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V l a d i m i r Putin — naujasis
K r e m l i a u s šeimininkas

Konservatoriai nori visų
dešiniųjų paramos vyriausybei
Vilnius, kovo 27 d. (BNS)
— Praradę valdančiąją dau
gumą Seime ir ieškodami pa
ramos Andriaus Kubiliaus vy
riausybei, konservatoriai yra
pasirengę bendradarbiauti su
visomis „nuskilusiomis gru
pėmis" bei visomis dešinio
siomis jėgomis „iki pat cen
tro".
Spaudos konferencijoje pir
madienį Seimo konservatorių
frakcijos seniūnas Arvydas
Vidžiūnas apgailestavo, kad
„partijų brendimas, raida, to
bulėjimas eina ne naujos pro
graminės, ideologinės koky
bės, o mechaninės kiekybės
kūrimo kryptimi". Anot jo,
tokią tendenciją patvirtina
„Socialdemokratija 2000", Lie
tuvos liaudies partija, moder
nieji krikščionys demokratai
ir nuosaikieji konservatoriai.
' A. Vidžiūnas apgailestavo,
kad „bet koks rimtesnis susi
kirtimas partijoje iš karto
gimdo naują partiją", o tokie
nuskilimai „garantuoja tik
kokią vieną ar dvi vietas per
savivaldybių rinkimus".
Konservatorių frakcijos se
niūnas teigė, kad tartis dėl
„dalykiškai sutartinio Seimo
darbo iki Seimo rinkimų" bei
dėl paramos A. Kubiliaus vy
riausybei artimiausiu metu
bus kviečiamos „visos nuskilu
sios grupės ir visi dešinieji iki
pat centro*. „A- Kubiliaus vy
riausybė turi dirbti, ir per tą
laiką mes turime padaryti
svarbiausius
negrįžtamus
sprendimus* Oponavimas opo
navimu, o darbus reikia dary
ti ateičiai", pabrėžė A. Vi
džiūnas.

Nr.62
Kaina 50 c.

Kaip savo būsimus bendri
Maskva, kovo 27 d. (Reuninkus konservatorių frakcija
ters-BNS) — Laikinasis Rusi
vertina krikščionis demokra
jos prezidentas Vladimir Pu
tus, Politinių kalinių ir tremti
tin nežymia persvara užsitik
nių sąjungą, Lietuvos liaudies
rino pergalę jau pirmajame
partiją, Liberalų sąjungą bei
sekmadienį vykusiame Rusi
Centro sąjungą.
jos vadovo rinkimų rate, paro
dė balsų skaičiavimas, sutei
„Vieni mes neturėtumėm
kęs apžvalgininkams daugiau
likti. Jeigu nesugebėsime tar
jaudulio negu pati rinkimų
tis ir susitarti, tai mūsų parti
kampanija.
jos ateitis yra prasta", teigė A.
Vidžiūnas.
Rezultatai, kuriuos, suskai
čiavus
92.58 proc. rinkėjų bal
Jis pareiškė, kad Tėvynės
sų,
paskelbė
Centrinės rinki
sąjungos frakcija dėl visų
mų
komisijos
(CRK) pirminin
sprendimų žada tartis ir su
ko
pavaduotojas
Valentin Vlaatskilusiais Gedimino Vagno
sov,
rodo,
kad
V.
Putin surin
riaus šalininkais. „Visiškai to
ko 52.41 proc. balsų. Už jo pa
kios reakcijos ir tokio paties
grindinį varžovą komunistą
atsakymo mes laukiame iš
Genadij Ziuganov balsavo
naujosios frakcijos", kalbėjo A.
Vladimir Putin
29.56 proc. rinkėjų.
Vidžiūnas, vildamasis, kad
timi.
Žmonės
pavargę, jiems
nuosaikieji konservatoriai ne
„Atsakingai pareiškiu, kad
sunku,
ir
iš
manęs
jie tikisi
balsuos kartu su socialdemo Pirmadienį telefono ryAio bendrove „Lietuvos telekomas" ir '.ei-kc-munikacijų bendrove „Ericsson Lietuva" pasirašė klausimas išspręstas, rinki
geresnės
padėties.
Bet,
žino
sutartį
dėl
skaitmeninių
telefono
stočių
įrengimo
Vilniaus
ir
Klaipėdos
regionuose.
įgyvendinus
sį
projektą,
52
Lietu
kratais, LDDP ir Jutais nesu
mai galioja, ir Putin laimėjo",
vos
vietose
bus
įrengta
daugiau
kaip
75,000
papildomų
abonea:o
linijų,
nauja
įranga
taip
pat
leis
atskirti
sudvejintas
ma,
stebuklų
nebūna",
sakė
V.
taikomais opozicionieriais".
žurnalistams sakė vyriausia
abonento linijas. „Ericsson Lietuva" yra vienos didžiausių pasaulyje telekomunikacijų bendrovių — „Ericsson" dukte
Putin.
sis CRK žinovas Dmitrij OrešKartu A. Vidžiūnas baimi rinė įmonė Lietuvoje.
Tapęs naujuoju Kremliaus
„Likusieji
biuleteniai
nasi, kad G. Vagnoriaus vado
NUOUM (Iš kaires) Bendradarbiavimo sutartį pasirašė UAB ..Ericsson Lietuva" prezidentas Benght Forss ir „Lie kin.
šeimininku
ir įgijęs didžiulius
greičiausiai papildys Putin, o
.
Gedimino Žilinsko 'Elta! nuotr
vaujami nuosaikieji konser tuvos telekomo" prezidentas Tapio Paarma.
įgaliojimus,
V. Putin mažiau
ne Ziuganov krepšį", pridūrė
vatoriai nenueitų lengvų pa
siai
4
metus
vadovaus di
žadų dalijimo ir ne visai atsa
* Lietuvos žurnalistu są jis.
džiausiai
pasaulyje
ir antrai
kingo kalbėjimo keliu.
Absoliuti dauguma, nors ir
jungos (LŽS) prezidiumas
pagal
galią
branduolinei
vals
smerkia jėgos panaudojimą visai nežymi, reiškia, kad V.
Kovo 23 d. 13-kai Seimo
tybei.
Vilnius, kovo 26 d. (BNS) ropinio miesto p'aną, užti- prieš žiniasklaidos atstovus Putin — buvusiam KGB agen
narių „vagnorininkų" paskel
V. Putin bus inauguruotas
bus apie Nuosaikiųjų frakcijos — Liberalų, konservatorių, krinant sostinės gyventojų per šį savaitgalį Minske vy tui ir prieš metus dar visai ne gegužės 5 dieną ir tik po to
sudarymą, Seimo konservato Lenkų rinkimų akcijos atsto- gerovę ir saugumą. Susita- kusį mitingą. „Dar skaudžiau, žinomam politikui — nebeteks galės skirti savo vyriausybe.
rių frakcija sumažėjo nuo 61 vai sekmadienį pasirašė susi- rime pasižadama diskusinius kad tai atsitiko tuomet, kai tęsti rinkimų kovos ir balan Kol kas lieka neaišku, kokią
iki 51 parlamentaro. Kartu su tarimą dėl koalicijos Vilniaus klausimus Vilniaus miesto žmonės prisiminė 1918 metus džio 16 dieną antrajame rate kryptį V. Putin pasirinks. Kai
12 krikščionių
demokratų miesto savivaldybės taryboje, taryboje spręsti laikantis koa — bendrą baltarusių ir lietu susigrumti su G. Ziuganov.
kurie jo priešininkai būgš
Po vidurnakčio surengtoje
frakcijos narių bei frakcijoms pranešė Lietuvos liberalų są licijos vienybėsį principo, sie vių tautų išsivadavimą iš cari
tauja, kad jis nepajėgs įveikti
nepriklausančiu Seimo pirmi jungos atstovas spaudai.
kiant visoms p*ėms priimti nio jungo", sakoma LŽS pa spaudos konferencijoje atrodė, tarnybos KGB metu įgytos pa
ninku valdančioji grupuotė
Tokia sąjunga miesto tary no kompromi.-o, skirti miesto reiškime, skirtame Balta kad V. Putin kalba santūriai tirties ir pasuks valstybę autoturi tik 64 balsus iš 138 esa boje turės 30 įgaliojimų iš 51 pareigūnus, atsižvelgiant į jų rusijos žurnalistų asociacijos dėl dviejų priežasčių —jo lau ritariško režimo link.
mų parlamentarų. Toks balsų ir taip sudarys valdančiąją dalykines savybes, kompeten vadovybei. Dokumente pažy- kiančių uždavinių apimties
Pirmadienį, kai buvo pa
išsidėliojimas gali būti verti daugumą Vilniaus miesto ta ciją bei siekiant koalicijos mima, kad Lietuvos žurna bei masiško komunistų rinkė- skelbtas nugalėtoju, V. Putin
listai, nuoširdžiai norintys jų balsavimo. „Noriu pažymė- susitiko su premjero pavaduo
namas kaip buvusios daugu ryboje.
bendrų sutarimo.
mos virtimas mažuma.
Penktadienį Naujoji sąjun
Manoma, kad Vilniaus meru progreso ir politinio sutarimo ti, kad komunistai pasiekė tą tojais ir saugumo vadovais.
ga, socialdemokratai, centris taps liberalų vadas Rolandas valstybėje, ragina Baltarusijos lygį, nors, kalbėkim apie tai Rinkimų rezultatai „suteikia
tai ir LDDP sutarė sudaryti Paksas. Mažiau įgaliojimų valdžią suprasti žiniasklaidos atvirai ir sąžiningai, jie netu mums papildomą postūmį
„antiliberalinę" sąjungą Vil miesto taryboje turinti „an vaidmens svarbą ir baigti rėjo tiek daug galimybių ži- dirbti siekiant dar geresnių
niaus miesto taryboje, tačiau tiliberalinę" LDDD, socialde kovą prieš ją. Šeštadienį niasklaidoje, ypač elektroni rezultatų", sakė V. Putin. „Vi
Vilnius, kovo 25 d. (BNS) nauja politinė partija bus atvi- jie turės tik 21 įgaliojimą,
mokratų, centristų sąjunga Minske per opozicijos mitingą nėje žiniasklaidoje". sakė V. sos pastangos, kuriant ekono
— šeštadienį posėdžiavę mo ra visoms demokratiškoms
Susitarimą dėl koalicijos pa- greičiausiai negalės sutrukdy Baltarusijos milicija sulaikė Putin žurnalistams savo kam minę programą, artimoje atei
dernieji krikščionys demokra politinėms jėgoms, todėl ieš- sirašė Lietuvos liberalų sąjun- ti R. Paksui tapti sostinės įvykio vietoje dirbusius žur panijos štabe.
tyje turės būti sudėtos į svarų
tai nusprendė galutinai atsiri kos dialogo ir su LKDP, Krikš- gos Vilniaus skyriaus pirmi- meru.
nalistus, įskaitant ir Rusijos
„Valstybėje yra daug žmo dokumentą", sakė Rusijos va
boti nuo „motininės" Lietuvos čionių demokratų sąjunga bei ninkas Gintaras Steponavididžiausių televizijų filmavi nių, kurie nepatenkinti padė- dovas.
krikščionių demokratų parti centro dešiniosiomis partijo- čius, Tėvynės sąjungos (Lietu
* Joniškio žemdirbiai, mo grupes.
jos ir balandžio pabaigoje mis,
* Valstybės saugumo de
vos konservatorių) ir Lietuvos neatgaudami pinigu už per
įkurti Moderniųjų krikščionių
Praėjusį rudenį LKDP šuva- politinių kalinių ir tremtinių nai patiektus kvotinius cuk partamento darbuotojai kovo
demokratų sąjungą.
žiavime per partijos vadovy- sąjungos atstovas Algirdas rinius runkelius, pirmadienį 24 d. į dešimties metų jubilie
Šeštadienį Seime vykusiame bės rinkimus moderniojo par- Čiučelis bei Lietuvos lenkų pradėjo ilgalair.; protesto ren jaus minėjimą neįsileido žur
Vilnius, kovo 27 d. 'BNS) lankiai įvertino V. Putin per
Moderniųjų krikščionių de tijos sparno atstovai patyrė rinkimų akcijos Vilniaus sky- ginį prie vyriausybės rūmų. nalistų, rašo „Respublikos" — Lietuva iš naujojo Rusijos galę rinkimuose. Konservato
mokratų bloko (MKDB) pasi triuškinamą
pralaimėjimą riaus pirmininkas Tadeušas Piketą pradėjo 9 ūkininkai. (03.25). Į minėjimą atvyku prezidento Vladimir Putin ti rių frakcijos seniūnas Arvydas
tarime buvo priimtas nutari prieš vadinamąjį konservą- Filipovičius.
Tokio dydžio rr.ketui savival siems žurnalistams buvo leis kisi konstruktyvaus dialogo, Vidžiūnas teigė norįs tikėti,
mas „dėl moderniųjų krikščio tyvųjį sparną. Netrukus „mo- Susitarime sakoma, kad ko- dybės leidimo nereikia. Žem ta stebėti į šventę ateinančius stiprinant tarpusavio pasiti kad V. Putin tapus preziden
nių demokratų sąjungos stei dernistai" paskelbė apie MK- aliciją sudariusios dešiniosios dirbiai reikalą ja, kad nedel svečius. Sale, kurioje vyko kėjimą ir abipusiai naudingą tu. Rusija elgsis „pagal nor
gimo".
DB ir savo frakciją Seime, ir centro politinės jėgos sieks siant būtų visiškai atsiskaity iškilmės, saugojo stipri apsau bendradarbiavimą.
malioje Europoje priimtas
tikslų, ta už supirktu- kvotinius cuk ga. Paklaustas, kodėl imtasi
Kaip sakė MKD frakcijos tačiau formaliai nenutraukė bendrų strateginių
Tokią Užsienio reikalų mi tarptautinio elgesio taisykles".
įgyvendinant modernaus eu- rinius runkelius, panaikinant tokių slaptumo priemonių, nisterijos nuostatą, komentuo
Seime seniūnas, vienas politi saitų su „motinine" LKDP.
A. Vidžiūnas mano, kad at
nio sparno vadovų Vytautas
„neteisėtai pr:;:ntą 1999 metų VSD vadovas Mečys Laurin damas Rusijos vadovo rin ėjus į valdžią V. Putin, bus
Bogušis, kad balandžio 29 d.
gruodžio 21 dienos vyriausy kus tikino, jog minėjimas ne kimų rezultatus, išdėstė vice mėginama imtis rinkos refor
įvyks steigiamasis Moderniųjų
bės nutarimą" Taip pat reika slaptas, bet vyksta taip, kaip ministras Vygaudas Ušackas. mų ir pritraukti tarptautinį
krikščionių demokratų sąjun
laujama atsiskaityta" už grū dera operatyvinei tarnybai.
Lietuvos prezidentas Val kapitalą, o nebus mėginama
„Čia ne reklamos biuras", das Adamkus pirmadienį pa žaisti „dižiavalstybine korta"
gos suvažiavimas. „Mes ku
dus,
rapsą,
ž,'nius,
mėsą
ir
„Inkaras"
padalinių
darbinin
Vilnius, kovo 24 d. (BNS)
aiškino jis.
riam partiją ne dėl to, kad pa
sveikino išrinktąjį Rusijos pre ar ginklu, mėginti užsitikrinti
—
Šeštadienį 19 parų trukusį kams atlyginimas buvo ne pieną, 50 proc. kompensuoti
tekti į Seimą. Mes ją kuriame
zidentą, vildamasis geros kai didesnę savo piliečių paramą.
*
Klaipediečai
tebelieka
išaugusias
dyzelinio
kuro
ir
mokamas
daugiau
nei
metus,
tam, kad Lietuvoje liktų viena badavimą nutraukė bendrovės
mynystės santykių ir pasitikė Konservatorių frakcijos seniū
įkaitais
Haiti
uoste,
prane
elektros
energ:
os
kainas,
nu
bendrovės
administracija
dar
politinė demokratinė krikde- „Inkaro avalynė" darbininkai.
nas palinkėjo V. Putin kuo
jimo.
ša
„Lietuvos
rytas"
(03.27),
statyti
pastovi*
žemės
ūkio
bininkams
skolinga
apie
1.3
Baimindamasi dėl badau
miška jėga", pažymėjo jis.
greičiau
perimti valstybės rei„Iš visos širdies sveikinu
jančių darbininkų gyvybių, mln. litų, įmonė jau visiškai produkcijos supirkimo ir ap teigiantis, jog dar labiau kom
V. Bogušis užtikrino, kad ši
(BNSi plikavosi nuo praėjusių metų Jus ir noriu išreikšti įsitikini- kalus ir išreiškė viltį, kad LieKauno apskrities viršininko nedirba. „Inkaro koncerno" mokėjimo tvarką.
* „Lietuviai bijo dūmų, gruodžio 30 dienos Haiti uoste mą, jog Rusija, Jums vadovau- tuvai su Rusija pavyks susipadaliniams
—
UAB
„Inkaro
administracija
paėmė
iš
Že
* Pirmą kartą p o Nepri
prancūzai — biurokratų", Port o Prene sulaikytų 15 Lie jant, su Lietuva palaikys ge- tarti dėl visų svarbiausių reiklausomybės
atgavimo mės ūkio banko 275,000 litų avalynė" ir AB „Inkaras" vasarašo „Lietuvo- rytas" (03.27). tuvos jūreivių padėtis. Pasta ros kaimynystės santykius. kalų.
1990 metais Lietuva paskutinį paskolą. Šie pinigai jau šeš- rio 21d. iškelta bankroto byla
ruoju metu neturintys pinigų
LDDP vadas Česlovas Jur
kovo sekmadienį savo teritori tadienį išdalinti „Inkaro ava- Seimo laikinosios komisijos Laikraštyje ir:'rmuojama, jog ir teisė9 išlipti į krantą įgulos stiprinant tarpusavio pasiti
daugiau
kaip
200
Raseinių
gy
nariai
įsitikinę,
kad
teisė
kėjimą
ir
abipusiai
naudingą
šėnas
teigė, kad, iš rinkimų
lynės"
darbininkams.
joje neįves vasaros laiko ir
nariai (iš jų atimti pasai) ba bendradarbiavimą", rašoma V. rezultatų galima padaryti iš
ventojų
pasirašė
po
laiškais
saugos
institucijos
nepritruks
Gavę
atlyginimus,
du
iš
trijų
nepasuks laikrodžio rodyklių
davo. „Esame apimti nevil
vadą, kad „milijonai rusų išsiviena valanda pirmyn. Sekma badavusių darbininkų buvo darbo, aiškindamosis Kauno vyriausybei if Aplinkos bei ties: maistas baigėsi, keli jū Adamkaus sveikinime.
Sveikatos
apJgos
ministeriKaip žinoma, pernai turėjo ilgo stipraus, energingo, kryp„Inkaro"
susivienijimo
veiklos
dienį Lietuvoje lieka galioti išvežti į Kauno akademinių
reiviai — prie išprotėjimo ri
dabartinis 2-osios juostos lai klinikų reanimacijos skyrių. aplinkybes. Spaudos konferen- joms, kuriuo- piktinasi, jog bos. Kažkoks cbaosas. Apie įvykti oficialus V. Adamkaus tingo ir galų gale sveiko savo
kas. Nebeįvesti vasaros laiko Vienas darbininkas medikų cijoje pirmadienį Seimo laiki- §į0 miesto gy\' namųjų mikro- galimybę rasti teisybę šioje ša vizitas į Rusiją, tačiau gruo- šalies lyderio". Č. Juršėnas
noji tyrimo komisija padėčiai rajonų pašonėje Prancūzijos
džio pradžioje jis buvo atide- mano, jog prezidentaujant V.
vyriausybė nusprendė remda bus prižiūrimas namuose.
lyje nėra ir kalbos", „Lietuvos tas, susirgus prezidentui Boris Putin. galima tikėtis, kad
sužlugdytoje
„Inkaro"
gamy
įmonė „Viensėdis" gamina
Kaip sakė UAB Kauno
masi apklausos duomenimis,
rytui" (03.27) sakė įkalinto lai
kai dauguma apklaustųjų pa „Inkaro avalynė" darbuotojų kloje pristatė savo veiklos medžio anglie Pradėjus veikti vo kapitonas klaipėdietis Mi Jelcin. Nauja vizito data dar Maskvos politika bus aiškesnėšiai įmonei, Hiiseinių žmonės chailas Stepanovas.
reiškė norį, kad laikas dau profesinės sąjungos pirminin ataskaitą.
<Elta> nepaskelbta.
Komisija
nustatė,
kad
su
Seimo valdančiosios daugu
KALENDORIUS
ėmė
skųstis
slyvos
skausmais,
kas
Kazimieras
Ruževskis,
ba
giau nebotų kaitaliojamas.
* Vasario mėnesį Valsty mos ir opozicijos atstovai paPagal kovo pabaigoje priimtą daujantys darbininkai jautėsi žlugdyta „Inkaro" gamykla pykinimu, keičia nuo anglies
Kovo 28 d.: Petras. Valerija, Gundelinrla. Rikontas. Girmant*.
bendrą susitarimą vasaro lai prastai, tačiau išvažiavo „žva suskaldyta į 7 atskirus pada monoksido ir -uodžių. Tai jau bės turto fondas privatizavo
25
linius, kurių akcijų sistema ne pirmas raseiniškių kreipi 55 objektus už 19.2 mln. litų. vatizavimo rezultatas
Kovo 29 d : Kotryna, Bertoldas,
ko neįves ir Latvija bei Estija. lūs".
Almante, Kernius. Manvydas.
mln.
litų.
yra
neskaidri
ir
persipynusi.
Dviejų
šių
metų
mėnesių
primasis
j
valdžią<£i
u
>
Kai
kuriems
susivienijimo
i BNS i

