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Siame
numeryje:
Ankstyvos senatvės
priežastys.
2psl.
Ne dėl noro, o dėl
dvasinės sveikatos.
Kaip kūrėsi Lietuvos
Saugumo
departamentas.
3psl.
Pasaulinė taikos diena.
Mūsų daržai ir
darželiai.
4 psl.
Lietuviškos spaudos
atgavimo šimtmečiui.
5 psl.
Problema, apie kurią
mažai kalbama.
Švęsime Laisvės šventę.
6 psl.
Sutikta istorinę vertę
turinti knyga. Apie
biblijinę stovyklėlę.
Ekumeninės pamaldos
Švč. M. Marijos Gimimo
bažnyčioje.
8 psl.
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Europą gąsdina protų nutekėjimas
P a r y ž i u s , sausio 17 d.
• AFP-BNS) — Tiek Oxfordo,
tiek Istambulo valdininkai ima
suvokti talentingų mokslininkų
nutekėjimo į Šiaurės Ameriką
grėsmę — šis reiškinys jau gerai
žinomas Afrikos ir Rytų Euro
pos valstybėms, kurių geriausi
protai dažniausiai išvyksta į
Europą.
„Kraustymasis" į užjūrį ty
liai vyksta jau ne pirmus metus,
o pagrindinė jo priežastis —
menki biudžetai, inertiška biu

rokratija ir konservatyvūs vir teigiama, kad šiuo metu JAV
šininkai, kurie užkerta kelią gyvena apie 400,000 gamtos,
profesiniam tobulėjimui bei „už tiksliųjų ir technikos mokslų
dusina" mokslines idėjas.
specialistų iš Europos.
Nustatyti išvykstančių spe
Praėjusių metų kovą buvo
cialistų skaičių sunku, nors, paskelbtas Europos Komisijos
kaip rodo naujienų agentūros tyrimas apie protų nutekėjimą.
A F P biurų Europoje surinkti J a m e Europos Sąjunga apibūdi
duomenys, per pastaruosius 5 nama kaip „didžiausia pasauly
metus šis skaičius tikrai viršytų je protų gamykla"', paruošianti
kelias dešimtis tūkstančių.
daugiau tiksliųjų ir techninių
Naujausiame JAV savait mokslų specialistų nei JAV a r
raščio „Time" numeryje spaus Japonija. Senojo žemyno valsty
d i n a m a s straipsnis, kuriame bėms juos sunku išsaugoti. Trys

V i l n i u s , sausio 18 d. (BNS)
— Krašto apsaugos savanorių
pajėgos (KASP) sausio 18 dieną
paminėjo 13-ąsias įkūrimo me
tines. T a proga Vilniuje, Ne
priklausomybės aikštėje, buvo
surengta iškilminga KASP vė
liavų rikiuotė, o Trakų pilyje
vyko šventinis minėjimas.
Šiuo metu KASP sudaro 10
rinktinių ir Aviacijos batalio
nas. Savanorių pajėgose tar
nauja apie 9,500 rikiuotės ka
rių savanorių ir apie 1,400 pro
fesinės karo tarnybos karių.
Pajėgoms vadovauja pulkinin
kas leitenantas Antanas Plieskis.
Lietuvos kariuomenės at
k ū r i m a s prasidėjo atstačius
valstybingumą 1990 metų kovo
11 dieną. Iki 1991 metų pabai
gos visos k r a š t o apsaugos
struktūros buvo formuojamos
savanoriškumo principu, tačiau
daugiausia patriotiškai nusitei
kusių žmonių susibūrė į sava
norių dalinius miestuose ir ra
jonuose, kurių organizavimo
idėja priklausė Lietuvos Są
jūdžiui.
1991 metais Sąjūdžio savanoriams buvo pavedamos svar-

Iškilmingas KASP įkūrimo paminėjimas prie Seimo rūmų.
biausios gynybinės užduotys —
saugoti ir ginti Aukščiausiosios
Tarybos-Atkuriamojo
Seimo,
spaudos, radijo, televizijos pas
tatus, kitus gyvybiškai svarbius
objektus. 1991 metais sausio 17
dieną Aukščiausioji Taryba pri

ėmė Savanoriškosios krašto ap
saugos tarnybos įstatymą, ku
riuo remiantis buvo įkurta Sa
vanoriškoji krašto apsaugos tar
nyba.
Nuo 1998 metų ši tarnyba
buvo pertvarkyta į Krašto ap

Ekonomikos augimo geram
gyvenimui neužtenka

Andrius Kubilius
Vilnius, sausio 19 d. (BIS :
— Opozicinės Tėvynės sąjungos
vadovas parlamentaras And
rius Kubilius kaltina dabartinę
vyriausybę užmiršus šeimą ir
bendruomenę bei ragina politi
kus pasirašyti „su Lietuva" su
tartį.
„Tokioje sutartyje turėtų

būti aiškiai įsipareigota veikti
taip, kad Lietuva būtų juos my
linti Tėvynė visiems, ne vien
tiems, kuriems pasisekė. Ir
veikti taip, kad šeima ir bend
ruomenė tvirtėtų ir galėtų pri
siimti atsakomybes, kurias iš jų
šiandien yra atėmusi valdžia ir
nesugeba tinkamai įvykdyti",
pirmadienį sakė TS vadovas.
A. Kubiliaus teigimu, per
pastaruosius 5 metus dvigubai
išaugo asocialių šeimų ir jose
augančių vaikų skaičius, 5 kar
tus padaugėjo vaikų gimusių ne
šeimoje.
„Aš nesakau, kad vienišos
motinos neužaugina puikiu
vaikų, tačiau statistika yra ne
gailestinga — tokie vaikai yra
labiau linkę į nusikalstamumą,
narkomaniją ir kitokią sociali
nę patologiją" teigė konservato
rių vadovas.

ir Suomijoje, kuri y r a vieninte
lė E S valstybė, skirianti moks
lui 3 proc. BVP, „protų nutekė
jimas nėra problema", teigia
Švedijos statistikos agentūros
darbuotoja Birgitte Bergstrand:
„Kai kurie gal ir išvyksta iš
valstybės t r u m p a m , bet daugu
mas sugrįžta".
Prancūzijoje daugiau kaip
4,000 valstybinėse įstaigose
dirbančių mokslininkų, t a r p j ų
ir garsiausių laboratorijų direk
toriai, pasirašė peticiją, kurioje
grasina a t s i s t a t y d i n t i , j e i g u
vyriausybė nesiims priemonių
sustabdyti vis mažėjantį j ų
veiklos finansavimą.

į Ameriką

ketvirtadaliai Europos moksli
ninkų, išvykusių į Ameriką,
užuot po kurio laiko grįžę namo,
pasilieka dėl „JAV siūlomų
konkurencingesnių karjeros ir
įsidarbinimo galimybių", rodo
tyrimas.
Iš dalies šią problemą suke
lia vis didėjantys skirtumai tarp
mokslui tenkančių investicijų.
ES, k u r gyvena 379 mln.
žmonių, moksliniams tyrimams
ir j ų plėtrai išleidžiama 1.94
proc. bendrojo vidaus produkto

Lietuvos Krašto apsaugos savanorių pajėgoms —13 metų

* P o nesėkmių Europos
t u r n y r u o s e Kauno „Žalgiris"
ir Vilniaus „Lietuvos rytas" at
sigriebė Lietuvos krepšinio ly
gos (LKL) čempionate. Žalgi
riečiai namuose 113:82 sutriuš
kino krizės kamuojamą Klaipė
dos „Neptūną 7 '. LKL vicečem
Vyskupai kritikuoja
pionas „Lietuvos rytas", ku
riam jau vadovavo naujasis vyr.
dirbtinio apvaisinimo
treneris Kęstutis Kemzūra, Kė
įstatymo projektą
dainiuose 69:63 įveikė „Nevė
V i l n i u s , sausio 19 d. (BNS)
žį".
* S a v a i t g a l į B e r l y n e vy — Lietuvos Vyskupų konferen
cija (LVK) pareiškė nerimą dėl
ko pasaulio p l a u k i m o tau
Vyriausybės teikiamo Seimui
r ė s trumpame (25 m ilgio) ba
Dirbtinio apvaisinimo įstatymo
seine varžybų penktasis ratas.
projekto,
kuris, vyskupų many
Vyrų 100 m rungtyje komp
mu,
nebuvo
visuomenėje pa
leksiniu būdu 'antras atplaukė
Vytautas Janušaitis. Antras V. k a n k a m a i svarstytas, todėl
Janušaitis buvo ir 200 m atstu jame išliko neaptarti opiausi
moraliniai, etiniai ir teisiniai
me kompleksiniu būdu.
klausimai.
* 2005 m e t ų p a s a u l i o vy
„Mus stebina tai. kad ne
r ų r a n k i n i o č e m p i o n a t o pir
norima atsižvelgti į naujausią
mojo atrankos rato I grupės
pasaulio valstybių, kuriose se
ketvirtosiose rungtynėse Lietu
niai galioja dirbtinio apvaisini
vos rinktinė šeštadienį Alytuje
mo įstatymai, požiūrį", rašoma
rezultatu 36:19 sutriuškino
pirmadienį išplatintame LVK
Bulgarijos komandą ir iškovojo
kreipimesi. J a m e pabrėžiama,
ketvirtąją pergalę
* B u v ę s V i l n i a u s „Lietu kad pernai gruodį Vilniuje vy
kusioje konferencijoje „Medi
v o s r y t o " t r e n e r i s Šarūnas
cininiai, teisiniai ir etiniai dirb
Sakalauskas, dabar dirbantis
tinio apvaisinimo mėgintuvėly
Vokietijoje, neigiamai vertina
je
aspektai" užsienio specialis
vyr. Trenerio Jono Kazlausko
tai
Nukelta \ 7 psl.
išėjimą iš sostinės komandos.
Pasak jo, J. Kazlausko apsi
sprendimą nulėmė „problemos
šalia klubo". „ J . Kazlauskas
yra vienas iš geriausių Lietuvos
trenerių, Vilniaus 'Lietuvos ry
V i l n i u s , sausio 19 d. (BNS)
to' ekipa — viena iš stipriau — Pastarųjų dviejų kadencijų
sių Europoje. Tarp trenerio J . Seimo nariai ir šešių vyriausy
Kazlausko ir krepšininkų nėra
bių ministrai bei šių politikų
jokios trinties", sakė Š. Saka
giminaičiai aktyviai dalyvavo
lauskas.
atkuriant nuosavybės teises į
žemės sklypus, ir ketvirtadalis
šių atvejų kelia įtarimus
teisėsaugai, pirmadienį Seimo
Antikorupcijos
komisijos
posėdyje pranešė Specialiųjų
* S e i m o v a d o v a s š a u k i a tyrimų tarnybos (STT) vadovas
Valentinas Junokas. Posėdyje
p a s i t a r i m ą d ė l a p k a l t o s par
buvo aptariama, kaip vykdomas
lamentarui V Šustauskui.
* P r e z i d e n t o g y n ė j u i R. pernai priimtas Seimo nutari
mas dėl problemų, susijusių su
Pavilioniui pasiūlyta pasi
nuosavybės teisių į žemę, mišką
t r a u k t i iš valdančiosios frakci
ir vandens telkinius atkūrimu,
jos.
* S e i m e b u s r e n g i a m a s sprendimo
Anot STT vadovo, 1996priesaiką ir atsakomybe už
2000
ir 2000-2004 metų kaden
j o s s u l a u ž y m ą reglamentuo
cijų
parlamentarai
bei 6-12-sios
jantis įstatymas.

Naujausios
žinios
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Eltos nuotr.

saugos savanorių pajėgas.
Kariu savanoriu gali tapti
Lietuvos pilietis, sulaukęs 18
metų amžiaus, jeigu jo išsilavi
nimas, fizinis pasirengimas,
sveikatos būklė ir moralė atitin
ka rikiuotės kario reikalavimus.

Saugumas tvirtina
nesiklausąs
prezidento pokalbių
V i l n i u s , sausio 17 d. (BNS)
— Valstybės saugumo departa
mentas (VSD) atmeta preziden
to Rolando Pakso nuogąstavi
mus, kad yra klausomasi jo po
kalbių.
„VSD nori dar kartą pa
reikšti, kad departamentas lai
kosi Lietuvos Respublikos įsta
tymų ir jokia operatyvinė veik
la prezidentui nėra taikoma.
Pasirodę pranešimai apie tai,
kad VSD fiksuoja prezidento
asmeninius pokalbius, tarp jų
ir naujametinius sveikinimus,
neatitinka tikrovės", sakoma
VSD pareiškime.
Apie galimą jo pokalbių
klausymąsi R. Paksas prabilo
po to, kai žiniasklaida pranešė,
jog jis telefonu bendravo su dos
niausiu savo rinkimų kampani
jos rėmėju Jurijumi Borisovu.
N u k e l t a į 7 psl.

(BVP). Tuo tarpu 289 mln. gy
ventojų turinčioje Amerikoje
šiems tikslams skiriama 2.8
proc. BVP. o Japonijoje, k u r
gyvena 126 mln. žmonių. — 2.98
proc. BVP.
Iš visų jėgų stengdamasi
sustabdyti protų nutekėjimą,
ES paprašė savo narių pasi
stengti moksliniams tyrimams
ir jų plėtrai išleisti po 3 proc.
BVP.
Tačiau ne visoje Europoje
padėtis vienoda. Švedijoje, kaip

Prezidentas teisinasi dėl
pilietybės suteikimo savo rėmėjui
Vilnius, sausio 19 d. (Elta)
— Konstitucinio Teismo nuta
rimą ginčijantis prezidentas Ro
landas Paksas nekeičia nuo
statos, kad Lietuvos pilietybė
verslininkui Jurijui Borisovui
išimties tvarka buvo suteikta
ne laužant įstatymus, o sekant
ankstesnių prezidentų naudoja
ma praktika.
Praėjusių metų gruodžio 30
dieną
paskelbtu
nutarimu
Konstitucinis Teismas pabrėžė,
kad pagal Pilietybės įstatymą
asmenims, kurie turėjo Lie
tuvos Respublikos pilietybę ir
jos neteko, Lietuvos pilietybė
išimties tvarka apskritai negali
būti teikiama. Kaip žinoma,
anksčiau turėtos Lietuvos pi
lietybės J. Borisovas neteko
verslo sumetimais t a p d a m a s
Rusijos piliečiu.
Pirmadienio spaudos konfe
rencijoje R. Paksas pasiūlė kele
tą aritmetinių palyginimų, pa
gal kuriuos jo 2003 metų balan

džio 11 dienos dekretu Rusijos
piliečiui J . Borisovui p a d a r y t a
išimtis buvo net 49-oji analogų
sąraše.
„Prezidentas Algirdas Bra
zauskas 1993-1998 metais savo
dekretais suteikė Lietuvos Res
publikos pilietybę išimties tvar
ka 27 asmenims, kurie jau turė
tos pilietybės buvo netekę, o
prezidentas Valdas A d a m k u s
tokiu pat būdu suteikė pilietybę
21 asmeniui", remdamasis sta
tistine savo pirmtakų dekretų
analize, kalbėjo prezidentas.
Ta pačia proga R. P a k s a s
pabrėžė nesutinkąs su Konsti
tucinio Teismo nutarimo saki
niu, kad „(...) sprendimą suteik
ti J . Borisovui Lietuvos Respublikos pilietybę lėmė ne kokie
nors J . Borisovo nuopelnai Lie
tuvos valstybei, bet itin svari
finansinė ir kitokia J . Borisovo
parama R. Paksui 2002 m. Res
publikos prezidento
rinkimuo
se".
Nukelta į 7 psl.

Gausėja prezidento patarėju gretos
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Prezidento patarėjai (iš kairės): Jonas Ragauskas. Vitalė Vinickienė. Vy
tautas Galvonas ir Petras Vaitiekūnas.
Vaido Kopūsto <ELTA> nuotr
Vilnius, sausio 19 d. (BNS)
— Ambasadorius Petras Vaitie
kūnas, deleguotas Užsienio rei
kalu ministerijos 'URM), pirpradėjo dirbti prezi
Rolando Pakso pat
:\u) politikos klausimais.
Naujasis patarėjas teigė.
kad jis darys ..viską, kad Rrearos santykiai su URM bū
tų geresni".
„Užsienio politika neturi
būti eksperimentuojama, ji ne
turi būti priklausoma nuo vidi

nės situacijos. Lietuva y r a de
mokratinė stabili valstybė, ir
užsienio politika turi būti vyk
doma taip, kad mūsų partne
riams ir k a i m y n a m s nekiltų
abejonių", teigė P. Vaitiekūnas.
50-metis P. V a i t i e k ū n a s .
kuris yra dirbęs prezidento A.
Brazausko konsultantu. R. Pak90 patarėjo užsienio politikos
klausimais pareigose p a k e i s
dėl Prezidentūros skandalo at
sistatydinusį Alvvdą Medalinska.

Žemės grobstymu įtariami Seimo nariai,
ministrai bei jų giminaičiai

Prezidentūra
neužsiims
žiniasklaidos verslu

vyriausybių nariai bei jų
artimieji susigrąžino nuosavy
bės teises į 1,928 žemės sklypų.
iš jų 473 sklypų įsigijimas STT
kelia įtarimą.
V.
Junoko
teigimu,
minėtieji parlamentarai ir jų
giminaičiai turi 1,179 sklypus, o
vyriausybių nariai ir jų giminės
— 749 sklypus.
Pasak V. Junoko, dėl 369
sklypų, kuriuos įsigijo buvę ir
esami parlamentarai, ir dėl 104
sklypų, kuriuos įsigijo buvę ir
esami ministrai bei visų šių
politikų giminaičiai, įsigijimo
teisėtumo kyla abejonių „Būtų
galbūt galima tikrinti šių 473
sklypų Įsigijimo teisėtumą",
sakė
V. Junokas,
tačiau
atsisakė nurodyti, kokie buvę ir
esami parlamentarai bei buvę ir

Vilnius, sausio 19 d (BNS)
Nors prezidentas Rolandas
Paksas sako pastebintis žiniasklaidos platinamos neobjekty
vios informacijos, jis tikina, kad
Prezidentūra nesteigs jokių
spaudos leidinių ar radijo a r te
levizijos laidų.
Praėjusią savaitę preziden
to patarėja valstybes sveikatos
apsaugos klausimais Vitalė Vinickienė teigė, kad visuomenes
nepasiekia objektyvi informaci
ja apie prezidento veiklą, todėl
žadama kurti savo laikraštį.
..leidinys būtų reikalingas pa
sakyti žmonėms, kad mes nesuvalgome jų laiškų, o informaci
ja naudojame tolesniems spren
dimams, kuriuos prezidentas
siūlo m i n i s t r a m s , p a r e n g t i " ,
sakė patarėja N u k e l t a \ 7 p s l .

esami ministrai ir jų giminaičiai
yra minimi STT sudarytame
.juodajame" įtariamųjų žemgrobių sąraše.
Pasak jo, ateityje bus
paviešintas tik sąrašas politikų,
kurių sklypai bus pripažinti įsi
gyti neteisėtai a r kaip nors
kitaip pažeidžiant įstatymus. V.
Junokas
nemano, kad jo
paskelbtas politikų valdomų
sklypų kiekis „yra stulbinan
tis". ..Jeigu iš viso šalyje yra
atmatuota 1.77 mln. žemės
sklypų, tai politikų ar jų artimų
giminaičių
turimi
sklypai
sudaro mažą dalelytę", sakė V.
Junokas.
Jis taip pat nenurodė, kokio
dydžio sklypus valdo politikai
ar jų giminaičiai, sake esą įvai
rių dydžių žemės plotų.

Pirmadienį ryte Klaipėdos jurų uoste užsidegi metalo laužui pjaustomas
laivas Darbininkai iš jo buvo nedelsiant evakuoti, įvykio metu žmones ne
nukentėjo. Pats gaisras dideles grėsmes nefcelė, tariau j ; gesinti buvo sun
ku dėl to, kad darbininkai jau buvo spėję supjaustyti dalį vidinių pertvarų.
todėl atsirado daug brėžiniuose nepažymėtų angų. Tad ugniagesiams teko
dirbti itin atsargiai, kad neįvyktų nelaime. Pirminiais ugniagesių duome
nimis, gaisras laive kilo užsidegus jo izoliacinėms medžiagoms ir kabe
liams Prieš imdamiesi pjaustymo atvira ugnimi darbu, darbininkai priva
lėjo išvalyti laivą nuo degių medžiagų, tačiau del nežinomu priežasčių tai
nebuvo padaryta.
EMoa nuotr.

D R A U G A S , 2004 m. s a u s i o 20 d., a n t r a d i e n i s

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

VALGYMO NETVARKA
I. ADOMAVIČIUS, M.D.

