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Lietuva vykdo visus
įsipareigojimus Pasaulio
bankui

Pasaulio

Vilnius, vasario 3 d. (BNS) Prezidentas Algirdas Brazaus
kas pirmadienį atleido finansų
ministrą Rolandą Matiliauską,
kurio finansinės veiklos teisė
tumą dabar aiškinasi prokura
tūra.
Nutarimą dėl ministro atleidi
mo prezidentas pasirašė, atsi
žvelgdamas į premjero Gedimino
Vagnoriaus teikimą, kuris buvo
įteiktas pirmadienį.
Pats R. Matiliauskas atsista
tydinimo pareiškimą įteikė mi
nistrui pirmininkui prieš 10
dienų, spaudai atskleidus abejo
tiną jo veiklą, kai dirbo komer
ciniame Kredito banke. 29 me
čiui R. Matiliauskui, ministro
pareigas ėjusiam mažiau nei 2
mėnesius, praėjusį penktadienį
iškelta baudžiamoji byla, įtarus
jį svetimo turto pasisavinimu ir
normatyvinių aktų pažeidimu
Kredito banke.
Prezidentas žurnalistams sa
kė, kad dėl naujos ministro
kandidatūros jis su premjeru
dar nesusitarė, nes yra svars

tomos „kelios kandidatūros",
kurių jis nenurodė.
„Naujasis kandidatas į mi
nistrus bus pasiūlytas artimiau
siu metu", sakė A. Brazauskas.
Seimo opozicinės LDDP frak
cijos seniūnas Česlovas Jur
šėnas pirmadieni spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad naujuo
ju finansų ministru galėtų būti
paskirti Elvyra Kunevičienė
(TS) arba Kęstutis Glaveckas
(CS).
Pasak Č. Juršėno, Seimo biu
džeto ir finansų komitetui
vadovaujanti E. Kunevičienė
„galėtų susidoroti s u visais
ministro uždaviniais". Ji jau
vadovavo finansų~ministerijai
ankstesniojoje Gedimino Vag
noriaus vyriausybėje 1991-1992
metais.
Seimo narį K. Glavecką
LDDP vadovas pavadino labai
išmintingu mokslininku ir
praktiku, kurio pasirinkimas
„sustiprintų koaliciją", o kartu
padidintų Centro sąjungos „svo-

Netyla aistros dėl NRTV
vadovo
Vilnius, vasario 3 d. (BNS) Lietuvos žurnalistų sąjungos
atstovei nacionalinio radijo ir
televizijos taryboje Aurelijai
L i a u š k i e n e i rekomenduota
nedalyvauti balsuojant, kai bus
renkamas Nacionalinio radijo ir
televizijos valdybos (NRTV) ge
neralinis direktorius.
A. Liauškienė korespondentui
pasakė, jog balsuojant ji susi
laikys. NRTV taryba naująjį na
cionalinio radijo ir televizijos
vadovą žada rinkti vasario 18
dieną.
Lietuvos žurnalistų sąjungos
prezidiumo prašymu, Lietuvos
advokatų taryba pateikė savo
nuomone dėl NRTV generalinio
direktoriaus Vytauto Kvietkausko išrinkimo teisėtumo,
teigdama, jog jis pernai gruodžio
13 d. NRTV vadovu buvo išrink
tas „turėjusios tokius įgalio
jimus institucijos ir galiojusio
įstatymo nustatyta tvarka".
Lietuvos advokatų taryba
mano, jog NRTV tarybos išvada
dėl generalinio direktoriaus rin
kimo neteisėtumo ir negaliojimo
yra klaidinga, ir V. Kvietkausko atleidimas iš NRTV vadovo
pareigų neturėtų būti pripažin
tas teisingu ir pagrįstu.
V. Kvietkauskas praėjusią
savaite Vilniaus miesto II apy
linkės teismui pateikė ieškininį
pareiškimą, kuriame prašoma
pripažinti jo atleidimą iš NRTV
generalinio direktoriaus pa
reigų neteisėtu ir grąžinti jį į
darbą, taip pat išieškoti atly
ginimą už visą priverstinės pra

vaikštos laiką.
Pasak V. Kvietkausko advo
kato Stasio Sedbaro, teismas
atleidimo iš NRTV generalinio
direktoriaus pareigų teisėtumą
nagrinės tik kovo 5 d. Tuo tar
pu NRTV taryba jau yra paskel
busi konkursą į generalinio
direktoriaus vietą, ir vasario 18
d. ketina paskirti naują vadovą.
S. Sedbaras sakė, jog kreipsis į
NRTV tarybą ir prašys nesku
bėti.