Vilnių valdys kelių partijų
koalieja

Modernieji krikščionys
demokratai kurs naują partiją

Lietuva tikisi dialogo su
Rusijos prezidentu

Gavę atlyginimus, badauti baigė
„Inkaro" darbininkai

DRAUGAS, 2000 m. kovo 28 d., antradienis

SVEIKATOS

KLAUSIMAIS

GREITA ŠIRDIES APSAUGA

Taip tvirtina tyrinėtojai, dirbą
Ohio valstijos universitete. Jie
teigia, kad nuolatinis pyktis
didina blogojo (LDD choles
terolio kiekį, o tie, kurie lio
vėsi pykę, sumažino jo kiekį
savo kraujyje 10 proc.

DRAUGAS
(USPS-161000)
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JONAS ADOMAVIČIUS M.D.
Dauguma žinome savo tele
fono numerį, bet ar žinome
savo kraujyje esamo choleste
rolio kiekio skaičių. Už tai
išsitirkime, gydytojui tarpi
ninkaujant, savo kraują ir
žinokime, kiek turime bendro
jo cholesterolio, kiek gerojo ir
blogojo, o taip pat ir trigliceridų, cukraus ir šlapimo rūgš
ties, idant geriau pažintume
savo širdies bei smegenų svei
katos draugus ir priešus —
juk reikia dabar, ne rytoj, sau
goti savo širdį nuo ankstyvos
atakos ir nuo tokio para
lyžiaus smegenis.
Tuo reikalu nežinia gali būti
pavojinga. Mat jau 39 milijo
nai amerikiečių turi per riebų
kraują cholesteroliu, o dar 59
milijonai čia gyvena su ant to
kio riebumo pakilimo ribos,
kas yra didžiausia širdies ir
smegenų ligų prišaukėjas ir
čionykščių vyrų bei moterų
svarbiausioji giltinė. Ne ką ge
resni dalykai šioje srityje ir
Lietuvoje.
Ir j a u n i e m s pavojus
čia pat
Žinotina, kad ne vien senes
ni vyrai ir tokios moterys turi
rūpintis- savo kraujo suliesinimu. Mat, yra netiesa, kad cho
lesterolio normalus kiekis yra
dar pas 45 metų nesulaukusį
žmogų. Jaunesnieji irgi tokios
giltinės neaplenkiami. Cia yra
gera naujiena. Medicina dabar
yra pajėgesnė kraujo riebumo
sunormavimui. Tik mes im
kime naudotis medicinos pajė
gumu, greitai sunormuokime
savą cholesterolį ir tuomet at
šipinsime tokios giltinės dalgį.
Valgykime daugiau g e r u
riebalu
Neprisotintieji — „monounsaturated" riebalai, esą avokaduose, riešutuose, alyvų ir
Canola aliejuose, mažina tik
blogąjį (LDS) cholesterolį, kai
jie naudojami vieton gyvulinių
— prisotintųjų „saturated" rie
balų. Kas dar gerai, minėti ne
prisotintieji riebalai nemažina
gerojo (HDL) cholesterolio kie
kio.
Net 15 proc. sumažta pavo
jus širdžiai, kai gyvuliniai rie
balai pakeičiami angliavande
niais — krakmoliniais val
giais. Dar geriau: kai gyvuli
niai riebalai pakeičiami minė
tais riešutų, alyvų, canola
aliejais — pavojus širdžiai su
mažta net 35 proc.
Už
tai
žinovai
pataria
iškeisti sviestą į alyvų ar ca
nola aliejus; vietoje saldaus,
gerti nugriebtą (skim) pieną;
valgyti liesos mėsos kąsnius.
Gyvuliniai riebalai yra
tikri n u o d a i širdžiai
Už tai gyvulinių riebalų —
tauku, lašinių, spirgų, sviesto,
grietinės venkime iš tolo. Jau
vien kiaušinis cholesterolio tu
rįs daugiau, negu gyvulio rie
balai, kai kuriems žmonėms
galima per savaite suvalgyti
iki keturių, bet jų tiek nenau
doti turi tie žmonės, kurių
kraujas yra riebus, kurie pa
veldėjo riebų kraują ir kurie
serga širdimi —jiems valgytina ne daugiau dviejų kiau
šinių per savaite. O mes, Lie
tuvos žmones, saugokime sa
vas širdis ir smegenis vien tik
valgydami kiaušinių baltymus
— net tuziną jų per dieną su
dorodami — trynius paukš
teliams palikdami ir tuomet
savas širdis šimtametėmis
paversdami.
Apsieikime be blogųjų
riebalų
Gyvulinių riebalų nuošalyje

palikimas — jų burnon neįsileidimas — yra pats svarbiau
sias atliktinas darbas, su
mažinant cholesterolio kiekį
kraujyje. Mat gyvulinių rie
balų daugiausia esti mėsose ir
pieno gaminiuose — jie verčia
kepenis gaminti arterijas užkemšantį blogąjį (LDD choles
terolį.
Kita blogojo cholesterolio rū
šis yra „trans-fatty acids"
(TFAs). Jie pasigamina, kai
augaliniai riebalai, chemiškai
juos pakeičiant (hydrogenuojant), paverčiami kietais kam
bario temperatūroje. Tokie jie
dvejopai pavojingi: ne tik gau
sina blogąjį (LDD ir visą cho
lesterolį, bet ir mažina gerąjį.
Etiketės nemini tokios rū
šies blogojo cholesterolio kie
kio, kurio pilna yra kietuose
margarinuose, keptame greit
parengiamame maiste, pyra
gaičiuose ir „packaged pastries, crakers ir cookies". Jų
venkime iš tolo. Jų naudoji
mas storina prekybininkų ki
šenes ir alina tokį maistą
kąsnojančiųjų širdis.
Gūžio liaukos netvarka
— širdžiai pabaisa

Vitaminai g a u s i n a gerąjį
cholesterolį
Kasdieninė vitamino E 400
vienetų kapsulė jungiasi krau
jyje su bloguoju (LDD choles
teroliu ir padeda išvengti arte
rijų priskretimo. Niacinas yra
gausintojas gerojo (HDD cho
lesterolio, kai jo yra mažai
kraujyje. ° trigliceridus, kai jų
ten yra daug, mažina.
U ž l a i k y k n o r m o s ribose
kraujo riebalus
Blogojo cholesterolio — Low
— Density Lipoprotein (LDD
kiekis turi būti mažesnis negu
130 mg proc. Jo kiekis 160 ar
daugiau yra per gausus. Jis
užkemša arterijas.
Gerojo (HDL) — High —
Density Liporotein turi būti
kraujyje ne mažiau 60 mg
proc. Kuo jo daugiau, tuo svei
kiau. Jei jo yra mažiau 35
proc. pavojus širdžiai didėja.
Jis šalina blogąjį cholesterolį
nuo arterijų vidinių sienelių.
Trigliceridai yra riebalai
kraujyje, didiną pavojų šir
džiai. Jų turi būti mažiau ne
gu 200 mg proc. Per didelis jo
kiekis — 400 mg proc. Viso
cholesterolio kiekis kraujyje
turi būti mažesnis negu 200
mg proc.; per didelis jo kiekis
yra 240 mg proc. Tai duome
nys iš „National Cholesterol
Educating Program".

Labai dažnai moterys nega
luoja gūžio liaukos (thyroid)
veiklos pasilpimu (Hypothyroidism). Netvarkoma tokia
negerovė labai cholesteroliu
riebina kraują. Tada atsiran
da švelnūs negerumai: nuovar
S u t o k i u v a l g i u normuok
gis, jautrumas šalčiui, plaukų
k e n k s m i n g u s riebalus
slinkimas, nutukimas, sąna
kraujyje
rių sustingimas ir nusimini
mas.
1. Vandenyje tirpstančia
Kraujo tyrimas, kainuojąs stambmena — sėlena (fiber).
apie 50 dolerių, suseka tokią Jų yra avižų ir ryžių dribs
negalią, kuri yra lengvai su niuose, pupelėse, žirniuose,
tvarkoma, kasdien imant vais miežiuose, citrininiuose vai
siuose, morkose, obuoliuose
tus.
(jų keturis per dieną suvalgySuliesink savo r i e b a l u s
kime). Tokios sėlenos mažina
Bet kurio nutukėlio kraujas blogąjį (LDS) cholesterolį, neturi 10-15 proc. mažiau gerojo mažindamos gerojo. Prie jų
„psyl(HDL) cholesterolio. Taip tvir pridedama kartais ir
lium",
kurio,
suvalgant
kastina gerojo cholesterolio ty
rinėtojas — Texas universite
to prof. dr. Margo A. Denke.
Nebūk perekšle v i š t a
Darbas, mankšta ar pasi
vaikščiojimas, kartu su sveiku
maistu, didina gerojo (HDL)
cholesterolio kiekį, mažina trigliceridus ir kitus riebalus,
kurie sirgdina širdį.
Colorado universitete, Boulder vietovėje, atlikti tyrimai
su sėsliomis be regulų moteri
mis susekė, kad jų kraujyje
trigliceridų tenka 85 proc.
daugiau, negu jaunesniųjų mo
terų. Bet bėgiojančių senesnių
moterų kraujas buvo tik 31
proc. riebesnis už jaunesniųjų.

J ų rūpesti; — pagalba Lietuvai. Lithuanian Mercy Lift narė Virga Re
meikienė :i kairės), broli* Regi* is SaJvatorian misijos Wisconsin valsti
joje ir LML TB pašalpos direktorė Viligailė Lendraitiene.

dien po 12 gramų, sumažta
cholesterolio kiekis 5 proc.
2. Sojos pupelės — jų bal
tymų (Soy bean protein) milte
lių 3 ar 4 valgomi šaukštai (40
gramų), suvalgomi kasdien,
sumažinę blogojo (LDD cho
lesterolio kiekį 13 proc., o trigliceridų — daugiau negu 10
proc.

metais. Tuo tarpu nuo 1994
m. vidutinė būsimo gyvenimo
trukmė pailgėjo: vyrų — 3.8
metų, moterų — 2 metais.
Šių metų pradžioje Lietu
voje gyveno 3.698 milijono
žmonių.
Per 8 metus gyventojų
skaičius sumažėjo 48,000. Sta-

Tyrimai parodė, kad česna
ko preparatų vartojimas kiek
vieną dieną gali sustabdyti
senėjimo sukeltus arterijų pa
kitimus, kurie nevartojant
česnakų atsirastų per 15 me
tų. Aterosklerozė — krauja
gyslių sienelių kalkėjimas —
sumažina arterijų elastingu
mą ir padidina darbo krūvį
širdžiai bei širdies infarkto ri
ziką. Tyrimai parodė, kad
nerūkančių ir kasdien suvar
tojančių po 300 mg česnako
preparatų žmonių aorta ma
{ sveikatą, širdie!
žiausiai 2 kartus elastinges
nė, negu tų, kurie nevartoja
Kas negeria alkoholio, tas ir česnakų.
ta turi nepradėti gerti, nors
daug geriantysis, sumažinės
NEATSILIEKA IR
iki vienos kasdieninės bur
SVOGŪNAI
nelės, pagelbsti širdžiai. Alko
holis, raudonas vynas ir juo
1. Nuo jų nepastorėsite. 100
dos — purpurinės vynuogės
g svogūnų turi tik 23 kalori
turi „flavenoidų", naudingų
jas.
širdžiai.
2. Kepsniai su svogūnais
yra
sveikesni. Buvo atliktas
Nedraugaukime su
tyrimas,
kuriame dalyvavo 22
cigarete
savanoriai: pusė iš jų keps
Rūkymas sumažina gerojo nius valgė su keptais svogū
(HDL) cholesterolio kieki 6 nais, o kita pusė — be svogū
proc., prirūkytu oru kvėpavi nų. Paaiškėjo, kad žmonių,
mas irgi mažina gerąjį choles valgiusių kepsnius su svogū
terolį. Taip tvirtina ameri nais, kraujas mažiau krešėjo,
kiečių širdies gydytojų draugi taigi sumažėjo ir trombozės ri
ja ir kraujo tyrimo fondas, zika.
esąs Maine valstijoje, Scarbo3. Svogūnai turi naudingų,
rough vietovėje.
medžiagų — kalio, kalcio, vi
tamino C ir maistinių skai
Įtampa kenkia širdžiai
dulų. Be to, jie turi stiprių anDaugelis tyrimų nurodo, kad tibiotinių savybių.
4. Svogūnus lengva ilgai iš
įtampa didina pavojų širdžiai.

tistikai teigia, kad gyventojų
mažėjimą lemia natūrali kaita
— pernai mirė 3,402 žmonė
mis daugiau negu gimė.