Aiškus reikalas yra ir vi
siems tvarkytis su netvarka val
gyme, ypač persivalgyme. Todėl
kiek daugiau tuo reikalu apsišvieskime visi.
Žinovai tvirtina, kad valgy
mo netvarka virto tokia pat epi
„Drauge" galima kontroliuoti
demija, kokia ji gyvuoja persiantioksidais, sacharidais, vita
gėrime, tinginystėje — nejudru
minais ir kitais mitybiniais
me, įvairiopame apsinuodijime,
priedais. Juos vartojant, kalori
įskaitant nikotinu, kofeinu, cho
jų
žymiai mažiau
reikia.
lesteroliu, naudingų skysčių—van
Floridos Gyvenimo prailginimo
dens — stoka, vaistų pervartojimu.
fondas (Life Extention Foun
Nepaisant dabartinių studi
dation. Fort Lauderdale, FL) jų, tyrimų, technikos ir patyri
jau daug metų sėkmingai gami
mų, vis dar nėra žinoma tikra
na ir parduoda pregnenolone ir
valgymo netvarkos priežastis.
visą eilę produktų, turinčių
Nors jau žinoma, kodėl vienas
smegenų veikimą skatinančias
neprisilaiko tvarkos valgyme, vis
medžiagas, kurios taiso ilgalai tik dar negalime pasakyti, kad
kius nusidėvėjimus ir taip prail
„A" veda į „B". Tokios moterys
gina gyvenamą amžių.
neprisivalgo, nes dabar vyrauja
Aplamai, žmogui būtina
mada būti balerinomis; vaikai
gerti vandenį ir valgyti maistą,
nutunka, kai jų tėvai persivalgo
kuriame yra proteinas, rie
ir savo vaikus — ypač mergaites
balai, žemo tankumo angliavan — nutukina. Todėl net iki 97
deniai, gausūs vitaminai ir mi
proc. valgio netvarka negaluoja
neralai, enzimai ir monosa
moterys. Yra net knygų, nuro
charidai bent 4 kartus per die
dančių, jog nevykusios dietos
ną. Patartina, kad kiekvieno
prisilaikymas yra didysis pavo
valgio metu proteinas, riebalai jus. Tik nežinoma, kodėl vienos
ir angliavandeniai būtų balan
dietos laikosi iki kraštutinumo
suojami santykiu 25:25:50; B. — kol suserga nevalga —
Sears Zonos dieta siūlo 30:30:40
Onorexia nervosa, kitas tampa
santykį. Pamažu įsigali funkci
nuolatiniu valgytoju, o trečias
nis maistas, sustiprintas kai
— persivalgo ir persileidžia 20
kuriais vitaminais arba miner
kartų per dieną.
alais. Pavyzdžiu galėtų būti
Šiandien jau yra suprantami
apelsinų sultys, sustiprintos biocheminiai veiksniai, kurie
kalciu kaulų stiprumui pa
skatina vieną į valgio netvarką
laikyti (tai daugeliui moterų la
ir į jos tęstinumą, kartą jon įsivėlus.
bai naudinga), arba beta gluJ a u susekta, kad persival
kano įjungimas į dietą aukšto
gymas (bingeing), viduriavimas,
tirštumo lipoproteinui ( H D D
badavimas ir nesusilaikymas —
didinti ir tuo suteikti pagalbą
visa tai įtakoja smegenų ner
širdies veikimui.
vinius perdavėjus (neurotransmitters), kaip Endomorphins ir
Vitaminų, mineralų
Serotonin. Pastarojo veikla yra
absorbavimas
daugeriopai įdomi. Tyrimai nu
rodo, kad serotonino padidėjusi
Senų žmonių padėtį ap veikla į ilgalaikę netvarką val
sunkina virškinimo pasikeiti gyje, į svorio sumažėjimą ir į
mai, ypač dėl skrandžio rūgš
obsesinę-kompulsinę elgseną.
čių ir enzimų mažėjimo. Se
Tik tas smegenų chemijos
natvėje žymiai pablogėja vitam
įtakos į netvarką valgyje supra
inų, vaistų, mineralų ir kitų
timas neįgalino prašalinti jos
suvalgomų mitybinių medžia vaistais. Tiesa, kiek sumenkina
gų virškinimas bei asimiliavi
simptomus vaistai prieš nusi
mas. Seni asmenys sunkiai
minimą (kaip Prozac, Zoloft,
absorbuoja vitaminą B12, o jo Paxil) —jie selektyviai paveikia
trūkumas gali bloginti atmintį,
serotoniną. Gaila, kad tie vais
kojų ir rankų
pajautimą.
tai daugeliu atveju nepadeda,
Metabolizmo procesai (anabo
ar tik šiek tiek talkina. Dar to
lizmas ir katabolizmas) lėtėja.
negana: vis dar yra neaišku, ar
Nors pakankamai valgoma,
smegenyse cheminė netvarka
geriama, bet dažnai į kraują
sukelia netvarką valgyje, ar yra
patenka per mažai vitaminų ir
tos netvarkos sukeliama.
mineralų.
Daug kam JAV trūksta kal
M i t y b o s įtaka
cio, cinko, geležies, gal ir kitų
J a u yra žinomas toks mity
mineralų.
bos trūkumas, kuris rišasi su
B u s daugiau
netvarka valgyje, tik nežinoma,

KODĖL PER ANKSTI
SENSTAME?
IUST1NAS PIKUNAS. PhD
T ę s i n y s . P r a d ž i a Nr.
Kadangi nėra atrasta nei
„sendinančių", nei mirtį ne
šančių
genų,
pasak
Tom
Johnson, amžiaus pratęsimas
iki 350 yra galimas (jeigu
žmonės turėtų kirminų ląstelių
lankstumą — pratęsia jis savo
hipotezę). Iš gyvūnų tyrimų yra
gerai žinoma, kad, sumažinant
kalorijas bent 1/3, galima žymi
ai pratęsti amžiaus trukmę. Tai
žmonėms sunkiai pritaikomas
metodas,
nors,
sumažinus
kalorijas, sutaupoma energija,
kuri būtų reikalinga šioms
kalorijoms virškinti, jas asimili
uoti bei įtalpinti, kaip lipidus
(riebalus). Be to, kalorijų
sumažinimas žemina kraujo
spaudimą ir tuo mažina riziką
širdies a t a k o m s bei kraujo
išsiliejimams. Sumažinus kalo
rijas, organizme susidarytų
mažiau ir laisvų radikalų, kurie
savaime greitina senėjimą.
L. Hauflick teigimu, šiuo
metu geriausiu rodikliu tebėra
pražilstantys plaukai, nes ji
korelioja .7 su amžiaus trukme
**. Daugiau vilties žada S.
Shostak samprotavimai knygo
je
„Becoming
Immortal"
(„Tampant nemirtingu").* Kai
senstantiems žmonėms bus
sunku vystyti ląstelinius au
dinius, tuomet biotechnologija
atras išeitį. Bus įsodinami į
žmogaus kūną miniatiūriniai
kamieno ląstelių generatoriai,
kurie gamins (arba padės ga
minti) to paties asmens naujas
ląsteles ir jos pakeis irstančias.
Taip aprūpintas, asmuo galėtų
atjaunėti — gal net tapti nesen
stančiu jaunuoliu!
J a u dabar laboratorijose
lėčiau sensta pelės — išgyvena
iki dvigubo amžiaus. Jeigu taip
yra su gyvūnais, tuomet ir
žmonėms
gali
ateiti
eilė
išbandyti tokias rafinuotas
mokslinės technologijos nau
joves. Kur dabar stovima, gali
ma skaityti 2003 m „Science'"
žurnalo skyriuje, pavadintame
„Senėjimas" (Aging).** Sens
tamą dėl genų ir DNA pažeidži
amumo, ląstelėms besikeičiant
arba dublikuojantis. Senstamą,
ypač oksidacijai veikiant — tai
pirminė senėjimo priežastis, bet
ją, kaip jau aprašėme anksčiau

PER DAUG DAIKTŲ

K

iek daug laiko kasdien mes
praleidžiame ko nors ieško
dami! Jeigu skubame ir greitai
reikia rasti raktus, rankinuką,
diržą, rašiklį, lapą popieriaus,
pirštines, akinius; jeigu norime
dar kartą perskaityti įdomų
straipsnį laikraštyje, žurnale,
atrasti receptą mėgstamiau
siam patiekalui, pradedame
versti daiktus į šalis ir pagaliau
numojame ranka: apsieisiu Ta
čiau kraujospūdis jau pakilęs,
laikas sugaištas ir padarytas
dar vienas pažadas: viską su
tvarkysiu, kad kitą kartą butų
lengviau.
O sutvarkyti nelengva. Kai
pasidairome po kambarius,
stalčius virtuvėje, rūbines, len
tynas, galbūt mažiau vartojamą
kambarį, visur matome krūvas
daiktų Viską peržiūrėti ir su
tvarkyti yra tiesiog milžiniškas
darbas. Nesunku išmesti, bet
gal dar reikės — tų tuščių batų
dėžučių, maišelių, senų žur
nalų, smeigtukų, virvutės galiū
nu Galbūt marškiniai (ar pa
laidinukė) su atspurusiais ran
kogaliais gali būti naudingi, kai
dažysime sienas, plausime au

tomobilį, o tą striukę (tiesa, nu
blukusią, prasitrynusiomis al
kūnėmis) lyg ir gaila išmesti —
kadaise nemažai kainavo. Suk
nelės, kelnės ir kita apranga,
per metų eilę „susitraukusi"
tiek, kad negalime įtilpti, gal
dar tiks, jeigu numesime tru
putį svorio. Ir 1.1. Taip ir skęs
tame „daiktuose", su kuriais
negalime ar „neturime laiko" at
siskirti, o jie dauginasi, tuo pa
čiu vis pasunkindami darbą vis
ką sutvarkyti
Žinovai pataria: suskaldyk ir
nugalėk' T.y. pradėti po tru
putį, kasdien tam skiriant 5-10
minučių. Nustebsite, kiek daug
galima padaryti per tokį trum
pą laiką Pvz., sutvarkyti stal
čius virtuvėje, iš jų pašalinant
nereikalingus daiktus; peržiū
rint krūvą senų laikraščių ar
žurnalų ant staliuko, atskiriant
pačius senuosius, kurių tikrai
neskaitysite; išrikiuojant kny
gas lentynoje, peržiūrint, kas
sumesta ant rūbinės grindų,
lentynos, kas sudėta kambario
kampe
Jeigu gaila daiktus
išmesti arba manote, kad dar
bus reikalingi, sudėkite į dėžę,
užrašykite datą ir padėkite
nuošaliai. Jei po šešių mėnesių

kuris a t s i r a n d a pirmiau: t r ū k u 
mas a r n e t v a r k a . Sakysim, ne
vykusiai prisilaikant dietos, at
s i r a n d a n t i s cinko t r ū k u m a s gali
būti ypač reikšmingas. Jo trūk
stant, p r a n y k s t a skonis ir apeti
tas, k a s didina bei užlaiko ne
valgę. S u s e k t a , kad cinko pap
rastai stokoja dėl nervinės prie
žasties nevalgą (anorexia ner
vosa) ir kiek rečiau dėl nervinės
priežasties persivalgą (bulimia
nervosa). Įdomu, kad tokius gy
dant cinku, daugeliui jų pagerė
ja ir kai k u r i e m s sumažėja nu
siskundimai.
Kai k u r i e m s padeda neval
gymas vienokio ar kitokio mais
to, k a i p c u k r a u s ir baltų miltų.
Tik r e t a i s atvejais jie apkaltina
mi. Mat, persivalgantysis ryja
bet ką, į s k a i t a n t mėsas, pyra
gus, spirgintas bulves... Už tai
nieko n e p a d ė s cukraus ir baltų
miltų nevalgymas, kai persivalgysi kitokiu maistu.
S u s e k i m a i nurodo, k a d bio
cheminė įtaka netvarkai valgyje
gali būti s u s e k t a ir gydytina.
Tas ne tik pagerins gydymą, bet
ir padės apsisaugoti.
P s i c h o l o g i n ė įtaka
Psichologiškai imant, valgio
n e t v a r k a y r a tik pasekmė —
simptomas kitos negerovės, kaip
savikontrolės, savimonės ir pan.
Tokius valgymo netvarka saugo
nuo įtampos, pykčio, nuo susižeidimo pasekmių vargo...
Visi žmonės išsivystydami
įgauna paslaugoms reagavimo
pobūdį, i d a n t jaustųsi gerai. Tas
- reagavimas juos užlaiko. J i e il
gainiui nesąmoningai nusigrę
žia nuo žmonių, atsigręžia į maistą
ar juomi užsiėmimą. Tokį nusi
g r ę ž i m ą gali p a s k a t i n t i , kai
p r i ž i ū r ė t o j a s vaikystėje buvo
nežmoniškas, net išnaudojantis.
Nesitvarkantysi* valgyje tęsia
tokią netvarką, idant gautų pa
geidavimo išsipildymą: nusirami
nimą, susikontroliavimą, meilę.
Valgyje nesitvarkantieji daž
nai sako: „Valgis mane nurami
na"; „Valgis neatsikalba ir nieko
iš m a n ę s nereikalauja"; „Aš ga
liu atsipalaiduoti po išsivalymo"; „Man sekasi, kai aš pame
tu svarą svorio".
Sąmoningai, ar nesąmonin
gai, nesusitvarkymas valgyje tam
pa a s m e n i u i reikalingu, idant
p a t e n k i n t ų savo r e i k a l u s ar
j a u s t ų s i visaverčiu.
T o k s psichologinis įprotis
t a m p a nesilpnesniu už biocheminį.
Iš čia s u p r a n t a m a s tokių asme
nų sėkmingo gydymo sunkumas.
A b s t i n e n c i j o s įtaka
Visiškas susilaikymas —
abstinencija — nuo narkotikų

ar girtavimo yra tokių asmenų
gydymo pagrindinis reikalavimas.
Kitas reikalas mitybos netvar
koje. Mat, maistas yra ypač sun
ki „medžiaga" susilaikymui nuo
jos nevartojimo ar vartojant
mėginimui sukontroliuoti.
Nors galima nuo kai kurių
valgių atsisakyti, bet tas neveda
į paliovimą persivalgyti (binge
eating), ar purging, bet tas
mažai bendra turi su badavimu.
Dar kas svarbu — maisto
uždraudimas, kaip dalis nevalgos gydymo (anorexia nervosa),
y r a ypač neleistinas. Valgio ne
tvarkos
gydymas
apima
galvosenos ir elgesio sukontroliavimą, o ne vien simptomų tvar
kymą, dar psichoterapiją, idant
susektum (function) priežastį,
kurią užvaduoja persivalgymas,
badavimas, ir išnarplioti pa
grindinę priežastį.
Jei gydymas remiasi vien simp
tomų tvarkymu, o nekreipiamas
dėmesys į tą simptomų priežastį
— t a d a n e b u s prašalintas
reikalas toliau simptomatiškai
elgtis. Už tai, jei elgesį „binging"
ir „purging" sutramdysi, tada
asmuo tučtuojau ar vėliau
griebsis kitokio neigiamo elge
sio. Tada tokie metasi į nar
kotikus, alkoholį ar į sau ken
kiantį elgesį, kaip įsipjovimą ar
nusideginimą.
Gydymo sunkumas
Netvarkingai
valgančiojo
gydymą s u n k i n a biocheminių
medžiagų įvairumas, kuris gali
būti pirm valgyje netvarkos atsi
radimo ir būti jos priežastimi.
Kartais esti sunku pasakyti, kas
kurį sukelia. Už tai šio krašto
Psichiatrų draugija reikalauja
valgyje netvarką tvarkyti, pir
miausia a t s t a t a n t mitybą, o tik
po to vaistais. Tas yra tiesa, nes
mitybos sunormavimas pataiso
valgyje netvarkingųjų nuotaiką
ir k i t u s psichologinius nusi
skundimus. Net ir smegenų veik
los bangos ir neurotransmiterių
netvarka susitvarko, pagerinus
mitybą — atstačius svorį. Tas ne
visada lengva, todėl specialistai
prirašo prieš nusiminimą vaistų,
kas padeda valgyti, idant grei
čiau mityba atsistatytų.
M e d i c i n i š k o s e k i m o svarba
Su valgyje netvarkingųjų
gydymu yra būtinas jų stebėji
mas, įvertinimas ir pakartotinis
patikrinimas gydymo būdo, for
mos bei jo pasekmių. Sunkumų
sudaro reikalas sužinoti, kada
ir kokius vaistus naudoti.
Pagaliau sunkina apsaugą
nuo valgyje netvarkos tokių li
gonių (ypač moterų) nuolatinis
pašaliečių patarimas susitvar-

ŽINOVAI PATARIA
jų nepasigedote. dėžės neati
darėte, vargiai ir po kitų šešių
jų prireiks. Atiduokite tuos
daiktus labdaros organizacijai.
Po mėnesio ar dviejų nu
stebsite, kad per tuos trumpu
čius, kasdieninius 5-10 minučių
„namų tvarkymo" projektus, at
likote tiek daug: namuose erd
viau, greičiau galite rasti reikia
mą daiktą, o ir jausmas, kad
kažką svarbaus atlikote, malo
nus. Visi žinome, kad neprisirengimas yra pati sunkiausia
bet kokio (net ir labai didelio)
darbo dalis.

KAIP APSIGINTI NUO
ŠALČIO

R

ytinėse valstijose tempera
tūra žemiau nulio. Ameri
kos viduryje — ne ką geriau.
Net ir pietuose, kur paprastai
netrūksta saules ir šilumos,
kartais atklydęs „kanadiškas
šaltukas" priverčia ieškoti šil
tesnių drabužių.
Šaltesnių žiemų klimato zo
nose kartais nepakanka centri

metaliniai, kaina apie 30-50 dol.
Nepaisant, kokį papildomą
šilumos šaltinį naudosite, žino
vai pataria laikytis atsargumo
taisyklių:
- n e s t a t y k i t e elektrinės
krosnelės arti užuolaidų, sofos,
lovos užtiesalo, laikraščių ar
popierių krūvos, minkštų kilimėlių
ar kokių patiesalų —ji turi bent
per 3 pėdas nuo visų daiktų;
- n e p a s t a t y k i t e krosnelės,
kur a n t jos gali netikėtai už
kristi koks degamas daiktas,
pvz., rankšluostis, drabužis nuo
kėdės, laikraštis nuo staliuko;
- n e v a r t o k i t e plonų, papil
domų laidų (extention cords)
krosnelei įjungti; tam yra spe
cialūs laidai („14 gauge" arba
storesnį);
- n e p a k i š k i t e krosnelės
laidų po kilimėliu ir neuždėkite
jokio daikto a n t laido —jis turi
P a r d u o t u v ė s e rasime radia būti ištiestas, nesusimazgęs;
- n i e k u o m e t nestatykite
torių, k u r i e pripildomi alyva.
J i e tą alyvą sušildo elektra. krosnelės ant stalo, spinteles ar
• T r u n k a ilgokai, kol visas skys kurio kito daikto — ji gali
tis radiatoriuje sušyla ir prade nuvirsti ir sukelti gaisrą;
da šildyti kambarį.) Radiatoriai
- n e p a l i k i t e įjungtos, kai

nio šildymo, kad visuose kam
bariuose būtų patogi tempera
t ū r a . Žmonės ieško pagalbinių
šilumos priemonių — nedidelių,
elektrinių, žibalu ar alyva (kar
t a i s n e t malkomis) šildomų
k r o s n e l i ų . Kurios geriausios,
kurios saugiausios? Dažnai gir
dime, kad kaip tik tokios kros
nelės buvo kilusio gaisro prie
žastis namuose. Kaip to išvengti?
Elektrinių krosnelių yra ke
lių rūšių (nekalbant j a u apie dy
džius), vienos šilumą „pučia" ir
skleidžia kambaryje, kitos šildo
mažesnį plotą, nes šiluma sklin
da iš pačios krosnelės, be oro
srovės. Šios krosnelės paprastai
nebrangios — apie 2 0 - 3 0 dol.
Yra ž e m ų ir ilgų elektrinių
k r o s n e l i ų , kurios p a d e d a m o s
pasienyje. J o s per daug šilumos
neskleidžia, bet ir nelabai daug
kainuoja: apie 30-50 dol.
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kyti — susikontroliuoti su maistu.
Suaugusi mergina niekad
nekviečiama į pasimatymą, kol
ji nepradeda stipriai dietos lai
kytis — nevalgyti ir pavalgius
vemti, kad būtų „priimtinai —
liesa", nepaisant bet kokių prie
monių. Dažna moteris geidžia:
„Oi, kaip aš trokštu nors
trumpam tapti nevalgė".
Galimas pagijimas
Yra galimas visiškas visų
netvarkingųjų su valgiu pagiji
mas. Tik reikia padėti jiems su
prasti, kaip visą savo energiją
ir siekimą sunaudojo apsiėdimui — obsesijai. Reikia, kad jie
suprastų, kaip vidiniai nesklan
dumai nukreipė juos į šoną nuo
tikrų ir gyvybiškai svarbių
reikalų.
R e i k a l a s d a u g i a u šviestis
Reikia daug daugiau žinių
apie valgyje netvarką ir tokius
asmenis. Jie gydytini daugiariopai: gerinant mitybą, jų psicho
loginius ir biocheminius reika
lus. Tose srityse didesnio su
pratimo reikia tokiems ligo
n i a m s ir juos gydantiems.
Reikia gilintis į žmogaus gali
mybę sunaikinti save, iki mir
ties persivalgant ar badaujant.
Būtina šviestis, kaip, kieno
pagalba ir kuriuo būdu tų val
gyje sutrikimų išvengti, su jais
tvarkytis ir jų atsikratyti.

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos - chirurgija
150 E. Kuron, Suite 1000
Chicago. IL 60611
Valandos pagal susitarimą
Tel. 312-337-1285
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR. TOMAS ZUBINAS
DANTŲ GYDYTOJAS
4560 W. 103rd. St.,
Oak Lavvn, IL 60453
Tel. 708-423-5155.
vlDASJ.NEMrCKAS,M.D.
KARDOLCGAS-ŠIRDES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimu) kabėti angkSka arba ietuvrikai.

4647 W. 103 St, Oak. Lavvn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708422-8260.
DR. JOVITA KEREUS
DANUI GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VT2NAS, MD„ S.C,

Pasiskaityti: Carolyn
Costin, M.A.A, M.Ed., M.F.C.C.
„The Eating Disorder SOURSE
BOOK", Contemporary Books,
Chicago, 1997.

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 * 6
Chicago, IL 60638

einate miegoti ar išeinate iš
kambario, kur ji naudojama;
- v i s u o m e t savo bute
turėkite gerai veikianti dūmų ir
smalkių susekėją (smoke and
carbon monoxide detectors) ir
dažnai patikrinkite, ar juose
baterijos dar veikia.

tualeto, vonios valymui bei įvai
rūs dezintefikuojantys skysčiai.
Jie išdegina burną, stemplę,
gali būti mirties priežastimi.
- Baldų valymui skirti
skysčiai ir purškalai (furniture
polish! — sukelia kosulį, miegūstumą, net sąmonės netekimą.
- Skalbimo muilai, skys
čiai, milteliai —
sukelia
vėmimą, paleidžia vidurius.
- N a g ų laką nuvalantis
skystis — suerzina, išdžiovina
burną, stemplę.
- Kvepalai (vyriški ir mo
teriški), denatūruotas spiritas
(rubbing alcohol), net burnai
perplauti skysčiai, jeigu nuryja
mi — sukelia depresiją, pusiaus
vyros netekimą, konvulsijas,
net komą.
- Įvairūs kremai, plau
kams plauti produktai, muilas
— vėmimą, vidurių paleidimą.
Net vaistai (receptiniai ar
perkami be recepto) gali mažam
vaikui būti labai pavojingi, tad
patariama juos laikyti užraki
namose spintelėse arba bent
vietose, kur vaikai nepasiekia.
Net ir suaugusiems patariama
niekuomet neimti vaistų tamso
je, o nesuvartotus arba senus
vaistus nedelsiant išmesti.

