos gimnazijos ražygiai — pirmosios neprik
direktorium,lektorium ir yra lausomybės Lietuvos lakūnai.
vienas veikliausių Punsko
Ketvirtadienį Antano Gus
krašto lietuvių darbuotojų, taičio gimimo sukakčiai skirta
veikėjų švietėjų. Daug metų jubiliejinė konferencija su
jis yra Lenkijos krašto LB val rengta Lietuvos mokslų aka
dybos pirmininkas, dabar jau demijoje. Joje buvo skaitomi
pensininkas, ir visas savo pranešimai apie ANBO lėk
jėgas skiria lietuviškai veiklai. tuvų kūrėjo, mokslininko, to
Dabar Kovo 11-sios dienos limųjų skrydžių lakūno gene
gimnazijos direktorė yra Mari rolo Antano Gustaičio vaid
menį Lietuvos aviacijoje, jo
ja Černelienė.
Nuo 1965 m. iki 1995 m. idėjų įgyvendinimą dabarti
Lietuvos universitetuose ar nėje Lietuvos karo aviacijoje ir
aukštosiose mokyklose Lenki rengiant aukštos kvalifikaci-
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IVAIROS

NEKILNOJAMO TURTO

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

GREIT PARDUODA

LIETUVIS, lauko p r i e ž i ū r o s
darbų (landscaping/maintenance) b e n d rovės savininkas,
VVashinglun, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti
lauko p r i e ž i ū r o s d a r b u s .
Galime padėti gauti darbo
leidimą. S u t e i k i a m a s pigus
butas - $ 1 3 0 m ė n e s i u i .
Kreiptis tel. (202) 2 4 4 - 2 3 7 3 .
AUTOMOaUO.NAMlLSVBKATOe,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.

Čikagiečiai Kostas Dočkus ir Marija Remienė (iš kaires Kampuočių kaimo, Punsko valsčiaus ūkininkas Vytau
tas Stoskeliūnas, australietis Gabrielius Žemkalnis ir iš Los Angeles dr. Zigmas Brinkis 1997 m. liepos mėn.

DR. J. P. KAZICKO
STIPENDIJOS IR PARAMA
Kaune, savo jaunystės vačiu investuotoju, ieškančiu
mieste, viešėjo žinomas išei naudingiausių sukaupto kapi
vijos verslininkas ekonomikos talo panaudojimo būdų. O ge
mokslų daktaras Juozas Pet riausios investicijos į jaunąją
ras Kazickas su žmona Alek kartą, kad Lietuva ateityje
sandra. Kauno technologijos žavėtų savo intelektualu bei
universitete (KTU) įvyko sve naujausiomis technologijomis.
čio iš Niujorko susitikimas su
Siekdamas plėtoti abipusį
stambiausios miesto aukšto bendradarbiavimą su Kaune
sios mokyklos vadovybe. Dr. J. technologijos universitetu, ren
P. Kazickas ir KTU rektorius giančiu aukšto lygio specialis
prof. K. Kriščiūnas pasirašė tus telekomunikacijų sekto
sutartį dėl minėto mecenato riui, dr. Juozas Petras Ka
vardinių stipendijų ir paramos zickas įsteigė dvi vardines sti
pendijas po 600 JAV dolerių
(grant) įvedimo.
Susitikime su svečiu iš JAV geriausiems Telekomunikacijų
universiteto rektorius prof. K. ir elektronikos fakulteto ma
Kriščiūnas priminė, jog Juo gistrantams. Be to, mecenatas
zas P. Kazickas prieškario me paskyrė metinę 3,000 dolerių
tais studijavo Vytauto Didžio paramą universiteto jaunajam
jo universitete. Lietuvai su dėstytojui, skaitančiam pa
sigrąžinus istorinę sostinę, jis skaitas ir vykdančiam moks
persikėlė į Vilnių ir ten baigė linius tyrimus minėtoje ryšių
universitetą. Karo metais pa srityje. Kandidatai išeivijos
sitraukė į JAV, Yale universi verslininko stipendijoms ir
tete yra apgynęs ekonomikos paramai bus parinkti šių moks
daktaro disertaciją. Tačiau lo metų pabaigoje, o rugsėjo
mokslinė veikla J. P. Kazicko pradžioje kauniečiai sulauks
nežavėjo — jis įsijungė į stambios materialinės para
verslą. Ilgainiui tapo tarptau mos iš New Yorko gyvenančio
tinės prekybos specialistu, vie dosnaus rėmėjo.
Rektorius prof. K. Kriš
nu žymiausių JAV išeivijos
čiūnas
svečią apjuosė Univer
verslininkų.
siteto
tautine juosta. Jį ir
„Vertybės nėra matuojamos
Aleksandrą
Kazickienę sujau
pinigais, o kultūra paveldima
dino,
kai
KTU
rektoratas jų
iš tėvų bei senelių. Gyvenant
toli nuo tėvynės, turėjau siekį, garbei sudainavo „Ilgiausių
kad Lietuva būtų laisva", — metų" ...
JAV gyvena ir kiti ne tik
sakė svečias. Jis akcentavo,
jog telekomunikacijos
yra Technologijos universiteto stu
bene svarbiausia valstybės gy dentų rėmėjai. Vienas žymiau
vavimo prielaida. Tad, atkū sių mecenatų yra KTU Garbės
rus Lietuvos nepriklausomy daktaras, JAV Kolumbijos
bę, šis verslininkas tėvynėje universiteto profesorius Ri
įkūrė pirmą privačią ryšio mas Vaičaitis. Jis jau daugelį
bendrovę „Omnitel". Pasak J. metų iš savo santaupų remia
P. Kazicko, tai buvo pirmoji Lietuvos studentiją, premijuo
telekomunikacijos firma Rytų ja gabiausius jaunuolius me
kryptyje.
Europoje, kur šimtas procentų chanikos studijų
akcijų yra privačiose rankose. Neseniai amerikiečio 1,200 Lt.
Kaip jis pats sakė, tapo pri stipendija įteikta būsimajam
šilumos ir atomo energetikos
jos aviacijos specialistus.
specialistui Virginijui Rama
„Lietuvos paštas" Antano
nauskui.
Gustaičio 100-ųjų gimimo me
— Lietuvos ekonominę, kul
tinių dieną išleido į apyvartą
dviejų pašto ženklų seriją. tūrinę ir demokratinę ateitį
Kauno apskrities centriniame nulems lietuvių tautos aukš
pašte korespondencija buvo tojo mokslo lygis. Išeivijos lie
antspauduojama specialiu pir tuviai supranta tai ir stengia
si gimtinės universitetams su
mos dienos datos antspaudu.
Antano
Gustaičio
100- teikti mokslinę ir finansinę
osioms gimimo metinėms skir paramą, — yra akcentavęs
tą dokumentinį filmą „ANBO" prof. R. Vaičaitis. — Pagrin
sukūrė Lietuvos televizija.
dinė ekonominė parama tėvy
«**