Vašingtonas. Naujasis JAV
gynybos sekretorius VVilliam
Cohen pirmoje spaudos konfe
rencijoje Pentagone pareiškė,
kad jo šalis laikosi nuomonės,
jog visi JAV kariai, tarnaujan
t y s Stabilizavimo pajėgose
(SFOR) Bosnijoje, turėtu būti
išvesti iki kitų metų birželio
mėn. Pasak Cohen, kiti NATO
sąjungininkai turės patys nu
spręsti, ar jų kariai pasiliks
Bosnijoje, kai baigsis 18 mėne
sių SFOR mandatas. Paklaus
tas apie planuojamą NATO iš
plėtimą į Rytus, Cohen pasakė,
kad JAV imasi veiksmų, tarp jų
— aukšto lygio derybų, kad
sumažintų Rusijos susirūpinimą
ir prieštaravimą sąjungos išplė
timui.
Belgradas, vasario 3 d. (AFP-BNS). Mažiausiai 60 žmonių buvo sužeisti sekmadienio vakarą
Belgrade, riaušių, policijai išvaikius opozicijos šalininkų demonstracija. Tarp nukentėjusiųjų —
keli žurnalistai, pirmadienį pranešė nepriklausoma radijo stotis B-92. Remdamasi liudininkais,
radijo stotis pranešė, kad policininkai prieš kelis tūkstančius demonstrantų panaudojo lazdas,
vandens čiurkšles ir ašarines dujas. Visa tai vyko abejose tilto, jungiančio šiaurini Belgrado rajoną
su centru, pusėse.
Nuotr.: Policija muša demonstrantus. (LR)

LDDP Kauno skyriuje —
„atvirų durų dienos
ir naktys"
Kaunas, vasario 3 d. (BNS) —
Pirmadienį iš LDDP Kauno ra
jono skyriaus raštinės Kauno
miesto mero Valerijono Senvaičio nurodymu buvo išimtos du
rys.
Kauno rajono savivaldybės
pastate šios partijos skyrius
turėjo patalpai nuo pat 1990 m.
gruodžio mėnesio, kaip buvo
įkurta LDDP. Kaip sakė LDDP
Kauno rajono tarybos pirmi
ninkas Antanas Vanagas, nors
ir keičiantis valdžioms, nebuvo
siekiama taip išguiti nepagei
daujamus konkurentus. Anot A.
Vanago, rajono meras motyvuo
ja durų išėmimą tuo, kad už
savivaldybės lėšas šiame kabi
nete bus padarytas remontas,
nes meras pareiškė, jog „duris
reikia išimti, kad jos nebūtų
aptaškytos remonto metu".
Nuo 1981 m. šiame kabinete
buvo įsikūrusi tuometinės
TSKP, o vėliau ir LKP Kauno
rajono atstovybė.
Už komunalinius patarnavi
mus LDDP Kauno rajono sky
rius nemoka nuo 1992 m., kai A.
Vanagas tapo Seimo nario Gedi
mino Kirkilo padėjėju sekreto
riumi. Pagal galiojančius įsta
tymus, Seimo nario padėjėjui
buvo suteikta teisė nemokamai
naudotis patalpomis.

Nežinomi signalai
klaidina lėktuvus
Vilnius, vasario 3 d. (BNS) Jau devyni mėnesiai Lietuvoje
nenustatyti asmenys ar objektai
siunčia klaidingus lėktuvų ava
rinius signalus.
Pirmieji signalai Klaipėdos
koordinacinio gelbėjimo centre
buvo užfiksuoti pernai kovo 5
d. Centre sukaupta informacijos
apie 59 klaidingus signalus,
pirmadienį pranešė dienraštis
„Lietuvos rytas".
Ryšių ir informatikos minist
ras Rimantas Pleikys sakė, kad
sausio mėnesį Radijo dažnių tar
nyba jau bandė surasti vietą, iš
kur siunčiami klaidingi signa
lai, tačiau bandymai buvo
nesėkmingi. Ministro nuomone,
klaidingu signalų siuntimas
BėA sąmoningas ir apgalvotas
noras kenkt'.
Paskutinis pranešimas apie
tris civilinių lėktuvų siun
čiamus avarinius signalus 121.5
mHz dažnumu buvo gautas šeš-

naujien o s

(Remiantis DPA. Reuter, BNS IXThKFAX, ĮTARTA SS,
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)