••>

Mėgink tuos sojos miltelius
berti į gultis, sriubas ar kep
snius. Geimą valgyti jų kotle
tus (soy bui-gers) ar pakepin
tas pup% ts bei gerti karštą
kakava,' pagamintą iš sojos
pieno su Manila.
3. Oraefa — 3 Fatty Acids
— randšna žuvyje. Tos rūgš
tys mažina trigliceridus, blo
gąjį (LDt ir bendrą choleste
roli. Valgyk žuvienės po 3-4
uncijas tteletą kartų per savai
te. O niee lietuviai, valgykime
žuvį — alkę kasdien vietoj
mėsų -* : tiek raudonų, tiek
baltų, jei norime savo širdį ir
smegenis dar ilgam gerai už
laikyti. '
4. Naujoviškas margarinas,
gautas iš pušų sakų. Jis truk
do cholesteroliui susigerti iš
žarnų j kraują. Mėgink mar
gariną, pagamintą iš sojos
pupelių, v
Pasiskaityk „Reader's Digest:, N'ovember 1999. Sėk
mės.

NAUDINGAS PATARIMAS
Paskutiniuoju metu mūsų
pašto dėžutės taip perkrautos,
kad neužsakytų katalogų ir
aukų prašymų krūvos reika
lauja daug kantrybės, kol ra
sime mus dominančias siun
tas, laiškus ar spaudą. Daugy
bė veteranų, pensininkų ir
įvairių gyvulių globos bei svei
katos tyrimų organizacijų pra
šo aukų ir tuo pačiu „žada" di
džiules premijas. Paprastai to
kie prašymai prasideda su
sveikinimu, kad J ū s ų vardas
pateko į būsimų laimėtojų są
rašą, tai, jei jūsų vardas bus
ištrauktas, j ū s gausite... auto
mobilį, 50,000 dolerių ar kitas
vertingas dovanas. Dar ne
maloniau yra, kai pietų metu,
ar užimant svečius, suskamba
telefonas. Siūlomos puikios
paskolos, net sklypo užpirki
mas kapinėse, taip pat kilimų
valymas ar naujų langų įmon
tavimas. Visi tie siuntėjai ir
telefonų skambintojai gauna
adresus ir telefonų numerius

SVEIKAI MAITINKIMES
NAUDINGIEJI
ČESNAKAI
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saugoti. Ar teko kada nors iš
mesti sugedusius svogūnus?
15. Svogūnai minimi ir Bibli
joje. Kai izraeliečiai buvo iš
vesti iš Egipto, be kitų da
lykų, jie Mozei skundėsi dar
ir tuo, kad trūksta svogūnų.
Iš įvairios spaudos

DIDĖJA VYRESNIŲ J U
ŽMONIŲ SKAIČIUS
Vilnius, kovo 21 d. (Elta)
— Statistikai spėja kad pagy
venusių žmonių skaičius Lie
tuvoje per artimiausius 50
metų padidės beveik dvigubai
— nuo 18 iki 36 procentų.
1999 m. Lietuvoje pagyvenę
žmonės (nuo 60 metų amžiaus^ sudarė 18 proc. visų gy
ventojų.
„Jeigu gimstamumas išliks
toks pat kritiškas kaip dabar,
šios prognozės gali išsipildyti",
tikina Statistikos departa
mento Demografinės statisti
kos skynaus viršininkė Virgi
nija Eidukienė.
Statistikos departamentas
mano, kad per artimiausius
20 metų pagyvenusių žmonių
Lietuvoj o padaugės nuo 18 iki
21 procento.
Junginių Tautų statis
tinėje ataskaitoje teigiama,
kad nuo 1999 iki 2050 m. Lie
tuvoje pagyvenusių žmonių
skaičius išaugs iki 35 procen
tų.
Statistikos departamento
duomenimis, pernai įregist
ruoti 36 600 naujagimių, arba
424 mažiau negu 1998 metais
ir 20,200 mažiau negu 1990

iš' specialių organizacijų, ku
rios verčiasi tokiais patarnavi
mais. Net Ohio valstijos auto
mobilių registracijos biuras
jau pardavinėja automobilių
savininkų adresus, tuo papil
dydamas savo iždą.
Pagaliau pavyko gauti infor
maciją, kurios dėka viso to ga
lima
lengvai
nusikratyti.
Tiems, kurie nenori apkrauti
savo pašto dėžučių šiukšlino
mis siuntomis, patariama raš
tu kreiptis šiuo adresu: Mail
Preference Service, P.O. Box
9008,
Farmingdale,
NY
11735-9008. Kad būtų sustab
dyti nepageidaujami telefoni
niai skambinimai, kreiptis į
Telephone Preference Service,
P.O. Box 9014, Farmingdale,
NY 11735-9014. Jei televizijos
programos ir vietinė spauda
yra perkrautos reklamomis,
tai bent privačiame gyvenime
galime nuo jų apsiginti.
Aurelija M. B a l a š a i t i e n ė

SUSITARIMAI SU KARALIAUČIAUS
SRITIES ADMINISTRACIJA
Vasario 21-22 d. Kara
liaučiaus (Kaliningrado) sri
tyje lankėsi kultūros ministro
Arūno Bėkštos vadovaujama
delegacija, kurios
sudėtyje
taip pat buvo viceministre Ina
Marčiulionytė > Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamen
to direktorius Remigijus Mo
tuzas, Vilniaus universiteto
Tarptautinių santykių ir poli
tikos mokslų instituto direk
torius Raimundas Lopata, Už
sienio reikalų ministerijos ir
Kultūros ministerijos specia
listai.
Vienas pagrindinių tikslų —
pasirašyti bendradarbiavimo
programų su srities adminis
tracija. Delegacija taip pat ap
tarė bendradarbiavimo kultū
ros srityje klausimus
su
miestų merais, kultūros sky
rių vadovais, susitiko su lietu
vių bendruomenių vadovais.
Rajonuose buvo prisiminti
reikšmingų Lietuvai asmeny
bių įamžinimo klausimai. Bu
vo svarbu aptarti, kokie toliau
bus atliekami darbai Tolmin
kiemyje, K. Donelaičio muzie
juje, kokie abiejų šalių įsipa
reigojimai įamžinant Vydūno
atminimą, aptarti būtiniau
sius žingsnius toliau tvarkant
H. Mantui skirto paminklo
pastatymo darbus.
Kultūros ministras atkreipė
Kaliningrado pusės dėmesį į
tai, jog ir administracija ga
lėtų rodyti daugiau iniciatyvos
tvarkant šio krašto paveldą.

Bendradarbiavimo progra
mą pasirašė viceministre Ina
Marčiulionytė ir Kaliningrado
vicegubematorius A. S. Miro
novas. Joje numatyti kon
kretūs menininkų mainų pro
jektai, bendri darbai muziejų,
bibliotekų srityse, pasikeiti
mas įvairių kultūros sričių
specialistais.
Delegacijos atvykimas sukė
lė didelį vietos spaudos dė
mesį. Vizito metu Kaliningra
de koncertavo ansamblis „Musica humana" ir solistės R.
Maciūtė ir L. Grodnikaitė bei
Vilniaus džiazo kvartetas ir
Neda.
K G , 2000, vasaris

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4647 VV. 103 St.Oak.Lawn.IL
Pirmas apyl. su Northwestem urvto
ciptomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kafeėti angfiftkai)
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANUI GYDYTOJA
9625 S.79th Ave.. Hfcfcory H * , L
Tel. (706) 586-8101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M J).
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hctocy Hite, IL
1 mylia į vakarus nuo Mariem Ave.
Tel. (708) 588-4066
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAS,HD.,&C
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbama HetuvUkai
6918 W. Archer Ave. S*. S ir 6
Chicago, IL 60638
Tfi.773-229-8065
Valandos pagal autMarima.
ARASZUOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
Naperville, IL 60563
Tel. (630) 527-0080
3825 Highland Ave.,
tower 1, Suite 3 C
Downers Grove, IL 60515
Tel. (630) 435-0120
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
166 E. Supertor, Šuto 402
Valandos pagal susitarimą
Tel. 312-337-1285

UNAS SIDHYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
4149W.63rd.St
Tel. 773-736-7709
Konkurso Jnterneto" sve
tainės adresas: http://www.arims.org.il.

TARPTAUTINIS
A. RUBINSTEINO
PIANISTU KONKURSAS

KAMERINIO
DAINAVIMO KONKURSAS
„GINTARINĖ
LAKŠTINGALA W

2001 m. kovo 20 — ba
landžio 4 d. Tel Avive vyks
tarptautinis Artūro Rubinsteino pianistų konkursas. Šį
kas treji metai vykstantį kon
kursą organizuoja A. Rubinstein tarptautinė
muzikos
draugija, jį remia Izraelio
švietimo ir meno ministerija.,
Tel Avivo municipalitetas,
įvairūs fondai.
Konkurse gali
dalyvauti
visų tautybių pianistai nuo 18
iki 32 metų amžiaus. Užpil
dytą formą ir kitus reikalin
gus dokumentus pateikti iki
šių metų gruodžio 15 d.

Š. m. spalio 20-28 d. Kali
ningrade vyks IV tarptautinis
kamerinio dainavimo konkur
sas „Gintarinė lakštingala".
Konkurse gali dalyvauti daini
ninkai, gimę ne anksčiau kaip
1965 m. spalio 1 d. Konkursą
organizuoja Rusijos Federaci
jos kultūros ministerija, Rusi
jos kompozitorių
sąjunga*
Tarptautinė muzikų sąjunga,
Kaliningrado miesto merija ir
Kaliningrado
filharmonija.
Pirmosios premijos dydis —
5,000, antrosios — 3,000, tre
čiosios — 2,000, ketvirtosios —
1,000 JAV dolerių.

Amb. Vytautas A. Dambrava

JEI NUOŠIRDŽIAI IEŠKOSIME
TEISYBĖS — SURASIM

.

Naujasis Lietuvos ambasa
dorius Ispanijoje dr.Vyt. Dam
brava — teisininkas, rezisten
tas, publicistas, diplomatas,
buvęs Tarptautinės laisvųjų
' žurnalistų federacijos pirmi
ninkas, 10 paskutinių metų
atstovavo Lietuvai Lotynų
Amerikoje, gyveno Caracas,
Venezueloje. Jį kalbina laiki
nasis LRT generalinis direk
torius Vaidotas Žukas.
— Kiek metų dirbote di
plomatinėje tarnystėje iki
Lietuvos
nepriklausomy
bės?
— Jungtinių Valstijų vals
tybės departamente, informa
cijos agentūroje 30 metų — iš
jų 9 metus vidaus tarnyboj —
„Amerikos balse" New Yorke.
Vėlesnius 21 metus diploma"•"Tflnej tarnyboj. Tektų pridėti
dar 4 metus, kada buvau dip
lomatijos šefo St. Backio
įjungtas į diplomatinį darbą
dar prieš Lietuvos Respubli
kos atkūrimą.
— Kuo to meto darbai
Jums atrodo reikšmingiau
si Lietuvai?
— Manau, kad svarbiausia
buvo darbas .Amerikos balse"
Europoj, Miunchene. Tai buvo
auksinės dienos radijuj, tiek
lietuviškoj tarnyboj, tiek ei
nant specialiųjų įvykių tarny
bos Europoje vadovo pareigas.
Turėjau personalą, geras są
lygas, iniciatyvos ir visišką
laisvę. O tai didelė dovana.
Neužmiršiu čia ir savo, Anta
no Aukštaičio, pastabų sovie
tams pakutenti.
• — ... tai Jūsų psuedonimas.
— Taip. Tuomet jį naudojau
devyniolikasyk. Sovietų Są
junga mūsų veiklą stipriai pa
juto, o klausytojai įvairiau

siais būdais informavo apie
radijo transliacijų girdimumą, reikšdavo pasitenkinimą,
padrąsindavo. Tikrai sėkmin
gi Lietuvai metai buvo ten.
Vėliau ir dirbant Vietname,
Bolivijoj, Meksikoj, Salvadore
ir, žinoma, Venezueloj.
— J a u ne žurnalistu?
— Čia buvo diplomatinė tar
nyba, bet atiduodavau savo
dalį ir Lietuvai. Net ir tada,
kai dirbau Amerikos divizijoj
Vašingtone — ten karjerą pa
darė daug lietuviškų progra
mų. Pavyzdžiui Sibiro mal
daknygės istorija, kuri išėjo iš
suledijusių jaunų mergaičių
rankų, bet karštų širdžių, ir
tikrai pasiekė pasaulį. Daug
metų programa buvo perduo
dama Lotynų Amerikai.
— Paskutini dešimtmeti
atstovavote mūsų valstybei
Pietų Amerikoje. Kokiais
būdais mėgote veikti, kad
Lietuvos v a r d a s būtų įs
kiepytas indėno, metiso ir
baltojo širdyse?
— Labiausiai per žiniasklaidą: spaudą, radiją, televiziją.
Taip pat per kultūrines pro
gramas, leidinius ir asmeni
nius kontaktus — tokius žmo
nes, kurie veikiau tampa
draugais, nuoširdžiais sąjun
gininkais. Venezueloj 10 m.
buvau svarbiausio dienraščio
tarptautinės politikos apžval
gininkas, 10 m. svarbiausioj
radijo stoty kasdien turėjau 45 min. tarptautinės politikos
programą. Taigi'Lietuvai var
tai buvo atverti. Taip pat
išeidavom su valandinėm pro
gramom televizijoj. Visa tai
laimėjom už „kapeikas", susi
radom gerus
informacijos
šaltinius, o svarbiausia —
idealistinės dvasios bendra