nės universitetams ir studen
tams teikiama per Tautos
fondą, Pasaulio lietuvių fondą
ir kitus fondus bei asmenis,
kurie tiesiog remia lietu
vaičius, studijuojančius gim
tinėje bei užsienio universite
tuose. Per penkerius metus
amerikiečiai Lietuvos aukš
tųjų mokyklų studijuojančiam
jaunimui remti pateikė beveik
milijoną litų.
Prieš Kalėdas septyni KTU
akademinės
bendruomenės
nariai pelnė po tūkstantį litų.
Tai JAV Vakarų Pennsylvanijos lietuvių bendruomenės sti
pendijos. Neseniai keturi uni
versiteto doktorantai bei ma
gistrantai pelnė materialinę
paramą iš daktaro Konstanti
no Savickio palikimo, šiuo
metu KTU yra daugiau kaip
pusšimtis auklėtinių, pelnusių
JAV lietuvių vardines stipen
dijas. KTU už paramą studen
tams, magistrantams ir dokto
rantams dėkingas JAV mece
natams R. Vaičaičiui, K P.
Deveniui, K. Klybui (tvar
kančiam J. Šūvio Suveizdo pa
likimą), A. Vasiliauskui, B.
Rutkūnui, prof. Dorothy M.
Mekema (Bernard Minkus
vardu), B. Snarskiui, G. Dowett, Vytui A. Juciui, John E.
McCloskey, J. Vėbros fondui
(tvarko JAV gyvenanti dukra
ir sūnus vilnietis Evaldas
Vėbra), Pennsylvanijos ir Pittsburg universiteto lietu
viams, JAV gyvenantiems iki
karinio Vytauto Didžiojo uni
versiteto „Plieno" korporacijos
nariams, Cicero Medžiotojų ir
žvejų klubui (sekretorius —
Juozas Žemaitis) ir kt.
Nuoširdžiausiai
dėkojame
dosniesiems mecenatams. Ti
kimės, kad šie pavyzdžiai pa
skatins ir daugiau JAV lietu
vių
įsiamžinti
Lietuvoje,
įsteigiant vardines stipendi
jas.
Doc. dr. Vilius Misevičius
Kauno technologijos
universiteto Visuomenės
informavimo skyriaus
vedėjas
LIETUVIŲ KALBOS
KURSAI VILNIAUS
UN-TE
Nuo 1990 m. Vilniaus uni
versitete rengiami įvairios
trukmės lietuvių kalbos kur
sai, padedantiems, pažengu
siems bei mokantiems lietuvių
kalbą.

:

Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. Auksė
S. Karte kalba lietuviškai

FRANK ZAPOUS
3208 1/2West95th Street
Tai. (706) 424-8654
(773)581-6654
r
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Minint garsaus lėktuvų konstruktoriaus ir lakūno Antano Gustaičio 100-jųjų gimimo metiniu dieną. Valstybės
įmonė „Lietuvos pastas" išleido j apyvartą sukakčiai skirtų ženklų ir vokų seriją.
Nuotr. Eltos

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS. VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-«624

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą hmm arba oru.
Automobiliai ir komercinis siuntos.
PINIGAI pervedami doleriais.
Kokybiški maisto siuntiniai Velykoms pradžiugins
Jūsų artimuosius:
Didysis-$98,
šventinis-$45.
Dirbame kasdien, ketvirtadieniais Ha 7 v.v.
TRANSPAK, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL.
Tel: (773) 838-1050.
Lemonte: šeštd. 9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p.
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27.

Lituanistinėse studijose da
lyvauja studentai, pradėję mo
kytis lietuvių kalbos savoje
šalyje. Galima pasinaudoti
žiemos ar vasaros metu vyks
tančiais dviejų ar keturių sa
vaičių kursais. Šiais metais
vasaros kursai vyks birželio
30-liepos 28 d. Trukmė 110
valandų. Mokestis 2,000 litų
(4 litai — 1 dol.). Mokantiems
lietuvių kalbą, kursai vyks
birželio 30—liepos 15 d. Mo
kestis —1,280 litų.
Grupės sudaromos iš ne
daugiau, kaip 12 studentų.
Esant reikalui (studentui pa
geidaujant), mokoma individu
aliai. Dirbama kasdien, išsky
rus šeštadienius ir sekmadie
nius, po 4-6 akademines va
landas (akademinės valandos
trukmė — 45 minutes). Vil
niaus universitetas parūpina
apgyvendinimą bendrabutyje
arba universiteto tarnautojų
šeimose.
Kursai vedami lietuvių kal
ba, išskyrus būtinus komen
tarus pradedančiųjų grupėms.
Studentai, užbaigę pilną
kursą, gaus pažymėjimus, o
sėkmingai išlaikę egzaminus
— gaus baigimo diplomus
(graduation diplomas) iš Vil
niaus universiteto kursų vado
vybės.
Greta mokymo kursų klau
sytojams siūloma kultūrinė
programa: ekskursijos autobu
su į kitus miestus, žymesnias
vietoves, pajūrį ir t.t.
Registracijos lapai bei pla
tesnė informacija gaunama,
rašant: Department of Lithuanian Studies, Vilniaus University, Universiteto 3, 2734 Vil
nius, Lithuania.
Registracijos lapai turi būti
sugrąžinti 2 mėn. prieš kursų
pradžią.
PASAULIO LIETUVIŲ
DAINŲ ŠVENTĖS
PROGRAMA
1998 m. liepos 3-6 d.

L!E

& & T RE/MAX
^REALTOKS
(7?3) SS6-5959
(708)425-71W

Birželio 28-30 d.
Užsienio lietuvių atvykimas
į Vilnių, jų sutikimas.
Liepos 1 d.
Užsienio lietuvių chorų ir
šokių ansamblių bendros re
peticijos.
Ansamblių vakaro ir Šokių
dienos dalyvių atvykimas i
Vilnių, jų sutikimas.
Liepos 2 d.