NUODAI BUTE

T

ėvams dažnai patariama
saugoti mažus vaikus, kad
neapsinuodytų namuose pap
rastai randamais skysčiais ar
kitais produktais. Tačiau ta pa
ti taisyklė galioja ir seneliams,
pas kuriuos lankosi maži anū
kai, ir šeimos draugams, pas
kuriuos svečiuojasi tėvai su ma
žais vaikučiais. Savo namuose
turime daug kasdien vartojamų
daiktų, kurių nelaikome nuo
dingais, nes niekuomet neateitų
į galvą juos gerti ar valgyti, bet
vaikai mėgsta ragauti viską, ką
tik randa, tad būtina juos
apsaugoti nuo apsinuodijimo.
Kas mūsų namuose nuodinga?
- Valymo reikmenys: amonija (amoniakas), chloras (bleach).
indams plauti skystas muilas,
vamzdžiams valyti skystis arba
kristaliukai (drain cleaner).

Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą
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TAIP KURESI LIETUVOS SAUGUMO DEPARTAMENTAS
Pernai iškilmingai pažymė
jome Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 85-metį. Savo
85-mečio jubiliejų jau paminėjo
Lietuvos policija ir kitos valsty
binės institucijos, šias metines
šventė Lietuvos kariuomenė.
Spalio 27 d. suėjo 85-eri metai,
kai buvo įsteigtas Lietuvos
saugumo departamentas.
Po 1918 m. vasario 16-osios
Lietuvos Nepriklausomybės ak
to paskelbimo, šalies padėtis
buvo labai grėsminga: Lietuvos
teritorijoje siautėjo vokiečių,
bolševikų ir lenkų kariuomenės,
aktyviai veikė šių valstybių
karinės žvalgybos ir įvairios
kenkėjiškos organizacijos, sie
kiančios įvesti valstybėje suiru
tę ir nuversti lietuvišką valdžią.
Esant tokiai situacijai, buvo
būtina įsteigti valstybinę tarny
bą, kuri stebėtų, kontroliuotų ir
neutralizuotų priešiškų }ėgų
veikimą mūsų valstybėje.
Lietuvos Taryba įkurti to
kią tarnybą įpareigojo Liudą Gi
rą, kuris Vilniuje išgyveno visus
vokiečių okupacijos metus ir
miesto savivaldybės policijoje
ėjo atsakingas pareigas, kas
leido jam įgyti nemažą patirtį.
Pasinaudodamas savo plačiais
ryšiais ir didelėmis pažintimis,
be jokių lėšų jis subūrė informa
torių tinklą. Beje, pradžioje šį
slaptą darbą dirbo vien moterys.
1918 m. spalio 27 d. L. Gira,
karinės vadovybės vardu, pa
vedė buvusiam carinės Rusijos
armijos karininkui, savanoriui
J. Žilinskui įkurti Žvalgybos
skyrių. Ši data ir laikoma pir
mosios valstybinės saugumo
tarnybos įkūrimo diena. Kadan
gi Lietuvoje tuo metu nebuvo
savų kompetentingų tokiam
darbui specialistų, tai į šią tar
nybą buvo priimti ir buvę cari
nės Rusijos žandarmerijos, ka
rinės kontržvalgybos bei teisin
gumo organų darbuotojai.
Po metų žvalgybos skyrius
buvo priskirtas Krašto apsaugos
ministerijai, kuri visas žinias teik
davo ministrui A. Voldemarui.
Bene vienas ryškiausių pir
mųjų Lietuvos saugumiečių
laimėjimų buvo lenkų POW
(Polska organizacia Wojskowa)
karinės organizacijos planuo
jamo sukilimo nuslopinimas.
1919 m. birželio mėn. Lietuvoje
pradėjo sklisti gandai, kad šaly
je, šiapus ir anapus demarka
cinės linijos, veikia slaptos
lenkiškos organizacijos, kurių
tikslas buvo per sukilimą.
padedant Lenkijos reguliariai
kariuomenei, nuversti Lietuvos
valdžią ir jos vietoje pastatyti
naują, palankią lenkams. Mūsų
žvalgyba susekė, jog Lietuvoje
buvo dvi tokios priešvalstybinės
organizacijos, siekiančios to pa
ties tikslo, būtent: Lenkų kari
nė organizacija (POW) ir Nemu
no šaulių organizacija (Organi
zacia Strzelcow Nadniemenskich). J a u buvo nustatvta Lie

tuvos karinė administracija su
komendantais ir net numatytas
lenkiškas ministrų kabinetas.
Sąmokslininkai varė agitaciją
per spaudą, išleido keletą atsi
šaukimų lenkų ir lietuvių kalba
ir kt. Sukilimą pradėti buvo
numatyta 1919 m. naktį iš rug
pjūčio 28 į 29 d., tačiau nepa
vyko. Tuomet buvo ruošiama
sukilimą įvykdyti rugsėjo pa
baigoje, bet ir šis buvo išardy
tas, nes rugsėjo 23 d. Lietuvos
žvalgybininkai suėmė poviakų
komendantą Kaunui KowalecJuzwiką bei žvalgybos komen
dantą Niekrasz-Rolskj.

DR. ALDONA VASILIAUSKIENĖ
Nr.6

Miela s e s u t e !

nuotaikomis, komunistuojančių
pažiūrų žmonių suiminėjimu ir
kt. Maskvai pareikalavus vi
d a u s reikalų ministrą ir saugu
mo d e p a r t a m e n t o direktorių
atleisti iš pareigų ir atiduoti
t e i s m u i , tuometinis m i n i s t r a s
p i r m i n i n k a s A. Merkys, nuolai
d ž i a u d a m a s šiems sovietiniams
reikalavimams, 1940 m. birželio
12 d. A. Povilaitį ir brig. gen. K.
Skučą atleido iš pareigų. Lie
tuvai priėmus Sovietų Sąjungos
ultimatumą, birželio 15 d. buvo
s u i m t a s savo ūkyje prie J u r b a r 
ko. K a r t u buvo suimtas ir čia
buvęs brig. gen. K. Skučas. J i e
a b u buvo suimti A. Merkio,
k u r i s juos įkalbėjo nuvykti į A.
Povilaičio ūkį ir laukti jo nu
rodymų, įsakymų. A. Povilaitis
ir K. Skučas galėjo pasitraukti į
Vokietiją, tačiau patikėjo A.
M e r k i o p a ž a d a i s , kad, e s a n t
j i e m s pavojui, įspės ir tuomet
galės pereiti sieną.

1940 m. birželio 19 d. Lie
tuvos saugumo departamento
direktoriumi buvo paskirtas
vienas Lietuvos komunistų va
dų — A. Sniečkus, prieš kelerias
dienas išleistas iš kalėjimo.
Tapęs Lietuvos saugumo vado
vu, Sniečkus tarnybą nukreipė
prieš buvusius vyriausybės na
rius, aukštus valstybinius tar
nautojus, karininkus, politinių
partijų ir organizacijų aktyvis
tus, priešiškai Sovietų Sąjungai
nusiteikusius žmones ir kt. Iš
Maskvos atvykusi
speciali
aukštų NKVD pareigūnų grupe
konsultavo ir vadovavo Valsty
bės saugumo departamento per
organizavimui pagal NKVD
modelį. Beveik 90 proc. buvusių
darbuotojų buvo atleisti, į jų
vietas priimant vietinius komu
nistuojančius gyventojus. Apie
200 enkavedistų darbui Lietu
vos saugume buvo komandi
ruoti iš Sovietų Sąjungos.

Sukilimas buvo kruopščiai
ruošiamas. Šaknys j a u buvo
įleistos ir Lietuvos kariuomenė
1934 m. Valstybės saugumo
je. Rugpjūčio perversmas ne
departamento direktoriumi pa
įvyko tik todėl, kad tą naktį
skiriamas A. Povilaitis, Politi
Kaune, Kaišiadoryse, Žeimiuo
nėje policijoje t a r n a v ę s nuo
se ir Kėdainiuose spėta suimti
1920 metų ir turėjęs didelę
apie 200 įtariamųjų lenkų, jų
darbo bei žvalgybininko patirtį.
tarpe 15 aukštų lenkų žvalgy
Prieš pat sovietinę okupaci
bos karininkų. Beje, pirmasis ją Maskva apkaltino Lietuvos
Sovietų Sąjungai okupavus
Atstačius Lietuvos valsty
sukilimo žingsnis jau buvo ženg
Vidaus reikalų ministrą gen. K. Lietuvą, A. Povilaitis ir K. Sku bingumą, buvo atgaivintas ir
tas: 28 d. naktį buvo nutrauktas
Skučą ir Saugumo departamen čas buvo perduoti sovietiniam Lietuvos saugumo departamen
susisiekimas tarp Kauno ir kai
to direktorių A. Povilaitį rusų s a u g u m u i . Buvo išvežti į Mask t a s . Pirmuoju jo generaliniu
kurių provincijos stočių.
kareivių „grobimu", darbininkų, vą ir, prasidėjus II pasauliniam direktoriumi buvo p a s k i r t a s
dirbančių Lietuvoje dislokuo k a r u i , 1941 m. liepos 30 d., Mečys Laurinkus.
Kad sukilimas buvo laiku
tuose sovietiniuose daliniuose, sušaudyti. J ų palaikų užkasimo
užgniaužtas, daug nusipelnė
Paruošė
persekiojimu, antisovietinėmis vieta iki šiol neišaiškinta.
tuometinis žvalgybos viršinin
Stasys Ignatavičius
kas L. Gira. Nemažai padarė ir
Šaulių sąjunga. Visas jos va
dovybės a p a r a t a s ir šauliai
buvo pakelti ant kojų: šauliai
drauge su žvalgybininkais darė
k r a t a s , suiminėjo įtariamuo
sius, sekė, stovėjo sargyboje.
1919 m. pabaigoje žvalgybai
vadovauti pradeda M. Lipčius,
kurį 1921 m. pakeičia J. Budrys
— vienas labiausiai patyrusių
kontržvalgybos darbuotojų, aukš
tas carinės armijos karininkas.
1923 m. sausio mėn. vadovavo
Klaipėdos
prijungimo
prie
Lietuvos operacijai.
1923 m. rugpjūčio mėn. įvy
ko Žvalgybos skyriaus perorga
nizavimas, po kurio viena sky
riaus darbuotojų dalis perėjo i
Generalinio štabo viršininko
pavaldumą ir buvo pavadinta
Antruoju skyriumi, o Kontr
žvalgybos centras perduotas Vi
d a u s reikalų ministerijai ir
pavadinamas Politine policija.
Ši policija turėjo daug sunku
mų, nes patyrę žvalgybininkai
nenoriai ėjo dirbti į civilinę
politinę policiją, reikėjo sekti
Vilniaus vicemeras Vitas Mačiulis ir Vilniaus centrinės bibliotekos direktorė Rima Gražuliene pne vieno knygų
politinių partijų ir visuomeni
stendo bibliotekoje. Vilniuje veikia ne viena biblioteka, o jose daug dvasinio peno randa ne tik sostinės, bet ir
nių organizacijų vadus, knaisio
visos Lietuvos gyventojai.
Kęstučio Vanago (Elta) nuotrauka.
tis jų asmeniniuose reikaluose
ir t.t. Politinė policija ateityje
ne kartą buvo perorganizuoja
MAŽIAU BESIDOMINČIU „ŽALIA KORTELE'
ma, keičiamas jos pavadinimas,
vadovai. 1929 m. pabaigoje Kri
prašymą, jeigu asmuo yra
Praėjusių
metų
pa
pateikė 55.000 „žaliųjų kor
minalinės policijos (taip Politi
užpildęs daugiau negu vie
baigoje pastebėta, kad už
telių", pirmą k a r t ą pa
nė policija pavadinta nuo 1927
ną pareiškimą. Anksčiau tai
pildančių p r a š y m u s daly
r e i š k i m u s užpildyti buvo
m.) valdybos direktoriumi ski
buvo daug sunkiau paste
vauti „žaliosios kortelės"
g a l i m a tik k o m p i u t e r i a i s .
riamas J. Statkus. Jam vado
bėti. Be to, daugelis nelega
loterijoje sumažėjo kone per
Tuo būdu sumažėjo galimy
vaujant, ši įstaiga buvo iš pa
lių imigrantų, j a u gyve
pusę: nuo maždaug 13 mili
bės t a m pačiam asmeniui
grindų perorganizuota adminis
nančių JAV. bijojo užpildyti
jonų ankstesniais metais,
pateikti kelis pareiškimus,
traciniu, teisiniu, techniniu ir
pareiškimus, kad - nebūtų
iki 5 mln. 2003-aisiais. Nors
n e s Valstybės departamen
metodiniu požiūriu, nes pasto
susekti ir deportuoti.
JAV Imigracijos d e p a r t a 
t a s galėjo elektroniniu būdu
viai iškildavo klausimas dėl
mentas vis tiek
loterijai
tuoj p a t patikrinti ir atmesti
NYT
Politinės policijos statuso.

KELIANT ARKIVYSKUPĄ
MEČISLOVĄ REINĮ I ALTORIŲ
GARBĘ

Sužinojęs apie saugomus
įvairius arkivyskupo M. Reinio
daiktus, nuotraukas bei laiš
kus, pastaruosius pasiprašė
parsinešti namo. Namuose pasi
darė kopijas — persifotografavo. Taip ir buvo mums visiems
išsaugoti arkivyskupo Mečis
lovo Reinio laiškai iš Vladimiro
kalėjimo, kuriuos, artėjant Die
vo Tarno 50-osioms mirties me
tinėms, pirmąsyk ištisai pateik
sime skaitytojui.
* **
1948 m. liepos 14 d.

1933 m. buvo p a s k e l b t a s
Valstybės saugumo d e p a r t a 
mento Statutas, oficialiai įtei
sinęs saugumo policiją. Pagal
Statutą, Kriminalinė policija
pertvarkyta į Valstybės saugu
mo departamentą, kurį sudarė
saugumo policija ir kriminalinė
policija. Pirmosios funkcijos
buvo: „žvalgyti, įspėti ir aiškinti
nusikalstamus darbus valsty
bės saugumui, rinkti parody
mus, įrodymus ir nusikaltėlius
pristatyti teisingumo orga
nams". Statute taip pat buvo
nurodyta, kad Valstybės saugu
mo departamento tarnautojai
negali būti politinių partijų ir
organizacijų nariai.

L

Aš rašau J u m s penktąjį
laišką. Kaip jau rašiau, aš
gavau perdavimą, siuntinį ir
380 rublių. Už viską padėkojau.
Aš apskritai sveikas, nors
truputį blogai su akimis ir kojos
truput] sutino nuo kelio iki pė
dos, nors ir neskauda. Para
šykite man, kaip Jūsų sveikata
(užbraukytos dvi eilutės).
Jūsų M Reinys
Gerai būtų gauti keletą
laikraščių „Tarybų Lietuva" ar
„Tiesa" numerių.
M. R
* **
1948 m rugpjūčio 2 d.

nežinau, gal siuntinių iš mano
Miela S e s u t e !
Aš dabar rašau Tau, Sesute, buto j a u nesiųsti, o tik pinigus,
šeštą laišką. Paskutinį rašiau jeigu siųsti siuntinį (...) lemta su
pirmojoje liepos pusėje. Nuo s u n k u m a i s arba asmeninėmis
Tavęs gavau tiktai vieną laišką. išlaidomis (...)
Aš apskritai sveikas. (Skausmo)
M. Reinys
petyje, apie kurį rašiau, dabar
* **
nejaučiu. Kojos, kaip rašiau,
1948 m. rugpjūčio 15 d.
truputį patinsta, bet neskauda.
Rytais tinimo beveik nėra. Kaip
Miela Sesute!
Tavo sveikata 0 Su Tavo 70-čia
Labai dėkingas Tau, Sesute,
metų. manau, jautiesi netvirtai. už liepos 30 laišką. Aš reiškiu
Kaip su Tavo dukromis 0 Pinigų nuoširdžiausią užuojautą dėl
pagal kvitus dar turiu. Čia Tavo vyro brolio Silvestro mir
krautuvėje galima gauti duonos, ties. Ir meldžiuosi už jo ramybę.
po truputį cukraus ir sviesto. M a n o kojoms d a b a r geriau:
Jeigu bus kada siuntinys, tai vietos gydytojas davė vaistų,
nei miltų, nei kruopų čia kurie padeda nuo tinimų. Taip
nesiųskite. Geriausia negenda aš apskritai sveikas. Kaip mo
lydyti taukai. Gerai lašiniai ir kosi Vida. Rima, Lida 0 Perėjo j
svogūnai. Čia turiu galimybę sekančią klasę? Kaip Puldės
daug skaityti.
sveikata? Džiaugiuosi, kad Zi
tai, nors ligoninėje, darosi vis
(užbraukytos trys eilutės)
Jūsų brolis M Reinys
geriau Siunčiu nuoširdžiausius
Kaip matote, turint pinigų. linkėjimus giminėms
čia, parduotuvėje, jau galima
(užbraukyta)
pastiprinti sveikata. Todėl aš
J ū s ų brolis M. Reinys

Laikraščių

11

S

ausis j a u persirito per
„pusiaujį", taigi, jau visi
spėjome girdėti, kad šie,
2004-ieji, Lietuvos Respublikos
Seimo nutarimu, paskelbti Kal
bos ir knygos metais. Ne šiaip
sau, tarytum pritrūkęs progų
kažką iškilmingai švęsti (kaip
pernai Mindaugo karūnavimo
metus), Seimas 2004-uosius
paženklino šiuo prasmingu var
du. Tai ypač garbinga ir svarbi
sukaktis visai lietuvių tautai,
nepaisant, kur ji begyventų:
tėvynėje, ar užjos ribų. 1904 m.
gegužės 7 d. lietuvių tauta lai
mėjo vieną svarbiausių savo
istorijoje kovų: po 40 metų
draudimo rusų carų imperija
grąžino lietuviams teisę spaus
dinti lietuviškus raštus loty
niškomis raidėmis. Tad šiemet
sukanka šimtas metų nuo to
istorinio įvykio.
Lietuviškos spaudos loty
niškais rašmenimis atgavimo
100-mečio minėjimo komisijos
pirmininkas (Lietuvos Seimo
pirm.) Artūras P a u l a u s k a s ,
skelbdamas sukakties pami
nėjimo nutarimą, t a r p kitko
taip išsireiškė: „Kai akty
viausių lietuvių visuomenės
veikėjų pastangomis imperijos
— aneksuotojos valdžia sutiko
grąžinti spaudos teisę lotyniš
kais rašmenimis, iš tikrųjų
prasidėjo kultūrinis ir politinis
sąjūdis, nulėmęs lietuvių tradi
cijų atgimimą, tautos savi
monės brandumą ir galiausiai
valstybingumą. ... 100-mečio
sukaktis teikia progą skatinti
visuomenę ne tik intensyviau
domėtis praeities įvykių reikš
me, bet ir lietuvių kalbos kul
tūros plėtojimu šiuolaikiniame
pažangių technologijų pasaulyje..."
Nors tai prasmingi žodžiai,
bet su A. Paulausko teigimu ne
visai sutinkame. Ne spaudos at
gavimas nulėmė „tradicijų at
gimimą, tautos savimonės bran
dumą ir Lietuvos valstybin
gumą", o kaip tik 40 metų tru
kęs jos draudimo laikotarpis.
Visuotinis — organizuotas ir
neorganizuotas — lietuvių tau
tos pasipriešinimas šiai, žmoni
jos istorijoje negirdėtai, neteisy
bei, per užsienyje lotyniškais
rašmenimis spausdinamą ir
slaptai į Lietuvą atgabenamą.
su didžiausia rizika asmenini
am saugumui paskleidžiamą,
lietuvišką spaudą buvo įdiegta
ir subrandinta tautinės tapaty
bės savimonė, savos, laisvos,
nepriklausomos valstybės troš
kimas Nebijokime skirti nuo
pelnų tiems, kurie jų užsitarna
vo: pirmiesiems lietuviškiems
laikraščiams („Aušrai", „Varpui"),
jų leidėjams, bendradarbiams,
knygnešiams, kaimo darakto

1948 m. spalio 27 d.
1948 m. rugsėjo 24 d.