KETVERI BAIMĖS IR
PASIAUKOJIMO METAI
BIRUTĖ STRAUPYTĖ-JEREMIN1ENĖ
Nr.4
(Tęsinys)
Namuose, pasitaręs su mama ir babūnėle, nuėjo pas
kaimyną Kerpauskį. Papasakojo, kad reikia gelbėti
Faktoro šeimą, kurią pažinojo ir Kerpauskis. Tėvas
paprašė, kad Kerpauskis leistų iškasti žeminę savo
miške Faktorams paslėpti. Kerpauskis sutiko.
Po vakarienės, pasišaukė Antaną Virketį, kuris pas
mus tarnavo ir paklausė ar nepadėtų „Kerpauskinėje"
iškasti žeminę Faktorų šeimai paslėpti. Antanas suti
ko ir pažadėjo niekam neprasitarti. j talką pasikvietė
patikimą draugą Justiną Selutį.
Kelias dienas trise kasė ir įrenginėjo žeminę. Iš rąs
tigalių ir lentų darė sienas, lubas ir gindis. Viršų
užmaskavo, kad nebūtų matyti. Užbaigus darbą, tėvelis išvažiavo į Alsėdžius par
vežti Faktorų. Nuvažiavo sutemus. J vežimą įsodino
du vaikus, nėščią Faktorienę ir jos motiną. Faktoras ir
du vyresni sūnūs važiavo dviračiais. Visa išgelbėtoji
šeima laimingai pasiekė JCerpauskinės" miške įrengtą
savo „naująjį būstą".
Žeminėje apsigyveno septyni žmonės. Už kelių mė
nesių gimė mergytė, kuri pridarydavo daug rūpesčių ir

darbius, ir net geraširdžius
užsieniečius, kurie padengda
vo susidariusias išlaidas. Mū
sų ambasada savo fondų tiems
projektams nedegindavo. Idea
listinė dvasia daug galėjo ir
dar daug gali.
— Su k o k i a valstybe Pie
tų Amerikoje buvo patys
šilčiausi ryšiai, k u r i la
biausiai reagavo i Lietuvos
nepriklausomybę?
— Vis dėlto Venezuela, ir
labai stipriai. Bet ir darbo bu
vo daug. Reikėjo ne vienos ar
kelių, bet tūkstančio progra
mų, kad tas svetimas kraštas
įsisavintų gražiausią mums
pasaulyje žodį „Lietuva" —
„Lituania". Ir man kartais
graudu pasidaro, kad, pvz.,
Venezueloj garbinamas žodis
„Lietuva" nesusilaukia reikia
mos pagarbos savo krašte,
tarp savųjų.
— Esate pagerbtas įvai
rių šalių apdovanojimais —
kokie jų J u m s patys malo
niausi i r įdomiausi?
— Vertinu JAV pirmą nuo
pelnų medalį 1962 m. už tuo
kritišku metu atliktą darbą.
Svarbiausia, kad jį įteikė karo
metų asmenybė, radijo ir tele
vizijos tarptautinio masto žur
nalistas Edward R. Morrow.
Jis įdiegė mums visiems pa
reigą visame kame ieškoti tie
sos, o ne džiaugtis žodžio lais
ve. Taip pat labai vertinu Bo
livijos valstybės aukščiausią
apdovanojimą „Andų aro" or
diną. Tąsyk nė Amerikos am
basadorius negavo. Bolivijos
vyriausybė atvirai pasakė sa
vo požiūrį, kad tik mano as
meny jie gali pagerbti Ame
riką. Žinoma, visa tai susi
laukė atgarsio Baltuosiuose
rūmuose, Kongrese. Taip pat
negaliu užmiršti popiežiaus
Jono Pauliaus II apdovanoji
mo „Šv. Grigaliaus" ordinu.
Įdomu, pvz., — tai jau vieša
paslaptis, — kad šalia arki
vyskupo, nuncijaus prašymo,
pristatymo užkulisy smarkiai
veikė ir Venezuelos lenkų ka
talikų misija. Cia tai buvo
staigmena. Na, ir paskutinis
įvertinimas — tai prezidenti
nis Venezuelos ordinas, pats
aukščiausias — aš jį vertinu,
nes žinau, kad visa Venezu
elos vyriausybė to norėjo.
— Naująjį Rusįjos vado
vą Vladimir Putin Vakarų
politologai k a r t a i s lygina
su Pinočetu. Kokia J ū s ų
nuomonė a p i e šį Čilės ge
nerolą?
— Norėčiau pradėt truputį
iš toliau. Čilės prezidentą Aljendę nuvertus ir valdžią pa
ėmus generolui Pinočetui, iš
kart kalbėjausi su „Los Ange
les Times" biuro vedėju Bue
nos Aires David Belbar. Jis
Čilėje krizės metu lankėsi gal
17 kartų. Klausiau, ar jis pa
teisina tai, kas vyksta Čilėje.
Jis atvirai pasakė, kad jo as
menišką nusistatymą lėmė la

bai paprasti faktai: Aįjendės
režimo metu jįg niekada ne
matė fcnonių šypsenų, negir
dėjo žmonių juoko, — tik eiles
prie duonos, susirūpinusius
veidus, nuleistas galvas, aša
ras. O po perversmo, jau pir
mą kartą nuvykęs į Čilę, pa
matė šypsenas. „Man to pa
kanka", — »akė jis.
Šiandien niekas
nekalba
apie AJjendės padarytus nusi
kaltimus ar žmogaus teisių
pažeidimus. Tąsyk Čilė žings
nis po žingsnio artėjo prie
Maskvos. Todėl čiliečiai prašė
karines pajėgas veikti, gelbėti.
Atėjės į valdžią, Pinočetas at
kūrė tvarką, pakėlė ūkį, eko
nomiškai čilė tapo pačia pa
jėgiausia Šalimi Pietų Ameri
kos žemyne. Aišku, jis buvo
išdidus, kietas ir, žinoma, ko
munistų neglostė. Be abejo,
galėjo boti žmogaus teisių
pažeidimų. Žinau, jog tai per
paprastas aiškinimas, bet de
šiniuosius bausti, o kairiuo
sius visuomet pateisinti, yra
vienašalė ir nešvanki tenden
cija.
Ir be reikalo Vakarų polito
logai dabartinį Rusijos prem
jerą Putin lygina su Pinočetu.
Kaip pavadint agresijos politi
ką Čečėnijoj9 Prisimenu Rusi
jos Dūmoj vieno atstovo tartus
žodžius: „Reikia visus čečė
nus išskerst, o paskui nuva
žiavus patikrint, ar jie tikrai
negyvi". Tai kraujo politika.
— Susitepės ir Pinočetas.
— Nėra abejonės, tą sakiau,
bet visai kitu laipsniu. Neuž
mirškit, jog ir lietuvių miško
brolius vadino banditais.
— Praeitų metų pabai
goje Venezuela ištiko baisi
katastrofa — žuvo dešim
tys tūkstančių žmonių. Ar
nelaimė palietė Lietuvos
ambasadą, Carasas mieste,
likusius Jūsų artimuosius?
— Ačiū Dievui, mes išlikome
nepaliesti. Liūtys tesėsi 5 die
nas ir naktis, kitur 10 ir net
15. Tai buvo Nojaus tvano
pradžia. Katastrofa pareikala
vo 50,000 gyvybių. Bet daug
ko buvo galima išvengti. Dar
kartą pasitvirtino tiesa, kad,
ir turtais pertekusiame kraš
te, pinigai ne viską lemia —
jei vyrauja korupcija, socialinė
netvarka, jei neplanuojamai
statomos lūšnos kalvų pak
riūtėse.
— Dabar apie naująją
J ū s ų darbo vietą Madride.
Kokį įdirbį radote po Čekuolių veiklos Ispanijoje?
Ar ispanai Jau pakankami
žino apie Lietuvą, jos isto
riją, kultūrą, ekonomiką?
— Norėčiau šio klausimo
vengti. Be abejo, jei turi ilgą
diplomatinę patirtį ir meti
miklią erelio akį, tai gali šį tą
pastebėti ir atitinkamai ver
tint. Bet tas klausimas kelia
mas kiek per anksti. Dėl įvaiz
džio, tai šia klausimas toli
gražu neišspręstas. Žinoma,

tėveliui, ir patiems Faktorams.
Tėvas negalėjo nustigti vietoje, vėl ruošėsi važiuoti į
Telšių getą. Kai pasakė mamai, ši tik už galvos
susiėmė ir pradėjo verkti.
— Ar tu pamislyji, kaip tokią daugybe išlaikysime?
Neužteksime maisto, viso geto savo namuose nesutal
pinsi... Pražudysi mus visus, — aimanavo mama.
— Atsiras gerų žmonių, padės nebijok, — guodė
tėvelis.
Vieną rytą sėdo ant dviračio ir išvažiavo į Telšius.
Vėl nuėjo į paežerę prie geto tvoros, pasišaukė tris
arčiausiai buvusius žmones. Sutarė, kad šią naktį iš
ves juos iš geto. Nurodė „kelią", kuriuo jie turės eiti ir
sutartinį ženklą.
Netoli Telšių, Kalnėnų kaime, gyveno tėvelio teta
Abromavičienė su vyru. Jie buvo bevaikiai, senyvo
amžiaus žmonės. Tėvas nuvažiavo pas juos ir sutarė,
kad šie kurį laiką priglaustų tris, iš geto pabėgusius,
žydus. Vėliau pažadėjo kitur surasti jiems prieglobst).
Teta sutiko.
Sutartą valandą tėvas nuėjo į paežere, bet šį kartą
buvo sunkiau... Šiltas vasaros vakaras. Paežere vaikš
tinėjo įsimylėjėlių porelės. Viena net įsitaisė" neto
liese ant akmens.
— Kaip juos iš čia išgyvendinti? — mąstė tėvelis. —
Apsimečiau, kad esu smarkiai įkaušęs. Atsisėdau ne
toli tos porelės ir „veršio balsu" uždainavau: „ — Pra
gėriau žirgelį ir kamanėles ir prauliavojau jaunas die
neles"... Dainininkas iš manęs prastas, — vėliau juo

Ispanija
nėra vienintelė nu
sidėjėlė Europoje. Kas Lietu
vos įvaizdžiui šiuo metu ken
kia — tai nelegalūs mūsų tu
ristai. Nuo mano atvažiavimo
čia prieš porą mėnesių turėjo
me per 60 nemalonių atvejų.
Prieš pačias Kalėdas Toledo
mieste policija sugavo 4 lietu
vius, vagiančius automobilį.
Kai kurie daiktai jau buvo iš
vogti. Kitas įsitaisė prostitu
cijos lizdą. Ne vienam pradė
tas deportacijos procesas. Šitie
dalykai įvaizdžiui labai ken
kia. Ir lietuviškos kultūros
ranka nedaug čia yra pasieku
si. Tiesa, neseniai buvo malo
ni išimtis — vyko tarptauti
nis vaikų piešinių konkursas
— viena lietuvaitė, Mockūnaitė, gavo 2-ąją tarptautinę premįją.
— Esate p a t y r ę s užsienio
diplomatas. Ką p a t a r t u m ė 
te mažiau patyrusiems —
kokiais m e t o d a i s siūlytu
mėte veikti?
— Diplomatijos pradžiokai
turi įsisąmoninti, kad jie, įsi
jungdami į diplomatinės tar
nybos sudėtį, praktiškai apie
diplomatinį darbą nieko neiš
mano. Kiekvienas kraštas turi
savo specifinius ypatumus, o
diplomatijos mokykla praside
da nuo paprasčiausių higienos
taisyklių, nuo etiketo, kalbos
mokėjimo, nuo bendro akira
čio, pažįstant ir gerbiant kitų
kraštų tradicijas, kultūrą.
Užuot mosikavimo diplomato
vėliavėle, jie turi įsijungti į
juodą darbą, pereidami visus
etapus be tuščio didžiavimosi
ir be kvailo raukymosi. Di
plomatijos mokslas ir patirtis
niekad nesibaigia. Diplomati
jos scena yra pasaulis, o di
plomatijos mokykla — gyveni
mas.
— P a s i t r a u k ę s iš Lietu
vos, t a p o t e radijo žurna
listu. Kaip t a i atsitiko? Ar
žurnalistinė patirtis J u m s
p r a v e r t ė vėlesniame politi
ko darbe?
— Labai pravertė. Žiniasklaida yra ketvirtoji, šiuo metu
gal pati stipriausia, jėga. Ma
no rezistenciniame kely tik ji
galėjo būti naudojama ir duoti
rezultatus. Nors aš teisinin
kas, diplomatas, privengiu
žurnalisto vardo ir etiketės,
bet žiniasklaida pačiu pla
čiausiu požiūriu buvo didysis
mano darbo sąjungininkas.
Prisimenu, kad 1948 m., emi
gruojant iš Australijos į Ame
riką, atsargos karininkas Jo
nas Balčiūnas įrašė rrten at
minimą: „Plunksna aštresnė
už plieną. Dirbk Lietuvos la
bui". Tai ir pasitvirtino.
— J ū s sąmoningai ėmėtės
radijo žurnalizmo?
— Nesąmoningai. Pradėjau
rašyt spaudoj, bet paskui man
susidarė galimybės pereiti į
radijo darbą, kurį reikėjo grei
tai išmokti.
(Nukelta į 4 psl.)

DRAUGAS, 2000 m. kovo 28 d., antradienis

Danutė Bindokienė

Staigmenos
Rusijos
prezidento
rinkiniuose
Galbūt ne vien Vašingtonas
iš susirūpinimo kramtė nagus,
belaukdamas Rusijos prezi
dento rinkimų rezultatų. Nors
prieš rinkimus niekas neabe
jojo, kad didžiausiu laimėtoju
būsiąs Vladimir Putin, — lai
kinasis prezidentas, paties Boris Jelcin prieš pasitraukimą
iš pareigų rūpestingai parink
tas įpėdiniu „Kremliaus sos
tui", tačiau rinkimai vis tik
atnešė staigmenų. Tiesa, Pu
tin gavo daugiausia balsų, bet
ne tiek, kiek tikėtasi. O galbūt
dar didesnė staigmena —
laimėtojui tiesiai ant kulnų
lipa komunistų partijos vadas
Gennadi A. Ziuganov. „Jabloko" partijos vadovas Grigorij
V. Javlinski atsistojo trečioje
vietoje. Putin bent tiek džiau
giasi, kad nebereikės antrojo
balsavimų rato, kad išryškėtų
tikrasis laimėtojas.
Prieš netikėtą buvusio prez.
Boris Jelcin pranešimą, kad
jis parinkęs Vladimir Putin
ministru pirmininku, vėliau
tapusį laikinuoju Jelcin įpė
diniu, vakariečiai nedaug apie
jį buvo girdėję. Jelcinui pasi
traukus iš pareigų, buvo sten
giamasi suprasti, koks tai
žmogus, kaip jis vairuotų Ru
sįjos vidaus ir užsienio politi
kos vežėčias, o — svarbiausia
— ar būtų įmanoma su juo
tartis, derėtis visiems rūpimiausiais klausimais: nusi
ginklavimo, bendradarbiavi
mo, verslo plėtros, NATO,
Europos Sąjungos ir t.t.
Per tuos kelis mėnesius apie
Vladimir Putin buvo daug
kalbėta, rašyta, spėliota, bet
vargiai jo asmenybė labiau
išryškėjo ar susilaukta atsa
kymų į opiausius klausimus.
Vakariečiams didžiausią rū
pestį kelia Vladimir Putin
praeitis — jo veikla KGB in
stitucijoje, kurios šiurpus,
pavojingas įvaizdis nei kiek
nenublukęs, nors Sovietų
Sąjunga jau seniai — bent ofi
cialiai — nebeegzistuoja. Ver
ta pastebėti, kad rusų tauta į
KGB, net ir dabar, žvelgia
visiškai kitomis akimis. Tai
buvusi pagarbos (žinoma, ir
baimės) verta institucija, pa
laikiusi krašte tvarką, draus
mę. Jeigu pilietis laikėsi
įstatymų ir „nekišo nosies,
kur nereikia", KGB jam nebu
vo pavojinga, jos reikėjo bijoti
tik visokio plauko „liaudies ir
komunizmo priešams"... Tad
laikinojo prezidento praeitis,
užuot jam metusi neigiamą
šešėlį, tapo savotišku pliusu.
Tai kur slypi tokia palyginti
nedidelė Putin laimėjimo pers
vara? J tą klausimą galbūt jis

kaudamas pasakojo.
Porelei greit nusibodo „pijoko koncertas", atsistojo ir
apsikabinę nuėjo ieškoti ramesnės vietelės.
Vasaros naktys trumpos ir šviesios, reikėjo skubėti.
Dukart .mirktelėjęs" žiebtuvėliu, pamatė švieselę ir
gete. Pradėjo laukti, bet šulinio dangčio nenukėlė. Įki
šęs ranką pro mažą plyšelį į kanalizacijos šulinį,
švitino žibintuvėliu. Išgirdęs krebždesį šulinio viduje
— atidengė dangtį, liepė greit lįsti iš šulinio ir slėptis
netoliese augusiame karklyne. Kai paskutinis pasiekė
karklyną, tėvas užstūmė dangtį ir pats nuėjo pas juos.
Bėgliams pasakė, kad po vieną eitų Sedos gatve, pro
rusų cerkvę, kareivines, pereitų geležinkelio pervažą,
už kurios yra kalva, ten tėvelis jų lauks.
Bėgliai išsiskirstė. Tėvas nuskubėjo pas draugą, jo
pašiūrėje buvo pasidėjęs dviratį.
Ilgai laukti nereikėjo. Uždusę, suplukę pasirodė visi
trys bėgliai. Abromavičių sodyba buvo už poros kilo
metrų, reikėjo skubėti. Sodybą pasiekė auštant. Teta
visus pamaitino bėglius nuvedė į svirną.
— Atsigulk, Juzapėli, nusnūsk, paskui galėsi va
žiuoti namo, esi visą naktį nė akių nesudėjęs...
Tėvas dar kelis kartus važiavo į Telšių getą gelbėti
žydų. „Gyvybės keliu" išvedė gausią Fiškinų šeimą ir
kitus. Jų visų pavardžių nebeprisimenu.
Vien savo namuose tokios gausybės žmonių neiš
laikysi. Teko kviestis pagalbon gimines, draugus, pa
žįstamus... Nė vienas neatsisakė padėti!
Tėvui talkino Puokės kaime gyvenantis brolis Bro