Ansamblių vakaro ir šokių
dienos dalyvių repeticijos Vil
niaus miesto stadionuose.
Užsienio lietuvių meno gru
pių koncertas Vidaus reikalų
kultūros rūmuose.
Liepos 3 d.
Ansamblių vakaro ir Šokių
dienos dalyvių repeticijos.
Folkloro ansamblių ir tauto
dailininkų atvykimas į Vilnių,
jų sutikimas.
Regalijų įteikimas Dainų
šventės meno vadovams.
Liaudies meno parodos ati
darymas Šiuolaikinio meno
centre.
Folkloro popietė Vilniaus
senamiestyje ir Sereikiškių
parke.
Ansamblių vakaro koncerto
generalinė repeticija Kalnų
parke.
Dainų dienos dalyvių atvy
kimas į Vilnių, jų sutikimas.
Liepos 4 d.
Šokių ir Dainų dienų daly
vių repeticijos.
Šokių dienos koncerto I ge
neralinė repeticija Žalgirio
stadione.
Mišrių ir lygių balsų chorų
konkurso baigiamasis turas
Nacionalinėje filharmonijoje.
Laureatų pagerbimas.
Ansamblių vakaro koncertas
Kalnų parke.
Liepos 5 d.
Dainų dienos dalyvių repeti
cijos Vingio parke.
Šokių dienos koncerto II ge
neralinė repeticija Žalgirio
stadione.
Šokių dienos koncertas Žal
girio stadione.
Liepos 6 d.
Valstybes dienai skirti ren
giniai.
Šventinės eitynės iš Arkika
tedros aikštės į Vingio parką.
Dainų dienos koncertas Vin
gio parke.
Šventinis saliutas.
Paraiškos bilietams į 1998
m. Pasaulio Lietuvių dainų
šventė priimamos nuo kovo 10
d. Operos ir baleto teatre (fak
sas: + 370 2 623503) ir Dainų
šventės būstinėje (faksas: +
370 2 612607). Bilietai bus
parduodami nuo gegužės 1 d.
Bilietų kainas, o taip pat ir
kitą Dainų šventes informa
ciją galima sužinoti Lietuvos
liaudies kultūros centro pus
lapiuose Internete adresu:
http://neria.mii.lt/heriUie/
Ifcc/eventa7ds98/ds98.html
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LAIŠKAI
mums visiems labai svarbu ir
įdomu. Todėl, nuvykus į Vil
nių kreipiausi į Lietuvos tele
Clevelando visuomenei pa viziją su prašymu, ar nebūtų
tyrus, kad Vasario 16-osios galima kuo greičiau gauti tų
minėjime pagrindiniu kalbė iškilmių vaizdajuostę. Atsaky
toju pakviestas lietuvių kil mas buvo teigiamas. Reikėjo
mės, bet lietuviškai nemokan keletos dienų vaizdajuostę su
tis, žurnalistas Tomas Brazai montuoti
ir
suredaguoti,
tis iš Vašingtono, kilo kritikos tačiau savaitės bėgyje beveik
ir nepasitenkinimo banga. De dviejų valandų vaizdajuoste
ja, kritikų dideliam nusivyli jau buvo Clevelande. Gausiai
mui, Brazaičio kalba sužavėjo susirinkusiai Clevelando vi
klausytojus, nes toji kalba suomenei parodėme ją sekma
buvo ne vien giliai patriotiška, dienį, kovo 15 d. {spūdis buvo
bet taip pat ir pamokanti ta gilus ir jaudinantis, daugelis
prasme, kad ir protėvių kalbos pareiškė norą vaizdajuostę
neišmokės, Amerikos lietuvis įsigyti.
gali būti Lietuvai ištikimas ir
Telefonu kreipiausi į Lietu „Margučio II" metiniame pokylyje Jaunimo centre kovo 8 d. Iš kairės: Jonė Bobiniene. Kostas Dočkus, Mėta
naudingas, nes tikroji ištiki
vos televizijos direktorių Al Gabaliene ir Rūta Mieliulienė.
mybė gludi ne vien kalbos
bertą Ilgini ir perdaviau jam
mokėjime, bet širdy ir gali
mūsų padėką ir įspūdžius. išskyrus vieną įvykį, kuris bu dimisijos pulkininkas leite sius aukotojus. Lietuvių fon
boti įrodoma veiksmais.
das sustiprėjo tik tuomet, kai
Taip pat atsiklausiau, ar ir ki vo nekaltūringas ir negarbin nantas;
Esame girdėję daugybę pa tos vietovės tą pačią vaizda gas.
išspausdinta: „jaun. lt.", turi atsirado asmenys, kurie įnešė
triotiškų lietuviškų prakalbų, juostę gavo. Jis natsakė, kad
„Tarp prezidento gerbėjų at būti: „J. ltn." — jaunesnysis daug kapitalo.
tai toji naujiena stebino vi ją gavome tik mes Clevelande sirado ir tokių nekultūringų leitenantas;
Atėjo laikas, kad jie būtų
suomenę, girdint anglų kalba ir Lapas Kanadoje. Į klausimą suvenyrų rinkėjų, kurie iš
išspausdinta: „dim. maj.", parodyti visuomenei. Supran
kalbantį asmenį, kurio išti ar mes galėtume vaizdajuostę plėšė iš prezidento smokingo turi būti: „dim. mjr." — dimi tama, kad buvo išleistos net
kimybe savo kilmei negalima čia dauginti ir platinti, su at sagas, tad vargšas krašto va sijos majoras.
dvi knygos su aukotojų pa
abejoti, tačiau dažnai sakoma, silyginimu Lietuvos televizi das turėjo grįžti į savo laikiną
Šį savo laišką užbaigsiu pa vardėmis, bet jos nukeliavo į
kad žodžiai lieka žodžiais. Bet jai, direktorius atsakė teigia rezidenciją ir įsisiūti naujas sakydamas, kad Lietuvos ka knygų spintas ir tapo pa
ar visada? Štai iš labai pati mai ir taip pat suteikė LR sagas".
riuomenės karių laipsnių, pa mirštos. Reikėtų surengti vie
kimų šaltinių patyriau, kad garbės konsulatui Clevelande
Toks grubus suvenyrų rin reigų, ginklų rūšių ir specia šus paminėjimus ir jų pa
kalbėtojui Clevelando LB sky išimtines vaizdajuostės plati kėjų elgesys negali būti patei lybės sutrumpinimai, teisingi vardes įamžinti garbės lentose
riaus valdyba įteikė kuklų 400 nimo teises.
sinamas, kad ir šiuolaikinėje ir pagal statutą, tik labai re lietuvių turimuose pastatuose
dolerių honorarą, kad pa
Vaizdajuostė neapvils. Joje Lietuvoje. Bet gal tokį veiks tais atvejais šiandieninėje lie pvz.: Pasaulio lietuvių centre
dengtų kelionės išlaidas ir pa matomi visi svarbiausi iškil mą sugalvojo ir suvaidino so tuviškoje spaudoje yra teisin ar Jaunimo centre. Abu nau
reikštų padėką. Netrukus mių momentai: ištisai girdime vietiniai „režisieriai".
gai panaudojami. Daugelis ka dojasi fondo paskirtais pini
savo dideliam nustebimui, iš prez. A. Brazausko ir prez. V.
rinio turinio straipsniuose, pa gais.
patikimų šaltinių patyriau, Adamkaus kalbas bei arkivys
J u o z a s Navakas minėtus sutrumpinimus pada
Reikia taip pat atminti, kad
kad Tomas Brazaitis, su trum kupo Audrio Bačkio pamokslą,
Gulfport, FL ro, kaip išmano...
mūsų
vyresniųjų gretos ma
pu, bet labai gražiu laišku, Čikagos kardinolas Francis
J o n a s Abraitis žėja, mūsų vietas turės užimti
KLAIDOS
IR
JŲ
padėkojęs už honorarą, at George rodomas Seime, arki
Oak Lawn, IL jaunesnioji karta. Matydami
PATIKSLINIMAS
siuntė savo asmenišką 200 do katedroje ir iškilmingame po
vyresniųjų pavardes, kurie sa
lerių čekį, grąžindamas pusę kylyje prezidentūroje. Matome
LAIKAS PRISIMINTI
Š.m.
vasario
28
d.
„Draugo"
vo turtą skyrė Lietuvos fon
honoraro. Anot jo laiško žod parade pražygiuojančius Lie
GERADARIUS
dui, galbūt nenorės nuo jų at
žių, Amerikos Lietuvių Bend tuvos karius, Lietuvos miestų laidoje išspausdintas Birutės
Artėjant Lietuvių fondo na silikti.
ruomenei pinigai esą labiau vėliavų sveikinimą naujam Norkūnaitės straipsnis „Už
marštyje nelikę skrydžiai", ku rių suvažiayimui, iškyla reika
reikalingi, negu jam... Jis prezidentui,
prezidentūros riame ji pasisakė apie sausio las giliau pagalvoti apie LF