Miela S e s u t e !
Pirmoje rugsėjo pusėje savo
laiške aš padėkojau J u m s už
gautus siuntinius. Dabar pas
mane nieko naujo neįvyko. Aš
apskritai sveikas, su kojomis
geriau negu anksčiau, kada var
toju vaistus, nurodytus vietinio
gydytojo Tik truputį blogiau su
dešine akimi, kurioje skaitant
atsiranda ruko taškeliai, bet
dabar dar netrukdo skaityti.
Prašau, jeigu įmanoma, atsiųsti
man 2 nosines ir 2 poras šiltu
kojinių žiemai Parašykite, kaip
Jūsų sveikata. Jūsų dukrų ir
ypač Jūsų vaikaitės Zitos, kun.
kaip Jūs rašėte, yra ligoninėje.
Siunčiu
linkėjimus
Jums
(užbraukyta. ' linkiu J u m s viso
geriausio
Jūsų broli* M Reinys

Bindokienė

Ne dėl noro, dėl
sveikatos

numerių

gavau.
* **

Danutė

Miela S e s u t e !
Spalio pirmosios
puses
laiške aš nuoširdžiai padėkojau
Jums, Sesute, už laišką ir šimtą
rublių, kuriuos gavau Dabar
labai nuoširdžiai dėkoju už
siuntinį, kurį aš vakar visą
gavau. Jame produktai, labai
naudingi ir dvi nosinės, kurių aš
Jūsų prašiau. Už viską labai
dėkingas. Tai sustiprins mano
sveikatą. Dėl sveikatos — aš da
bar jaučiuosi geriau: mano kojos
dabar, kada vartoju vietinio gy
dytojo nurodytus vaistus, ne
tinsta. Pas mus oras pakanka
mai geras, nešalta, dar nepasnigę.
Kas naujo pas J u s , miela
Sesute 0 Kokia Jūsų, Jūsų duk
terų ir vaikaičių sveikata 0
Koki a Juozo, Stefanijos bei jų
dukrų sveikata 0 Kaip rašoma
laikraščiuose šiais metais buvo

riams, parapijų
kunigams,
vysk. Motiejui Valančiui, dr.
Jonui Basanavičiui, dr. Vincui
Kudirkai... Jeigu per tuos 40
metų į Lietuvą iš užsienio
atgabenta ir paskleista beveik
pusšešto milijono spaudinių
(knygų, laikraščių ir kt.), tai
tokia spaudos gausa negalėjo
nepalikti savo ženklo. J u o labi
au, kad kiekvienas lietuvis
laikė savo pareiga ir garbe skai
tyti lietuvišką spaudą, nepai
sant pavojų ir įvairių kitų kliūčių.
Lietuviška spauda, pasie
kusi kiekvieną kaimo pirkią,
pačius tolimiausius Lietuvos
užkampius, galbūt pirmą kartą
istorijoje padėjo žmonėms su
prasti, ką reiškia būti lietuviu,
kas tai yra tauta, kur jos pra
eities šaknys, išugdžiusios tau
tinę tapatybę, kodėl lietuvis tu
ri didžiuotis savo k a l b a , ją
gerbti ir branginti.
Galbūt tai iš dalies mūsų
tautos charakteristikos pažy
mys — tas k i e t a s p r a n d i š k a s
užsispyrimas, n e p a k a n t u m a s
bet kokiems s u v a r ž y m a m s ,
draudimui, ypač ateinančiam iš
svetimųjų. Jeigu šiandien, gy
venant, sakykim, Amerikoje, šio
krašto valdžia visoms t a u 
tinėms grupėms, taigi ir lietu
viams, uždraustų s p a u s d i n t i
laikraščius ir knygas savo kal
ba, įsakytų skaityti tik ang
liškai, turbūt mūsų s p a u d a
bematant suklestėtų ir lietu
viškų laikraščių tiražai peršok
tų dešimtis tūkstančių (argi
nesigiriame, kad JAV lietuvių
netoli vieno milijono). Mūsų
spauda būtų platinama ir skai
toma slapčiomis, net gresiant
bausmei už šią veiklą... Žinoma,
laisvės šalyje toks draudimas
vargiai ateis.
Tačiau, vardan to gėdingojo
spaudos draudimo,
vardan
brandžios sukakties,
kurią
švenčiame nuo spaudos atgavi
mo, vardan prasmingu pavadi
nimu Knygos ir kalbos metų,
turėtume daugiau dėmesio skir
ti savo spaudai, leidžiamai už
Lietuvos ribų. Kiekvienas, save
laikantis lietuviu, t u r ė t ų ją
prenumeruoti, skaityti, remti.
Jeigu, kaip mūsų liaudis sa
kytų, „ne dėl noro. tai dėl svei
katos" — dvasinės sveikatos. Be
savos spaudos negali būti ir
lietuviškos ateities užsienyje.
Šiemet ir vienintelis, už
Lietuvos ribų leidžiamas, lietu
viškas dienraštis „ D r a u g a s "
švenčia savo 95-ąji gimtadienį.
Suteikiame jam pačią vertin
giausią dovaną: suraskime nau
jų prenumeratų, padėkime jį
stiprinti ir išlaikyti. V a r d a n
pagarbos lietuviškai spaudai ir
lietuvvbės išlikimo:
geras derlius. Pas jus t u r b ū t
irgi? Gerai būtų. jeigu kada nors
vėl keletą numerių laikraščio
„Tiesa" atsiųstumėt. Paskaityčiau ką nors lietuviškai, kad
nepamirščiau savo gimtosios
kalbos. Daug skaitau kitomis
kalbomis Siunčiu linkėjimus
J u m s . kitiems giminėms ir ma
no geradariams Tesaugo J u s
Dievas!
Jūsų M. Reinys
1949 m. vasario 4 d.
Miela S e s u t e !
Paskutinį laišką aš J u m s
rašiau sausio 25 d.
'užbraukytos keturios su
puse eilutės)
Sausio 25 d gavau J ū s ų
siuntini, už kurį širdingai dėko
ju. Tik prašau nesiųsti m a n
adatų, kadangi neleidžiama čia
siuntinyje gauti metalinių daik
tų ar stiklinių indų (užbrauky
tos dvi eilutes) Bus d a u g i a u
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
PASAULYJE

ŠVENČIANT
PASAULINĘ TAIKOS
DIENĄ
ARKIVYSK. SIGITAS
TAMKEVIČIUS
Šventasis Tėvas Paulius VI
sausio 1-ąją paskyrė maldos už
taiką diena. Anuomet jis kal
bėjo: „Trokštu, kad ši diena,
kaip vilties ir pažado ženklas,
b ū t ų švenčiama kiekvienais
metais pradžioje kalendoriaus,
matuojančio ir ženklinančio
žmogaus gyvenimo kelią per
laiką, idant taika, kupina savo
teisingos ir išganingos pusiaus
vyros, vyrautų busimos istorijos
raidoje".
Dabartinis popiežius Jonas
Paulius II per visą savo ponti
fikatą nuosekliai gynė taiką ir
kasmet
paskelbdavo
tikin
tiesiems laišką. Šiemet jo laiške
„Mokyti taikos — nuolatos ak
tuali užduotis" sakoma: „Į sa
vanaudiškumą ir neapykantą
nugrimzdusiai, galios ir keršto
ištroškusiai
žmonijai
kaip
niekad būtina vėl atrasti san
tarvės kelią".
Mums, Lietuvos žmonėms,
mokytis taikos ir s a n t a r v ė s
ypač reikia, nes pastaruoju me
tu grėsmingai išaugęs susiprie
šinimas. Vedami savanaudiškų

išskaičiavimų,
kai
kurie
valdžios vyrai dirbtinai skirsto
žmones j grupes ir jas akina tar
pusavyje nesutarti. Net tikin
čiuosius mėginama suskaldyti
ir supriešinti su vyskupais,
tokiu būdu siekiant tikinčiąją
liaudį panaudoti savo asmeni
niams interesams.
Dabartinis laikmetis iš
kiekvieno Lietuvos piliečio,
ypač tikinčio žmogaus, rei
kalauja didelio sąmoningumo ir
visų pirma aiškaus suvokimo,
kad šviesesnės ateities sie
kiančiai visuomenei reikia ne
tarpusavio vaidų, bet santarvės
ir konstruktyvaus darbo. Dar
nebuvo pasaulio istorijoje atve
jo, kad kuri nors tauta karais
būtų ilgam pozityviai išspren
dusi savo reikalus, nes bet
kokia neapykanta bei prievarta
anksčiau ar vėliau atsigręžia
prieš jos skleidėjus.
Mes, Kristaus sekėjai, esa
me pakviesti būti „pasaulio
šviesa". Neapykanta, vaidai ir
prievarta yra tamsa, kuri grasi
na užgožti ir sustabdyti pa
saulio tautų žengimą pažangos
bei kūrybos keliu. Šitas pavojus
gresia Lietuvos žmonėms, atsi

Paruošia Žalianykštis

CAL KAS ŽINO ATSAKYMĄ?
E. B a r š k e t i e n ė (Hinsdale,
IL) Z a l i a n y k š č i u i r a š o :
..Ačiū, kad rašote ir pataria
te apie augalus. Norėčiau pa
klausti.-gal žinote, kaip išvaryti
kurmius iš kiemo? Įtaisiau ba
terija varomus 'garsus', skirtus
jiems išvaikyti, bet tai nepade
da.
Taip pat norėčiau pasidalin
ti vienu patarimu, kurį gavau
prieš 30 metų nuo kaimynės,
auginančios gėles. Pavasarį tul
pės pas ją žydėdavo gana ilgai,
man nuėsdavo kiškiai arba
svogūnėlius iškasdavo voverės.
Ji taupydavo česnakų lukš
tus. Pasodinusi rudenį tulpių
svogūnėlius, ji žemę apibarsty
davo sukapotais česnakais, o,
išvirus lukštus, atvėsindavo, iš
košdavo į laistytuvą ir kelis kar
t u s palaistydavo. Sakydavo,
kad nei voverės, nei kiškiai ne
mėgsta česnako kvapo. Pa
bandžiau praėjusį rudenį ir aš.
Priekyje namo pasodintus tul
pių svogunė! ; u.š pabarsčiau su
pjaustytu česnaku, o išvirus
lukštus, po dienos kitos tulpes
palaisėiau. Bet pasodintoms tul
pėms kieme nieko nedariau.
Neilgai teko laukti rezultatų:
kieme netrukus buvo matyti iš
kasti tulpių svogūnėliai, o namo
priekyje iki šio laiko, kol iškrito
sniegas žeme buvo nepajudin
ta Laukiu pavasarėlio, ma
tysim, kokie rezultatai"
T " V kojame E Baršketienei už
i '
"arimą. Verta
pamėginti, nes ne vienas gėlių
augintojas nusiskundžia, kad

svogūninius (ir kitokius) au
galus nukandžioja kiškiai arba
iškasa voverės.
O kaip su kurmiais?
Kurmis (angį. mole) priklauso
Talpidae gyvūnų šeimai. J o
kailelis juodas (kartais tamsiai
rudas), žvilgantis. Kojukės, ypač
priekinės, pritaikytos žemei
rausti. Akys labai mažos, kar
tais paslėptos po odos ataugo
mis. Kurmiui jos nelabai rei
kalingos, nes jis po žeme turi
pasikliauti uosle, gerai išvysty
ta klausa, uosle, bet ne regė
jimu. Apie prastai regintį žmo
gų kartais sakoma, kad , jis ak
las, kaip kurmis". Patelės atsi
veda 2-4 vaikus, kuriuos maiti
na savo pienu. Didžiąją savo
gyvenimo dalį praleidžia žemė
je, kasdamas tunelius, medžio
damas sliekus, vikšrus, įvairius
vabalus (yra ir vandeninių bei
pusiau vandeninių kurmių).
Kartais jis į paviršių išverčia
mažus žemės kauburėlius —
kurmiarausius. Kai jais nubarstomos pievutės prie namų, dar
žai ar ir didesni žemės plotai,
savininkai kurmio adresu pasiun
čia piktų žodžių ir stengiasi šį
požeminį „svečią" išgyvendinti,
nors iš esmės kurmiai yra nau
dingi — naikina įvairius ken
kėjus, kurie ėda augalų šaknis
(kurmiai matinasi tik gyvūnija,
ne augaliniu maistu). Jeigu
pievelėje prie namų daug kur
miarausių, vadinasi, žemėje, po
žoles šaknimis yra daug vikšrų.
Galbūt tai vienas būdas „atsi
kratyti kurmiais" — kai nebus
jų mėgstamiausio maisto, išsi
kraustys kitur.
Apskritai visokiausi įtaisai,
skirti išgyvendinti kurmius.

gręžusiems veidu į Europą.
Todėl yra svarbu, kad nepasi
duotume suvedžiojami netikrų
gelbėtojų, kurie žmones kiršina
ir ž a d a greitą, bet nerealų
gyvenimo pagerėjimą. Šitaip
žmonės buvo apgaudinėjami
visų pasaulinių sąmyšių metu,
kai valdžios siekiantys kursty
tojai žadėdavo vargšams geres
nį gyvenimą, o iš tikrųjų sukel
davo sumaištį.
„Mes, krikščionys, — rašo
Jonas Paulius II laiške tikin
tiesiems, — pareigą mokytis
taikos bei mokyti to kitus lai
kome esmine savo religijos dali
mi. Skelbti taiką krikščioniui
reiškia skelbti Kristų, kuris yra
'mūsų sutaikinimas' (Ef 2),
reiškia skelbti Evangeliją, kuri
'taikos Evangelija' ". Štai 2004
metų programa! Mes turime
atmesti kiekvieną kurstytoją ir
neapykantos skleidėją, nesvar
bu, k a s jis būtų ir kokiomis for
momis bandytų destruktyviai
veikti visuomenės gyvenimą.
Palaimintasis popiežius Jo
nas XXIII enciklikoje „Pacem in
terris" (Taika žemėje) nurodė,
kad t a i k a turi remtis tiesa,
teisingumu, meile ir laisve.
Todėl melsdami taikos ir trokš
dami santarvės m ū s ų . š a l i a i ,
labai dėmesingai apmąstykime
tuos idealus, kuriais remiasi
tikroji taika. Ir ne tik ap
mąstykime, bet skelbkime juos
visu savo gyvenimu.

lausime tik didesnių pensijų,
kompensacijų ir atlyginimų, bet
vengsime sąžiningai dirbti ir
mokėti mokesčius.
Jonas Paulius II skelbia,
kad taikai reikalingas teisės
paisymas. J i s rašo: „Istorija
mus moko, jog taikos statydinti
neįmanoma negerbiant etinės ir
teisinės tvarkos: anot seno
posakio: 'Servą ordinem et ordo
te servabit' (laikykis tvarkos ir
tvarka saugos tave)". Labai
liūdna, kai šiandien net aukšti
pareigūnai
bando
griauti
visuomenės tvarką, kaltindami
ne save. bet visas valstybės
institucijas, net Konstitucinį
Teismą, ir tokiu būdu bando
pateisinti savo neatsakingą ir.
sunkiai suprantamą elgesį.
Šventasis Tėvas, nurody
damas pasauliui taikos kelią,
kalba: „Kelionės tikslas bus
nepasiekiamas, jei teisingumo
nepapildys meilė. Tiktai žmoni
ja, kurioje vyraus 'meilės civi
lizacija' ", galės džiaugtis auten
tiška ir tvaria taika". Šitie
aukso žodžiai yra t a r t u m mums
pasakyti. Jeigu nemąstysime
apie pagarbą žmogui, atlai
dumą, vien teisingumo reika
lavimas neatneš Dievo palai
mos mūsų šaliai. Žinoma, vienų
atlaidumas neduoda
teisės
kitiems lipti per žmonių galvas.

„Brėkštant
Naujiesiems
metams, visų kalbų, religijų ir
kultūrų vyrams bei moterims
antikinę
Taika turi būti statoma a n t norėčiau priminti
tiesos ir teisingumo pamato. maksimą: 'Omnia vincit amor'
Todėl, reikalaudami atsakomy (viską nugali meilė). Kiekvienas
bės iš valdžios vyrų, patys tesistengia paskubinti šią per
turime būti atsakingi kiekvienų galę!", — šiuos Jono Paulius II
rinkimų metu. Reikalaudami žodžius palydėkime savo malda
teisingumo iš kitų, mes patys, ir pasiryžimu puoselėti tar
privalome jo laikytis. Nebus pusavio santarvę.
taikos visuomenėje, jei reika

. •

nelabai veiksmingi. (Tą paste
bėjo ir ši mūsų skaitytoja.) Kai
kas rekomenduoja, a t r a d u s
kurmio tunelį, į žemę įkasti
spąstelius (tokia dėžutė) ir gal
tuo būdu žvėriuką pagauti. Bet
kurmiai retai vartoja tuos pa
čius tunelius. Nuodai taip pat
neveikia, kaip ir karštas van
duo, aštrus skysčiai (pvz., amo
niakas, chloras, druskos ar acto
skiedinys). Jeigu kam sėkmin
gai pavyko atsikratyti kurmių,
prašome savo patirtimi pasida
linti.

KAMBARINIAI PAPARČIAI
Papartis (angį. fern) lietuvių
tautosakoje apipintas padavi
mais. Galbūt geriausiai ži
nomas: apie stebuklingą pa
parčio žiedą, kuris pražysta tik
kartą per metus. Šv. Jono nak
tį. Kam pavyktų tą žiedą su
rasti, būtų ir laimingas, ir tur
tingas, ir labai
išmintingas...
Bet toji laimė
žmogui tiesiog
iš po akių pra
puola, nes pa
parčio
žiedą
dažniausiai
pasiglemžia
l a u m ė s , raga
nos ir pan.
Iš tikrųjų
niekam dar ne
pavyko papar
čio žiedo rasti
dėl to, kad jis
nežydi. Dau
ginasi sporo
mis, kurių ma
ži dėklai išau
ga lapo apačioje ir, sporoms su
brendus, vėjas jas išnešioja —
„pasėja". Taigi nėra ko ieškoti
paparčio žiedo ar seklų...
Paparčių yra daug rūšių.
Jie priklauso
Polypodiaceae
(sporinių) augalų šeimai Auga
drėgname, šiltame klimate, bet
pakenčia ir žiemos šalčius —
lapams nušalus ir nudžiūvus,
pavasarį augalas atželia iš
šaknų Kelios paparčių rūšys
auga ir Lietuvos miškuose.
Šiame krašte gėlių ir au
galų parduotuvėse (taip pat pas

daržininkus) nesunku rasti pa
parčių, skirtų auginti kambariuo
se. Pats populiariausias ir daž
niausiai auginamas yra vadi
namasis „Boston fem" — liet.
ilgalapis inkstpapartis; lot.
Nephrolepis exaitata.
Apskritai paparčiai mėgsta
drėgmę, vėsų orą (apie 70-75° F
dieną ir 50-55° F naktį) gerą
šviesą, bet ne tiesiog ant lapų
per ilgai (ypač vasarą) krin
tančius saulės
spindulius.
Jeigu papartis auginamas prie
pietinio lango, reikėtų langą
pridengti plonomis, permato
momis užuolaidomis. Netiesa,
kad papartis gali augti ir tam
sioje kambario kertėje.
Nereikia leisti paparčiui
visiškai išdžiūti. Laistyti iš vir
šaus, kol per vazono apačioje
esančią skylutę pasirodo van
duo. Jeigu pamirštame papartį
palaistyti ir žemė visiškai iš
džiūsta, augalas sudrimba, yra
galimybių,
kad atsigaus,
jeigu
gerai
palaistysime.
Nepakanka
tik įpilti van
dens — rei
kia, kad su
drėktų
visa
žemė ir šak
nys. Geriau
siai
įstatyti
augalą į kibi
rą ar dubenį
vandens ir pa
laikyti apie 20
minučių, tada
leisti nusivarvėti.
Jeigu pa
parčio lapų pakraščiai arba
galai paruduoja, kambario oras
per sausas; per retai ir per mažai
laistomas; per daug šviesos arba
per daug trąšų.
Jeigu pageltonuoja ar pa
ruduoja visas lapas, galbūt per
daug laistomas arba vanduo
susirenka vazono apačioje ir
šaknys pūva. Gali pakenkti per
karštas ir per sausas kambario
oras.
Jeigu atsiranda ant lapų
rudos dėmės — per daug švie
sos ir per daug vandens.

DIAKONŲ ŠVENTIMAI LIUBLINE
Gruodžio 6 d. Vilkaviškio kun. Andrzejus Pakula, MIC, MIC ir kun. Vytautas Brilius,
v y s k u p a s Rimantas Norvilą paprašė, kad trims naujiems MIC, Vilkaviškio vyskupą atly
lenkų marijonų
provincijos diakonams Liubline šventimus dėjęs kun. Egidijus Juravičius
kunigų seminarijoje Liubline suteiktų Vilkaviškio vyskupas iš Marijampolės kunigų semi
diakonais įšventino tris jo auk — tos vyskupijos, iš kurios yra narijos ir kiti dvasininkai. Per
lėtinius, t a r p jų ir vieną lietuvį kilęs marijonų kongregacijos pamokslą vysk. Rimantas Nor
— Andrių Šidlauską, MIC. Šioje atnaujintas pal. Jurgis Matu vilą drąsino šventinamuosius,
kad nepabūgtų supasaulėjusios
seminarijoje kunigystei rengiasi laitis, ganytojas.
42 marijonų klierikai ne tik iš
Šventimų dieną Rytmetinės aplinkos, kuri, atrodo, vis ma
krikščionybei.
Lenkijos, bet ir iš Baltarusijos, liturgines valandos metu po žiau palanki
Priešingai,
tokia
aplinka
tik pa
Kazachstano, Latvijos, Lietu Dievo žodžio skaitinio visi trys
brėžia,
kokia
svarbi
ir
atsa
vos, Ukrainos, Be ką tik diako būsimieji diakonai bendruome
kinga
šiandien
yra
dvasininkų
nu įšventinto Andriaus Šidlaus nės akivaizdoje nuoširdžiai pa
ko, MIC, joje mokosi dar vienas liudijo apie savo tikėjimo ke misija. J šią misiją įsilieja ir
lietuvis.
lionę. Šventimų Mišios įvyko naujieji diakonai, per studijų
Liublino marijonų kunigų vidurdienį seminarijos koplyčio metus pašaukimo klausimą
seminarijoje studijavo ir šių je. Kartu su vyskupu Rimantu rimtai apsvarstę savo širdyje
metų gegužės 31 d. Marijam Norvilą jas koncelebravo Liub bei pasiryžę rikiuotis ir aukotis
polėje kunigu buvo įšventintas lino arkivyskupo vikaras pa dėl Bažnyčios pagal palaiminto
jo Jurgio Matulaičio pavyzdį.
Tomas Miliauskas, MIC, kurį į švęstojo gyvenimo institutų bei
Diak. Andrius Šidlauskas,
šventimus palydėjo seminarijos apaštališkojo gyvenimo draugi
MIC,
netrukus grįš darbuotis į
jų
reikalams
kun.
Jozefas
rektorius
kun.
Kazimieras
Lietuvos
kunigų marijonų Šv.
Pekas, MIC. Tęsdamas šį bend Szczypa, Lenkijos ir Lietuvos
Jurgio
provinciją.
ravimą, Lenkijos kunigų mari kunigų marijonų provincijų vy
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jonų provincijos provincijolas resnieji kun. Andrzejus Pakula,

NAUJAS PRANCIŠKONAS
Atvykęs iš Lietuvos ir
p a s k u t i n i u s mokslus baigęs
Toronto seminarijoje,
kun.
P e t r a s Š a r k a , OFM, buvo
įšventintas į kunigus Toronto
pranciškonų Prisikėlimo šven
tovėje.
Šventinimo pareigas atliko
vysk. P. Baltakis, OFM, daly
vaujant provincijolui t. B. Jur-

čiui, OFM, taip
pat
iš
Kennebunkport, t. A. Grabnickui, OFM, t. E. Daruliui, OFM,
iš Lietuvos ir visiems parapijos
kunigams. Pilnoje žmonių šven
tovėje, apeigų metu giedojo
parapijos choras.
Po šventinimo visi svečiai
parapijos salėje buvo pavaišinti.
Buvo daug sveikinimų, palinkė-

ta geros sveikatos ir sėkmės,
darbuojantis Kristaus vynuogy
ne.
Šiuo metu t. Petras Š a r k a
yra išvykęs į Kretingą tenai
aukoti pirmąsias Mišias savo
parapijoje ir dalyvauti pran
ciškonų suvažiavime.