pats atsakė, teigdamas, kad
„Kremlius per mažai dėmesio
skyrė varguomenei, kad vals
tybėje vyrauja visuomeninė
nelygybė: vieni turi per daug,
o kiti skursta..." Žmonės vėl
patikėjo komunistų „tiesai",
skelbiančiai visuotinę gerovę.
Dėl geresnio gyvenimo sau ir
savo vaikams žmogus pasi
ruošęs daug ko atsisakyti, net
demokratijos ir laisvės.
Į tuos Vladimir Putin išve
džiojimus turėtų kreipti dė
mesį ne tik Kremlius, bet ir
Vilnius. Argi ne dėl tos pačios
priežasties savivaldybių rinki
mus Lietuvoje laimėjo kairie
ji? Žmonėms geresnės ateities
pažadai nusibodo, nes tais
pažadais nenupirksi nei duo
nos, neapausi baso vaiko, nepašildysi pirkios. Kaip sako
ma: skęstantis (arba bent ti
kintis, kad skęsta) griebiasi ir
už šiaudo. Nors tauta jaučiasi
valdžios bei vyriausybė darbu
nusivylusi,
nebepasitikinti,
bet vėl pasiruošusi viltis dėti į
kitos grupės garsiai skelbia
mus pažadus, net nesustojusi
pagalvoti, ar jie paremti tikro
mis galimybėmis.
Lietuva yra „maža žuvelė
dideliame tarptautinės politi
kos ežere". Nors jos posūkis
kairėn būtų sutiktas nelabai
palankiai, bet iš tikrųjų nesu
keltų tokių plačių ratilų, kaip,
pavyzdžiui, Rusįjos posūkis į
sovietinių laikų politiką Va
karų atžvilgiu. Nėra abejonės,
kad tiek Vašingtonui, tiek kitims vakariečiams rusų tauta
tebėra mįslė. Jiems sunku su
prasti pačią giliausią tos tau
tos esmę — pasididžiavimą,
lojalumą ir meilę savo gimta
jam kraštui, statant jo garbę
aukščiau už savo asmenišką
gerovę. Rusija yra „motutė"
kone tikriausia to žodžio pras
me, todėl netoleruotinas jos
pažeminimas, prestižo užsie
nio akyse praradimas. Rusai
tiki, kad po Sovietų Sąjungos
subyrėjimo Rusija prarado pa
grindinį vaidmenį pasaulio
scenoje, todėl ieško, kas galėtų
tą „prideramą garbę" jai su
grąžinti. Vladimir Putin, už
ėmęs griežtą poziciją prieš
Čečėniją, kurią daugumas ru
sų laiko „banditų ir maiš
tininkų" tauta, susilaukė pri
tarimo ir palankumo, tikint,
kad negalima čečėnams dova
noti už Rusijos pažeminimą
1994-1996 m. kare. Net ir tai,
kad Putin į savo artimųjų
grupę Kremliuje pasikvietė
buvusius KGB pareigūnus,
Rusijoje susilaukė tik pritari
mo.

nislovas Straupis, tuometinis Žarnelės kaimo seniū
nas Strikaitis, Žemaičių Kalvarijos gydytojas Staškauskis, ūkininkai kaimynai — Martynas Beda u kis ir
Jurgis Niuniava; Sedos malūnininkas Liūlys, kaimy
nas Juozas Kerpauskis. Net Alsėdžių valsčiaus polici
ninkas Keturakis padėdavo. Sužinojęs, kur bus daro
mos kratos — perspėdavo.
Gelbėjant žydus, labai daug padėjo Žemaičių Kalva
rijos vienuolės, klebonai — Kačergis, vėliau Polojiškis,
Alsėdžių klebonas Vladislovas Taškūnas.
Teta Emilija Korzienė, dirbusi Alsėdžiuose mokyto
ja, buvo lyg ryšininkė tarp tuometinės valdžios ir
gelbėtojų. Ji organizuodavo balius valsčiaus ir apskri
ties ponybei norėdama sužinoti,ką valdžia įtaria sau
gant žydus, kur bus daromos kratos.
Teta Emilija Korzienė. tiek apskrities, tiek ir vals
čiaus valdininkija pasitikėjo. Jos vyras Boleslovas
Korza buvo komunistų žiauriai nukankintas Rainių
miškelyje. Prie tų žudynių buvo prisidėję ir kai kurie
žydai. Teta tai žinojo, bet širdyje neturėjo keršto. Ji
visad sakydavo:
— Kiekvienoje tautoje yra išgamų, už jų nusikalti
mus negalima bausti visos tautos. Už nusikaltimus
turi atsakyti tie, kas juos padarė...
Kelionė į kalėjimą
Teta Emilija, mamos sesuo, turėjo draugų Telšiuose.
Iš jų sužinojo, kad Blatu dukrytė Liba ir ją globojusi
Dausinienė uždarytos Telšių kalėjime.
(B.d.)
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BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
DEŠIMT METŲ LAISVAI LIETUVAI
ARKIVYSKUPAS S I G I T A S T A M K E V I Č I U S

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius. SJ

Prieš dešimt metų paskel
bus Lietuvos nepriklausomy
bę, daugelis klausė: nejaugi
tai tikrovė, kad Lietuva yra
laisva ir galės savarankiškai
kurti savo ateitį? Ar neprik
lausomybe nėra tik sapnas, iš
kurio vieną dieną „didžiojo
brolio" būsime pažadinti 0 Iš
tikrųjų atgautoji laisvė buvo
labai trapi. Dievas mums pa
dovanojo laisve, tačiau mes
patys turėjome kurti savo tė
vynės ateitį sunkiu kasdieniu
darbu, nuolat apsispręsdami
už gėrį, padrąsindami vieni
kitus ir vieni kitiems t a r n a u 
dami atmesdami visa. kas
žemina laisvą žmogų, ir pri
siimdami atsakomybę už savo
bei visą tautiečių gyvenimą.
Dešimt metų buvome tarsi
kasdien keliaujantys piligri
mai, turintys aiškų tikslą,
tačiau kasdien negailestingai
varginami savo ribotumo, ego
izmo, nemastymo ir net neno
ro atsikratyti turėtų grandi
nių. Šiandien po ilgos kelio.nės pavargę stabtelėjame ir
klausiame: Dieve, ar ne per
sunki ši mūsų kelionė 9 Ar ne
per didelė kaina, kurią turime
mokėti už laisvės siekimą? Ar
ne per didelės buvusios ne
laisvės žaizdos, kad galėtu
mėme jas užgydyti 9
Dešimtmetis yra proga rim
tai apmąstyti ir pasirinkti:
kokia kryptimi mes eisime?
Kokias vertybes pasirinksime
ir ką atmesime? Vienas kitas
tautietis dar dairosi į praėju
sią dieną, tačiau dauguma no
ri laisvės, nors ne visi t u r i
ryžto prisiimti atsakingą ir
įpareigojančią laisvę.
Prieš dešimti metų iš Dievo
gavę laisvę staiga nepasikeiteme. Daugelio sąmonėje buvo
įsitvirtinusi nuostata,
kad
materialinė gerove galinti pa
daryti žmogų laimingą. Viena
didžiausių atsikūrusios Lietu
vos klaidų buvo ta. kad per
mažai dėmesio skirta dvasi
nėms vertybėms ugdyti. Baž
nyčia bandė įtvirtinti būsi
mosios Lietuvos vaikų sąmo
nėje krikščioniškąsiais verty
bes, tačiau t a s vertybes gri
aunančiųjų buvo kur kas dau
giau. -Jei būtume buvę vienin
gi, per dešimti metų b ū t u m e
turėję dvasiškai atgimusią ir
pakankamai tvirtą Lietuvą,
būtume turėję dešimt kartų
daugiau neabejingo morali
nėms ir tautinėms vertybėms
jaunimo. Per būsimus rinki
mus turėsime pasirinkti: ar
tuos. kuriems svarbūs tik pi
nigai, kurie priešinasi net ti
kybos dėstymui mokykloje, ar
žmones, kurių
pagrindines
gyvenimo ir veiklos gairės'yra
Dievas ir tėvyne.
Sovietinė sistema buyo pa
remta melu ir prievarta. At
gaudami laisvę, išorinės prie
vartos tarsi atsikrateme. ta
čiau daugelis neatsikratė me
lo ir netiesaus gyvenimo bū
do. Melas yra tamsa, nelei-

džianti m a t y t i tikrojo kelio į
laisvę, klaidinanti protus ir
sujaukianti vertybes. Dabar
tyje labiausiai gąsdina nieko
gero n e ž a d a n t i s žmonių pro
tų d r u m s t i m a s . Negalėjau pa
tikėti savo akimis, kai pama
čiau kunigo pavardę sąraše
partijos, siekiančios iš lietu
viškos mokyklos pašalinti ti
kybos mokymą. Kaip tada su
siorientuoti paprastiems žmo
nėms, jei net dvasios vadai
yra s u t r i k ę ?
Prisikėlęs iš mirties, J ė z u s
Kristus sveikino žmones, lin
kėdamas: „Ramybė jums"'. Ra
mybe ir dvasine pusiausvyra
turi būti p a ž y m ė t a s ne tik
Bažnyčios, bet ir valstybės ke
lias. P e r dešimtį metų su di
deliu s k a u s m u stebėjome žmo
nes, k u r i e
nuolat kele su
maištį, vedusią į aklavietę ir
skleidusią nusivylimą laisve.
Ateityje Lietuvos žomėms rei
kės apsispręsti, ką pasirinkti:
k u r s t a n č i u s prieš tautos atsi
gręžimą į V a k a r u s , niekinan
čius teisėtas valdžias, kliu
dančius
protingoms
refor
moms ir sėjančius pesimizmą
ar d i r b a n č i u s ir kuriančius
mūsų visų ateitį.
P e r visą nepriklausomybės
laikotarpį rūpestį kėlė nema
žėjantis
skaičius
žmonių,
siekiančių valdžios, tačiau ne
turinčių aiškių
moralinių
nuostatų ir besivadovaujančių
grynu p r a g m a t i z m u , kurių
tiesa keičiasi kaip vėjo rodyk
lė ir k u r i e m s rūpi tik pinigai.
Kas gali patikėti tokių žmo
nių
gražiausiais
pažadais,
k a d jie t a r n a u s tėvynei ir
sieks t a i p reikalingo teisingu
mo? Būtų labai rizikinga ati
duoti už ką nors savo balsą,
n e t u r i n t tikrumo, kad sava
n a u d i š k u m a s ar kokios nors
grupuotės interesai
netaps
svarbiausiu patarėju spren
džiant
tėvynei
gyvybiškus
klausimus.
Švęsdami nepriklausomybės
dešimtmetį, turime matyti ne
tik savo problemas, bet ypač
pasidžiaugti pasiaukojančiais
Lietuvos žmonėmis, kurie ne
tik stovėjo prie televizijos
bokšto, parlamento rūmų ar
muitinės postuose, bet ir vė
liau parode didelę kantrybę ir
ištvermę, kurie
sąžiningai
dirbo ir k ū r ė naują Lietuvą,
nebijodami, jog bus visokiu
nevzorovų išjuokti ir niekina
mi. Šitie žmonės buvo tikrieji
Lietuvos valstybės kūrėjai. J i e
buvo tikrieji valstybes statyto
jai, o ne tie savanaudžiai, ku
rie net kraujuojant Lietuvos
laisvei sugebėjo didinti savo
sąskaitas.
Su viltimi žvelkime į ateitį.
Šventasis Tėvas Paulius II,
atsisveikindamas su Lietuva,
Vilniaus oro uoste kalbėjo:
..Linkiu, kad šios kilniadvasės tautos vaikai, siekdami
moralines ir medžiaginės pa
žangos. Dievo žodyje, surastų
šviesą ir paramą, deramai
gerbtų
kiekvieno
žmogaus
orumą, išlaikytų taiką visuo
menėje ir dvasios ramybę".
Nepriklausomybes dešimtme
čio proga to paties linkiu vi
siems Lietuvos žmonėms.

Ausros Vartų koplyčia Romoje, 1970 m. liepos -9 d. dedisjota Lietuvos
kankiniams. Nuotr. P. Naručio

maldai vadovavo Vilniaus ar
kivyskupas metropolitas A. J.
Bačkis. Susirinkę Seimo na
riai, svečiai iš užsienio kalbėjo
apie gyvenimo vertybes, tikė
jimą, bandė atsakyti į klausi
mus: kas yra gėris, kas yra
prasmingas gyvenimas, kaip
jo siekti, ką Kristus nori
mums apie tai pasakyti ir kt.
Patirtimi apie pasitikėjimą
dalijosi Seimo nariai J. Galdi
kas, J. Šimėnas, A. Raškinis,
A. Patackas. R. Dagys, užsie
nio reikalų ministras A. Sau
dargas. Seimo pirmininkas
prof. V. Landsbergis. Šiaulių
vyskupas E. Bartulis. Jauni
mas šiomis temomis diskutavo
darbo grupėse. Šį susitikima
organizavo Seimo maldos pus
ryčių grupe, kurios nariai
pirmą kiekvieno mėnesio ket
virtadienį ryte susirenka pa
sikalbėti apie dvasinius daly
kus.
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UŽ P A S A U L I O
K R I K Š Č I O N I U VTENYBE
Sausio 23 d. Kaišiadorių ju
biliejinėje katedroje sumos šv.
Mišios buvo aukojamos už pa
saulio krikščionių vienybę ir
Kaišiadoryse veikiančias kata
likiškąsias organizacijas bei
Katedros chorus ir giesmi
ninkus, prisimenant ilgametį
katedros vargonininką Anas
tazą Januli. Vysk. J. Matu
laitis, sakydamas pamokslą,
kvietė visus Bažnyčios talki
ninkus būti Kristaus ranko
mis, veiklia meile liudyti
gyvąjį tikėjimą, skleisti Evan
gelijos šviesą gyvenimo pari
byje atsidūrusiems broliams ir
sesėms. Atnasas prie alto
riaus nešė Katalikių moterų
draugijos. Centas.
Šeimos
centro. ..Vilties tilto", Marijos
legiono. Jaunimo choro. Mal
tos ordino pagalbos tarnybos,
neokatechumenų organizacijų
atstovai. Po šv. Mišių naujo
joje Sielovados centro salėje
vyko Jubiliejiniams metams
skirtas
renginys.
kuriame
minėtu organizacijų vadovai ir
nariai dalijosi savo veiklos
idėjomis, pasakojo apie nu
veiktus darbus. Buvo rodoma
vaizdajuoste apie arkiv. T.
Matulionį, koncertavo Elek
trėnų styginis orkestras ir so
listai.
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M E L D Ė S I UŽ KRAŠTO
ATEITI
Sausio 21-23 d. Vilniuje, Sei
mo rūmuose. įvyko antrasis
j a u n i m o ir politikų susitiki
mas t e m a „Sukurkime pasi
tikėjimu grįstą visuomenę".
Apie 100 j a u n ų žmonių kartu
su politikais meldėsi už krašto
ateitį, linkėjo šviesos ir iš
minties krašto vadovams. Jų

PASKIRTAS KATALIKAS
KAPELIONAS
Kun. Daniel Cpughlin, St.
Clement's parapijos klebonas
Čikagoje, yra pirmasis kata
liku kunigas, pakviestas vado
vauti Atstovų rūmų sielovadai
Vašingtone. Su jo paskyrimu
užsibaigė kelis mėnesius tru

kusios derybos dri naujo ka
peliono Kongresu: I buvęs ka
pelionas — liuteronas — kun.
James Ford pasitraukė į pen
siją). Pagal tradjcją, šį postą
užimdavo nekatoakai, tačiau
»šį kartą dėl tokio; diskrimina
cijos susilaukta, daug prie
kaištų, todėl A&tovų rūmų
pirm. Dennis Histert (R-Ill)
kreipėsi į Čikag - kardinolą
Fancis George, kįris rekomen
davo tėvą Coughjn.
Praėjusį sekmfGienj šis kle
bonas atsisveiki^' su savo bu
vusiais parapiji^tais St. Clem e n t s parapijoj* .r išvyksta į
Vašingtoną.
i
ŠV. TĖVAS IŽBAIGĖ
KELIONE
Popiežius Jonas Paulius II
sėkmingai užbaigė savo kelio
nę į Šventąją Žemę, palikda
mas visiems gilu įspūdį, kad
tai „ypatingos cvasinės stip
rybės, meilės visai žmonijai ir
nuolankumo kupina asme
nybė". Nors, kaip pranešama
iš Jeruzalės, popiežiaus žings
niai buvo vargingi, jo balsas
virpantis, bet ztdliai ir kiek
vienas judesys išreiškė di
džiausią Jono Pauliaus II
troškimą: težyd; broliškumas,
taika ir meilė!
Daugelio nuoione, tai bu
vusi pati prasmingiausia po
piežiaus kelioiv per visą 21
metų jo popiezavimo laiko
tarpį.