R. Šarkinas teigė, jog apie Lie
Vilnius, vasario 3 d. (BNS) Pirmadieni po susitikimo su Pa tuvos akcini inovacinį banką
saulio banko (PB) misija, vado (LAIB) su PB ekspertais nebuvo
vaujama banko ekonomisto Lie kalbėta, nors pernai vasarą vy
tuvai Marcelo Giugale, Lietuvos riausybė ir Lietuvos bankas
banko valdybos pirmininkas Rei prisiėmė svarbių įsipareigojimų
noldijus Šarkinas pareiškė, kad šio banko atžvilgiu.
visi Lietuvos įsipareigojimai yra
Buvo įsipareigota iki kovo mė
atidžiai vykdomi.
nesio uždaryti LAIB, jei ma
R. Šarkinas sakė, jog su PB žiausiai 40 proc. jo indėlių nebus
buvo aptarta dabartinė šalies paversta akcijomis. Pavertus
bankų padėtis. Jis užtikrino, indėlius akcijomis, vyriausybė
kad iki kovo pabaigos tikrai bus įsipareigojo suformuoti būtiną
paskelbtos Valstybinio komerci kapitalą, tačiau iki šiol to ne
nio ir Taupomojo bankų privati padarė.
Kaip skelbta, vyriausybė ruo
zavimo programos, nes šie ban
kai turi būti privatizuoti iki šių šia LAIB indėlių kompensavimo
metų gruodžio pagal Pasaulio programą, banko likimas bus
išspręstas po pokalbių su PB.
bankui priimtiną programą.

Prezidentas atleido finansų
ministrą

Nr- 24

tadienį. Tačiau nustatyta, kad
jokių lėktuvų avarijų neįvyko.
Manoma, kad šiuos avarinius
aviacijos signalus siunčia asme
nys, turintys sovietų gamybos
ryšio nešiojamųjų stočių. Daž
niausiai signalai siunčiami iš
Panevėžio, Kupiškio, Rokiškio
ir Šiaulių rajonų. Skrydžių val
dymo tarnyba patvirtino, kad
tuo metu nurodytose teritorijo
se lėktuvai neskraidė.
Iš palydovų gautus signalus
apdoroja ir jų siuntimo koor
dinates nustato Norvegijoje
esanti stotis. I Klaipėdą infor
macija perduodama iš Latvijos
koordinacinio galbėjimo centro.
Pasak „Lietuvos ryto", aero
nautikos paieškos ir gelbėjimo
koordinacinis centras netrukus
sudarys teisioginę sutartį su
norvegais. Iš karto gavus siun
čiamų signalų šifruotas, bus ga
lima imtis priemonių ir išsiaiš
kinti jų siuntėjus.

Kaip sakė pats A. Vanagas,
pirmadienį jam nuėjus pas ra
jono merą Valerijoną Senvaitį,
administratorius Zenonas Pui
šys pareiškė, kad .jokių partijų
savivaldybės pastate greitai iš
viso nebus".
Salia LDDPatstovybės kabine
to patalpas tusi Tėvynės sąjun
gos (LK) Kauno rajono skyrius
bei dirba Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio padėjėjas.
1996 m. pradžioje LDDP
Kauno rajono skyriaus vadovas

kreipėsi į Kauno apygardos
teismą dėl panaudotos sutarties
su savivaldybe įforminimo, ta
čiau sutartis nebuvo sudaryta.
Gruodžio 13 d. rajono savi
valdybė pati kreipėsi į teismą su
i e š k i m i n i u p a r e i š k i m u dėl
LDDP Kauno rajono skyriaus
iškeldinimo.
LDDP Kauno rajono skyriaus
vadovas pirmadienio vakare sė
dėjo kabinete be durų, kuriame
yra telefonas, fakso aparatas,
spausdinimo mašinėlė. „Nors
visus dokumentus ir sudėjau į
seifą, tačiau greičiausiai teks
budėti per naktį, nes juk nega
liu taip išeiti ir palikti kabinetą
be durų", guodėsi A. Vanagas.