• J o s v a i n i a i . Gruodžio
2 d. Josvainių parapijos Kunionių pagrindinėje mokyk
loje mokytoja Gintarė Brazinskienė surengė adventi
nę popietę. Popietėje daly-

vavo įvairaus amžiaus mo
kiniai bei svečias — kun.
Renaldas Šumbrauskis.
Gruodžio mėn. 3 d. Jos
vainių parapijos klebonijoje
susirinko 10 žmonių grupė.

nusprendusi k a s savaitę
rinktis ir gilintis į Šventąjį
Raštą, mokytis jį asmeniš
kai skaityti. Grupės inicia
torius bei vadovas — kun.
Renaldas Šumbrauskis.

Paparčio atžalėlės (nauji
lapai) užsiriečia į apačią, kai
ore per mažai drėgmės.
J a u n i lapeliai ir suaugę la
pai krinta — per daug vandens,
n e p a k a n k a m a i šviesos arba
augalą perpūtė skersvėjis (per
arti laukinių durų žiemą).
Paparčius užpuola ir ken
kėjai. Dažniausiai pasitaikan
tys: amaras (aphids), voratinkli
nės erkutės (red spider mites),
skydamariai (scale), baltosios
m u s y t ė s , grybelis (fungus).
Išskyrus skydamarius ir gry
belį (pelėsius), visi kiti gali būti
išnaikinti, apipurškiant augalą
stipria vandens srove, purš
kiant žaliojo muilo (safesoap)
skiediniu.
Be jau minėtojo „Boston
fern", dar populiarios ir ne
sunkiai parduotuvėse ran
damos yra šios paparčių rūšys
' p a t e i k s i m e tik angliškus ir
lotyniškus pavadinimus);
„Common staghom fem" —
Platycerium bifurcatum (panašus
į elnio ragus);

Stasys Prakapas

SKELBIMAI
SIŪLO DARBĄ

IŠNUOMOJA

PRO CARE AGENCY
W'e are looking for English speaking
nannies. caregivers. Live-in/come & go.
Call 847-391-4164. 2644 Dempster
Str., #205. Park Ridge, IL 60068.

VVoodridge išnuomojami
1-2 mieg. naujai suremontuoti
butai. 1 mieg.— S600-S640;
2 mieg. — S680-S720.
Tel. 630-910-0644, Janą.

CPA CONSTANTINE
Now Hiring: Estheticians-Nail
technitians and massage therapists.
Mušt be licensed or certified. Some
English necessary. Location Batavia- Oak Park- Downers
Grove Please call.: 708-945-8051

,Draugo" skelbimu skyrius
Tet 1-773-S8S-9500

Ieškome švelnios aukles — geros
šeimininkės virš 50 metų. gyventi
kartu su jauna šeima. Turi suprasti ir
nors truputį kalbėti angliškai, su noru
apsigyventi ilgesniam laikui.
Tet. 708-599-4943.

PASLAUGOS
STATE FARM INSURANCE
M J H M M U P NAME. SVEIKATOS
IR ( ?t VYBĖS ORAI TUMAS.
Agentas Frank Zapolis irOff. Msr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai
FRANK Z A POLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654:773-581-8654

DOMESIO! DĖMESIO!
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau sketotis laikraštyje
brangiai kainuoja? Ne bėda. DRAUGAS įūsu skelbimą išspausdins
nemokamai Tereikia paskambinti tel. 773-585-9500 ar užsukti J
DRAUGO adnilnbtiadįa adresu 4545 W. 6 3 St„ Chfcago, IL 60629
* Vyras ieško darbo senų
žmonių a r vaikų priežiūroje.
Gali atlikti visus namų ūkio
darbus. Tel. 773-767-1583.
* Moteris gali pakeisti savait
galiais. Tel. 773-476-3290.
* Moteris ieško darbo su gyven
imu. Tel. 708-422-7149.

„Asparagus" paparčiai —
,,Piumosa fern" — Asparagus
setaceus; „Asparagus fem" —
Asparagus densiflorus Sprengeri;
„Chinese Brake" — Pteris multifida Variegata;
„Sirver leaf fem" — Pteris
ensiformis Victoriae ir daug kitų.

* Moteris ieško darbo ' su
grįžimu į namus. Gali pakeisti
bet kurią savaitės dieną. Tel.
708-499-2911.
* 23 m. mergina gali pakeisti
jums patogiu laiku. Tel. 630688-3306.
* Perku naujesnių metų daužtą
japonišką automobilį. Tel. 773-

386-6588.
* Moteris perka darbą. Turi 5
m. amerikiečių šeimoje patirtį,
legalius dokumentus. IL teises
ir automobilį. Gali pakeisti bet
kurią dieną. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 773-386-6588.
* Moteris perka darbą pa
gyvenusių žmonių a r vaikų
priežiūroje su grįžimu į namus.
Siūlyti ir siuvėjos darbą. Tel.
847-630-6043.
* Moteris gali pakeisti kiek
vieną savaitgalį bet kokiame
darbe. Turi žalią kortą, vairuoja
automobilį. Tel.708-388-3106,
skambinti nuo pirmadienio iki
penktadienio.

Tai - Jūsų laikraštis

•

Maloniai kviečiame Įus pasilinksminti
2004 m. VASARIO 7 d.,
ŠEŠTADIENĮ

bet neprivaloma

su šokiais, muzika,

• ••• Pasaulio Lietuvių Centre ••••
6 v.v. Kokteiliai (Cash bar) ••••
R.S.V.P. paštu

Siūloma,

Mardi Cras nuotaikoje

kūrybinga

„Black

arba telefonu
Tie" apranga

vaišėmis ir

14911127th. Street., Lemont,

draugyste!

Illinois

7 v.v. Brazilietiška vakarienė • • • • • Tyliosios ir Gyvosios varžytinės

iki sausio

26 d. — Regina

— Raginame

nešioti

kaukę

Griškelienė—
— Pokylio

••••

Šokiai

630.655.2485
pelnas

skiriamas

Pasaulio

Lietuvių

Centrui

LIETUVIŠKOS SPAUDOS ATGAVIMO ŠIMTMEČIUI
ONA VOVERIENĖ

tybės ir valios, neužsimiršti
džiaugsme, nepalūžti skausme,
nebijoti vienatvės ir kančios —
ji taurina jausmus, padeda su-

Gružų miške sugavo 18 jau
nuolių. Šešis nušovė. Užkasė
valsčiaus kieme prie išvietės.
Nieko neprileido ir nedavė pa
siimti
lavonų. Kitus dvylika
gyvus paėmė. ...Tulpiakiemio
kaime rusai su stribais sudegi
no Vėbros klojimą, atseit, jie ten
pastebėjo
žmones. ... Suėmė
Sadzevičius — tėvą ir sūnų, lie
tuvius patriotus. Rusai nušovė
Petrą Martikonį iš Meškučių".
1944 m. lapkričio 8 d., po
vidurnakčio, pas šeimininkus
Šiliūnų kaime, kur ji mokyto
javo, užėjo vienas partizanas ir
paprašė paruošti pietus pen
kiems vyrams. Sutartu laiku ir
sutartoje vietoje nunešusi pie
tus, Marija rado tą patį jaunuo
lį. Kol partizanai pietavo, Ma
rija atsirėmusi į medį mąstė:
„Viešpatie, kiek daug jėgų, pa
siryžimo ir pasiaukojimo reikia!
Kiekvieną valandą, kiekvieną
minutę gresia pavojus, mirtis.
Tik didelė meilė tėvynei, savo
kraštui, pareiga ginti nuo prie
šų Žemę, kuri yra tavo, tavo tė
vų, bočių žemė, suteikia jiems
jėgų".

Šis straipsnis skirtas Lie
tuvos partizanų ryšininkės Ma
rijos Kinertaitės — Laugalienės
knygai „Jaunystė ir rezistenci
ja", pristatytai renginyje „Kny
ga — istorijos mokytoja ir švie
sos šaltinis".
Ilgai nešiojau širdyje ir
mintyse Marijos Kinertaitės —
Laugalienės vardą. Nuo tos die
nos, kai pamačiau ją... už grotų
fotografijoje „Valstiečių
laik
raštyje". Sovietinio režimo po
litinė kalinė, Sibiro kankinė, jau
dešimt metų laisvoje ir nepri
klausomoje Lietuvoje vėl už gro
tų. Sunku buvo patikėti. Teks
tą perskaičius, viskas paaiš
kėjo... Lietuvių tautos budelių
kolaborantai iki šiol
mus
nebaudžiami kankina...
Marija Kinertaitė 1947 metais.
Tokios mūsų šių dienų sun
kiai sergančios Lietuvos reali
rasti kelią į save, ugdyti save,
jos ir grimasos.
Panevėžietės surado ir pa kaip stiprią, valingą asmenybę.
Visą gyvenimą Marija ne
dovanojo man. M. Kinertaitės
užmiršo
giliai į širdį įstrigusių
-j- Laugalienės adresą. Para
kunigo
Edvardo
Simaškos pa
šiau jai laišką. Jos dukra Ži
mokymų:
„Mums
reikia motinų
vilė padovanojo savo mamos
—
lietuvių
motinų,
kurios mo
Prasidėjo sunkios okupaci
dienorašti, išsaugotą karų ir
kytų
savo
vaikus
mylėti
tėvynę,
jos
dienos, mėnesiai, metai...
okupacijų negandose ir išleistą
kad
jie
nepasiduotų
atėjūnų
—
Visur
kūrėsi partizanų būre
atskira knyga „Jaunystė ir re
pavergėjų
įtakai,
bet
tausotų
liai.
Iš
Šešuolių
mokyklos partizistencija" (1991). Perskaičiau
tai,
ką
išsinešė
iš
savo
šiaudinės
ząpauti
išėjo
mokytojai
Karolis
ja^viemi prisėdimu... Žiūriu į
pastogės".
Jočys
ir
Jonas
Stundys.
jos fotografiją, dideles ir mąslias
____^___^_
Enkavedistai
akis ir tarsi gir- — — ^ —
siautėjo
kai
džiu
balsą, ra
„Viešpatie,
kiek
daug
jėgų,
pasiryžimo
ir
muose
ir
miš
miai ir tyliai pa
sakojantį
jos, pasiaukojimo reikia! Kiekvieną valandą, kiekvieną kuose — ieš
kojo partiza
taurios Lietuvos
minutę gresia pavojus, mirtis. Tik didelė meilė
nų ir jų rėdukters, gyveni
tėvynei,
savo
kraštui,
pareiga
ginti
nuo
priešų
mo
ir kančios
mėjų. Suėmė
Žemę, kuri yra tavo, tavo tėvų, bočių žemė,
istoriją.
keletą semi
suteikia jiems jėgų".
Marija
Kinarijos auklėnertaitė
gimė _ ^ ^ _ _ _ _
tinių, tarp jų
1922 m vasario
— Vladą Kuo
24 d. Činelių kaime. Želvos
Vėliau kaip tik tokia mo dį, Alfą Unikauską, mokytoją
valsčiuje, Ukmergės apskrityje. kytoja ir tapo Marija Kinertaitė. Kunavičių. Tą pačią dieną mirė
Mama Petronėlė Ciunytė — Baigusi seminariją, ji buvo jo žmona Onutė.
Kinertienė buvo mokytoja. Dar paskirta mokytojauti į Šiliūnų
1945 m. sausio 24 d. žuvo
caro laikais slapta mokė savo pradžios mokyklą (Siesikų val keturi partizanai. Juos aptiko
krašto vaikus. Lietuvai atgavus sčiuje, Ukmergės apskrityje).
bunkeryje, kuriame ilsėjosi ir
nepriklausomybę, mokytojavo
Benediktas
Narkevičius, šildėsi prie ugnelės. Jų buvo
keliose vietose.
Vyties apygardos partizanų šeši. Apie valandą laiko gynėsi.
Tėvas
Antanas Kinertas būrio vadas, taip įvertino Ma Du išsigelbėjo. Kiti buvo at
buvo ūkininkas. Turėjo nedidelį rijos darbą: „ N e t r u k u s vėl pažinti Siesikų stribo Saka
mokslo lausko. Jis rusams įdavė jų šei
ūkį prie Želvos. 1940 m. jį par prasidės tarybiniai
davė ir nusipirko namelį metai. Nors jie yra nemalonūs, mas.
Ukmergėje, Molio gatvėje. Iš čia tačiau reikia sutikti su likimu.
1945 m. gegužės
mėnesį
jį ir ištrėmė 1948 m. gegužės Daugiau kantrybės, pasiryžimo! Marijos gyvenime atsirado Be
rytą prieš aušrą. Mama išsigel Tavo įnašas į Tautos lobyną yra nediktas Narkevičius. Su juo
bėjo, n e s tuo metu buvo išvažia nepaprastai didelis. Sužadinti siejo dvasinis ryšys ir kančia dėl
tėvynės meilę jaunųjų širdyse, jo tėvo arešto. Gegužės 19 d.
vusi į Kauną, vėliau slapstėsi.
M a r ^ a turėjo brolį Bronių, išauklėti tikrais lietuviais, kai Marija savo dienoraštyje rašė:
gimusį 1924 m. Prasidėjus ant yra žalojama jaunųjų siela, ..Esu laiminga, kad sutikau
rajai sovietinei okupacijai, jis reikalinga daug jėgos, kruopš Brolį, su kuriuo nuoširdžiai gali
buvo paimtas į okupanto kariuo taus darbo. Bet tu viską gali! kalbėti, pasiguosti sunkią va
menę, sužeistas, sunkiai sirgo. Tu pilnai atlieki pareigą tėvy landą, pasidžiaugti nors mažu
Grįžęs iš kariuomenės, įsijungė nei. To mes niekad nepamiršim. trupinėliu laimės. Yra dar mū
pasiaukojančių
į Laisvės kovą, dalyvavo keliuo To nepamirš Lietuva. Ji am suose gerų,
Tautos vaikų, kurie savo kan
se mūšiuose. Dievas jam buvo žiais liks tau dėkinga".
gailestingas
— išliko. Mirė
1944 m. liepos 28 d. prasi čia parklupusiai tėvynei pa
1997 metais Ukmergėje.
dėjo antroji sovietinė okupacija. lengvina kryžiaus naštą... Tei
1 9 3 9 — 1 9 4 3 m. Marija mo Kiekvieną dieną k a i m u s ir sieji turi laimėti!".
Į Benedikto Narkevičiaus
kėsi Ukmergėje mokytojų se miestelius šiurpino žinios apie
minarijoje. Joje būta gerų mo okupantų ž v ė r i š k u m u s . „... vadovaujamą partizanų būrį
kytojų. Lietuvos patriotų, as 1944 rugpjūčio 23 d. rusai su įstojo ir Marijos brolis Bronius.
menybių, ugdžiusių asmenybes. sprogdino Juozą Augūną ...Va „Jei bus lemta žūti, žinosiu, kad
Seminarijos direktorius Anta kar palaidojo dar vieną auką — jį priglaudė Lietuvos žemė..."
nas Vokietaitis buvo žmogus, Jono Žvirblio brolį. Jį nušovė Marija tapo ryšininke. Parū
„visa siela atsidavęs mokyklai komjaunuolis Pusvaškis. Tėvai pindavo p a r t i z a n a m s maisto,
ir Lietuvai". Jis savo mokiniams iš skausmo šaukte šaukė — ir pranešdavo apie gresiančius pa
įskiepijo meilę ir pareigą tė broliai, ir seserys neišpasaky vojus; kai partizanams reikėjo
vynei, kvietė visus aukotis už tame skausme .... Areštavo medicininės pagalbos, ją teikė,
Lietuvą, ją prikelti po okupaci Afonsą ir Vytautą Lažinskus, rūpinosi vaistais ir tvarsliava,
jų. Daugelis seminarijos stu bevalgant namie pusryčius... En maldomis ir neblėstančiu opti
stiprino
partizanų
dentų tapo rezistencijos daly kavedistai nušovė du brolius mizmu
viais, Lietuvos laisvės karžy Motiejūnus. I šventorių atvežė dvasią. Jos šūkiu tapo buvusio
tų brolių karstus. Šeimininkus jos mokytojo V. Cukuro žodžiai:
giais ir kankiniais.
atsekė dujų šunys. J i e gulėjo po „Gerumas ir ištikimybė išban
Kitas dėstytojas, kapelionas
karstais ir staugė, nieko ne- domi kančioje".
Valdemaras Cukuras mokė
prileisdami... Spalio 8 dieną
savo auklėtinius dvasios tvirSlinko pilnos pavojų ir

kančios dienos. 1945 m. liepos save. Bet skausmas nesiliovė
mėnesį prasidėjo trėmimai. Va draskęs širdį. Pirmą kartą
žiavo sunkvežimiai pilni _ rau jaučiau tokį baisų skausmą,
dančių moterų ir vaikų. Ištrė tokią. kančią. Rodos, praradau
mė kaimynų Švainickų šeimą. viską, viską".
Žmones šaudė vien už tai, kad
„Aš vis dar tikėjau, laukiau
„nepristato sūnaus". Liepos 20 vakarais... Dieve, už ką? Kodėl
dieną per miško „valymą" buvo tik akimirką leidai gyventi su
žiauriai
nužudyta Užulėnio žmogumi, kurio ieškojau visą
mokytoja Budnikienė su vyru. jaunystę ir, suradus juodame
Jis vadovavo partizanų būriui. vergijos rudeny, taip greitai jo
„Žmonos persekiojimams nebu netekau. Viskas pražuvo kaip
vo galo, todėl ji su vyru išėjo į gražus nakties sapnas. Tokia
mišką. Išėjo išvakarėse prieš graži buvo mūsų draugystė tą
žūstant. Netikėtai bolševikų pustrečių metų laiką".
apsupti — abu žuvo. Jį nušovė,
1948 m. pradžioje Marija
o ją nukankino pačiu žiauriau išvažiavo į Kauną, įsidarbino
siu bolševikiniu metodu — medicinos sesele Raudonojo
išbadė akis, nulupo odą. Po Kryžiaus ligoninėje, vėliau dir
dviejų parų jos lavoną radę bo V. Kapsuko spaustuvėje ka
žmonės negalėjo atpažinti ir sininke — sąskaitininke. 1949
pažinti, kad tai būtų žmogus". m. kovo 16 d. ją suėmė. Teisė
Rugpjūčio 8 d. Želvoje gu pagal 58 straipsnio II skirsnį
lėjo septynių partizanų išnie „Tėvynės išdavimą" „Kokią tė
kinti kūnai, t a r p jų Marijos vynę mes išdavėm? — taip ir
bendrakursis, kurso seniūnas, nesuprato Marija, — Ar mes
vėliau ir mokytojas Karolis Jo kalti, kad gynėm savo tėvynę
čys. Balandžio 12-ąją žuvo dar Lietuvą nuo kruvino okupan
šeši partizanai, apsupti enka to? Mes gynėm savo tėvų žemę
vedistų. Balandžio 14 d. žuvo ir — savo žemę gynėme!"
B. Narkevičiaus būrio partiza
Kalėjime, tremtyje, sun
nas Etlis. Gruodžio 18-ąją Gru kiausiomis kritinėmis aplin
žų miške žuvo dar penki parti kybėmis Marija buvo pirmoji,
zanai.
kai reikėdavo priimti sužvėrė
jusio
sadisto smūgį, apginti
1947 m. kovo 30 d. parti
žmogiškąjį
orumą. Dėl to jai su
zanai įvykdė teismo nuosprendį
keliomis
tremties
bendra-ytiems, kurie išdavė artimiau
gėmis
teko
valandas
stovėti
su
sius Benedikto draugus — Ba
antrankiais
vandens
pripiltame
ravyką, Saugį, Praną, Erškėtį,
atsirėmu
Lakūną, Septintą ir jie žuvo vagone. „Stovėjom
sios
sienų.
Nuo
vagono
tran
enkavedistų apsupti Vareikiuose.
kymo
'apyrankių'
geležys
ver
Marijos draugystė su Be
žėsi
gilyn
į
riešus
..
Nors
fizi
nediktu peraugo į gražią, nors
nis
s
k
a
u
s
m
a
s
vėrė
širdį,
iš
ir beviltišką meilę. 1947 m.
mūsų
krūtinių
liejosi
giesmės
ir
birželio 28 d. Marija Kiner
dainos.
Jos
mus
guodė,
teikė
dva
taitė ir Benediktas Narkevičius
susituokė:
„ne bažnyčioje, o sinių jėgų, taip pat ir fizinių...

sesele. Po aštuonių
mėnesių
paleido ir Vytautą Laugalį. J i e
susituokė. Gimė dukrelė Živilė.
1956 m. liepos 7 d. grįžo į Lie
tuvą. Apsistojo Ukmergėje Ma
rijos tėvų namelyje. Sovietinei
valdžiai jie dar ilgai buvo
„raupsuotieji", „svetimi savo
tėvynei, svetimi tarp savų".
Prasidėjus Sąjūdžio veiklai,
Marija ir Vytautas Laugaliai
aktyviai į ją įsijungė, savo veik
la ir publicistine plunksna. Visa
šeima džiaugės sulaukę savo
rezistencinės kovos įprasmini
mo — Lietuvos laisvės ir
nepriklausomybės
atkūrimo.
Neilgai. 1994 m. birželio 6 d.