Antanas Paužuolis
dedas savo pinigus ten, kur perdavimą ir t.t. Vaizdajuostė
Chicago, IL
pradininkus
ypač
stambiuo
31
d.
Vilniaus
karininkų
ra
yra jo žodžiai apie Amerikos baigiama ugnies fone rodomo
movėje
įvykusį
PLP
karo
mo
:. lietuvių įsipareigojimus. Ar ne mis ištraukomis iš vykusių po
kyklos XIX laidos 60-čio pa
jaudinančiai gražu?
kylių.
minėjimą, šią laidą baigusių
Deja, dažnai tenka paste
Šią vaizdajuostę žiūrėdami, karininkų prisiminimą ir jų
bėti, kaip mūsų patriotai kriti tikrai niekas nekaltinsime pagerbimą. Vienas tokių buvo
kuoja Amerikoje gimusių lie Lietuvos televizijos, nes joje prisimintas karo lakūnas ltn.
tuvių kalbą, juos atstumdami rodoma viskas, kas buvo svar Stasys Bulota, jo 85-jo gimta
nuo visuomenės branduolio. bu. Baigiant dar norisi prisi dienio proga. Kartu su Stasiu
Gyveno Skokie, IL.
Didoka vyresnio amžiaus po minti Lietuvos televizijos di buvo labai gražiai pagerbta ir
Antrojo pasaulinio karo atvy rektoriaus, Alberto Ilginio visa jo šeima.
Mirė 1998 m. kovo 29 d., sulaukusi 90 metų. Gimė
kusių lietuvių dalis gerai atsakymą, kai padėkojau jam
Ir aš pažinojau šį puikų
Lietuvoje.
neišmoko anglų kalbos, bet už vaizdajuostę: „Padaryti šią mokslo draugą, šaunų kari
Nuliūdę liko: sūnus Robert Petrus, marti Loretto,
sėkmingai įsikūrė, uždarbiavo vaizdajuostę išeivijai buvo ninką — karo lakūną Stasį,
mūsų
pareiga."
O
platinti
ją
duktė Josephine Kohl, septyni anūkai ir 15 proanūkų.
ir laisvai naudojasi visomis šio
nes 1938 m. gegužės 12 d. kar
laisvo krašto privilegijomis. O pasiūlė šiuo šūkiu: „Visa Lie tu baigėme Karo mokyklos
Velionė buvo žmona a.a. Walter Petruskevich ir a.a.
kas būtų buvę, jei vietiniai tuva tai matė — pamatykite ir XIX laidą. Po patirtų tragiškų
Jacob
Pauliukas, motina a.a. William ir a.a. J a m e s ,
amerikiečiai juos taip pat nie jus".
išgyvenimų ir po ilgesnio ne
sesuo a.a. Walter ir a.a. Alphonse, uošvė a.a. Rudolph
kintų ir stumdytų dėl jų men
Ingrida Bublienė simatymo, 1980 m. pažintį at
ko kalbos mokėjimo? Mano
Kohl. Taip pat mirusios brolių žmonos: a.a. Valerie ir
LR Garbės konsule naujinome, susitikę Čikagoje.
siūlymas yra, kad gerbtume ir
Cleveland, OH
a.a. Adele.
Širdinga padėka Birutei
mylėtume visus, kurie di
Norkūnaitei už jos ryžtingą
Velionė pašarvota kovo 31 d., antradienį, nuo 2 iki 9
džiuojasi savo lietuviška kil
SKOLINIAI LrETUVTŲ
skatinimą ir populiarinimą
v.v.
Blake-Lamb Funeral Homes laidojimo namuose,
me, nepaisant jų kalbos
KALBOJE
bendrų susitikimų, kuriuose
mokėjimo. Atminkime, kad
4727 W. 103 St., Oak Lawn, IL.
kariai veteranai ir šių dienų
prieš mums atvykstant lietu
Lietuvių
kalba,
atėjusi Karo mokyklų kariūnai bei
Laidotuvės įvyks balandžio 1 d., trečiadienį, po 10 vai.
viškoje visuomenėje nebuvo rašyton literatūron tik prieš jaunesnieji karininkai, kartu
ryto
religinių apeigų laidojimo namuose. Velionė bus
nei lituanistinių mokyklų, nei gerą šimtmetį ir davusi nuo su besimokančiu jaunimu, su
palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse.
jaunimo organizacijų, kuriose stabius rašytojus kaip kad sirinkę prasmingai prisimintų
jie būtų galėję išmokti lietu Vincą Krėvę Mickevičių, šian ir pagerbtų tuos, kurie save
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
viškai. Mūsų yra labai ne dien atsistoja prieš galvosūkį paaukojo tėvynės labui.
dalyvauti šiose laidotuvėse.
daug, tai kiekvienas Lietuvai kaip surasti pramonės, preky
Svarbiausia, kad tokie susi
ištikimas asmuo privalo būti bos, mokslo pavadinimus. Mes
tikimai
ar renginiai pavirstų
Nuliūdę: s ū n u s , d u k t ė , a n ū k a i , p r o a n ū k a i i r k i t i
brangintinas ir gerbtinas. Vie esam indoeuropiečiai ir skoli
nybėje galybė, o solidarume ir namės iš kitų indoeuropiečių tradicija, labai reikalinga šių
giminės.
tautiečių meilėje glūdi mūsų kalbų. Tačiau tas skolinimas dienų Lietuvoje.
Laidotuvių direkt. Blake-Lamb Funeral Homes,
O vis dėlto... Klysti yra žmo
jėga.
yra daugumoje tik lietuviškų
tel. 773-735-4242.
niška!
Suklydo
ir
Birutė,
savo
Aurelija M. Balašaitienė galūnių pridėjimas. Šiandien rašinyje teigdama, kad XTX
Richmond Heights, OH mūsų kalba panašėja į anglų Karo mokyklos laida buvo pas
kalbos žodyną, kur visokios
A U K O J O LIETUVOS PARTIZANU
kilmės žodžiai yra įpilietinti. kutinė nepriklausomoje Lietu
voje.
Šį
jos
apsirikimą
patiks
GLOBOS FONDUI
Geriausia taisyklė būtų tokia:
PREZIDENTO
linsiu.
nesiskolink, jei būtinai nerei
$120 Amerikos Lietuvių klubas, Beverly Shores, Ind.
INAUGURACIJOS
Prieš Lietuvos kariuomenės
kia. Tai daugiau galioja Lietu
Aukojo: V. Lineckas, Sofija Mickienė, Vyt. Gutauskas, J. ir
VAIZDAJUOSTĖ
vai, o ne Siaurės Amerikai, žygį į sostinę Vilnių, 1939 m.
D. Noreikos.
rugsėjo 16 d., kariuomenės
$100 Varnelis Apolinaras, Lieponis Justinas, Leščins
Kovo 24 d. „Draugo" laidoje, kur lietuvių kalba yra dar.
kai Juozas ir Angelė.
pulkus papildė 113 naujų ka
laiškų skyriuje, pastebėjau nuostabiai gyva ir savita.
$50 Pakalniškiai Pranas ir Salomėja.
Stasės Semėnienės nusiskun
Saulius Simoliūnas rininkų, baigusių XX Karo
$40 Skėrys K., J. Gramas.
dimą, kad Čikagos kardinolas
Detroit, MI mokyklos laidą, o 1940 m. rug
$30 Marė Vaitkus a.a. Gražinos Krivickienė atmini
pjūčio 20 d., jau po bolševikų
Francis George nebuvo rodo
mui..
NEKULTŪRINGI
įvykdytos okupacijos, į Lietu
mas Lietuvos televizijos su
$25 JAV Lietuvių Bendruomenė, VVaterbury apylinkė.
SUVENYRŲ
vos liaudies kariuomenės gre
suktoje inauguracijos iškilmių
Vyt.
ir Elena Morkai, Krivickai Kazys ir Danutė.
MEDŽIOTOJAI
tas įsijungė 72 karininkai, bai
vaizdajuostėje. S. Semėnienės
$20 Elena Sulkis ^yra aukojusi iš viso $120), Harris
gę paskutinę — XXI Lietuvos
pastaba labai teisinga, tačiau
Bernadeta, Briedis Juozas.
Šjn. kovo 11 d. „Drauge" Karo mokyklos laidą.
norėčiau patikslinti, kokia iš
$10 Tamaševitienė Jadvyga.
Gerraanienė
savo Norėčiau taip pat patikslinti
tikrųjų yra Lietuvos televizijos Liuda
Lietuvos Partizanų globos fondo valdyba nuošir
inauguracijos iškilmių vaiz straipsnyje „Laiškas į§ Vil straipsnyje klaidingai panau
džiausiai dėkoja aukotojams už parodytą širdį šelpiant
niaus" vaizdžiai ir plačiai ap dotus karininkų laipsnių su
dajuostė.
partizanus.
Prieš išvykstant į iškilmes rašė prezidento inauguracijos trumpinimus:
Aukas siųsti; TCF/Standard Federal Bank, Acct.
išspausdinta: „Dim. pik. lt.",
Vilniuje, žinojome Clevelande, dieną. Atrodo, kad viskas pra
Nr. 663777 4192 So. Archer Ave, Chicago, IL 60632.
kad tai kas ten vyks bus ėjo iškilmingai ir tvarkingai, turi būti: „Dim. pik. ltn." —
KAI ŽODĮ PATVIRTINA
VEIKSMAS