Kauną sudrebino sprogimas
Kaunas, vasario 1 d. (BNS) —
Penktadienį apie 8 vai. v. Kau
ne, prie Kuršių gatvės 2-ojo
namo, sprogo Juro Abromavi
čiaus vairuojamas automobilis
„VW Passat". Vairuotojas žuvo
vietoje, a u t o m o b i l i s buvo
ištaškytas į šipulius. Žuvęs
automobilio vairuotojas buvo
Uždarosios akcinės bendrovės
„Asita" direktorius.
Operatyvinė tardymo grupė,
sudaryta sprogimo aplinkybėms
išaiškinti, tiria „labai daug"
versijų, šeštadienį sakė Kauno
apygardos prokuratūros organi
zuoto nusikalstamumo ir korup
cijos tyrimo skyriaus vyriau-

Ministro padėjėjas —
iš universiteto
pašalintas studentas
Vilnius, vasario 3 d. (BNS) Pirmadienį VRM Stabą infor
macijos s k y r i u s i š p l a t i n o
pareiškimą, kuriame atsakoma
į spaudos svarstymus dėl mi
nistro padėjėjo paskyrimo.
VRM ministro Vidmanto Žie
melio (TS) įsakymu praėjusią
savaite ministro padėjėju pa
skirtas iš Vilniaus universiteto
teisės fakulteto dėl nepažan
gumo pašalintas 20-metis stu
dentas Darius Šalūga.
Ši nauja pareigybė ministeri
joje įvesta tarn, kad būtų pro
tokoluojami ministro žodiniai
pavedimai, duodami susirin
kimuose, pasitarimuose, pokal
biuose bei informuojama apie jų
vykdymą, teidama VRM paaiš
kinime
Ministerijos vadovyl*- tikisi,
kad šį „specialaus pasiruošimo
nereikalaujantį darbą gali at
likti žmogus, labai gerai baigės
vidurinę mokyklą".

siasis prokuroras Vladimiras
Kakoškinas.
Jis nekomentavo galimų nusi
kaltimo priežasčių. Pasak pro
kuroro, sprogmuo greičiausiai
buvo padėtas vairuotojo pusėje,
jam i š kairės ir šiek tiek už
nugaros. Sprogimo metu aplink
žmonių nebuvo, žalos nepada
ryta ir gretimiems pastatams.
Pasak V. Kakoškino, tai pir
mas automobilio sprogimas
Kaune, kai žuvo vairuotojas.
Pernai Kaune, Palemono ra
jone, taip pat buvo susprog
dintas automobilis, tačiau aukų
nebuvo.
Č. J u r š ė n a s : a u t o m o b i l i o
sprogimas — valstybinės
svarbos įvykis
Vilnius. Seimo LDDP frakci
jos seniūnas Česlovas Juršėnas,
mano, kad Kauno verslininko —
buvusio Savanoriškosios krašto
apsaugos tarnybos pareigūno, o
vėliau — Valstybės saugumo de
partamento darbuotojo Juro Ab
romavičiaus nužudymo tyrimas
yra „valstybinės reikšmės da
lykas" ir turi būti ištirtas ypač
kruopščiai.
Tai Č Juršėnas pažymėjo pir
madienį spaudos konferencijoje,
komentuodamas spaudos prane
šimus, kad penktadienį įvykdy
tas nusikaltimas gali būti sie
jamas su 1993 metų rudens įvykiais pakaunės miškuose, kai
juose slapstėsi maištavę SKAT
Kauno rinktinės savanoriai.
„Kas tuomet vairavo sąmoks
lą prieš teisėtą, nors ir kairiųjų
valdžią", klausė Č. Juršėnas ir
p ihrėž*'. k a d , tiriant J.
Yr.romav įčiaus susprogdinimą,
turi būti „iki galo išaiškintas"
ir š i s „valstybinės svarbos"
klausimas. Pasak LDDP vado
vo, jam susidarė įspūdis, kad