PREMIJĄ DEDIKUOJA
VISIEMS
TAUTODAILININKAMS
Dvidešimtasis valstybinės
Jono Basanavičiaus premijos
laureatas,
menotyrininkas,
Šiaulių universiteto profesorius
Vytenis Rimkus šį apdovano
jimą simboliškai skiria visiems
žinomiems ir b e v a r d ž i a m s
liaudies meistrams, lietuvių
tautodailininkams.
Lapkričio 21 d. premijos
įteikimo iškilmės jau dvyliktą
kartą
surengtos
Lietuvos
nacionaliniame
muziejuje,
kurio direktoriumi 1918 metais
buvo daktaras J. Basanavičius.
Valstybinė J. B a s a n a v i 
čiaus premija skiriama už
reikšmingiausius pastarųjų 5
metų Lietuvoje ir užsienyje
gyvenančių lietuvių d a r b u s ,
susijusius su etninės kultūros
plėtojimu, puoselėjimu, ugdy
mu ir tyrinėjimu, taip pat kūry
binę ir mokslinę veiklą etninės
kultūros srityje.
Premiją V. Rimkui įteikusi,
kultūros ministrė Roma Žakaitienė pasidžiaugė, kad šįkart
laureatas atstovauja Žemaitijos
regionui, yra puikus t a u t o 
dailės ir profesionaliosios dailės
reiškinių tyrinėtojas ir vertin
tojas, vienas aktyviausių kul
tūros proceso dalyvių. Laureato
darbus ir nuopelnus lietuvių
etninei
kultūrai
pristatė
Šiaulių universiteto dėstytoja
Rūta Stankuvienė.

Buvusią politinę kalinę, Sibiro kankinę Mariją Kinertaite-I^augalienę
dabar teisia nepriklausomos Lietuvos teismas.
paprastoje pastogėje kunigas
sukeitė mudviem aukso žiedus.
Kristau, Tau atiduodame savo
gyvenimus".
1947 m. liepos 23 d. B. Nar
kevičius, Vyties apygardos bū
rio vadas, žuvo, apsuptas rusų
kariuomenės Marija
apie jo
žūtį sužinojo tik liepos 31 die
ną: „Baisus skausmas plėšė šir
dį. Koks kruvinas skausmas,
koks baisus. Bandžiau raminti

Kai a n t r a n k i u s nuėmė, ant
rankų riešų liko kruvini randai,
rankos buvo sutinusios".
Kalėjo Magadane 1954 me
tais, po Nonlsko sukilimo, į Ma
gadaną atvežė politinių kalinių
vyrų. Čia Marija ir sutiko politi
nį kalinį Vytautą Laugalį
1955 metų vasarį Mariją iš
lagerio išleido, bet be teisės
grįžti į Lietuvą. Ji įsidarbino
Magadano ligoninėje medicinos

V y t a u t a s Laugalys mirė.
Kelerius metus Marija Ki
n e r t a i t ė — Laugalienė buvo
t a m p o m a po teismus. Tai bu
vo dvasinė kova. Už teisingu
mą. Šiuo istoriniu laikotarpiu
Lietuvai ši kova įgijo simbo
linę prasmę. Grūmėsi dvi Lie
tuvos: ta, kuri savo gyvenimu
ir kančia gynė savo tėvų žemę,
ir savo Žemę, ir ta, kuri kolabo
ravo, žudė. kankino, į Sibiro
gulagus trėmė tūkstančius ne
kaltų doriausių Lietuvos žmo
n i ų ir kuri d a b a r yra pasi
ruošusi kolaboruoti už stores
nę duonos riekę, riebesnes sriubos
šaukštą, aukso skambesį... •

Anksti patyręs tremtinio ir
politinio kalinio lemtį, V. Rim
kus tuometinio Leningrado (da
bar Sankt Peterburgas) I. Repino dailės institute įgijo dailė
tyrininko specialybę, ten pat
apgynė habilituoto daktaro di
sertaciją, skirtą lietuvių liau
dies skulptūrai. V. Rimkus yra
išleidęs 20 knygų, p a r e n g ę s
apie 200 parodų katalogų, apie
2.500 straipsnių
įvairiomis
Lietuvos meno. kultūros ir tau
todailės temomis enciklopedi
jose, rinkiniuose bei t a r p t a u 
tiniuose leidiniuose, surengęs 5
autorines dailės parodas, yra
išleidęs
eilėraščių
rinkinį
.Jaunystės meilė ir kova".

Vytenis Rimkus.
Priimdamas garbingą pre
miją, prof. V. R i m k u s sakė,
pasijutęs nedrąsiai, prisilies
d a m a s prie J. Basanavičiaus
asmenybės, nes t a i — kiek
vieno kultūrininko tikslas ir
siekiamybė. Laureatas sakė šį
apdovanojimą p r i i m ą s kaip
įvertinimą bevardžių ir įvar
dintų liaudies meistrų, tauto
dailininkų — drožėjų, audėjų,
puodžių ir kitų. dirbusių savo
tautos ir valstybes garbei.
Laureatą sveikino garsūs
etnologai, muzikologai, Lietu
vos dailininkų ir tautodailinin
kų sąjungų vadovai. Šiaulių
miesto, rajono ir apskrities
atstovai, buvę ir dabartiniai
profesoriaus studentai.
Daugiau kaip 30,000 litų J.
B a s a n a v i č i a u s premija nuo
1992 metų įteikiama lapkričio
23-iosios — J. Basanavičiaus
gimimo dienos — išvakarėse.
Šios premijos l a u r e a t a i yra
Veronika Povilionienė, Vaclo
vas Milius. Česlovas Kudaba.
Norbertas Vėlius, Zita Kelmick a i t e . Angele Vyšniauskaitė.
Leonardas Sauka. Evaldas ir
Daiva Vvčinai. kiti etninei
k u l t ū r a i nusipelnę kultūros,
meno ir mokslo veikėjai.
lnf.
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Aldona

VĖL LABAS, LIŪDESY
Vėl labas,
liūdesy!
Tave aš pažinau!
Tu užkliuvai
širdy
Ir liksi ten, žinau!
Aš soti
praeitim,
O ateities — nespėsiu,
Ruduo, aš su tavim,
Ugnies spalvas
paliesiu
Vėl deginsiu lapus —
Kvepėsiu dūmais, vėju —
Gyvenimas
painus,
Prabėgo ir praėjo!
Išeiki, liūdesy —
Gal dar patirsiu
džiaugsmo?
Gal laimė
pakely,
Negirdi mano
šauksmo...
2003 spalio 6

PAGUODA
Net ir akmuo paglostytas
sušyla
Atšyla ir širdis žmogaus paguosta, —
Suskaldykim
žodžiu ledinę tylą,
Nubraukim
liūdną ašarą nuo skruosto.
Jausmus vadinkime tikrais
vardais:
Štai čia tikėjimas, čia meilė, čia draugystė.
Išskrido mintys sakalais
margais,
Prisiminė nubėgusi
vaikystė.
Vaikystė pievų marga
Daug meilės ir gerumo
Paliest pasaulį vaiko
Nuspėti kelią ateities

Problema, apie kurią mažai kalbama

Pečiūrienė

D

suknele,
buvo duota,
rankele,
vingiuotą.

O kryžkelėj pavargusi
mama
Kasnakt žvaigždžių, mėnulio
klausinėja,
Kada sugrįš išskridusi dukra —
Naktys taip ilgos, o dienos vis trumpėja...
2003 birželio 3 d.

ANTIKVARIATAS
Senų drabužių tvyro
Ir patalpa
ankšta,
Ach~ čia antikvariatas
Dulkėta
iškaba.

d e p a r t a m e n t o turimi duomenys
n u s i k a l s t a m u m o srityje neat
spindi egzistuojančių problemų.
Problema yra labai subtili, todėl
s m u r t o prieš moterį mastą,
priežastis ir pasekmes tiksliau
a t s k l e i d ž i a sociologiniai tyri
mai. Lietuvoje veikia tokios
institucijos, kaip Moterų infor
macijos centras. Lyčių studijų
centras, krizių centrai bei kitos
moterų organizacijos, kurios yra
s u r i n k ę įvairių sociologinių
duomenų apie moterų padėtį
Lietuvoje. Vienos iš kampanijų,
pavadintos
„Gyvenimas b e
prievartos", remiama J T plėtros
fondo moterims, metu buvo
atliktas tyrimas prievartai prieš
moterį įvertinti. Šio tyrimo,
k u r i s vyko 2002-ųjų
metų
sausio-vasario mėn. metu buvo
n u s t a t y t a , jog d a u g u m a (87
proc.) respondentų pripažįsta,
kad Lietuvoje egzistuoja prie
varta prieš moterį. Tai visų so
cialinių, ekonominių bei išsi
lavinimo grupių problema. Ta
čiau, kaip Jurgita Pečiūrienė,
Moterų
informacijos
centro
valdybos direktorė, paaiškino:
„Net kai absoliuti dauguma pri
pažįsta, kad problema egzistuo
ja, kai mes paklausiame, ar pats
žmogus yra patyręs arba pats
Žiniasklaida bei prancūzų naudojęs prievartą, responden
moterų organizacijos viešina tai aiškiai šalinasi bet kokio
anksčiau buvusį ušsklęstą „pri asmeniško ryšio su problema".
vatų šeimos klausimą", būta net
tokių aistringų antraščių, kaip
P r o b l e m a , aiškiai m a t y t i ,
„Marie, mušamos moters iko egzistuoja, tad kodėl visuomenė,
na!". Tuo pačiu metu Lietuvoje, neišskiriant ir pačių moterų, bei
be tragedijos sensacingų pir žiniasklaida tyli? „Visų pirma ir
mųjų puslapių straipsnių bei t u r b ū t svarbiausia, mes esame
keleto biografinių straipsnių giliai patriarchalinė visuomenė.
moterų žurnaluose, dėmesio di Nors d a u g u m a pasaulio visuo
džiajai problemai — smurtas menių yra patriarchalinės, mū
prieš moterį šeimoje — visiškai sų s u p r a t i m a s , tradicijos ir nor
nebuvo. Kilo klausimas, ar tokia mos ypač atsilikusios", — sako
problema iš viso egzistuoja J o l a n t a Ringardienė, Vytauto
Didžiojo universiteto dėstytoja,
Lietuvoje?
kuri nagrinėja prievartos prieš
Lietuvoje nėra renkami ofi
moterį klausimą. 2001 metais ji
cialūs statistiniai duomenys
apsigynė
disertaciją tema „So
apie smurto prieš
moterį
cialinė
prievarta
prieš moterį
paplitimą. Lietuvos Statistikos

ar rugp
jūčio mė
nesį Lietuvos
vardas plačiai
nuskambėjo
ne tik vieti
nės, bet i r
daugelyje
Vakarų
Eu- Ejj|
ropos žinia- \
y~ j
sklaidos pus*'•"*"''—^ '
lapiuose, kai pasaulį sukrėtė
tragiška prancūzų aktorės Marie Trintingnan, tuo metu filma
vusios Lietuvoje, žūtis. Pačioje
pradžioje, kai sklandė be galo
daug spėlionių, kas iš tikrųjų
nutiko, ne vienas garsiai mąstė:
„Lietuviai ir vėl prisidirbo". Iš
dalies truputėlį net palengvėjo,
kai greitai paaiškėjo, kad nu
mylėtinė prancūzų aktorė mirė
po lemtingų jos gyvenimo drau
go prancūzų roko žvaigždės
Cantant smūgių. Prancūzai ge
dėjo savo žvaigždės, o tuo metu
Prancūzijoje įvairios moterų
organizacijos viešumon kėlė
opią problemą — šalies „loi dū
silence" — tylėjimo įstatymas —
kitais žodžiais p a a i š k i n a m a s ,
kaip nenoras išduoti ar išviešin
ti tai, kas atsitinka ŪŽ uždarų
durų.

kvapas
—

Lietuvos kontekste", t a i p pat,
gavusi Fullbright stipendiją,
metus tobulinosi JAV.
Patriarchalinėje visuomenė
je moteris visose arba daugumo
je gyvenimo sričių — fizine, psi
chologine, materialine — yra
priklausoma nuo vyro. Moteris
yra tam, kad tarnautų vyrui ir,
jei kas atsitinka, pati moteris
yra dėl to kalta. Skamba, kaip
ištrauka iš praeito amžiaus is
torijos? Deja... Įdomu ir tuo pa
čiu liūdna pastebėti, jog Lie
tuvoje patriarchalinės šaknys
yra taip giliai įsiskverbusios,
kad labai dažnai pačios moterys
t a m p a tos sistemos pasekėjos ir
pratęsėjos: labai dažnai moterys
y r a pirmos pasmerkti kitą,
smurtą ar prievartą patyrusią,
moterį, neva ji per daug karjera
ar savo grožiu užsiėmusi, ne
taip vyrui marškinius išlygino
ar valgį ne taip paruošė; giliai
įsišaknijęs ir anytos-marčios
santykių įtemptumas, kur vy
ras, bet kokiu atveju, y r a teisus;
o ir pačioje šeimoje mergaitės
yra auginamos, mokomos, kad
svarbiausia yra išlaikyti šeimą
ir moteris turi susitaikyti at
laikyti net skaudžiausius da
lykus, kad šeima išliktų kartu.
„Mes turime mokyti ne tik vy
rus, bet ir savo visuomenės mo
teris", — sako Jolanta Ringar
dienė. Ne tik vyrai turi išmokti
gerbti moteriškąją visuomenės
dalį, bet taip pat ir pačios
moterys turi liautis slėpti ar
gėdytis pripažinti, kad prieš j a s
ar jų vaikus yra smurtaujama,
turi pakankamai savimi pasi
tikėti, kad galėtų viešai apie tai
kalbėti, ieškoti profesionalios
pagalbos, pasimokyti iš savo
klaidų ir savo dukras bei sūnus
auklėti jau pagal kitokias nor
mas bei standartus.
Be galo aukštas tolerancijos
lygis smurto prieš moterį klau
simu yra išsivystęs lietuvių vi
suomenėje dėl jau labai senų įsi

Suknelė mezginių
melsva
Fasonu
įmantriu;
Ir pirštinė. Gal pamesta?
Nedrąsiai ją liečiu.

TAI ĮDOMU
'

Liečiu žvakidę
žalvarinę
Ir tabakinę
sidabrinę.
Matau dar sagę inkrustuotą
Ir seną knygą
iliustruotą.
O čia dar staltiesė dėmėta,
Margais gėlių žiedais nusėta...
Kas siuvinėjo ją?
Kokia dvasia šį meną kūrė?
Baltom ramunėm laimę būrė —
Dabar jau
užmiršta...
Pageltę nuotraukos čia mėtos,
Savuos namuos neradę vietos.
Jaunųjų poros
iškilmingos
Ir šeimos didelės,
laimingos...
Kur jūs, tėvų vaikai?
Kodėl čia guli tie daiktai —
Savuos namuos neradę vietos...
2001 spalio 7 d.
Kūrybinio konkurso ..Žmogus ir aplinka" nugalėtojai.

Švęsime Laisvės šventę
Worcester Lietuvių organi aukotojų pageidavimą: Pasaulio
zacijų taryba Lietuvos Nepri Lietuvių Bendruomenei, JAV
klausomybės atstatymo 86 me Krašto Bendruomenei, Tautos
tų sukakties minėjimą ruošia fondui ir ALTui. Aukas galima
Vasario 15 dieną, sekmadienį.
įteikti per minėjimą, ar siųsti
10 vai. ryto Šv. Kazimiero tarybos iždininkui Algiui Gloparapijos bažnyčioje šv. Mišias dui: 37 Sandy Glen Drive,
už Lietuvos laisvę ir visus žuvu Holden, MA 01520. Rengėjai
sius dėl jos aukos, pamokslą prašo organizacijas ir visuome
pasakys ir bus pagrindinis kal nę
dalyvauti
pamaldose,
bėtojas per minėjimą Nekalto minėjime ir suteikti auką.
,
Marijos Prasidėjimo vienuolijos
Po minėjimo visų dalyvių
seselių kapelionas kun. Vytau malonus pabendravimas Sesės
tas Gedvainis iš Putnam, CT. s k a u t ė s , vadovaujamos v.s.
Organizacijos dalyvauja su vė Irenos Markevičienės, paruoš
liavomis, moterys, pasipuošu k a v u t ę ir užkandėlius, ypač
sios tautiniais drabužiais. Giedos kviečiami neseniai atvykusieji
parapijos choras, vadovaujamas iš tėvynės Lietuvos. Esame vie
vargonininkės Edit.b Roberts
na šeima, nepaisant, kas kada
Po Mišių salėje minėjimas atvykome j šį kraštą. Tėvynė
ir programa. Taip pat bus ren Lietuva mūsų visų Motina.
J a n i n a Miliauskienė
kamos aukos, skiriamos pagal

šaknijusių patriarchalinių tra moterų organizacijų bei klubų.
dicijų bei gajai egzistuojančios Situacija vis dar yra be galo
prievartos. Pagal jau anksčiau bloga provincijoje, k u r y r a
minėtą sociologinį tyrimą, „res moterų, kurios net nėra girdėju
pondentai pažymi, kad aukštes sios apie krizių centrus ar k u r
nio ar žemesnio lygio smurtas būtų galima kreiptis, patyrus
yra neišvengiama kasdienybės smurtą, ar prievartą, tačiau yra
realybė — ar tai troleibuse, ar daroma daugiau ir daugiau pro
parduotuvėje,
a r šeimoje" jektų, kurių metu stengiamasi
(Jurgita Pečiūrienė). Tai vienu pasiekti labiausiai pamirštus
ar kitu atžvilgiu yra norma kampelius. Jurgita Pečiūrienė
daugelyje šalių, bet lietuvių su džiaugsmu sako, kad mote
tarpe „norma" yra pasiekusi rys ieško vis daugiau ir daugiau
savus kraštutinumus. Moterys informacijos: vieno projekto me
kai kuriuos veiksmus, tokius, tu buvo bendradarbiaujama su
kaip retas smurto panaudoji Vilniaus gimdymo namais ir
mas „pastatyti bobą į savo dalinami informaciniai lanks
vietą", ar dažnas balso pakėli tinukai, ką reikia daryti ir kur
mas, šaukimas, ar net kontrolė, galima
kreiptis,
patyrus
kur žmona rengiasi, kur eina ir smurtą; projekto metu gimdymo
su kuo bendrauja, vertina, kaip namuose apsilankė apie 5,000
normalius „vyriškus" poelgius. pacientų, o lankstinukų buvo
Toks požiūris parodo, kad „stan išdalinta daugiau nei 20,000!
darto" ar „normos" lygis yra Toks pavyzdys rodo, kad tokia
sąlyginai aukštas ir moterys jau informacija reikalinga ir mote
nebetraktuoja to, kaip prievar rys ne tik pačios domisi, bet taip
tos ar smurto.
pat galbūt tuos lankstinukus
nešė giminėm, kaimynam, drau
Ir dar. Lietuvių visuomenė gam.
yra pakankamai uždara ir pri
vati. Kaip Jolanta Ringardienė
Yra svarbu pabrėžti, kad,
teigia, „Kaimynas, išgirdęs nors dauguma minėtųjų moterų
šauksmus ar daužymą, greičiau organizacijų yra nevyriausy
dar keletą kartų užrakins savo binės, regionų valdžios vis dau
duris nei iškvies policiją ar pats giau dėmesio ir pagalbos skiria
kaip nors bandys išsiaiškinti, įvairiems projektams. Yra įs
kas vyksta ar net padėti". O kai teigti net du krizių centrai, ku
policija atvažiuoja, moteris daž riuos remia ir išlaiko savivaldy
nai atsisako kaltinti savo vyrą bes, vienas jų Vilniuje.
ar sugyventinį, bijodamos dar
Moterų informacijos centrai,
labiau būti primuštos, prarasti
krizių centrai ir kiti moterų
finansines vyro pajamas ar kad
klubai bei organizacijos visos
iš viso išeis ir paliks šeimą.
Lietuvos mastu padeda mote
Tačiau, pagal Lietuvos Respub
rims susiburti,
informuoti,
likos baudžiamąjį kodeksą, pati
kartu diskutuoti ir padėti aktu
nukentėjusi turi pareikšti kal
aliais klausimais. Tokia pagalba
tinimus, kad teisėsaugos parei
ir švietimas pasiekia vis dau
gūnai galėtų įsikišti ir išspręsti
giau
ir daugiau
moterų
konfliktą įstatyminiu keliu.
Lietuvoje. Tai galbūt maži
Kadangi tai atsitinka retai, ir
žingsneliai, kurie neišspręs
toliau smurtaujama, prievar
didžiosios problemos, bet tai yra
taujama ir žalojama visuomenė
be galo svarbūs žingsniai į
bei jos ateitis.
priekį.
Šiandien Lietuvoje veikia
Ieva V o z b u t a i t ė
apie šimtas įvairios paskirties

Alsrirdo Sabaliausko (Elta) nuotr.
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DAUGIAU MAŠINŲ
KAIP VAIRUOTOJU

BALTARUSIJA BIJO
UŽPUOLIMO

Apskaičiuojama,
kad
pir-mą kartą JAV istorijoje,
amerikiečiai turi daugiau
automobilių
negu
yra
vairuotojų teises gavusių
asmenų.
Valstybėje yra apie 107
mln. šeimų (arba atitin
kamų šeimoms gyventojų
vienetų), kiekvienai prik
lauso 1.9 mašinos, sunkvežimėliai, autobusiukai a r
sportiniai automobiliai, kai
tuo tarpu tėra tik 1.8 tur
inčių vairavimo teises. Tai
sudaro maždaug 204 mili
jonus mašinų ir 191 mln.
vairuotojų.
Paskutinieji
ankstesnieji tyrimai buvo
atlikti 1995 metais —
tuomet krašte buvo vien
odas skaičius vairuotojų ir
automobilių.