RASIME TEISYBE
Atkelta iš 3 psl.

Ii Rivasa, Šv. Tėvo atstovais
kardinolais Piazza ir Mimi. O
iš filmų pasaulio — Magda ir
Rommy Schneider, šveicarė
Liselotte Pulver, amerikiečiai
Mario Lanza, Ruth Roman,
Richard Widmark. Iš dirigen
tų: Leonard Bernstein, Sarah
Caldvvell, Antol Dorati, Lorin
Maazel, Dirnitn Mitropoulos.
Iš rašytojų — VVilliams Faulkner, ir ilga eile kitų. Visi jie
buvo originalūs ir tikrai įdo
mūs žmonės.
— Ar g a l ė t u m ė t keliais
ž o d ž i a i s a p i b ū d i n t i kancle
rį K. A d e n a u e r į ?
—Jis buvo principo žmogus,
labai kietas...
—... bet krikščionis^.
— Krikščionis demokratas.
Tąsyk prasidėjo Vakarų Euro
pos Sąjungos mintis; jis buvo
vienas kūrėjų — kaip tyčia pa
sitaikė trys dideli katalikų gy
venimo šulai: Vokietijoj Adenaueris, Prancūzijoj Schumanas ir Italijoj De Gasperi —
labai įtakingi, stiprūs, princi
po žmonės, bet labai humaniš
ki. Kada NATO viršūnių kon
ferencijoj Paryžiuj pagavau K.
Adenauerį — tąsyk buvau vie
nintelis, kuris turėjau progą
su juo kalbėti — jis labai nuo
širdžiai ir labai noriai darė pa
reiškimus Lietuvai per „Ame
rikos balsą".
— Ką 2000-jų p r o g a t a r 
t u m ė t e L i e t u v o s žiniasklaidos vartotojams?
— Noriu prašyti labiau pa
mėgti tiesai, kultūrai ir menui
tarnaujančius leidinius bei
programas. Linkiu stiprios
valios atsisakyti žmogų žemi
nančio purvo, viso, kas tar
nauja skandalais ir sensacijo
mis maitinantiems žemes
niems žmogaus polinkiams.
Linkiu taip pat pačiai žiniasklaidai atsakingesnių politinių
problemų, pajėgių suvaldyti
asmenines ir partines aistras,
tokių, kokios informuoja, o ne
bara, teisia ar šmeižia žmogų.
Ir vengti asmeniškumų. O
tarp žodžių kviečiu ieškoti
žmogų kilninančios tiesos.
Linkiu, kad naujasis tūkstant
metis politikoj, mene, moksle
ir mokykloj tarnautų teisingu
mui ir bendram tautos gėriui.
Noriu kartoti įsipareigojimo
žodžius: „Dirbti, kovoti dėl
Lietuvos". Jei nuoširdžiai ieš
kosim teisybės — surasim, jei
vilyčių mėtymą į savo artimą
pakeis tautos žaizdų gydymas,
kurias padarė neteisingumas,
tauta pasveiks.

^ į

S K E L B I M A I
ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS P U M P U T I S

GREIT PARDUODA
RE/MAX
REALTORS
VKJJM SM - NU
EOTD42S-71M
I(7M1MI-«1»

AUTOM0auO.NAMU.SVEKATO6j
IR GYVYBES DRAUOMAS.

RIMAS L.STANKUS

Agantas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Auksė
S. Kana koto* N«ituvi$kai.

FRANK ZAPOUS
3206 1/2 We*t 95th Street

TeL (706) 424-8664
(773) 581-8654

Reikalinga moteris prižiūrėti kū-|
dikį ir atlikti lengvą namų ruošą 3-3
4 dienas savaitėje (nepilną laiką),
Midway oro uosto apylinkėje. $100
į sav. Reikia kalbėti angliškai arba
truputi vokiškai. TeL 773-434-2736.
Window Wasaers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid dri ver' s hcensc and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMabon Window VVashing.
TeL 800-820-6155.

52 metų lietuvė, kalbanti
angliškai, gali patarnauti seno
amžiaus asmeniui ir gyventi
kartu. Tel. 1-414-873-8193,
Emy Andrew.

• 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 773-585-6824
Carerivers nccded — 24 hour live in,
work 12 d»ys and off two days. Moat
jobs in southern Wisconsin and northem Illinois. Requircd: mušt speak Eng
lish. expęnence, references, driver s
literų* Please call tioaie Healthcare
Inlfmitkmal, 1-2*2-7*3-2*15. Earn
$85to$150pęrday. Need someone for
a quadruplegic
'"""•
'" ' '
" "
*3
"
(Male-legal).Need
women
mmen for Ajtzheimer pafient. Will interview on Wędnesdty.
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Tai—Jūsų laikraštis!
Ir vėl galima užsiprenumeruoti
„DRAUGĄ"
papiginta kaina: tik ui 65 dol. metams,
tik gyvenantiems JAVse.
JAV naujiems skaitytojams — pirmas
mėnuo siunčiamas nemokamai.
Mecenatas prašo „DRAUGO"
skaitytojus užprenumeruoti savo
vaikams, vaikaičiams,
naujai atvykusiems tautiečiams iš
Lietuvos.
Papiginimas tęsis iki liepos 1 d.

ST»« AU.1AWC€

lt makes a vvorld of difference vvhen
you ffy SAS to Lithuania.

NO! Jakševičiaus
dramos studij! ir« anksčiau

mums tekdavo rengti radijo
vaidinimus.
— K o k i u s savo p o k a l b i u s
radijuje, su kokiais g a r s i a i s
žmonėmis Jūs vertintumė
te k a i p įdomiausius?
— Gal reikėti pradėti nuo
pačių reikšmindausių. Šitas
klausimas sver a visą pūdą.
Viršūnėj įrikiu *iau Vakarų
Vokietijos kan lerį Konradą
Adenauerį, po ) Vakarų Vo
kietijos užsien;. reikalų mi
nistrą Heinrich Von Brentan,
Vakarų Vokiet: os prezidentą
Heinrichą Luebke, neutralios
Austrijos istoru . kancleri Leo
poldą Figl — r o neutralumo
šydu jis buvo >markus kovo
jantis rezistenr.s, kuriam pa
vyko Sovietų S,: ungos karines
pajėgas išvesti š Austrijos. —
tuometinėmis sąlygomis j a m
buvo natūrai, talkininkaut
Lietuvai. Reikšmingi pokal
biai buvo su I)/iįiosios Brita
nijos premjeru Clement Attlee, Kanados premjeru Diefenbakeriu, \Y: ezuelos užsie
nio reikalų mm -;tru dr. Burel-

No one makes round-

hub. And whether

trip travel to Lithuania

you fly Business Class

easier and more convenierit

Economy Class, you can be

than SAS. Frotn Chicago, we

sure our service will be world-class,

offer daily service to Vilnius with

and wil! altow you to arnve rested and

just one hassle-free eonneetion

refreshed - all for a reasonable fare.

ttirough Stockholm. Our 4:30 p.m

Fmd out v»hat a world of difference

departure gives you a relaxed morn-

SAS can make for your next tnp.

ing arrtvalforbusiness or pleasure.

Just call your Travel Agentor SAS

When you're ready to return. youll

at 1-800-221-2350 For more mfor-

enjoy sama-day travel back to

matron and special offers. visit

Chicago through our Copenhagen

our webs:te at wwv» flysas com.
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PLATELIŠKIAI
ATSILIEPKITE
Dar reikia papildomų a u k ų
Platelių ir Beržoro bažnyčių
atnaujinimui, to prašo Telšių
vyskupas Antanas Vaičius ir
Platelių parapijos klebonas
Antanas Gylys. Papildomai
aukojo: Antanas ir Viktoria
Valavičiai — 100 dol.; prof.
Antanas Klimas — 30 dol.; Al
dona Andrijonienė — 50 dol.
Aukas siųskite: dr. A. Razma,
15 W. 345 81st St., B u r r
Ridge, IL 60521.
' A u k a s persiunčiu vysk. A.
Vaičiui.
Antanas Razma
Burr Ridge, IL

NUOMONES
mo, savo laiką ir lėšas, rėmė
fondą didžiausiais įnašais. Turetume juos ir toliau remti,
jiems padėti ir pasitikėti, kaip
iki šiol žmonės pasitikėjo, sudėdami 10 milijonų dolerių.
Šie klausimai iškils ir šių
metų suvažiavime. Suvažiavi
m a s turėtų atmesti visus nelo
giškus, fondui nenaudingus,
siūlymus, nekreipti dėmesio ir
į pasivadinusią
„Įgaliojimų
teisėtumui aiškinti komisįją",
kuri praeitais metais demon
stratyviai iš suvažiavimo iš
ėjo, bet šiais metais vėl siun
tinėja nelogiškus raštus.
Lietuvių fondas yra sava
rankiška, galinga išeivijos fi
nansinė institucija. J o s ištek
liai išlaiko ir LB veiklą. LF ta
rybos, valdybos nariai y r a gar
bingi žmonės. Kaip ilgametis
L F narys, siūlau patvirtinti
įstatų
pakeitimą,
paruošti
veiklos detalius planus, atsiri
boti nuo LB globos, nes ji ne
reikalinga.
Patarčiau LB žmonėms įsto
ti į LF nariais su dideliais įna
šais, kandidatuoti į L F postus,
ir, jei būsite išrinkti, sąžinin
gai dirbkite, bet negriaukite
dabar gražiai veikiančio LF.
Gavome LF raštus, balsavi
mo korteles, neišmeskite, o
balsuokite įgaliodami sau pa
žįstamus LF narius. Sėkmės
suvažiavimui!
Jurgis Janušaitis
L F įgaliotinis Floridoje