Maskva. Rusijos prezidentas
Boris -Telcin ir Prancūzijos prezi
dentas Jacques Chirac per dery
bas sekmadienį surado nemažai
bendra požiūryje į Europos sau
gumą. žurnalistams pareiškė
Kremliaus spaudos atstovas
Sergej Jastržembskij, pažymė
damas, kad derybos truko va
landą ilgiau nei buvo planuota,
o jos pačios vyko „iš esmės". B.
Jelcin susitikimo rezultatais
buvo „labai patenkintas".
Lima.
Peru
partizanų
tarptautinis atstovas sekma
dienį paneigė pranešimus, kad
grupė netiesiogiai atsisakė savo
svarbiausio reikalavimo išlais
vinti savo įkalintus bendražy
gius. Peru prezidentas Alberto
Fujimori atsisako tartis dėl
svarbiausio reikalavimo, tačiau
sakė svarstysiąs kalėjimo geri
nimo sąlygas ir leis iš šalies
išvykti grobikams, jeigu jie
paleis Japonijos ambasadoriaus
rezidencijoje Limoje laikomus
72 įkaitus.

D ž o c h a r - G a l a (Groznas).
Čečėnijos centrinė rinkimų ko
misija šeštadienį baigė sumuoti
šalies prezidento ir parlamento
rinkimų 437-osę apylinkėse re
zultatus. Vėliausiais duomeni
mis, sausio 27 d. įvykusiuose
prezidento rinkimuose už Aslan
Vašingtonas. JAV preziden
Maschadov balsavo 241,900 ar
tas Bill Clinton gegužės pabai
ba 59.3 proc. aktyvių rinkėjų.
goje vyks į Europą, kur daly
Maskva. Rusijos prezidentas vaus Europos šalių vadovų susi
Boris Jelcin sekmadienį pakvie tikime Hagoje, penktadienį pra
tė naujai išrinktą Čečėnijos nešė Baltieji Rūmai. Spaudos
vadovą parodyti gerą valią at seketorius Michael McCurry
naujinant santykius su Maskva. sakė, kad gali būti numatyti ir
Telegramoje A. Maschadov B. kiti vizitai Europoje.
Jelcin sakė, kad rinkimuose
Rusijos „Viešosios nuomo
žengtas svarbus žingsnis regu
liuojant Maskvos ir Grozno san nės" fondas atliko sociologinę
tykius, vengdamas bet kokių apklausą, kurios rezultatai pa
žodžių, kurie galėtų būti supras rodė, kad jeigu dabar vyktų Ru
ti kaip Čečėnijos nepriklauso sijos prezidento rinkimai, visas
galimybes juos laimėti turėtų
mybės pripažinimas.
buvęs Saugumo tarybos sekreto
Vašingtonas. JAV Valstybės rius Aleksandr Lebed.
sekretorė Madeleine Albright
T a l i n a s . Estijos Gynybos
turėtų paremti NATO ketini ministerijos vicekancleris Mar
mus plėstis, nepaisydama rusų gus Kolga penktadienį pareiškė,
griežtos linijos šalininkų kad Estija tikisi dar šiais metais
įspėjimų, mano buvęs Rusijos pasirašyti dvišalę saugumo su
UR ministras Andrėj Kozyrev tartį su JAV ir po to Estija ir
žurnalo „Newsweek" paskuti JAV galėtų keistis informacija,
niame numeryje, kur redakcijos atsivertų palankios galimybės
vedamajame sako, kad NATO Estijai pirkti ginklus bei karinę
atsivėrimas naujoms narėms iš techniką.
buvusios Sovietų Sąjungos yra
Bona. Siekdamas nuraminti
„neišvengiamas". Pasak A.
Rytu Vokietijos politikus, kanc
Kozyrev, dėl NATO plėtimosi
leris Helmut Kohl penktadienį
labiausia priešinasi „nesirepažadėjo, kad vyriausybė ir to
formavę generolai, neišmanan
liau teiks didelę paramą regio
tys šiuolaikinio pasaulio",
nui, pranešdamas kad vyriausy
„KGB pobūdžio žvalgybos parei
bė pavasarį pristatys naujausią
gūnai" ir „raudonieji valstybi
Rytų Vokietijos rekonstrukcijos
nės pramonės direktoriai'', ku
programos „Aufau Ost" planą,
rie tebesilaiko šaltojo karo ideo
kurio tikslas — skatinti in
logijos.
vesticijas Rytu Vokietijoje, kad
būtų
sukurtos konkuruoti ge
Talinas. Pasak Estijos mi
bančios
struktūros.
nistro pirmininko Tiit Vahi,
parlamento opozicijos ketinimas
R u s i j o s ginklų eksporto
pareikšti nepasitikėjimą juo su agentūros. Jlosvooruzhenie" va
sijęs su parlamento valdybos dovas generolas Aleksandr Korinkimais ir rodo užkulisinę tiolkin sekmadienį pareiškė,
kovą dėl valdžios. „Opozicija kad jo institucija svarsto ga
siekia perskirstyti valdžią par limybę parduoti Kolumbijai 10
lamente ir įstumti į parlamento karinių transportinių sraigta
valdybą bei vyriausybę savo sparnių. Galimą sandėrį Kotiolžmones", pirmadienį sakė T. kin įvertino kaip didelę konku
Vahi, pridurdamas, kad itin ak rencinę pergalę prieš JAV kari
tyviai jį „medžioti" pradėta nės technikos gamintojus. Praė