Baltarusijos
diktato
riškasis prez. Aleksandr
Lukašenka neslepia savo
antipatijos Vakarams, o
Vakarai, savo ruožtu, arba
ignoruoja, arba kritikuoja
Baltarusiją. Tačiau Luka
šenka yra įsitikinęs, kad jo
valstybė turi būti pasiruo
šusi Amerikos invazijai, nes
ją gali ištikti Irako likimas.
Kadangi JAV ir Europos
Sąjunga daug kartų protes
tavo prieš Baltarusijos žmo
gaus teisių pažeidimus, opo
zicijos slopinimą ir žiniasklaidos cenzūravimą, prez.
Lukašenka būgštauja, kad
šių metų pavasarį, kai Lie
t u v a ir Lenkija t a p s E S
narėmis, jų sienos susisieks
su Baltarusija ir pavojus iš
Vakarų dar labiau padidės.

ChTr

NYT

Kūrybinio konkurso „Žmogus ir aplinka" nugalėtojai
Aplinkos ministerijoje gruo
džio 15 d. apdovanoti pirmojo
žurnalistų konkurso „Žmogus ir
aplinka" nugalėtojai.
J a i s tapo: Vaida Pilibaitytė
(„Lietuvos radijas") už radijo
laidą „Vienkartinė planeta",
Mantas Katinas, Artūras Rožėnas („Veidas") už publikaciją
„Ežerai už spygliuotos tvoros",
Vita Morkūnienė („Šiaulių kraš
tas") už publikaciją „Žydinčiam
sodui atminti".
Apdovanojimus
konkurso
nugalėtojams įteikė aplinkos
ministras Arūnas Kundrotas ir
Lietuvos žurnalistų sąjungos

p i r m i n i n k a s Dainius Radze
vičius.
Pasak LŽS pirmininko D.
Radzevičiaus, nors konkursas
skelbtas pirmą kartą, susido
mėjimas juo buvo n e m a ž a s .
Konkurso vertinimo komisija
gavo 27 darbus. Aktyviausiai
konkurse dalyvavo spaudos žur
nalistai, konkursui buvo pateik
t a k e l e t a s radijo žurnalistų
darbų. Vertinimo komisija ap
gailestavo, kad konkursui nebu
vo pateikta televizijos darbų,
bet tikimasi, kad kitais metais
ir televizijos žurnalistai bus
aktyvesni

Sveikindamas
konkurso verslininkų ketinimus statyti
nugalėtojus, aplinkos ministras užtvankas prie Nemuno ties
A. Kundrotas pažymėjo, kad Alytumi.
žiniasklaida labai padeda kovoti
Tarp pirmojo aplinkosaugos
su gamtos niokotojais, formuoti konkurso laureatų — Mykolas
visuomenės nuomonę spren Deikus („Šiaulių kraštas") už
džiant aktualias ekologines publikacijas „Raketinis kuras —
problemas. Kaip teigiamą tokio vaikų stovykloje?", „Mirtis skina
apdraudos ir aplinkosaugininkų T a u r o '
kūrikus",
Aušra
bendradarbiavimo
pavyzdį, Lukauskienė („Klaipėda") už
ministras A. Kundrotas pami aktualias publikacijas aplinko
nėjo Kintų gyventojų gynimą saugos tema, Rita Žadeikytė
nuo ketinimų šiame regione („Šiaulių kraštas") už publikaci
pradėti naftos gręžinio eksploa jas „Nuodai sau ir kaimynui",
tavimą. Dabar žurnalistai savo „Šlamant tūkstančiams — virs
laikraščių puslapiuose, radijo ta
miškas"
bei Danutė
laidose sukėlė diskusiją apie Ramoškevičiūtė („Lietuvos ži

nios") už publikaciją „Šūsnis
dokumentų dėl angos sienoje".
Taip pat paskatinamaisiais
prizais
apdovanoti:
Asta
Kuznecovaitė („Lietuvos žinios")
už publikaciją „Gyvenimas a n t
pavojingų klodų" ir rašinių ciklą
„Priešai
gamtoje",
Loreta
Klicner („Šiaulių kraštas") už
aktualias publikacijas aplin
kosaugos tema, Vytautas Žeimantas („Tėviškės gamta") už
žurnalistinį
tyrimą
„Kodėl
Lietuvoje bloga
lašišinėms
žuvims''", Leopoldas
Rozga
(„Vienybė") už straipsnių ciklą
„Mūsų kaimų biografijos". Elta

Pasaulio naujienos
{Remiantis AFP, Reuters, AP,toteffea,ITAR-TASS, BNS
2ėwų agemorų pranaSimaisį

;

EUROPA

P r a h a . Naujųjų Europos
Sąjungos (ES) narių piliečiai
kurį laiką neturės privilegijos,
kuria mėgaujasi Vakarų euro
piečiai — gyventi be sienų. Sie
nų kontrolė t a r p 15 dabartinių
ES narių ir 10 naujųjų, kurios
prie ES prisijungs gegužės 1 d.,
išliks iki 2007 metų. Tačiau
Praha ir Budapeštas tikisi, kad
sienų kontrolė bus panaikinta
2006 metais, kadangi šios vals
tybės trokšta kuo greičiau
įveikti visas Vakarų ir Rytų
Europą šaltojo karo metais sky
rusias užtvaras. Keliaujant po
prie Šengeno susitarimo prisi
jungusias ES valstybes, pasų
kontrolės nėra, tačiau jei po ge
gužės 1 dienos europietis iš se
nosios valstybės-narės norės at
vykti į naująją, pavyzdžiui
Vengriją, prie sienos jis turės
pateikti savo pasą sienos ap
saugos tarnybos pareigūnams.
10 naujųjų ES narių — Čekija,
Kipras, Estija, Vengrija, Latvi
ja, Lietuva, Malta, Lenkija, Slo
vakija ir Slovėnija — Šengeno
erdvei priklausys tik formaliai.
D u b l i n a s . Airijos policija
pirmadienį pranešė suėmusi
19-metį Vokietijos pilietį, kuris
siejamas su savaitgalio klaidin
gu pranešimu apie JAV lėktuve
paslėptą bombą, dėl kurio lėk
tuvas buvo priverstas nusileisti
Airijoje. Oro bendrovės „Delta
Air Lines" lėktuve, sekmadienį
skridusiame iš Frankfurto prie
Maino Vokietijoje į Atlantos
miestą Georgia valstijoje, buvo
maždaug 150 žmonių. Lėktuvui
pakilus į orą, jo tualete buvo
rastas raštelis, kad lėktuve gali
būti
sprogmuo.
Lėktuvui
nusileidus Airjoje, policija jame
bombos nerado.
Viena. Austrijoje gyvena ir
dirba ne mažiau kaip 50
asmenų, kuriuos specialiosios
tarnybos įtaria ryšiais su tarp
tautiniu terorizmu, pranešė
sekmadienį laikraštis „Kurier".
Tiesa, jų veikla kol kas „pa
syvi". Daugiausia tai sunkveži
mių vairuotojai ar darbininkai

statybininkai, gerai užsikonspi
ravę ir laukiantys savo valan
dos, rašo laikraštis. Visi šie as
menys yra žinomi Vakarų spe
cialiosioms tarnyboms ir įtaria
mi ryšiais su „ai Qaeda". Ne
galint pateikti konkrečių įkal
čių, jie yra sekami, klausomasi
jų telefoninių pokalbių bei tik
rinama korespondencija.

JAV
V a š i n g t o n a s . Šeštadienį
JAV prezidentas George W.
Bush savaitiniame radijo krei
pimesi pažadėjo imtis naujų
priemonių, kurios leis k u r t i
darbo vietas ir plėtoti verslą,
bei gyrėsi trilijonu dolerių su
mažinsiąs mokesčius — tai ver
tinama kaip savotiška busimo
sios metinės prezidento ata
skaitos apžvalga. „Mokesčių
naštos palengvinimas padėjo iš
judinti mūsų ekonomiką. Tre
čiąjį 2003 metų ketvirtį mūsų
ekonomika augo sparčiausiais
tempais per du pastaruosius
dešimtmečius. Gamintojai ma
to reakciją iš naujų užsakymų
gamykloms. O nuo rugpjūčio
sukurta daugiau kaip ketvirtis
milijono naujų darbo vietų",
sakė prezidentas. Nors trečiąjį
praėjusių metų ketvirtį bendro
jo vidaus produkto (BVP) augi
mas šuoliavo 8.2 proc. per me
tus tempu, darbo vietų buvo su
kurta nepakankamai, todėl, pa
sak daugelio žinovų, būtina su
sirūpinti, kaip pastebimai padi
dinti darbo vietų skaičių.
V a š i n g t o n a s . JAV planuo
ja sparčiai panaudoti kosmosą
savo gynybos ir ekonomikos
tikslams. Gynybos sekretorius
Donald Rumsfeld seniai pri
mygtinai teigia, jog būtina kur
ti technologijas, kurios leistų
JAV kontroliuoti dirbtinius Že
mės palydovus, taip pat įgyven
dinti brangiai kainuojančią il
galaikę priešraketinės gynybos
kūrimo programą, panaudojant
į kosmosą iškeltus sekiklius.
JAV kosmoso programa, kuri
buvo priimta 1996 metais, kai
JAV prezidentas buvo Bill dlinton ir kuri vis dar tebegalioja,

n u m a t o p a n a u d o t i kosmoso
erdvę „visų t a u t ų pastangomis
visos žmonijos labui". Progra
moje t a i p p a t teigiama, k a d
„ t a i k ū s tikslai apima veiksmus
gynybos ir žvalgybos tikslais
siekiant valstybinio saugumo".
N e w Y o r k . Praėjusių metų
kovą prasidėjęs Jungtinių Vals
tijų akcijų rinkos atsigavimas,
t a i p p a t statybos ūkio ir nekil
nojamojo t u r t o kainų a u g i m a s
užtikrino laipsnišką n a m ų ūkių
t u r t o ir visos vartojimo rinkos
atsigavimą, nors darbo vietų
p e r n a i daugėjo lėtai, rašo JAV
v e r s l o d i e n r a š t i s „ T h e Wall
S t r e e t Journal". Grynoji JAV
n a m ų ūkių t u r t o vertė, antrojo
ketvirčio pabaigoje siekusi 41.5
trilijono dolerių, trečiojo ket
virčio pabaigoje pakilo iki 42.1
trilijono dolerių. Palyginti su
2002 metų rugsėju, iki praėju
sių m e t ų rugsėjo pabaigos gry
noji n a m ų ūkių turto vertė pa
didėjo 9 procentais, arba 3.5 tri
lijono dolerių.

IRAKAS
Bagdadas.
Vašingtonas
pirmadienį mėgins užsitikrinti
J u n g t i n i ų Tautų paramą mėgi
n a n t išsaugoti planus dėl val
džios perdavimo laikinajai Ira
ko v y r i a u s y b e i . Šio žingsnio
bus imtasi praėjus dienai po to,
kai Bagdadą sudrebino kruvi
n a s savižudžio išpuolis, k u r i s
d a r k a r t ą parodė JAV okupaci
n ė s valdžios I r a k e t r a p u m ą .
Sekmadienį prie griežtai saugo
mos JAV vadovaujamos admi
nistracijos civilinės ir karinės
būstinės, milžiniško pastatyno,
v a d i n a m o ..Žaliąja zona", mirti
n i n k u i susprogdinus pusę tonos
sprogmenų, žuvo mažiausiai 20
žmonių. Tai buvo kruviniausias
išpuolis po Saddam Hussein su
laikymo praėjusį mėnesį, kuris
greičiausiai d a r sustiprins JAV
b ū g š t a v i m u s dėl to, kokį kelią
p a s i r i n k s ši valstybė po planuo
j a m o valdžios perdavimo ira
kiečiams liepos 1-ąją.
Bagdadas.
Pasibaigus
JAV vadovaujamam karui, ku
riuo siekta nuversti buvusį Ira
ko diktatorių Saddam Hussein,
„ m ū š i o lauku su teroristais"
virtusioje valstybėje žuvo be
veik 600 policijos pareigūnų,
sekmadienį pranešė Irako poli
cija.

P r e z i d e n t a s teisinasi dėl p i l i e t y b ė s s u t e i k i m o s a v o r ė m ė j u i
Atkelta iš 1 psl.
„Ponas A. Brazauskas su
teikė savo kadencijos laikotar
piu išimties tvarka pilietybę
160 asmenų, kurių prašymuose
nenurodyti nuopelnai Lietuvoje,
ir daugiau kaip 100 asmenų,
kurie nepateikė rekomendacijų.

Prezidentas V. Adamkus sutei
kė pilietybę išimties tvarka 40
asmenų, kurių nuopelnai iš viso
neparodyti, o 18 asmenų — ku
rie nepateikė rekomendacijų",
vardijo R. Paksas.
Jis pasiūlė ž u r n a l i s t a m s
šiuos skaičius palyginti ir tada

patiems pasirinkti, kieno pusėje
y r a tiesa, o kieno — ne. Tačiau
R. P a k s a s išvengė atsakymo į
klausimą, ar kuris nors iš bu
vusių prezidentų yra suteikęs
Lietuvos pilietybę išimties tvar
k a a s m e n i u i , p a r ė m u s i a m jo
rinkimų kampaniją.

Vyskupai kritikuoja dirbtinio a p v a i s i n i m o Į s t a t y m o p r o j e k t ą
A t k e l t a iš 1 psl.
labai kritiškai įvertino Lietuvo
je parengtą Dirbtinio apvaisini
mo įstatymo projektą, kuris jau
dabar, žinovų nuomone, yra
moksliškai ir moraliai pasenęs.
LVK mano, jog sektinu pa
vyzdžiu turėtų būti Italijoje per
nai gruodį priimtas naujas
Dirbtinio apvaisinimo įstaty
mas, kuriame atsisakyta lytinių
ląstelių donorystės, atliekamų
embrionų kūrimo ir jų užšaldy
mo.

LVK išplatintame praneši
me atkreipiamas dėmesys, kad
2003 m. gruodį Lietuvoje bend
rovės „TNS Gallup" atlikta vi
suomenės apklausa parodė, kad
tik 28 proc. apklaustųjų pritar
tų atliekamų embrionų sukūri
mui bei jų užšaldymui. 19.6
proc. pritartų lytinių ląstelių
donorų anonimiškumui.
LVK piktinasi spaudoje pa
sirodžiusiais straipsniais apie
ligonių gydymą embrionų kamieninėmis ląstelėmis.

Vyskupų teigimu, embrio
nų kamieninių ląstelių paėmi
m a s yra susijęs su embriono nu
žudymu, todėl daugelyje pasau
lio valstybių tokie tyrimai yra
draudžiami.
P e r n a i gruodžio pradžioje
vyriausybė patvirtino pakore
guota Dirbtinio apvaisinimo įs
t a t y m o projektą ir antrą kartą
pateikė Seimui svarstyti.
Naujajame įstatymo projek
t e atsisakyta leisti moterį ap
vaisinti donorų embrionais.

S a u g u m a s tvirtina nesiklausąs p r e z i d e n t o p o k a l b i ų
Atkelta iš 1 psl.
R. Paksas patvirtino skam
binęs J. Borisovui ir pasveikinęs
jį su Naujaisiais metais, tačiau
pareiškė nusistebėjimą, kad
apie tai sužinojo žiniasklaida.
Po to prezidentas kreipėsi į
Seimo Operatyvinės veiklos
parlamentinės kontrolės komi
siją, Generalinę prokuratūrą ir
VSD, prašydamas ištirti jo po
kalbių telefonu klausymosi ir
paviešinimo atvejus.
Tai jau antrasis prezidento

kreipimasis į komisiją su prašy
mu ištirti, ar Saugumui klau
santis jo telefoninių pokalbių,
nebuvo pažeistas prezidento
imunitetas.
Pirmąjį kartą komisija tyrė,
ar teisėtai saugumas įrašė R.
Pakso ir jo buvusio verslo bend
rininko, bendrovės „Restako"
vadovo Algirdo Drakšo pokal
bius telefonu. Kadangi saugu
mas turėjo leidimą klausyti ir
įrašinėti A. Drakšo pokalbius.
Seimo komisija VSD veikloje

pažeidimų nerado.
S a u g u m a s taip pat teisėtai
klausėsi ir J. Borisovo pokalbių,
kurių įrašai buvo išslaptinti.
B ū t e n t viename iš šių įrašų J.
Borisovas teigia, k a d jei R.
P a k s a s nevykdys prieš prezi
dento rinkimus duotų įsiparei
gojimų, jis yra „politinis lavo
nas". Šiuo metu Generalinė pro
k u r a t ū r a a t l i e k a t y r i m ą dėl
grasinimų prezidentui, o J. Bo
risovas šioje byloje yra įtaria
masis.

DRAUGAS, 2004 m . sausio 20 d., a n t r a d i e n i s
Lietuvos D u k t e r ų draugijai mirusių atminimui aukos:
a.a. G e n o v a i t ė s V i s k a n t i e n ė s atm. aukojo: $50 Anta
nas Dundzila, Rimas Viskanta, Frances Šošienė; $30 B. R.
Viskantai; $25 Danguolė Griganavičienė; $20 G. M. Marchertai, M. V. Salikliai;.
a.a. Stefanijos R u d o k i e n ė s atm. aukojo: $20 Angelė
Venslovienė;
a.a. V e r o n i k o s M a š i o t i e n ė s atm. aukojo: $100 Baniutė
Kronienė;
a.a. S t a s ė s J a k u b o n i e n ė s atm. aukojo: $30 Halina
Bagdonienė; $25 Nijolė Raišytė-Zdaniene; $10 Marija Barienė.
Lietuvos Dukterys nuoširdžiai užjaučia artimuosius ir
dėkoja aukotojams.

Lietuvos Partizanų globos fondui aukojo:

domėjo.
Paklaustas, ar informuoda
ma žiniasklaida apie tokią idė
ją, V. Vinickienė viršijo savo
įgaliojimus, R. P a k s a s teigė,
kad patarėjų darbas yra patarti.
o leisti Prezidentūros leidinį yra

vienos k o n s u l t a c i n ė s t a r y b o s
nario idėja.
„ M a n o n u o s t a t a y r a vie
n a r e i k š m i š k a — jokių leidinių,
jokių laidų šičia nebuvo ir ne
bus", tvirtino R P a k s a s .

Mirė 2004 m. sausio 9 d., Livorną, Michigan.
Gimė 1907 m. lapkričio 16 d.,Liginiškio kaime, Kuk
tiškių valsčiuje, Utenos apskrityje. JAV išgyveno virš 50
metų. Gyveno Detroite. Lietuvoje buvo mokytojas. Buvo il
gametis „Draugo" dienraščio bendradarbis.
Nuliūdę liko: dukra Ona ir žentas Robert Orkin, duk
ra Danutė ir žentas Arvydas Šatraičiai, vaikaitė Elena
Šatraitytė.
Sausio mėn. 13 d., Holy Sepulchre kapinėse buvo pa
laidotas šalia žmonos a.a. Onos Valienės. Laidojimo apei
gas atliko Šv. Antano parapijos klebonas kun. Alfonsas
Babonas.
Nuliūdusi šeima

$1,000 Adelė ir a.a. Julius Balsiai, Los Angeles, CA (viso
$5,000), Joseph L. M a t e r a s , Oak Park, CA (viso
$11,915.24).
$400
J ū r ų šaulių kuopa „Klaipėda" per Juozą Mikulį,
VVestchester, IL (viso $3,600).
$200
Gediminas Balanda, W a r r e n , MI (viso $1,240);
Romas Leparskas, Warren, MI (viso $775); Kęs
t a s Pažemėnas, Rancho Palos Verdes, CA (viso
$1,100); Barbara Plikaitis, Arlington Heights, IL
(viso $1,700).
$100
K. J . Porterfield, Overland Park, KS; Lilė ir Va
lentinas Ramonai, Lemont, IL (viso $800); J o n a s
Šiaučiūnas, Cicero, IL (viso $250); Leo Trečiokas,
S a n t a Monica, CA.
$50
Gražina ir Mamertas Erčiai, Little Neck, NY
(viso $350); Amanda ir Algirdas Mulioliai, Euclid, OH (viso $300); Vida ir Egidijus Radveniai,
Glendale, CA (viso $350).
$35
Zigmas Dičpinigaitis, VVoodhaven, NY (viso
$260).
$30
Gerald Tamkutonis, Chicago, IL (viso $190).
$25
R a i m u n d a s Kiršteinas, Rochester, NY (viso
$100); Augustas Pretkelis, Chicago, IL (viso $95);
Valda ir Vytautas Rašytiniai, Chicago, IL (viso
$365).
$20
Liuda Butikas, Plainfield, IL (viso $60); Aniceta
Giedraitienė, Willowick, OH (viso $40); Bruno Jeselskis, Evanston, IL; Kęstutis Keblys, Baton
Rouge. LA; Leonas Raslavičius, Eik Grove, IL
(viso $40); Romas Urbonas, Rancho Cucamonga,
CA (viso $145).
$15
Dalia ir Augustinas Orentai, Palos Heights, IL
(viso $45).
$10
Stasė Kriaučiūnienė, Highland, IN.
P a g e r b d a m i mirusių atminimą, Lietuvos partizanų
globos fondui aukojo:
a.a. O n o s M i n i a t i e n ė s - M a č i u l y t ė s atm.: per L.P.G.
fondo atstovą E. Slavinską gautos aukos: $25 aukojo Al
gis Dūda, Belle Vista, St. Pete Beach, FL (viso $320); $20
— Mečys ir Elena Krasauskai, S. Pasadena, FL (viso
$90); $20 — Eugenijus ir Irena Slavinskai, St. Petersburg, FL (viso $305): $10 — Vida Meiluvienė, St. Pete
Beach, FL: $10 — Rimas ir R a m u t ė Zalepūgos, Bradenton, FL;
a . a . P e t r o J u r k y n o a t m . : $20 Algis Dūda, St. Pete
Beach, FL viso $345,', kuriuos atsiuntė E. Slavinskas.
L i e t u v o s P a r t i z a n ų G l o b o s f o n d a s širdingai dė
koja visiems aukotojams už gausias aukas, kad padedate
mūsų p a r t i z a n a m s jų sunkiose gyvenimo dienose.
a.a. J u l i a u s B a l s i o , a.a. O n o s M i n i a t i e n ė s ir a.a.
P e t r o J u r k y n o šeimoms bei artimiesiems reiškiame
širdingiausią užuojautą.
V i s o s a u k o s L.P.G. f o n d u i n u r a š o m o s n u o feder a l i n i ų m o k e s č i ų (Tax I.D. #36-3163350.
L.P.G. F U N D , 2711 W e s t 7 1 s t S t r e e t , C h i c a g o , I L
60629.