Filadelfijos Vinco Krėves lituanistines mokyklos mokinių chorelis dainuoja Lietuvos laisvės sukakčių minėjime.
Choreliui vadovauja Violeta Razgaitienė
Nuotr. Petro Vaškio, J r .
menis iki rudens šis skaičius ilgos. J a m gresia, suklupi tys nepasiliko pas keliautoją,
mas, susižalojimas ir, žinoma, o pasiekė skaitytojus, kurie
turėtų padidėti.
dėlto
— posto praradimas. „O patys gal niekad tų vietų ne
Todėl mes esame nuoširdžiai
dėkingi tiems Amerikos lietu t a d a ir vėl ieškok naujo mi pamatys.
LB PANORO VALDYTI L F
viams, kurie mumis tiki ir au nistro pirmininko'' (citata).
Skaitydamas skyrelį — „At
Artėja Lietuvių fondo meti
Perskaičius tuos išvedžioji virukai iš miestelio, kuris bu
koja pinigus mokyklos staty
nis suvažiavimas. Spaudoje
bai. Statybos darbai vyksta mus, jauti aitrų skonį ir klau vo mano", kukčiojau, kaip ir
jau pasirodė JAV LB Krašto
normaliai. Ir tuo įsitikino pra si savęs, ar čia kliedėjimas, Vytautas Plukas, nes autorės
valdybos bei grupelių, taip p a t
ėjusią savaitę viešėję Tautos nevykęs anekdotas ar sąmo patirtus j a u s m u s pačiam teko
fondo narių pasisakymai, ragi
fondo valdybos pirmininkas ningas pešiojimas garbingų išgyventi; kai tėvus ir seserį
nantys LB narius, priklau
Algis Vedeckas bei to paties valstybės asmenų 'bandoma ir ištrėmė į Sibirą, šeši Lietuvoje
sančius LF siųsti Krašto val
fondo narys Jurgis Valaitis. Vytautą Landsbergį įgelti).
likę vaikai, pasitraukė iš tė
dybai įgaliojimus asmenims,
Beje, J. Valaitis pats yra sta
Andrius Kubilius ryžosi tap viškės, slapstėmės nuo trem
kurie dalyvaus LF suvažiavi
tybos inžinierius ir j i s Lavo ti ministru pirmininku gana ties, ir tik po geroko laiko
me ir atstovaus negalintiems
riškių mokyklos statybininkų kritišku Lietuvos valstybei tarpsnio teko pažvelgti pro ne
dalyvauti.
darbą įvertino labai teigiamai. metu ir, atrodo, bent iki šiol begyvus gimtosios gryčios lan
Xietuvių Bendruomenė daro
Todėl iš tiesų nėra ko neri — jis gana teigiamai spren gus...
Lietuvių fondo vadovybei ir ta
mauti mūsų brangiems rėmė džia aštriąsias (ypač ekono
Ačiū mielai „Atvirukų" auto
rybai nepagrįstus priekaištus,
jams. Jų pavardės b u s įrašy mines) problemas. Abejoju, ar rei už kelionę po platųjį pa
' esą jie klastoja balsavimus,
tos į mokyklos sieną, ir kiek j a m , lieka laiko rūpintis gar saulį, ypač — į jos (ir mano)
susirinkę nedalyvaujančių na
vienas čia atvažiavęs žinos, derobu, kurio pasigenda, Al vaikystę.
rių įgaliojimus, šeimininkauja
koks nepaprastai didelis j ų girdas Skudzinskas. J u k daug
Algimantas Zolubas
su balsų dauguma suvažiavi
nuopelnas, mokant vaikus lie svarbiau žmogui atlikti jam
Vilnius
muose, daro sau palankius
tuviško rašto krašte* prie Vil patikėtas
pareigas,
negu
KEISTI LIETUVOS
sprendimus.
niaus.
kreipti pedantišką dėmesį į
VALDININKŲ
Lietuvių fondo vadovybė,
Algis Vedeckas kovo 8 d. su kelnes, kurias jis dėvi. Esam
LAVORIŠKIŲ
ATLYGINIMAI
sutikę mene, literatūroj — net
girdėdama tokius nepagrįstus
LIETUVIŠKA MOKYKLA sitiko su Vilniaus apskrities
politikoj asmenybių — net ge
priekaištus, praėjusiais me
Pirmaisiais nepriklausomy
viršininku
Aliu
Vidūnu.
A
ViAUGA
tais suvažiavime iškėlė įstatų
dūnas svečią maloniai priėmė nijų — nekreipiančių dėmesio bės metais Lietuvos valstybės
Šių metų vasario 15 dienos ir pasakė: „Mes esame be galo į eleganciją. Ar tas žlugdė jų tarnautojų atlyginimai buvo
pakeitimo klausimą. Pasiūlė,
„Draugo"
laikraštyje skyrelyje dėkingi tiems, kurie aukoja pi kūrybą? Branginkim spaudoje suskirstyti į kategorijas, atsi
kad ateityje visi Lietuvių fon
do nariai gali balsuoti tik tie „Laiškai ir nuomonės" sunera nigus, ir prieš juos jaučiame taktą, inteligenciją ir estetiką. žvelgiant į užimamą vietą ir
V y t a u t a s M a j a u s k a s atliekamą darbą — ir tai ga
siogiai patys, o įgaliojimų ne mino laiškas „Dėmesio Lavo didelę atsakomybę. Nė min
Palm Beach, FL liojo visose ministerijose. Jo
bebus. Balsuoti gali tik p a š t u , riškių mokyklos statybos rė ties tokios nebuvo, kad len
Laiške
rašoma: kams bus atiduoti šitie pini
arba dalyvaudami suvažiavi mėjams".
kių kitokių „priedų" prie algos
me. Už šį pakeitimą pasisakė „Amerikos lietuviai rinko lė gai. Esu šalininkas pradėtų
nebuvo, išskyrus 1/2 algos Ka
BE VIZŲ, BE BILIETŲ
didžioji balsų d a u g u m a — šas Lavoriškių mokyklos sta darbų užbaigimo".
lėdoms, bet, pasunkėjus eko
daugiau, negu 7,000 balsų, o tybai. Dabar j a u padėti pama
Pačia geriadsia prasme ne nominei padėčiai, ir tai buvo
Vilniaus apskrities viršinin
prieš mažiau negu 3,000. Su tai. O lenkai nusivežė prem kas A Vidūnas dažnai susitin nuorama, inžinierius iš Čika panaikinta. Nebuvo girdėti,
važiavimas tą pakeitimą pri jerą, norėdami įrodyti, kad ten ka su Tautos fondo Lietuvos gos, Algis Liepinaitis, su ku kad atyginimai būtų išmoka
ėmė, bet pagal įstatus, L F nu lietuviškos mokyklos nereikia, atstovybės pirmininku Napa riuo nesame susitikę, o tik per mi pavėluotai.
tarimus turi patvirtinti J A V k a d tuos Amerikos lietuvių liu Kitkausku ir aptaria lėšų spaudą ir laiškus esame susi
Dabartinės Lietuvos valdi
Lietuvių Bendruomenės t a r y  pinigus galima būtų skirti len panaudojimą bei mokyklos pažinę ir susibičiuliavę, man ninkų atlyginimai taip pat
ba. Ir štai LB taryba tokio kiškai mokyklai statyti".
statybos eigą. Be to, Lavoriš siunčia laiškus, prenumeruo yra suskirstyti kategorijomis,
Šitos mintys m u s nustebino kių mokyklos statybomis rūpi j a Amerikoje leidžiamus lietu bet tarp jų, kategorijų, didelis
įstatų keitimo nepatvirtino,
nors pati anksčiau to reikala ir pribloškė todėl, kad sudrums nasi grupė Apskrities admi viškus laikraščius ir ne tik tai. skirtumas. Tai ryšku ypač
t a mūsų labai brangių ir ger nistracijos atsakingų darbuo Nerimsta %jis dėl įvairiausių teisėjų atlyginimuose — jie
vo.
Lietuvių fondas veikia j a u biamų mokyklos rėmėjų ra tojų. Visi stengiasi, kad mo lietuviškų dalykų tėvynėje ir gauna didžiausias algas, paly
38 metus. Jį įkūrė idealistai, mybė. Todėl norėtume paaiš kykla atvertų duris rugsėjo svetur, bemaž kasdien skam ginti su kitais tarnautojais.
bina telefonu, duoda patari
jauni žmonės, dideli patriotai, kinti, kaip yra iš tikrųjų. Mi pirmajai.
Bet tai gal ir natūralu. Ta
mų, pavedimų, dažnai išsiba čiau aukštesni valdininkai
lietuvybės išlaikytojai ir patys nistro pirmininko A. Kubi
Apskrities viršininkas Alis
pirmieji su stambiais įnašais liaus nei lenkai, nei lietuviai į Vidūnas išsiuntė padėkos r a š  ra, kad nemokame pasauliui gauna dar kažkokias „premi
Lavoriškes nesivežė. Jis tie
pristatyti lietuviškos kultūros jas" — net du kartu metuose
pradėjo LF veiklą.
tą Tautos fondo valdybai už
siog
pats
ten
apsilankė
vizito
šedevrų, o, kartais neapsiken (Kalėdų ir Velykų laikotar
Darbščiųjų LF fondo steigė
aukų rinkimą ir paramą Lavo
po
Vilniaus
apskritį
metu.
Betęs, savo iniciatyvomis ir fi piu), o, išeidami ar atleidžia
jų, ir jų rėmėjų dėka, šiandien
riškių lietuviškos mokyklos
nansine parama parodo pa mi iš darbo, gauna dar vadi
LF j a u sutelkė 10 milijonų do- j e , premjeras lankosi visose statybai.
vyzdį. Neseniai bičiulis at namas „kompensacijas". Bet
lerių. Turi per 7,000 narių, lie- Lietuvos apskrityse ir domisi
Dalia B u k o n t i e n ė
siuntė Lemonte išleistą Nijo atleistieji, gavę „kompensaci
tuviškajai veiklai išdalino 8 n e vien švietimo problemomis.
Vilniaus apskrities
lės Jankutės knygą „Atviru jas", dažnai gauna darbą tos
milijonus dolerių. Didžioji da O kad lietuviška mokykla La
viršininko atstovė spaudai
kai". Už atsiustą knygą jam pačios ministerijos kitame de
lis pinigų atiteko JAV LB rei voriškėse tikrai reikalinga,
sakau nuoširdų ačiū, o knygos partamente. Tokiais atsitiki
kalams. Tad ko nori dabarti tuo niekas neabejoja. Šitoje
IR VĖL TOS KELNES!
autorei keletą žodžių noriu mais ypač pasižymėjo Vidaus
niai Bendruomenės veikėjai? mokykloje, nesvarbu, kad ji
tarti
atskirai
Š.m.
kovo
7
d.
JDrauge"
laiš
Reikalų ministerija ir spauda
Ogi nori paimti LF savo ži dabar dirba išties sunkiomis
kų
ir
nuomonių
skyriuje
Algir
nuolat
didėja
nion, dalinti pinigus pagal sa sąlygomis,
Dar neatvertęs knygos, vir visa tai labai kritiškai įver
vo norus ir praturtinti Ben moksleivių skaičius. Jeigu das Skudzinskas, rūpinasi, šelyje tarp pa.-aulinių istorijos tino. Nors ir Valstybės Kont
druomenės iždą. Nori nušalin rugsėjo 1-ąją atėjo 17 pradi kad Lietuvoje ir vėl gali keis ir kultūros pasirinktų pa rolė, bet tokios machinacijos
ti L F veikėjus, jų steigėjus, nukų, tai šiandien jau mokosi tis valdžia, nes, anot jo, mi minklų išvydai Kupiškio baž teisėtos.
kurie aukojo dalį savo gyveni 21 mokinys. Pagal mūsų duo- nistro pirmininko kelnės per nyčią, kurioje iš vyskupo Pal
Paskutiniu
laiku
iškilo
taroko esu gavęs Sutvirtinimo skandalas, kai sužinota (spau
sakramentą. Bočiulio malūną da iškėlė), kad ministerijose
ir „špitolę". Atvertęs knygą, tarnybos parūpinamos davus
be vizų, be bilietų, be laga viršininkui kyšį — ir taip
minų, be pinir-j, autorės veda „užpildomas" etatas.
mas, leidaus į nuostabią ke
Mažesnieji pareigūnai gau
lionę. Vaikv> je panašiu bū- na mažus atlyginimus, ypač
du, ganydan - nemažą mūsų policijoje, bet policininkai pri
karvių ir avi.. >andą, kartu su pildo kišenes įvairiomis „kom
iš to paties L įkminiškių kai- binacijomis" — uždeda „bau
mo kilusiu i'etru Babicku das", o, gavę d o v a n ą , j a s nu
keliavau po Eladą " su Matu ima. Be to, aukštesni policijos
Šalčiumi bu au „Svečiuose pareigūnai išsikombinuoja vi
pas keturias šimt tautų", o sokias „premijas" ir „pašal
su Antanu P ^ka nukeliavau pas". Štai keli pavyzdžiai
„Nuo Baltijo- iki Bengalijos". (žiūr. „Veidas", 1999 m. Nr.
Laikas vaizd' išblukino, dau- 47). Policijos komisaras A.
gaudavo:
alga
gelis vietova Ižių pasimiršo. Pranaitis
todėl, kraštic •s maloniai pa- 10,499 Lt, premijos 855 Lt,
kviestas, kel v a u , domėjausi pašalpa 3,000 Lt, atleistas —
ir grožėjausi Radau naujų „išeiginė pašalpa" 18,468 Lt!
vietų ir nen tytų vaizdu, o Kitas vyresnysis komisaras H.
autores gyva aizdinga kalba Margenis gavo: mėn. alga su
priedais 11,005 Lt, premijos
Jaunimo centro valdyba Ii kaires: narys Antanas Pauzuolis, administratore Skirmantė Miglinien*. izd. Liudas teikė realybe- jausmą. Gražu 7,000 Lt, pašalpos 2,700 Lt,
Ramanauskas, pirm Maryte Utz, t. jėzuitų atstovas kun. Juozas Vai*nya, SJ, vicppirm Kristina Bielagloviene, ir gera, kad įžvalgios akies
pamatyti vaizdai, taurios min atleidus iš darbo — „išeitine
narys Kazys Rozanskas Nuotr Jono Tamulalčio

DRAUGAS, 2000 m. kovo 28 d., antradienis

A. t A.
KAZIMIERAS
ČERNIAUSKAS

IĮ

.-~%į

Šių metų vasario 27 d., eidamas 79-tuosius metus,
Kalifornijoje mirė Kazimieras Černiauskas. Šeimos ir
daugybės draugų palydėtas, Amžinam Poilsiui atsigulė
Šv. Kryžiaus kapinėse, Culver City.
Kazimieras Černiauskas gimė 1921 metais Smailių
kaime, Giedraičių valsčiuje. Karo audros nublokštas į
Vokietiją, išvyksta į Italiją studijoms. 1948 metais
apginafilosofijos-teologijosdaktaratą ir išvyksta dirbti
į Argentiną. Šioje šalyje jis dirbo virš dvidešimties metų.
Nuo 1969 metų su šeima apsigyvena Kalifornijoje, iš
pradžių Santa Monica, vėliau Pasine Palisades mieste.
Buvo labai darbštus; ilgai, iki pat pensijos dirbo Beverly
Hills mokykloje.
Visi, kurie pažinojo Velionį Kazimierą, prisimena jį
kaip nepaprastai draugišką, nuoširdų, viskuo
besidomintį žmogų. Jis sielojosi dėl giminių Lietuvoje,
lankė juos okupacijos metais, džiaugėsi Tėvynės laisve,
pergyveno dėl jos sunkumų.
Giliame skausme liko žmona Sigita ir dukra Kristina
bei Velionio giminės Vilniuje — seserų Sofijos
Kirslienės, Lionės Šukelienės ir brolio Juozo Černiausko
šeimos.
Ilsėkis ramybėje, radęs amžiną poilsį prie Ramiojo
vandenyno krantų.

A. t A.
ROMANAS DRUKTEINIS
Gyveno Omahoje, NE. Mirė 2000 m. kovo 23 d.
Liūdesyje liko: žmona Joana Lialė, dukros Virginia
ir Imelda, a n ū k a s Romanas su šeimomis ir anūkes:
Angelika Sičiūnaitė, Andrea ir Jenny Forai; proanūkės
Izabelė ir Sofija; pusseserės Danguolė B u i v i e n ė ,
Baltimorė, MD, ir Aleksandra Drukteinytė Lietuvoje.
Laidotuvės buvo pirmadienį, kovo 27 d. Iš laidojimo
namų 9:30 vai. ryto Velionis buvo atlydėtas į Šv. Antano
bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto buvo aukojamos šv. Mišios
už jo sielą. Po Mišių Velionis Romanas buvo palaidotas
Šv. Jono kapinėse.
Nuliūdusi Romano šeima.

Negrįžtamai brangus žmogus išeina,
Ir niekad nesutiksi jo gyvenimo kely...

A. f A.
ANTANUI GRYBAUSKUI
mirus, j o b r o l i u i VYTAUTUI ir artimiesiems
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Olga ir Narcizas

Kreivėnai

Gražina ir Juozas

Lukošaičiai

Laima ir Remigijus

Petrauskai

pašalpa" 14,743 Lt. O komisa
ro S. Karlono alga 6,387 Lt.
premijos 3,970 Lt. pašalpos
1,300 Lt, atleistas su alga
5,736 Lt, „išeitine pašalpa"
2.000 Lt.
Šitie keli pavyzdžiai iš Vi
daus reikalų ministerijos pa
skelbti aukščiau minėtame
žurnale. Gaila, kad žurnalas
nepamini panašių praktikų ir
kitose ministerijose. Bet vie
nas blogas raugas užkrečia
visą maišymą...
Toks aukštosios valdininki
jos gobšumas, atsižvelgiant į
krašto sunkią ekonomine būk
lę dar labiau apsunkina atku
timą ir supriešina piliečius.
Biudžeto deficitas didėja, o
mokesčiai surenkami netaip,
kaip suplanuota, ir vis bren
dama skolon...
Privatus verslas ima pavyz
dį iš valdines praktikos — kai
kurios įmones sugeba gauti
eksportines premijas be jokio
eksporto, ir baudžiamos tik
tada, kai jas pagavia suk
čiaujant.
Negalima kaltinti visų vers
lo ir valdžios žmonių, bet dėl
tokio finansinio palaidumo
reikia rimtai susirūpinti —
kas bus toliau; ar pavyks jį
sulaikyti? Bet kol tokie žmo

nės sėdės aukštuosiuose val
džios postuose, reikia daug
laiko, kol jie supras, kad kerta
šaką. ant kurios sėdi.
Reikia tikėtis, kad naujas
min. pirm. Andriaus Kubi
liaus biudžetas, drastiškai su
mažinęs išlaidas, nukirps ir
šitas pareigūnų -išeitines pa
šalpas".
Vytautas Valys
Detroit, MI
ASMENINĖ NUOMONĖ
APIE MEDALIUS
Kai buvau dar jaunas Lietu
voje mėgau r ; nkti pašto ženk
lus. Buvo gera geografijos pa
moka, sužinojau truputį istori
jos. Taip pat pastebėjau, kad,
juo mažiau pašto ženklų yra
likę, tuo jie yra vertingesni.
Norėčiau šį palyginimą, pa
daryti su medalių paskyrimo
bei gavimo procedūra. Man vis
prisimena buvusio Sovietų
Sąjungos sekretoriaus Brežne
vo fotografijos, kur visa jo pla
ti krūtine ir net žemiau dir
žo... nusagstyta spalvotais me
daliais, medaliukais! Aišku,
skirtinga yra nuomone, jie tie
medaliai yra sujungti su fi
nansine parama.
Tadas Mickus
Sprmgfield. VA