sausio vidury.
jusį mėnesį Kolumbijos vyriau
sybė pareiškė ketinanti pirkti iš
ne viskas buvo pasakyta tuo Rusijos 10 Mi-17 tipo sraigta
met, tiriant savanorio Jono sparnių, tačiau JAV pareigūnai
MaskvyČio vadovaujamų sava pareiškė nepritaria galimam
norių veiksmus.
sandėriui. Rusijos nuomone,
Tuometinis
Seimo pir taip pasireiškia JAV ir kitų
mininkas Č. Juršėnas sakė galįs Vakarų valstybių vyriausybių
„kai ką perskaityti ir užtušuo siekis išstumti Rusiją iš pa
tą", komentuodamas „Respuhli- saulines ginklų rinkos.
kos" dienraštyje išspausdintą
nelegalaus štabo maištavusių
KALENDORIUS
savanorių daliniui valdyti su
dėti Shefcisnname dokumente
Vasario 4 d.: Andriejus. Gil
pavardės užtušuotos, L-ioau pn- bertas. Joana. Vydmantas, Armuoju į sąrašą įrašyta? „Nepri vilė
klausomybės akto signataras",
Vasario 5 d.: Agota. Abra
o toliau — įvairūs atsargos ir omas. Gaudvinas, Birute. 1884
SKAT kariškiai
m gimė ark. Mečislovas Reinys.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
LIAUDIES MEDICINA IR
ALERGIJOS
E U G E N I J A ŠIMKŪNAITĖ
Alergijų seniau būta gerokai
mažiau. Alergikais gerokai
pasirūpindavo pati gamta —
nuo įvairių ligų jie išmirdavo
pirmieji. Liaudies medicina
gerų priemonių alergijoms gy
dyti neturėjo, tikriausiai ir
negalėjo turėti, nes jų nėra ir
šiandien. Todėl ir pasirinko
pačią tiksliausią, nors ir labai
griežtą. Tai santuokų apribo
jimas. Jei atsirasdavo koks rožininkaa (didelio ploto neinfek
cinius bėrimus vadindavo „ro
že netampančiąja"), duslingas
ar kokio „valgio ąepriimąs",
toksai senberniauti ar senmergiauti likdavo, gal tik pasiturin
tis šiaip taip susirasdavo porą.
Mokėjo liaudies medicina sau
gotis alerginių paūmėjimų: jei
koks valgis netikdavo, jo brukte
nebrukdavo. Dabar „rūpestin
gos" mamytės ir močiutės, ma
tydamos, kad vaikas kratosi
kiaušinių, stengiasi jį įkišti į
omletėlį ar biskvitėlį. Vaikas
nenori pieno ar varškės — vėl
kur įmaskuoja. Aišku, paisyti
reikia tik normalaus nenoro, o
ne lepūnėlių aikščių. Liaudies
medicina ypač paisė, kad uogos
nebūtų valgomos ant tuščios šir
dies, ir išties — pakanka kartą
kitą gerai paskanauti braškių
ankstyvą rytą, jau vaikas ir be
turįs alergiją. Jei karščiuo
jančiam ligonui brukte bruka
mas koks gaivinantis vaisių
gėrimas, greičiausia tam vaisiui
a t s i r a s alergija. Taigi, ir
slaugant ligonius, labai reika
lingas dėmesys ir nuoseklumas.
Šiandien sunku pasakyti,
kam alergijų nėra, bet tam tik
rus dėsningumus atsekti gali
ma.
Seniau, žydint rugiams, bū
davo šventas ramus metas. Nė
artyn rugių lauko neidavo, ne
trukdydavo, tegu ramiai jūruoja. Kaip ten rugiams, o patiems
žemdirbiams didelė nauda bū
davo — išvengdavo alergijos
rugių žiedadulkėms, ruginei
duonai. Daugelis „ruginių"
alergikų arba jų motinos nėštu
mo metu yra ilgokai pabuvoję
prie žydinčių rugių.
Spygliuočių miškų gyventojai
gan atsparūs, nors ir jiems pa
sitaiko žydėjimo metu pušynuo
se pasigauti bronchitą, jei ne
bronchinę astmą, o atvykėliai
neretai ne tik ligą susigauna,
bet ir lieka alergiški net pušų
kvapui.
Šėkui pievas pjaudavo prieš
žydėjimą, šienui — nužydėjus.
Tai ne tik masės auginimas, bet
ir šienpjovių patirtis — dauguma
žiedadulkių sukelia alergiją.
Mes itin mėgstame gėles 'tegu
ir puokštėse) ne tik akimis, bet
ir nosimi tyrinėti, dar pavasa
riui neatėjus, sprogdinamės
kambariuose žilvičių, beržų,
lazdynų skautes. Taip mūsų tė
vai nedarė.
Vaistažolių paruošėjai, san
dėlių darbininkai ar vaistažolių
vaistinėse dirbantys farmaci
ninkai neretai nukenčia nuo
vaistažolių. Juos stebint, galima
įsitikinti, kad per ilgą laiką bet
kuri vaistažolė gali sukelti aler
giją, tačiau sukelia nevienodai
greit.-Mechanine alergiją ypač
greitai sukelia turinčios silicio
junginių, dygių ar šiurkščių
plaukelių: asiūklis, kraujažolė,
šlamutis, dilgėlė, erškėtis
Cheminę alergiją — turinčios
dervų: debesylo šaknys, pumpu
rai, lakišiaus žolė. Ir cheminę,
ir mechaninę alergiją, ypač
jaučiamą vartojant antibioti
kus, sukelia kerpės. Vartojant
antibiotikus, nedera prisidurti
arbatos iš islandinės kerpenos