A.tA.
ALICE PETRUSKEVICH
PAULIUKAS

A.tA.
ALDONA JAMDOLIENĖ
Jakimavičiūtė
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje,
anksčiau Toronto, Canada.
Mirė 1998 m. kovo 26 d., sulaukusi 69 metų.
Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Kumelionių kaime.
Nuliūdę liko dukterys: Daiva Lutz ir Rūta Lippincott; anūkai: Gintaras, Kęstutis ir Scott su šeima;
proanūkai: Scott ir Angelika; broliai: Vladas Sinkus,
žmona Raminta ir Vytautas Sinkus; pusbrolis dr. Kęs
tutis Aglinskas ir žmona dr. Juzė bei jų sūnus dr. Aud
rius Aglinskas su šeima; Petras Aglinskas ir Eglė
Aglinskas; vyro seserys: Genė Budilskienė ir Jane Sū
dau su vyru VValter, dukterėčia Erika su šeima ir Leta
Rhone su vyr. dr. Doug Rhone.
Velionė buvo žmona a.a. Antano.
Velionė buvo pašarvota sekmadienį, kovo 29 d. ir
pirmadienį, kovo 30 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąv^tte laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 31 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukoja
mos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus
palaidota šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: dukterys, anūkai, proanūkai, broliai
ir j u šeimos.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-9947600.

A.tA.
KAZYS LUKAŠEVIČIUS
Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1998 m. kovo 29 d., 11 vai. ryto, sulaukęs 84
metų.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Irena, duktė Birutė, žentas David
Earl.
Velionis buvo vyras a.a. Albinos.
Velionis pašarvotas balandžio 1 d., trečiadienį, nuo 3
iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S.
California Are.
Laidotuvės įvyks balandžio 2 d., ketvirtadieny. Iš
laidojimo n a m ų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč.
M.Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią,
kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionio
sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: ž m o n a , d u k t ė i r žentas.
Laidotuvių direkt. Gerald F.Daimid, tel. 773-523-0440.

A.tA
GRAŽINAI GUSTAITYTEI
KRIVICKIENEI
m i r u s , jos vyrą dr. DOMĄ KRIVICKĄ, dukteris
IRENĄ, RŪTĄ ir j ų š e i m a s nuoširdžiai užjau
č i a m e ir k a r t u liūdime.
Ramutė ir Aloyzas Aidžiai
Aldona
Aistienė
Elena
Dambriūnienė
Izabelė Laučkienė
Sofija
Oželytė-Blumenfeld
Laima
Platerienė
Danutė ir Pranas Tupikai
Joana
Vaičiulaitienė
Ona ir Juozas Vitėnai
Aleksandra ir Romualdas
Zalubai

M i n i s mylimam Pusbroliui ir Dėdei

A.tA.
DR. KAZIMIERUI KATILIUI,
r e i š k i a m e gilią užuojauta jo žmonai ALDONAI,
d u k r a i VIDAI su šeima ir liūdime drauge su ju
mis.
.

Jonynai, Katiliai,
ir Žemaitaičiai

•

Valukoniai

1

DRAUGAS, antradienis, 1998 m. kovo 31 d.