\

„Aušros Vartu n /„KernaĮdomus Gajos korporaci
jos visuotinis susirinkimas vės" skaučių tunto sueiga
įvyks š.m. balandžio 9 d., sek sekmadienį, balandžio 9 d.
madienį, Ateitininkų namuo vyks PLC, Lemonte. Sueiga
se. Lemonte. Dr. Domas Lap pradedama dalyvavimu 9 vai.
kus su kitais jaunais gydyto r. šv. Mišiose Pal. Jurgio Ma
jais kalbės apie medicinos pa tulaičio misijos bažnyčioje. Po
žangą. Dienotvarkėje: 9 vai. Mišių iškilminga sueiga PL
ryto šv. Mišios Palaimintojo J. centre. Bus paukštyčių ir"
Matulaičio misijos koplyčioje, skaučių įžodžiai Dalyvaujame
Lemonte; 10:30 vai. ryto pus išeiginėse uniformose. Tėve
ryčiai Ateitininkų namuose; liai ir svečiai maloniai kvie
11:30 vai. ryto gydytojų prane čiami. Ypač laukiamos visos
šimai; Gajos kors. valdybos atsargon pasitraukusios vyr.
pranešimai; klausimai ir siū skautės ir vadoves.
lymai; uždarymas. Kviečiami
Vyskupas
Eugenijus
visi Gajos korporantai su šei Bartulis iš Šiaulių ves reko
momis ir draugais.
lekcijas Švč. M. Marijos Ne Svečias ii Vilniaus Valentinas Sventickas Lietuvių Rašytojų draugijos valdybos narių Alfonso Tyruolio-SešNuotr. E. Šulaičio
Vyresniųjų lietuvių cent kalto Prasidėjimo bažnyčioje. plaukio ir Nijolės Jankutės-Uzubalienės tarpe.
re, „Seklyčioje", kovo 29 d., Kovo 31 d., penktadienį, 5
SUSITIKUS SU V. SVENTICKU
trečiadienį, 2 vai. p.p. bus val.p.p. vyks šv. Mišios ir pa
„dėl neapsimokėjimo" kiti ne
giesmių popietė su muz. Faus mokslas. Šeštadienį, balan
nori
leisti. Netrukus turėtų
Čikagoje savaitę laiko (nuo ypatumą. Kalbėtojas čia pasatu Strolia. Turėsime progos džio 1 d., šv. Mišios ir pamoks kovo 10 iki 18 dienos) praleido kodamas, nurodė tas sunkias išeiti ir čikagietės Eglės Juodsusipažinti su gerbiamu sve las vyks 8 val.r. Po to mokyk Lietuvos Rašytojų sąjungos sąlygas, kuriose rašytojai oku valkės kūrybos leidinys.
čiu, Šiaulių vyskupu Eugeni los salėje rengiamas pabend pirmininkas Valentinas Sven puotoje Lietuvoje turėjo dirbti. Svečias čia pateikė daug ki
jumi Bartuliu, kuris atsilan ravimas prie kavutės. Sekma tickas, kuris buvo pakviestas į „Tačiau per okupacinį laiko tų informacinių žinių apie Ra
kys į trečiadienio popietės dienį, balandžio 2 d., šv. Mi Rietuvių balso" laikraščio su tarpį kai ką pavyko išsaugoti šytojų sąjungos veiklą, kuri,
programą. Bus bendri pietūs, šios ir pamokslas vyks 10:30 rengto literatūros konkurso ir vertingo parašyti", — džiau kaip paaiškėjo, yra tikrai gyva
laimės šulinys. Atvykite!
val.r., o po jų - numatoma premijų įteikimo šventę.
gėsi svečias, — ir jums DP sto ir vertinga. Sunku čia viską
„Židinio" pamaldos, ku skautų ruošiama kavutė, kur
Ta pačia proga šis garbingas vyklose taip pat reikėjo pri išskaičiuoti, bet reikia at
Vyriausias Čikagos skautas Jonas Oainauskas (dešinėje) ir skautas Vy riose dalyvaus ir Šiaulių vys ir vėl bus galima pasikalbėti svečias aplankė daugelį vietos sitaikyti, tik laisvės ten buvo kreipti dėmesį į vieną iš svar
biausiųjų renginių — „Poezi
kupas Eugenijus Bartulis, su Jo Ekselencija. Be to, siūly ir apylinkių lietuvių įstaigų, daugiau".
tautas Minkūnas šių metų Kaziuko mugėje Jaunimo centre.
Nuotr. E. Šulaičio įvyks šeštadienį, balandžio 1 tume, kad penktadienį auto pabendravo
V. Sventickas pažymėjo, kad jos pavasarius", vykstančius
su tautiečiais,
Rašytojų sąjungai priklauso kiekvienų metų gegužės pa
Velykų stalas ruošiamas
Religinė kantata „Septyni d., 4 valp.p. tėvų jėzuitų kop mobilius paliktumėte bažny ypač plunksnos žmonėmis.
čios
kieme
arba
gatvėje,
nes
7
lyčioje,
Čikagoje.
Visi
nuošir
Čikagoje įsikūrusi Lietuvių apie 20 užsienyje gyvenančių baigoje.
balandžio 31 d., tuoj po Šv. Kristaus žodžiai" vyks balan
val.v.
vyks
rekolekcijos
ispa
džiai
kviečiami
šiose
pamaldo
rašytojų
draugijos valdyba ko lietuvių rašytojų, kurių tarpe Po pranešimo buvo ir nema
Mišių Pal. Jurgio Matulaičio džio 2 d. Pasaulio lietuvių cen
nų
kalba,
ir
\
jas
atvažiavu
se
dalyvauti.
vo
16
d.
„Seklyčioje" surengė vyriausiuoju yra Juozas Krali- ža klausimų, į kuriuos Rašy
misijos, apie 12 vai. Pasaulio tre. Programoje dalyvauja
Švč. M. Marijos Gimimo, sieji gali užstatyti automobi susitikimą su šiuo tolimu sve kauskas. Jis plačiai papasako tojų sąjungos pirmininkas iš
lietuvių centro didžiojoje sa jungtinis choras, solistai, paly
čiu iš Vilniaus. Čia atvyko ne jo'apie sąjungą, jos leidyklą, samiai atsakė.
lėje. Jūsų lauks gausus pasi dimi vargonų ir orkestro. Tuoj Marąuette Parke, parapijos lius.
vien tik šios draugijos valdy rūmus Vilniuje, poilsio namus
Šis susitikimas su V. Svenrinkimas tradicinio Velykų po šv. Mišių apie 12 vai. pie choras ruošia tradicinį priešRašytoja Nijolė J a n k u t ė - bos nariai, o taip pat ir kiti Palangoje. Pabrėžė, kad są
ticku buvo tikrai įdomus ir ne
maisto. įvairiausi tortai, pyra tūs centro didžiojoje salėje, o velykinį koncertą Verbų sek
Užubalienė, ilgametė „Laiš spaudos ar kultūros veikėjai. junga leidžia savaitraštį „Lite
gaičiai ir kiti saldumynai. Rei 1:30 vai. koncertas Lietuvių madienį, balandžio 16 d., pa
prailgo, nepaisant, kad jis už
kų lietuviams" redakcijos na Šalia jau 92 m. sukaktį at ratūrą ir meną", o taip pat ir
kia užsisakyti stalus ar pavie- fondo salėje. Kviečiame visus rapijos bažnyčioje. Chorui šiuo
sitęsė visą valandą. Per tą lai
metu vadovauja muz. Ričar rė, vadovaus auksinio žurna šventusio Alfonso Tyruolio- žurnalus — „Metai", „Nemu ką, žinoma, buvo ir pavakarie
nias vietas, skambinant Aldo gausiai dalyvauti.
lo jubiliejaus ir rašinių premi Šešplaukio, čia dalyvavo ir nas", „Vilnius". Leidykloje pa
nai Palekienei tel. 708-448Jaunučių ir j a u n i ų ateiti das Šokas.
jų
paskelbimo pokyliui, kuris dvidešimtmečio dar nesulau sirodo brandžių knygų, kurių niauta bei asmeniškai pasi
Lituanistinių
mokyklų
7436. PLC renginių komitetas ninkų stovykla Dainavoj
kalbėta. Edvardas Šulaitis
vyks balandžio 2 d., sekmadie kusios jaunosios poetės Ramo
kviečia į Velykų stalo pasis vyks liepos 13 - 22 d. Registra moksleiviai! Artėja piešinių
nį, Jaunimo cectre. 3 val.p.p.
večiavimą.
cijos lapai ir informacija jau ir rašinių konkursų baigimo bus aukojamos 8v. Mišios tėvų ną ir Sigutė Lukauskaitės.
data — kovo 31 diena. Pas
Šį nekasdienišką susibūri
Neseniai išėjo knyga „Či pasiųsta kuopų globėjoms, ku kubėkite užbaigti savo darbus jėzuitų koplyčioje, 4 val.p.p.
mą
pradėjusi lietuvių rašytojų
kagos Lietuvių opera. Isto rios juos išdalins norintiems ir nepamirškite laiku juos at rengiama oficia toji dalis di
draugijos
pirmininkė Stasė
džiojoje Jaunimo centro salėje,
rijos metmenys", kurios au stovyklauti. Pavieniai nariai, siųsti!
Petersonienė
iš pradžių susi
gyvenantieji
toli
nuo
kuopų,
5 val.p.p. vyks meninė progra
torė Jūrate Vyliūtė, redaktorė
Nepamirškite, k a d šešta ma, kurią atliks Ričardo Šoko rinkusius supažindino su gar
registracijos
lapus
gali
gauti
Onutė Daukšienė, dailininkas
dienio, balandžio 1 d. naktį, vadovaujamas moterų ansam bingu svečiu. Pasirodė, kad šis
Romas Orantas. Knygos tira iš stovyklos registratorės Lo
reikia laikrodžius pasukti vie blis, 5:30 val.p.p. ruošiama va 1948 m. Lazdijų rajone gimęs
retos
Grybauskienės,
72
Šilo
žas — 500 egzempliorių, joje
na valanda pirmyn. Sekma karienė. Bilietus užsisakykite, vyras savo vaikystę turėjo
Ridge
Rd.,
Orland
Park,
IL
daugiau kaip 100 nuotraukų;
dienio pamaldos ir renginiai skambindami tėvams jėzui praleisti Sibire, kur pradėjo
knygos leidėjas — Lietuvių 60467. Tel. 708-349-7426.
lankyti pradžios mokyklą. Ta
vyks naujuoju — pavasariniu tams tel. 773-737-8400.
Stovykla
visuomet
būna
tautinis kultūros fondas Čika
čiau su tėvais sugrįžus į Lie
laiku.
goje. Knygoje autorė J. Vyliū perpildyta, todėl pirmenybė
„Draugo"
laikrašti
įsigyti
tuvą, jis savo darbštumu bei
A.a.
biochemijos
d
a
k
t
a
r
o
tė apžvelgia JAV įsteigtos bei teikiama JAS nariams. Regis
galite
ir
„Always
With
Flokitais sugebėjimais
galėjo
Kazio
Martinkaus
(1953išeivių išlaikomos Čikagos tracija turi būti atlikta iki
wers"
parduotuvėje!
Parduo
baigti
aukštąjį
mokslą,
patekti
1984)
prisiminimui
1985
m.
Lietuviu operos kūrybinę gegužės 15 d. Laukiame sma
yra įsteigtas jo tėvų, sesers ir tuvė įsikūrusi Šiuo adresu: į redakcijas, išleisti knygų.
veikla. Analizuoja 1957-1997 gių stovyklautojų.
8015 W. 79th Street, Justice,
Buvo atkreiptas dėmesys,
Kryžiaus kelias Gavėnios artimųjų draugų stipendijos
metų laikotarpį, nagrinedama
IL 60458; ji veikia pirmadienį- kad V. Sventickas dalyvavo
fondas,
kuriuo
gali
pasinaudo
repertuarų klausimus, pateik metu Pal. J. Matulaičio misi
šeštadienį nuo 9 iki 6 val.v., steigiant „Vyturio" leidyklą,
dama operos kūrėjų bei daly joje einamas kiekvieną penk ti visi lietuviai studentai, sie
sekmadienį
- nuo 10 iki 2 vai. nuo Maskvos nepriklausomą
vių charakteristiką, spaudoje tadienį prieš šv. Mišias - 7:40 kiantys magistro arba dokto
p.p.
„Draugo"
kaina - 50 cen Lietuvos Autorių teisių gyni Susitikime dalyvavo ir (iš kaires): Aldona ŠmulkStiene, Stasė Petersonie
rato laipsnio iš tiksliųjų moks
skelbtus spektaklių įvertini val.r.
tų,
šeštadieninis
numeris - 75 mo asociaciją, pasireiškė reor nė bei Eglė Juodvalke
lų
—
vėžio
tyrimo
sričių
(pvz.
Nuotr E. Šulaičio
mus, taip pat statistikos duo
Juozo Erlicko komediją,
centai.
farmakologijos,
biochemijos
ir
ganizuojant Lietuvos Rašytojų
menis, kuriuos surinko Kazys kuri bus vaidinama per „Mar
Amerikos Lietuvių gydy sąjungą į nepriklausomą orga
Skaisgirys. Knygos kaina — gučio II" vakariene,
stato pan.). Norėdami daugiau in
formacijos
arba
norėdami
gau
tojų
sąjungos valdyba balan nizaciją dar 1989 m.
15 dolerių (už persiuntimą ,,Žaltvykslės" teatras bei jo va
ti
prašymų
formas,
rašykite
džio
14
d. ruošia seminarą Či
Šiuo metu, be Rašytojų są
pridėti 2 do!j. Knyga gauna dove Audrė Budrytė. Muziki
šiuo
adresu:
Kristina
Martinkagoje,
Jaunimo centre, 5620 jungos pirmininko posto, V.
ma, kreipiantis į O. Kremerį: nę dalį atliks folklorinė grupė
kutė, 7120 S. Richmond, Chi- S. Claremont Ave. Girdėsite
1005 Shervvood Dr.. La „Govija", vadovaujama Jūra cago, IL 60629-3011 USA. dr. Audriaus Plioplio, žinomo Sventickas turi ir daugiau at
sakingų pareigų — yra Šios
tės Lukminienės. Į „Margu
Grange Park. IL 60526.
čio II" šventę, kuri vyks balan Prašymų formos turi būti neurologo, menininko, paskai sąjungos leidyklos vyriausia
Skautininke Halina Plau- džio 9 d., sekmadienį. 4 vai. grąžintos iki 2000 m. gegužės tą „Menas ir Medicina". Po sis redaktorius, Lietuvos Au
paskaitos — pabendravimas ir torių teisių gynimo preziden
šinaitienė Jaunimo centro p.p., bilietus galite įsigyti 30 d.
kavinėje 2000 m. kovo 31 d., „Seklyčioje".
Dailininkas vyr. skauti vakarienė. Pradžia — 7 vai. v. tas, Lietuvos Nacionalinės
penktadieni. 7 vai. v. rašytojos
n i n k a s Vladas Vijeikis šeš Maloniai kviečiame medici kultūros ir meno premijų ko
Nuo kovo 26 dienos Vil tadienį, balandžio 25 d., svei nos, stomatologijos gydytojus, miteto, o taip pat ir „Literatū
Nijolės Jankutės literatūrinia
me vakare kalbės tema „Nijo niaus radijas užsieniui laidas katos būklės tyrimams buvo farmacininkus ir kitus sveika ros ir meno" bei žurnalo „Vil
lės kūryba skautaujant". Visa Šiaurės Amerikai transliuoja paguldytas Šv. Kryžiaus ligo tos apsaugos profesionalus į niaus" redakcinių kolektyvų
Čikagos skautija kviečiama nauju 9855 kHz dažniu arba ninėn Marąuette Parke. Jis šitą renginį. Registracija iki narys.
yra 5 aukšto 530 kmb., lova #2. balandžio 10 dienos, skambi
31 metro bangos ruože.
dalyvauti.
Pakviestas kalbėti, svečias
nant dr. Arvvdui Vanagūnui iš Vilniaus daug ką papasako
tel. 708-386-3454, darbo tel. jo. Jis kalbėjo apie pasitrauku
312-695-2758 arba dr. V. Šau sius per karą ir pasilikusius Jaunosios literates Ramoną ir Sigutė Lukauskaitės it Cicero per susitiki
liui 773-776-7337. Registruo Lietuvoje rašytojus, jų veiklos mą „Seklyčioje".
Nuotr. E. Šulaičio
kitės atsiųsta kortele ir voku,
čekį rašykite: „Lith. Research
siautėjimą Lietuvoje ir Lietu
NEPRIKLAUSOMYBIŲ
MINĖJIMAS
and Studies Center", medical
vos valstybės atkūrimą 1990
affairs. Išsiųskit bent porą
MELUOSE PARKE
m. kovo 11 d. Paskaita buvo
dienų anksčiau.
Melrose Parko LB apylinkė vokaciją, prašydamas Viešpatį visų entuziastingai sutikta ir
kartu su vietiniu Piliečių klu laiminti Lietuvą ir vesti ją do įvertinta.
Meninėje programos dalyje
bu vasario 27 d., sekmadienį, ros keliu, ko daugeliui tėvy
1 v. p. p. Eagles salėje pami nainių dar trūksta. Minutės E. Indriūnienė padeklamavo
nėjo abu — 1918 m. Vasario susikaupimu buvo pagerbti ilgą patriotinio turinio nežino
16 d. ir 1990 m. Kovo 11 d. žuvę už Lietuvos laisvę, per mo autoriaus baladę „Savano
TRANSf'AK
Lietuvos
Nepriklausomybės skaityti Vasario ir Kovo Lietu rio sūnus", nustebindama
atkūrimus, kartu prisimenant vos Nepriklausomybės atkū klausytojus savo giliu įsijau
ir 1941 m. birželio 24 d. sukili rimo Aktai.
timu ir atminties galia,
1.1 i n \ .'•'•;< I O S O
mą. Šv. Mišios vietinėje SaRašytojas J. Indriūnas turi
LB iždininkas J. Rugelis
• L i t h u a n i a n Citisen's cred Heart parapijos bažny ningoje kalboje peržvelgė Lie pranešė apie surinktų aukų
Society of VYestern Pennsyl- čioje buvo aukojamos už žu tuvos istoriją nuo Mindaugo sumas JAV Bendruomenei ir
vania jau ne pirmą kartą dos vusius kovose dėl Lietuvos laikų iki Liublino unijos, nu ALTui.
niai remia Lithuanian Mercy laisvės.
Džiaugsminga šventė buvo
vedusios Lietuvą į carinės Ru
Lift veiklą bei humanitarinę
Minėjimą pradėjo mūsų LB sijos 123 metų okpaciją, 1918 tęsiama toliau bendraujant
pagalbą Lietuvai: $1000 auka apylinkės pirmininkė O. Ra m. Vasario 16 d. Lietuvos at prie darbščiųjų šeimininkių
•i i.i-' :;' - mok'.kUi- 10 khisc* mokiniai su mokytoja H^dvina Dainiene. I* kairės: Darius Sutrinaiskaniai paruoštų valgių aidint
- ' / ' . -. Vr.'iniis .1 •.i>ka. Povilas Žukauskas. Aleksandras Brooks. Aris Dumbrys, Renius Padalino, skiriama vaikų gydymui Lie kauskienė, visus paprašiusi kūrimą, sovietų 1940 m. oku
tuvoje. LML dėkoja už auką ir sugiedoti Lietuvos ir JAV him paciją,
Sibiro
trėmimus, Lietuvos liaudies dainoms.
Aistė Bu : i i r •• :• M'>r. ,k '. V.n-luv.n!'' Ši oje klasf-jo taip pat mokosi Dominykas Aukštuolis
Dalyvis
linkėjimus.
ro*w> nus. J. Rugelis sukalbėjo in- Antrąjį pasaulinį karą, nacių
Nuotr Dalios Badarienė*
DRAUGAS, 2000 m. kovo 28 d., antradienis
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