ar mišinių su ja, ar skanauti
grybų. įsijautrinę dervoms,
būna jautrus ir kvapams, ypač
terpenų grupės. Jautrūs ben
zinui būna itin jautrūs dujinės
plytelės sviltams.
Nevienodai jautrūs žmonės
baltymams. Pajūrio, ežeringų
vietų gyventojai retai būna
jautrūs žuvies produktams, o
tarp toliau nuo vandens gyve
nančiųjų alergija žuvies pro
duktams — ne retenybė. Jaut
rus kiaušinio baltymams daž
niausiai sunkiai pakelia ir tų
paukščių mėsą. Žąsų, ančių
kiaušiniai (taip pat ir mėsa)
laikomi labiau alergijas su
keliančiais už vistų bei kitų vištinių kiaušinius ir mėsą, tačiau
dažni atvejai, kad alergiški
vištienai kuo puikiausiai paken
čia antieną ir ančių kiaušinius.

matome vis daugiau nešvanky
bių, tokios viešos informacijos,
kuri priskirtina smurto, por
nografijos, pedofilijos, prostituci
jos ar seksualinės prievartos
propagandai.
Mūsų įstatymuose nenumaty
ta nei civilinė, nei baudžiamoji
atsakomybė už tokio pobūdžio
pažeidimus viešosios informaci
jos priemonėse. Vakarų valsty
bių teisėtvarkoje tokios atsako
mybės esama *- pažeidėjai moka
didžiules baudas arba jų veikla
sustabdoma.
Prašome Seimą papildyti vi
suomenes informavimo įstaty
mą ir numatyti teisminę atsa
komybę už vaikų bei jaunimo
moralinį žalojimą, sukurti val
stybinę instituciją šio įstatymo
vykdymui kontroliuoti".
RENGIASI
EUCHARISTINIAM
KONGRESUI