ČIKAGOJE

IR APYLINKĖSE i

SVAJINGAS „DRAUGO" KONCERTAS

1998 m. kovo 29 d., 3 vai. po nuo „Aro" choro perduoti
pietų, Jaunimo centro di gražiausi linkėjimai.
Štai ir vėl staigus kontras
džiojoje salėje įvyko gerai
tas.
Padvelkia tylus partizanų
išreklamuotas
„Draugo"
kon
Šį šeštadienį, balandžio 4
Po „Draugo" koncerto
gyvenimo
aplinkos vienišumas
certas,
kurį
atliko
iš
Kanados
J C kavinėje buvo pavaišinti d., prasideda „vasaros laikas",
A.
Paulavičiaus
„Vienalangėj
atvykęs
„Aras",
Toronto
vyrų
svečiai. Tai darbščiųjų ir nuo einant miegoti, nepamirškite
grytelėj".
Tai
tyli
ir graudi
choras.
Reikia
pagirti
ir
latinių mūsų talkininkų dėka. pasukti laikrodžius viena va
daina.
Puiki
tembrų
darna!
padėkoti,
kad
dvejus
metus
iš
Labai ačiū: Onai Norvilie landą pirmyn, o tuo pačiu rei
Čia
pasigirdo
vienas
labiau
eilės
„Draugas"
imasi
iniciaty
nei, Viktorijai Valavičie- kia prisiminti, kad sekma
siai išlygintų keturbalsių są
nei, Adelei Lietuvninkie- dienį, kovo 5 d., Svč. M. Mari vos ir finansinės rizikos, pa
skambių visame koncerte. Be
nei, Julijai Smilgienei, Ju jos Gimimo parapijoje vyk kviečiant pernai — tai Ritos
palydėjimo.
zei Ivašauskienei, Antanui siantis religinis koncertas bus Čyvaitės-Kliorienės vadovau
jamą „Exultate" chorą iš CleDeja, po šios skambėjo dar
Valavičiui, Vytautui Dijo naujuoju laiku — 2 vai. p.p.
viena
lėta, nors ir graži daina
velando,
o
šiais
metais
„Arą"
kui, Ritai Likanderytei,
„Dunda
klumpės,
kaip
pa
—
„Kur
balti keliai". Dėl save
iš
Toronto,
tuomi
įvertin
Kristinai
Likanderytei,
trankos; kas tik gyvas šoka, damas mūsiškės kultūrinės lėto charakterio nebegavo pel
Danguolei Ilginytei, Algiui
trankos..." Jeigu mes apie
nyto dėmesio. Užtat viską at
Čepėnui ir Antanui Paužuo- klumpes težinome tik iš link veiklos pastangas. Juk yra
skirtumas — sudaryti vien pirko L. Pranulio „Senas ker
liui.
smos liaudies dainelės, tai lai kartinį, proginį vienetą, pasi džius". Bosai užveda, tenorai
Lietuvos generalinis kon kas susipažinti su etnografi rodyti ir dingti užmarštyje, ar atsako. Priedainyje pasigirsta
sulatas Čikagoje maloniai niu ansambliu, pavadintu išlaikyti jį aukštumoje dešim efektingi „ū-avimai" su akcen
kviečia visus lietuviškų orga „Klumpės" vardu. Punkso lie tį, dvidešimtį ir daugiau metų. tavimais, kurie parodė itin ap
tuvių ansamblis pirmą kartą į Kiek prisimenu, R. Kliorienės valdytą dainavimą. Tai buvo
nizacijų vadovus arba jų atsto
šj
žemyną
atkeliauja chorui teko palaukti 10, o vienas nuotaikingiausių ir la
vus pokalbiui prie kavos apie
biausiai išbaigtų programos
konsulato darbą ir planus ba koncertuoti, pakviestas JAV „Arui" net 15 metų, kol kas į
numerių! Dabar jau tiko ir gylandžio 4 d., šeštadienį, 3 vai. LB Kultūros tarybos. Mes sie Čikagą, vadinamą lietuvių
vesnio
tempo ir trumpesnių
p.p., „Seklyčioje". Malonėkite lojamės lietuvių, gyvenančių sostinę, vėl juos pakvietė. posmų Bražinsko „Užstalės
pranešti apie dalyvavimą iki lenkų valdose, likimu ir pati „Aras" šių metų gegužės mė daina," ir tempų įvairumu bei
balandžio 3 d. tel. 773-582- riamais sunkumais, pasisten nesį paminės jau savo dvi niūniavimu pasižymėjusi Jonkime, kad bent pas mus dešimtmetį!
5478.
viešėdami tie patys lietuviai
Prieš koncertą „Draugo" vy kaus „Vėjo daina", linksmesnė
Kai P a s a u l i o
lietuvių pajustų pritarimą, šilumą,
Tiškaus „Grok, armonika" ir
centro renginių komitetas, globą. Koncertas bus Jauni riausia redaktorė Danutė Bin- dar keletas dainų.
vadovaujamas Bronės Nainie mo centre balandžio 19 d.. Bi dokienė pagerbė ir apdovanojo
Pirmoje dalyje išskirtiną
nės, ruošia vaišes, galima ti lietai jau gaunami „Sekly prel. J. Prunskio skirtomis
dėmesį patraukė Paulavičiaus
premijomis
šešis
dienraščio
kėti, kad tai bus t i k r a s poky čioje".
partizanams".
bendradarbius: Aldoną Zail- „Kritusiems
lis! Moterys moka ir gardžiai,
Choras su fortepijono pritari
skaitę
ir
Edvardą
Šulaitį
iš
ir gražiai pavaišinti susirinku
mu labai užtikrintai sukūrė ir
„Draugo" koncertas ne
sius, tad ką jau bekalbėti apie apvylė publikos, o publika Čikagos apylinkės, kurie daly paslaptingą, ir skaudžią, ir
vavo
koncerte,
ir
dr.
Zenoną
pasiruošimą Velykų stalui! (Ir neapvylė rengėjų ir savo dien
pagarbią nuotaiką. Atminti
Lietuvoje šeimininkės visus raščio! Sekmadienį, kovo 29 Prūsą bei Aureliją Bala- nas jau labai nuoširdus tėvo
šaitienę
iš
Ohio,
Petrą
Palį
iš
savo kulinarinius sugebėjimus d., Jaunimo centro salė jau se
apdainavimas Liupkevičiaus
šiam tikslui sutelkdavo.) Būtų niai buvo mačiusi tiek publi New York ir Algį Zaparacką iš dainoj „Tėvo rankos". Koks gi
tikras Jums nuostolis, jeigu kos, kiek jos susirinko į Toron Michigan valstijos.
Atrodo, „Aras" paliks lie lus įsijautimas! Publikai šiltą
nedalyvautuvėte šiose tradi to vyrų choro „Aras" koncertą.
įspūdį padarė pagal Čikagietės
cinėse vaišėse balandžio 19 d., Padėka visiems atvykusiems, tuviškajai Čikagai svajingą, aktorės Zitos Kevalaitytės žo
12 vai.. PLC didžiojoje salėje. ypač Lietuvos prezidento žmo nostalgišką įspūdį. Trisdešimt džius padainuota vokiško „šla
dailiomis uniformomis apsi
Yra tik vienas „kabutis" — nai Almai
Adamkienei, rengusių vyrų, akivaizdžiai gerio" daina „Mamyte, pirk
būtina užsisakyti vietą ar garbės gen. konsului Čikagoje
man žirgelį". Posmus solo dai
stalą nedelsiant. Skambinkite Vaclovui Kleizai ir kiekvie mylinčių tėvynę Lietuvą, lie navo pati vadovė, prieidama
tuvišką dainą ir savo vadovę
Aldonai Palekienei 708-448- nam
dalyviui.
Ypatingai Liliją Turūtaitę, davė arti prie mikrofono, o priedai
7436.
„Draugas" dėkoja Direktorių dviejų valandų trukusią meni niams leisdama įsijungti ir vi
valdybos pirm. ir šio koncerto
Programoje sam chorui. Gražiai pasiruošta
Kun. Vytautas Merkys, organizatorei Marijai Reinie nę programą.
maloniai priimta, tik lai būna
SJ, svečias iš Vilniaus, vado nei, kurios nenuilstamo darbo pažymėta tik tų 30 vyrų pa man leista palinkėti kiek tvar
vaus rekolekcijoms t. jėzuitų dėka buvo suruoštas dar vie vardės, kurie vyko į Čikagą; kingesnės ar tobulesnės har