Pirmą kartą...
prenumeruojant DRAUGĄ (JAV) gaunate nuolaidą.
Tik $65 metams ($35 — pusei metų). Atsiųskite savo
vardą, pava r dę, adresą ir telefono numerį kartu su
mokesčiu (DRAUGAS. 4545 VV. 63 St., Chicago. IL
60629).
vardas,

pavarlle

adresas
miestas, valstija,
telefono

Yolanda M. Zaparackienė, Bauža Funeral Home,
laidot. direkt., tel. 313-554-1275.

Vyrui

AtA
GEORGE
mirus,
nuoširdžiai
STROUSE.

užjaučiame

BIRUTĘ

Danutė ir Vytautas Bindokai

AfA
kultūrininkui
CEZARIUI SURDOKUI
Amžinybėn iškeliavus, Jo žmoną poetę STASĘ
ŠAKYTĘ-SURDOKIENĘ, sūnų LINĄ, jo šeimą
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir
skausmu dalinasi
Lietuvių rašytojų draugija

Lietuvių visuomenininkui, vienam iš Tautos
Fondo inkorporatorių, teisininkui

AtA
dr. BRONIUI NEMICKUI
mirus, sūnums dr. BRONIUI, Jr., KĘSTUČIUI
ir JURGIUI, jų šeimoms bei visiems giminėms
ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.
Tautos Fondas

Tautininkui, neolituanui, teisininkui

tA
dr. BRONIUI NEMICKUI
užbaigus ilgą ir prasmingą gyvenimą, gilią
užuojautą reiškiame liūdinčiai šeimai ir arti
miesiems.
Eglė Juodvalkė
Henryk Skiuarczynski

AtA
PETRUI KLIORIUI
mirus, užjausdami jo žmoną JADVYGĄ, dukte
ris ONĄ ir ŽIVILĘ, sūnus KĘSTUTĮ ir VY
TAUTĄ, kartu liūdi lietuviai krikščionys de
mokratai, netekę dar vieno iš savo tvirčiausių
stulpų.

zip

numeris

Prezidentūra neužsiims žiniasklaidos v e r s l u
Atkelta iš 1 psl.
Toks leidinys, anot jos, kai
nuotų 10-20 centų ir informuotų
apie kiekvieno Prezidentūros
padalinio veiklą
V. Vinickienės
teigimu,
valstybės vadovas šia idėja susi-

AtA
VYTAUTAS VALYS

AtA
JULIJAI RUČINSKIENEI
išėjus Amžinybėn, jos vyrą JONĄ giliai užjau
čiame ir kartu liūdime.

773-585-9500

Marija ir Jurgis Janickai
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
A.&. Jadvyga Jelmokienė
VU kultūrinės antropologi
mirė sekmadienį, sausio 18 d. jos docentas dr. Vytis Čiubrinssavo namuose, Cicero, IL, su kas š. m. sausio 7 - vasario 7 d.
laukusi arti 106 m. Apie laido tęsia 2002 m. pradėtą mokslinio
tuves bus pranešta vėliau.
tyrimo projektą: „Pirmųjų lie
tuvių Teksase kultūrinis pavel
Sekmadienį, sausio 25 d., 3 d a s ir jų etninė savimonė", re
v.p.p. Švenčiausios Mergelės miamą Lituanistikos tyrimo ir
Marijos Gimimo
parapijoje studijų centro. Taip p a t apsilan
įvyks Krikščionių vienybės sa kys South Illinois bei New Yorvaitę vainikuojančios ekumeni ko valstijos New Paltz universi
nės pamaldos, kuriose dalyvaus tetuose, kur s u kolegomis ap
Romos katalikų, evangelikų liu t a r s glaudesnio bendradarbiavi
teronų ir evangelikų reformatų mo kultūrinės antropologijos
dvasininkai bei tikintieji. Gie studijų plėtros Lietuvoje klausi
dos jungtinis choras, Lemonto mus.
vaikų choras „Vyturėlis'", vado
vaujamas D a r i a u s Polikaičio,
Lietuvos Respublikos gene
kiti atlikėjai. Surinktos aukos ralinis konsulatas Čikagoje,
bus skiriamos Lietuvos kaimo Lituanistikos tyrimo ir studijų
skurstantiems vaikų ir našlai centras bei Čiurlionio galerija š.
čių n a m a m s . Atiduokime Aukš m. vasario 1 3 d., penktadienį,
čiausiajam Dievui tinkamą pa 7:30 v.v. Jaunimo centre rengia
garbą ir švęskime krikščioniš parodą „Lietuvos Respublikos
kąją vienybę bendra malda ir diplomatinė tarnyba JAV", skir
giesme.
tą Lietuvos konsulato Čikagoje
80-mečiui i r Vasario 16-ajai.
Š. m. sausio 7 - 28 d. Li Bus rodoma medžiaga iš Pasau
tuanistikos tyrimo ir studijų lio archyvo rinkinių, senieji do
centre vieši dr. Laurynas Jonu- kumentai, J o n o Tamulaičio fo
šauskas, kuris tyrinėja Pasaulio tografijos. Parodą atidarys LR
lietuvių archyve esančią kon generalinis konsulas Čikagoje
sulato medžiagą, Daužvardžio Arvydas Daunoravičius.
archyvus, t u r ė d a m a s tikslą su
k a u p t i medžiagą ir parengti
Jaunimo centro Moterų klu
Lietuvos Respublikos genera bas sausio 25 d. kepa blynus su
linio konsulato Čikagoje 80-ies obuolių koše ir kitais priedais. Savo
metų istoriją. Dr. L. Jonušaus- atsilankymu paremsite J a u 
kas j a u aplankė LR konsulatą, nimo centrą. Visi mielai kviečia
planuoja susitikti su LR Garbės mi Blynai bus kepami nuo 8 v.r.
generaliniu konsulu V. Kleiza,
su kuriuo norėtų bendradar
„Dainavos" ansamblis nuo
biauti rengdamas minėtą lei širdžiai kviečia visus praleisti
dinį. Šiuo metu dr. L. Jonušaus- smagų vakarą sausio 31 d., šeš
kas dirba Lietuvos Respublikos tadienį, 7 v.v. koncerte „Sutar
užsienio reikalų ministerijos sim". Džiaugiamės, kad pavyko
Amerikos šalių skyriaus pir į Ameriką pakviesti nuostabiąja
muoju sekretoriumi.
Veroniką Povilionienę. Koncer
Cicero BALFo skyrius ren
gia metinį rėmėjų susirinkimą
sekmadienį, sausio 25 d. Šv. An
tano parapijos patalpose. 9 v.
ryto. bus aukojamos šv. Mišios
už mirusius ir gyvus BALFo
rėmėjus. Po Mišių parapijos
salėje - susirinkimas ir vaišės.
Cicero BALFo skyriaus valdyba
maloniai kviečia visus gausiai
dalyvauti.

KNYGA „JAV LB PENKI DEŠIMTMEČIAI" - ISTORINE VERTYBE
finansinius
reikalus ir lėšas,
Sekmadienį, sausio 18 d. JAV LB išeivijos kultūros ir
Jaunimo centre, Čiurlionio ga
mokslo barus.
lerijoje įvyko JAV LB Kultūros
2001 m. per J u n g t i n e s
tarybos organizuotas renginys.
Amerikos Valstijas nuaidėjo
Sutiktas kruopščiai ruoštas, il JAV LB 50-mečio renginiai,
gai lauktas istorinis leidinys,
prasidėję Čikagoje ir apylin
knyga - „JAV LB penki dešimt
kėse JAV LB XVI Krašto valdy
mečiai".
bos (pirm. Algimantas Gečys)
surengtu pagrindiniu minėji
Apie knygą
mu. Knyga sudaryta ir išleista
2003 m. Vilniuje, o sutiktuvės,
Knygą išleido JAV Lietuvių
atidėliotos dėl įvairių priežas
Bendruomenės Krašto valdyba
čių, pagaliau įvyko šių metų
750-aisiais karaliaus Mindau
sausio 18 d.
go k a r ū n a v i m o metais. Vyr.
redaktorius ir knygos sudaryto
Knygos sutiktuvės
j a s Balys Raugas, redaktorė
Audronė Viktorija Škiudaitė,
l knygos „JAV LB penki
viršelis ir maketas - Daumanto dešimtmečiai" sutiktuves susi
Girininko.
rinko pagrinde tie žmonės, yra
Ši daugelio autorių knyga
aprašyti minėtoje knygoje, t. y.
pasakoja apie Jungtinių Ameri
nusipelnę, visuomeninėje veik
kos Valstijų Lietuvių Bendruo
loje aktyviai reiškęsi ir dabar
menės istoriją nuo 1951 m. iki tebedalyvaujantys asmenys.
šių dienų. Lietuvių Bendruo
menės apylinkių yra visuose
JAV regionuose, todėl pasakoji
mo geografija labai plati. Šis
leidinys skirtas įamžinti gau
siam būriui pasišventėlių, ku
rie savo gyvenimą ir karjerą
aukojo Lietuvos laisvinimui ir
lietuvybės išlaikymui išeivijoje.
„JAV LB penki dešimtmečiai" įdomi n e t i k istorikams, bet ir
plačiajam skaitytojui. Tokios
didelės apimties knyga apie iš
eivių visuomenę ir kultūrinę
veiklą pasirodo pirmą kartą.
Leidinys gausiai iliustruotas.

Ko pasimokys iš šios kny
gos Lietuvos žmonės? Lietuvos
skaitytojas gerokai praturtės
žiniomis apie išeivijos lietuviš
kąjį gyvenimą. Svetur gyvenusi.
tautos dalis gimtinės sąvokas
supranta ir jaučia žymiai jau
triau, negu tie, kuriems niekuo
met neteko patirti tremtinio ar
išeivio dalios.
Tai pavyzdinė knyga kaip
reikia dirbti ir aukotis dėl savo
tautos ir valstybės. Šioje knygo
t e girdėsite lietuviškus kūrinius
je paminėta tūkstančiai pavar
— tradicinį folklorą, modernius
džių, ir tūkstančiai gyvenimų,
liaudies dainų k ū r i n i u s , net
skirtų Lietuvai, bet ir tai tik
chorinį džiazą! Koncertas „Su
dalis to, kas už Atlanto Lietu
tarsim" įvyks Morraine Valley
vos labui nuveikta.
College&Performing Arts Cent
„JAV LB penki dešimtme
re ( l l l t h St. ir 88th Ave., Palos
čiai"
turinys apima JAV LB 50
Hills). Bilietus galima įsigyti
metų
veiklos apžvalgą, JAV LB
Moraine Valley Art Center Box
apygardų
ir apylinkių veiklą,
Office, tel. 708-974-5500, ir
JAV
LB
centriniu
padalinių
„Seklyčioje" 2711W. 71st Street, tel.
(Švietimo
tarybos,
Socialinių
773-476-2655.
reikalų tarybos, Visuomeninių
reikalų tarybos. Kultūros tary
bos, Religinių reikalų tarybos,
Lietuvių tautinių šokių švenčių
korporacijos, periodinių leidi
nių bei Lietuvos Respublikos
Seimo ir JAV LB komisijos)
veikla, JAV LB bendruomenės
tytė, Grasilda Reinytė-Petkieno ir kun. Vaidotas Labašauskas.
tortas. Nuoširdžiai dėkojame
Pasaulio lietuvių centrui už
Stovykla prasidėjo šeimos
suteiktas patalpas.
šv Mišiomis Palaimintojo Jur
Ateitininkų namuose gruo
gio Matulaičio misijoje. Šv. Mi
džio 29-30 d. dalyvavo 36 sto
šias koncelebravo gerai žmo
vyklautojai. Ateitininkų dėka.
nėms pažįstami kunigai: Algis
turėjome t i n k a m a s patalpas
Gudaitis, S J . ir Vaidotas Labapriimti tokį skaičių vaikų. Taip
šauskas. Po šv. Mišių visi susi
rinko į Bočių menę trumpai pro pat biblijinę stovyklą, be pa
grindinių organizatorių, padėjo
gramai ir švente Kristaus 2003pravesti, Vita Annarino. Edita
čią gimtadienį. Šiam įvykiui
Rumševičienė. Aušra Bužėpaminėti buvo iškeptas proginis

APIE BIBLIJINĘ
STOVYKLĖLĘ
šventosios Dvasios veiki
mui būtina atsiverti visa širdi
mi ir leistis jos vadovaujamai.
Taip netikėtai kilo mintis
surengti Biblijos stovyklą vai
kams. Padedant Šventajai Dva
siai, pasiruošimas stovyklai
sekėsi sklandžiai. Palaimintojo
Arkivyskupo Jurgio Matulaičio
misijos vardu jėzuitas kun.
Algirdas Paliokas pritarė šiai
idėjai ir ją palaimino. Pagrin
dinius pasiruošimo
darbus
atliko ses Laimutė Kabišai-

Smuikininkė Edita Orlinytė, muzikas Manigirdas Motekaitis. JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Vaiva
Vėbraitė, JAV LB Tarybos pirmininkė Regina Narušienė ir JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė
knygos sutiktuvėse.
Nuotraukos Vitalijos Pulokienės
unikalus dokumentas, kurio, me.
net Lietuvoje nėra. Lietuvių
3. Kalba yra stipriausias
charta turi 13 punktų, apreiš tautinės gyvybės ryšys. Lietu
kiančių lietuvių tautos sąvoką. vių kalba lietuviui yra tautinė
Keli pavyzdzdžiai:
garbė.
1. Tauta y r a prigimtoji
4. Tautinė kultūra yra ke
žmonių bendruomenė. Niekas lias į tarptautinį pripažinimą ir
negali būti prievartaujamas bendravimą. Kiekvieno lietuvio
savo ryšį su tautine bendruo priedermė sudaryti sąlygas tau
mene n u t r a u k t i .
Pasaulyje tinei kultūrai.
pasklidę lietuviai sudaro vie
Algimantas S. Gečys viena
ningą Pasaulio Lietuvių Bend me pirmųjų ir įvadinių straip
ruomenę.
snių „Ryžomės išlikti Lietuvai
2. Žmogus turi prigimtąją ir sau" knygoje „JAV LB penki
teisę laisvai išpažinti ir ugdyti dešimtmečiai" rašo, jog Lietu
savo tautybę. Lietuvis lieka lie vių charta buvo kelrodis. „Bū
tuviu visur ir visada. Savo tėvų dama Pasaulio Lietuvių Bend
išlaikytą Lietuvių Tautos gyvy ruomenės šeimos nare, per pus
bę lietuvis perduoda ateities šimtį metų JAV LB siekė būti
kartoms, kad amžinai gyventu Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi-

JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninkė Vaiva Vėbraite pristato kny
gą „JAV LB penki dešimtmečiai".
Pagrindinė renginio viešnia
JAV LB Krašto valdybos pir
mininkė Vaiva Vėbraitė pasvei
kino susirinkusius į knygos su
tiktuves, įdomi Vaivos Vėbrai
tės kalba, matyt, buvo artima
kiekvienam, prisidėjusiam prie
lietuvybės išlaikymo prade
dant 1951 metais.
Vaiva Vėbraitė gimė ir
užaugo Jungtinėse Valstijose,
toli nuo tėvynės Lietuvos. Lie
tuvių bendruomenė, tai buvo ta
terpė gyvenime, kuri turėjo jai
didelę reikšmę. Būtent čia ji
suvokė savo tapatumą, savo
lietuvišką prigimtį. O dabar at
ėjo laikas pasitarnauti lietuvių
bendruomenei, atiduoti duoklę
ir puoselėti tai, kas suteikė tiek
džiaugsmo vaikystėje.
Savo kalboje Vaiva Vėbrai
tė ypatingą dėmesį skyrė Lie
tuvių chartai. Jos manymu, tai
n a i t ė ir Ofelija BaršketytėVainienė bei jaunieji organiza
toriai: Mykole Annarino, Saulė
Grybauskaitė, Lukas Petraitis.
Julytė Petkutė ir Julytė Petrai
tytė.
Stovykloje vaikai lankė
dainavimo, meno, maldos, vi
deo filmų, kepimo įgūdžių ir
vaidybos būrelius. Stovyklos
pabaigoje vaikai tėveliams
suvaidino Kalėdinį vaidinimą,
kurį režisavo seselė Laimutė.
Nuoširdžiai dėkojame vi
siems, kurie padėjo suorga
nizuoti šią stovvklą.
G. R.

Smuikininke Edita Orlinytė po knygos pristatymo atliko meninę pro
gramą.

„DRAUGO" RĖMĖJAI
Kai baigiasi metinė „Drau
go" prenumerata, administra
cijos darbuotojos paprastai pa
siunčia skaitytojams primini
mą. O kaip malonu yra gauti
skaitytojo laiškelį, ne tik su
prenumeratos pratęsimo mo
kesčiu, bet ir pridėta auka. Tai
tikra „Draugui" šventė!
Tad dėkojame šiems skaity
tojams, kartu su prenumeratos
mokesčiu, atsiuntusiems po 50
dol. auką:
Jurgiui Mikaloniui iš Long
Beach, CA;

Edvardui Seibučiui iš Homer Glen. I L;
Elenai Blavesčiūnas, gyv.
Rochester, NY;
V. J . Memėmū, gyv. Bloomfield Hills. MI;
Klemensui Stravinskui iš
BeverSy Shores. IN.

nimo
Komiteto
paskelbtos
'Lietuvių chartos'
principų
vykdytoja. Savo veiklą ji siejo
su visiška Lietuvos valstybės
nepriklausomybe, o lietuvybe —
su lietuvių kalbos, papročių,
tradicijų išlaikymu, t a u t i n ė s
dvasios puoselėjimu, tautybės
sampratos ir tautinio solidaru
mo ugdymu. Dėtos pastangos
Amerikoje formuoti gyvastingą,
veiklią, valstybiškai bei tautiš
kai susipratusią lietuvių tautos
dalį, kuri pajėgtų lietuvių tau
tos gyvybę perduoti ateinan
čioms kartoms".
Peržvelgus visą knygos tu
rinį, ir pasiremdama asmenine
patirtimi Vaiva Vėbraitė kalbė
jo apie nepamatuojamą šio lei
dinio paveldą Lietuvai ir lietu
vybei.
Po knygos pristatymo vaka
ro vedėja Violeta
Drupaitė—Cole pakvietė meninės da
lies atlikėją smuikininkę Editą
Orlinytę, atvykusią į Čikagą iš
Hartfordo. Smuikininkė atliko
nuostabų rečitalį, pianinu paly
dėjo muzikas Manigirdas Motekaitis. Edita pradėjo programą
J. S. Bach „Sarabanda ir Žiga"
iš partitos smuiku Solo nr. 2. Po
šiltų plojimų sekė W. A. Moz a r t „Koncertas A - d u r " . Su
Manigirdu Motekaičiu smui
k i n i n k ė atliko B. Dvariono
„Elegija" smuikui ir fortepijo
nui.
Po meninės
programos
susirinkusieji nesiskirstė, gėrė
kavutę ir šnekučiavosi. Susi
mąsčiau, kaip labai gerbtini šie
žmonės. Kokia didi ir nenumal
doma jų meilė Lietuvai, kurią
ne tik patys širdyje nešiojasi,
bet ir ateinančioms k a r t o m s
perduoda.
Vitalija Pulokienė
mokesčiu, padovanojo „Drau
gui" 100 dol. auką. Labai ačiū!
Kunigunda Šilinis, gyv.
Chicago. IL. parėmė „Draugą"
100 dol. auka. Dėkui!

Dėkojame Nemirai Šumskis iš Chicago. IL. k a r t u su pre
Algimantas ir Alė Rėželiai, numeratos pratęsimo mokesčiu
Chicago, IL, atnaujindami atsiuntusiai „Draugui" 100 dol.
..Draugo" prenumeratą, k a r t u auką.
atsiuntė ir 100 dol. auką. Šir
dingai dėkojame.
Adomas Jocas, gyv Westchester. CA, dosniai p a r ė m ė
Žibutė Zaparackas, M D , „Draugą" 100 dol. auka. Nuo
Chicago, IL, su prenumeratos širdžiai dėkojame.

, DRAUGO" RĖMĖJAI
Kostas Jurkevičius, gyv
Crntorville,
MA, parėmė
„Draugą" 50 dol. auka Nuošir
džiai dėkojame.
Algirdas Vaitiekaitis iš
Canton, MI. nž ..Draugo" 2004
m. kalendorių atsiuntė 50 dol.
auką Tariame jam nuoširdų
ačiū'

Tai - Jūsų laikraštis
henomis huvo surengta biblijin<
vavo Pal .Jurgio Matulaičio vaiku
kartu su kun V. L.ibaš.uisku Nuotraukoje iš kaires kun.Vaidotas Labanauskas,
l
R . yte Petkienė, sos. Laimute Kabisaitytė, Edita Rumševičienė ir užjos
ros Bužen
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SKELBIMAI
• FANTASTIKA! TO DAR
NIEKAD NEBUVO! Tik 15.9
cento s k a m b i n a n t į Lietuvą,
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių
papildomų mokesčiu. Tikslus
apskaičiavimas.
Kokybiš
kiausias ryšys
Kreipkitės
vakarais lietuviškai į DIAL
NO\Y atstovą su 9 metų pa
tirtimi tarptautiniuose ryšiuose.
Tel. 708-386-0556. Naudoda
mi DIAL NOW paslaugas, tuo
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW
— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

PRIIMAME SIUNTINIUS
LĖKTUVU IR LAIVU
Dienraščio „DRAUGAS" patalpose
4545 W. 63 Str., Chicago, IL 60629
TEL: 1-8O0-772-7624
šiaurinėje dalyje — 699 Livley Btvd. Eik Grove Village, IL 60007
TEL. 1-800-262-3797.

BALTIA EXPRESS