matyt, kad chorui priklauso
koplyčioje šį ketvirtadienį, nas atmintinas koncertas.
monijos aranžuotės.
daugiau, bet dėl darbo ar kitų
penktadienį ir šeštadienį —
priežasčių pas mus dalyvauti
Vadovė Lilija Turūtaitė —
balandžio 2, 3 ir 4 d., 7 vai.
Autobusas į Lietuvių fon negalėjo. Programa dviejų da didelio talento moteris. Ji su
vak., o balandžio 5 d., sekma do metinį narių suvažia
dienį, po 10 vai. rekolekcijų vimą, kuris vyks šeštadienį, lių, kurion įrašytos net 26 dai gebėjo ne tik puikiai padiriužbaigimo, JC Moterų klubo balandžio 18 d., keleivius nuo nos, nors viena partizanų dai guoti, bet ir užvaldyti tris
narės kviečia visus į kavinę, į Marąuette Parko lietuvių Švč. na — „Pražydo jazminai" — dešimtį vyrų, ištraukti iš jų
buvo ir praleista. Eilė dainų muzikalų skambėjimą. Nuo
priešvelykinius pusryčius.
M. Marijos Gimimo parapijos buvo dainuota „a cappella", ki stabą kelia, kad pati, solo dai
bažnyčios, 69th ir Washtenaw,
nuodama, niekad nepasimesKun. Vytautas Merkys, paims 8 vai. r., o iš Brighton tos profesionaliai akompanuo
davo, choristų neužmiršdavo,
SJ, atvykęs į Čikagą vadovau Park, 44th ir California, 8:15 jant Editai Morkūnienei, kas savo balsą į bendrą sąskambį
ti priešvelykiniam susikaupi vai. r. Lietuvių fondas kviečia, sudarė itin išbalansuotą įvai sumaniai „įklijuodavo"! Daina
mui t. jėzuitų koplyčioje ba kam patogiau, pasinaudoti au rumą. Akompanuotose dai vimo stilius daugiau estradi
landžio 2, 3 4 ir 5 d., lydimas tobusu ir dalyvauti LF su nose daugiau unisonų ir dvi nis, kur žodžiams skiriama
balsio dainavimo, kitose ir keSigito ir Janinos Miknaičių, važiavime.
pirma svarba, paremiant žo
turbalsio dainavimo.
apsilankė „Drauge". Nors jis
džius savo veido išraiška ir ju
Antroji
koncerto
dalis
atrodė
ilgą laiką gyveno Ukrainoje,
JAV LB Krašto valdybos
desiais, kai kur vartojant
bet yra gerai susipažinęs su pirm. Regina Narušienė ra įvairesnė. Pradėta žemaitiška „portando" stilių, kai kur bal
Amerikos lietuvių
veikla, gina LB narius dalyvauti Lie „Ir paaugo žali leipa", kur siai kalbant, kai kur — gal
spauda, rūpesčiais. Tai malo tuvių fondo suvažiavime ba kiekviena gaida buvo akcen kas sakytų — lyg kiek ir
nus, šiltas asmuo, tad ir jo pa landžio 18 d., Pasaulio lie tuota ir Šiek tiek priminė šliaužiojant. Malonumas ją
mokslai rekolekcijose bus vi tuvių centre. Jeigu kas negali „ratylišką" liaudies ansamblių scenoje stebėti, nes savo pasi
stilių, bet tuo neapsiribojo —
siems labai „prie širdies".
dalyvauti, prašo atsiųsti savo
parodė ir įdomesnių dinami tikėjimu ji ne tik savo choris
įgaliojimus jai ar kitam LB
kos niunsų, tvarkingų balsų tus, bet ir publiką nuteikia,
Lietuvos Vyčių tautinių valdybos nariui, kuris da dengimą, chorinio skambesio pavergia.
šokių grupė, aktyviai koncer lyvaus suvažiavime. R. Na- išbaigimą. Maloniu kontrastu
Pažymint minusus, reikia
tuojanti ne tik Čikagoje ar jos rušienės adresas: 213 W. Lake padvelkė dzūkiškoji „Tris die pasakyti, kad lėta daina
apylinkėse, bet ir dalyvavusi Shore Drive, Cary IL 600132. nas", kuri ištisai rėmėsi šiltai pradėtas ir kita lėta baigia
Los Angeles lietuvių dienų
skambančiomis, lėtomis, net mas koncertas rizikuoja pasi
renginiuose, kviečia lietuvišką
tęsiamomis, gaidomis. Čia bu sekimu, nors ir gražu viską
KONKURSAS
jaunimą įsijungti į studentų
vo galima pasigėrėti labai jau gyvenime pradėti malda ir pa
MOKINIAMS
ratelį. Jei neteko šokti anks
išbaigtomis keturbalsio sąs garbiai prisiminti savo stei
čiau, nesijaudinkite — patyru
JAV LB Švietimo tarybos kambio slinktimis, susidaina- gėją sol. Vaclovą Verikaitį.
si choreografė Ligija Tautkupaskelbto piešinių ir rašinių vimu, balso kontrole ir puikia Muzikaliai „Aro" atlikta „Ver
vienė fji dirba su studentų ra
konkurso
vertinimo komisiją interpretacija. Tik jau labai gų daina" iš operos „Nabucco"
teliu), padės greitai ir lengvai
gaila, kad autoriai, harmoni būtų buvusi puiki koncerto
įsisavinti šokio meno paslap sudaro:
pradinės mokyklos piešinių zavę šias dainas, liko nepažy pradžia, o pabaigai „prašėsi"
tis. Jei neturite nuosavo tauti
Telksnio dainos „Ant Vilniaus
nio kostiumo — ne bėda — konkurso: Victoria Matranga, mėti!
Dabar jau seka valso metras kalvų", kur ir tempas beveik
Lietuvos Vyčiai turi net keletą Aldona Rauchienė ir Dalia
su romantišku gimtinės apdai maršiškai pakilus, ir kur visos
komplektų! Tad laukiame jū Šlenienė;
rašinių konkurso: Rasa Sta- navimu. Ar svarbu, kad dai lietuvių gentys pagarbiai ap
sų kiekvieną sekmadienį Či
dainuojamos. Apskritai, lėtų,
kagos Jaunimo centre (5620 S. niulytė. Rūta Končienė ir Al nuota unisonu ar dviem bal svajingų dainų proporcingai
sais! Fortebijono akompani
Claremont). Repeticijų pra dona Rauchienė:
per daug. Prelato, kaip kūrėjo,
aukštesniosios mokyklos ra mentas padėjo ir daininin
džia 12 vai. dienos metu. Pla
ti*ulas, nepaisant deramos pa
tesnę informaciją gali suteikti šinių vertinimo komisiją suda kams, ir klausytojams staiga garbos dvasininkams, progra
Lidija Ringienė tel. (630) 243- ro: Alicija Brazaitienė, Regina atsiplėšti nuo žemės ir nusk mose neįrašomas. Prelato But
Kučienė ir Gražina Sturo- risti į Lietuvą, kur mūsiškis kaus, kaip daugelio kitų
8113.
prezidentas Valdas Adamkus
nienė.
liaudies nežinomų kūrėjų,
Aleksandras Atutis, PleaKonkursas baigiasi kovo 31 aukoja savo širdį ir jėgas. Jis buvo pritaikyta žodžiams me
sant Hill, CA. „Draugo" dien d. Komisija yra jau gavusi buvo programos metu maloniai lodija, o kas kitas ją suhar
raščiui atsiuntė 100 dol. auką konkursinius darbus. Konkur prisimintas, jam buvo dalis monizavo. Taigi, mažas nely
kartu su linkėjimais „dar ilgus so dalyviai darbus siunčia į dainų dedikuota. Koncertan gumas. Vienoj dainų pakarto
mūsų
pirmajai tas vardas „Lietuva" kokį
metus išsilaikyti". Už auką ir Švietimo tarybą 13648 Kicka- atvykusiai
gražius linkėjimus esame nuo poo Trail, Lockport, IL 60441- „leidei" Almai Adamkienei tuziną kartų nepadarė tos daibuvo rengėjų įteiktos gėlės, o
širdžiai dėkingi.
8680.

Lietuvių fondo atstovai vasario pabaigoje apsilankę Klaipėdos paveikslų galerijoje, kur yra LF dovanotas 91
dail. Prano Domšaičio meno darbas. Iš kairės: Nijolė Navogreckienė, galerijos vedėja, dr. Gediminas Balukas,
LF Meno apsaugos komisijos pirm., Lietuvos Dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, dr. Jonas Valai
tis, LF garbės komiteto pirm , ir galerijos viešnia.

tautinės savimonės ugdymo
mintimis. Šių metų tematika
yra šeimos, mokyklos ir drau
gų įtaka. Šiais metais tikimės
daugiau dalyvaujančių, nes
yra kviečiami Gudijos ir
Maskvos lietuviškų mokyklų
mokiniai.
Punsko konkurso koordina
torius yra mokyt. Antanas
Šliaužys, Pietryčių Lietuvos
— Virginija Grybaitė ir Kara
PAGERBTI „DRAUGO"
liaučiaus srities — Juozas
BENDRADARBIAI
Miliūnas.
TAUTOTYROS KURSAI
„Draugo" koncerto metu
UŽSIENIO
LIETUVIAMS
buvo pagerbti dienraščio ben
dradarbiai ir jiems įteiktos
Vytauto Didžiojo universite
kuklios dovanėlės, skirtos iš
prel. Juozo Prunskio šiam tik
slui fondelio prie Draugo fon
do procentų. 100 dol. prisidėjo
• „Muzikos koncertai
ir Draugo fondas. Dėkojame Pažaislyje". Vaizdajuostėje
prel. J. Prunskiui ir DF vado ištraukos iš vykusių festivalių
vybei!
- didingi baroko bažnyčios
Nors labai norėtume pa vaizdai, žymūs muzikai, gar
gerbti ir apdovanoti kiekvieną sieji solistai, nepaprasta prog
savo bendradarbį, nes visus rama. „Saulutė", Lietuvos vaikų
lygiai vertiname, šiuo tarpu globos būrelis, visus kviečia
išskyrėme šešis, kurie savo balandžio 3 d., 7:00 v.v.,
įnašu praturtino mūsų dien penktadienį į Bočių menę,
raščio puslapius ne tik pernai, Pasaulio lietuvių centre,
bet jau daug metų. Tai:
Lemont, IL. Jūsų laukia ža
Aldona Zailskaitė, Oak vinga muzika, užkandžiai ir
Lawn, IL; Edvardas Šu- šilta, bičiuliška nuotaika. Penk
laitis, Cicero, IL; Zenonas tadienio vakarą praleiskime
Prūsas, Chillocothe, OH; Au Pažaislyje!
relija M. Balašaitienė, Rich(sk.)
mond Heights, OH; Petras
• Prie 66 St ir Kedzie Ave.
Palys, Richmond Hill, NY, ir išnuomojamas 3 kambarių
Algis Zaparackas. Detroit, butas su apšildymu ir baldais,
MI.
$380 į mėn. Tel. 708-425-7160.
Kadangi koncerto metu te
(sk.)
buvo „vietiniai" E. Šulaitis ir
• Jolita ir Algirdas Bi
A. Zailskaitė, jie iškviesti į ručiai paaukojo $200 Litsceną, o kitiems bendradar huanian Mečy Lift. Nuoširdžiai
biams padėkos raštai ir čekiai dėkojame J. ir A.Biručiams už
bus pasiųsti paštu.
nuolatinę paramą.

nos patriotiškesnės, juo la
biau, kai programoje buvo tiek
daug gražių, patriotiškų dai
nų! Bet tai tik mažmožiai
prieš šį didžiulį „Draugo" ren
ginį.
Ačiū „Aro" chorui ir jo vadovams/ėms. Pagarba „Draugui"
ir jo tarybos vardu chorą pa
kvietusiai Marijai Remienei.
Faustas Strolia

(sk.)

Raimundas Grigaliūnas. PLB Švie
timo komisijos skelbto konkurso
mecenatas.

RASINIU KONKURSO
MECENATAS
Lietuviškų mokyklų už Lie
tuvos ribų rašinių konkursas,
pravedamas PLB Švietimo
komisijos, susilaukė kito me
cenato, Raimundo Grigaliūno,
kuris jau antri metai iš eilės
yra šio konkurso mecenatas.
Pereitais metais konkurse da
lyvavo 26 mokiniai įdomiomis

• Talman Delicatessen
parduotuvė, 2624 W. 69 St,
Chicago, priima užsakymus
Velykų stalui. Mėsos patie
kalai: rūkytos kiaulienos vyniotinis (ruliadas), kumpis,
viščiukas su slyvomis, kimštos
viščiuko kojos ir kt. Saldumy
nai: tortai - napoleonai, riešu
tiniai; beržo šakos, ežiukai,
įvairūs sausainiai. Taip pat
turime mišrainių, žuvies, keletą
rūšių silkių. Skambinti tel.
773-434-9766 nuo 8 v.r. iki 5
v.p.p.
(sk.)
• Aldona Šmulkštienė
įteikė $600 auką Lietuvos
Partizanų globos fondui,
prisiminimui a.a. Šmulkščio
mirusio š.m. kovo 9 d. Aukojo:
Marija Remienė, Margarita
Bareikaitė, Nijolė ir Leonas
Maskaliūnai, Povilas ir Lorraine Vaičekauskai, Vytenis ir
Sofija Statkai, Sofija ir Adolfas
Jelioniai, Stasys ir Elena Barai,
Kazys Račiūnas, Stasys Tiške
vičius, Laima Vaičiūnienė,
Viktorija ir Antanas Valavičiai,
Vida ir Vytenis Šilai, K. ir
O.Bagdonai, Jadvyga ir Petras

to rektorius V. Kaminskas
pasiūlė Regioninių problemų
ir tautinių mažumų departa
mentui pasiūlymus dėl Tauto
tyros kursų
organizavimo
VDU.
Etnologijos ir folkloristikos
katedra galėtų 1998 m. vasa
ros atostogų metu surengti 1014 dienų tautotyros kursus
užsienio lietuviams. Kursų
sandara:
1. paskaitos; 2. praktiniai
užsiėmimai; 3. išvykos į tauto
tyros muziejus, centrus ir kt.
Gavę platesnę informaciją,
paskelbsime.

Gruodžiai, Karolina Kubilienė,
Juzė Augaitienė, Nemira Šums
kienė, Anastazija Serritenė,
Elena Repšienė, Vida Sakevičiūtė, A.Malinauskas ir Emilija
Valantinienė.
Lietuvos Partizanų glo
bos fondo šelpiamieji par
tizanai ir fondo valdyba
tariame nuoširdžiausią ačiū
poniai Aldonai Šmulkštienei ir aukotojams. Taip pat
jungiamės prie liūdesio netekus
Lietuvos mylėtojo ir visuome
nės veikėjo, Vinco Šmulkščio.
(sk.)
• Lithuanian Mercy Lift
nuoširdžiai dėkoja Lietuvos
Dukterų draugijai už gausią
$5,000 auką. Esame labai dė
kingi už jūsų nuolatinę paramą.
Jūsų dosnios aukos padeda
LML toliau siųsti reikalingą
medicininę pagalbą Lietuvos
sergantiems.
(sk.)
• Š.m. balandžio 3 d., 7:30
v.v., penktadienį Balzeko lie
tuvių kultūros muziejaus au
ditorijoje įvyks ALIAS Čikagos
skyriaus ruošiamas susirin
kimas. Savo neseniai išleistą
knygą apie pokario lietuvių
politines organizacijas ir re
zistenciją 1945-1953 metais
„Pavargęs herojus" pristatys
autorius Liūtas Mockūnas.
Prisiminimais pasidalins rezis
tencijoje dalyvavęs inž. Pilypas
Narutis. Meninę programą
atliks pianistai Rokas ir Sonata
Zubovai. Kviečiame atvykti ne
tik ALIAS nariai, bet ir visi,
kuriems įdomūs šio istorinio
laikotarpio įvykiai. Laukiame ir
neseniai iš Lietuvos atvykusių
techninių prc^siių atstovų.
(akJ

• Clare E.Mattis, Chicago,
IL atėjo ir 0.2 aukojo $375, ii
kurių $300 metinė parama
dviems Lietuvos našlaičiams, o
$75 - auka „Lietuvos Vaikų
Vilties" komitetui - Lietuvos
vaikams su ortopedinėmis ne
galiomis. Dėkojame dosniai
poniai! „Lietuvos Našlaičių
globos" komitetas, 2711 W.
71 SU Chicago IL 60629.
(sk.)
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