Gruodžio 19 d. Vilmuje Šven
tosios Dvasios parapijos patalpo
se surengtas pirmasis Lietuvos
vyskupijų koordinatorių susiti
kimas, kuriame tartasi dėl
pasirengimo 46 ajam Tarptauti
Šv. Onos atlaidų Į>roo-.-ij;i Anykščiuose l!*96 n* vasara.
niam Eucharistiniam kongre
Nuotr. Onos Rusėriienės
sui, kuris 1997 m. gegužės
25-birželio 1 d. vyks Vroclave.
Alergiški gyvulių pienui daž
BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
Šiame kongrese turėtų dalyvau
nai gali jį pakeisti įvairių rieti apie 1000 Lietuvos vyskupijų
PASAULYJE
balingų baltymų pienu (mūsiš
atstovų, iš jų maždaug 200
kių ir fundukinių riešutų, grai
klierikų ir 150 įvairių vienuo
kinių riešutų, migdolų, abriko
lijų narių. Lietuvių maldinin
LIETUVOS SAMARIEČIŲ
sų ir persikų nekarčių branduo
kams teks padengti tik kelionės
BENDRIJOS SUVAŽIAVIMAS
lių, arachio, saulėgrąžų, sojų).
išlaidas, nes Lietuvos atstovų
Dažnokai nepagrįstai kaltinami
Gruodžio 14 dieną Šiauliuose amžiai suvokia gyvenimo pras apgyvendinimu ir maitinimu
riešutai: blogai sukramtyti jie
rūpinasi Kongreso šeimininkai
astmatikams bei bronchitikams vyko Lietuvos samariečių ben mę, išvysta, kas iš tiesų yra lenkai. Pagrindinis Lietuvos
gali sukelti priepuolį dėl mecha drijos (LSB) suvažiavimas, ku niūri kasdienybė, be to, visiškai vyskupijų maldininkų grupių
ninio stemplės dirginimo, antra riame buvo svarstomi aktualūs kitaip pradeda bendrauti tar koordinatorius yra Vilniaus
vertus, ir riebalingi baltymai ne benrijos veiklos aspektai, aptar pusavyje. Tik vienas Dievas Šventosios Dvasios parapijos
išimtis — gali būti ir jiems ti nuveikti darbai. Ypač akcen tegali įvertinti darbą, padarytą klebonas ir arkivyskupijos len
tuoti pagalbos skurstantiems, kitam iš meilės, sakė Samarie
alergiškų asmenų.
alkstantiems, atstumtiems žmo čių bendrijos Šiaulių skyriaus kų katechetikos centro vadovas
Alergiški braškėms bei že nėms klausimai. Suvažiavimo
vadovas. Pasak jo, ypač nuošir mons. Jan Kasiukevič. Kaišia
muogėms būna alergiški ir gu metu į organizaciją priimta
džiai darbuojasi jaunieji sama dorių vyskupijos koordinatoriu
dobelei (būtina atsiminti šir nemažai naujų narių. Renginys
riečiai, vadovaujami tikybos mi paskirtas kun. Rolandas Bič
dininkams!), dažnai — trešnėms, prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Petro
mokytojų R. Poškienės, V. Dali- kauskas, Kauno arkivyskupijos
avietėms, persikams, abriko ir Povilo bažnyčioje. Suvažiavi
— kun. Artūras Jagelavičius,
šanskienės, i. Tunaitienės.
sams, netgi slyvoms, nors pek mo dalyviai susitiko su dekanu
• Panevėžio vyskupijos — kun.
Lietuvos samariečiai yra Eu
tinų turinčios daržovės ir vaisiai mons. K. Jakaičiu.
Saulius FilipavičiuB, Telšių —
ropos samariečių bendrijos
paprastai alergikams praverčia.
kun. Rimvydas Marozas, Vilka
Pasak Lietuvos samariečių nariai. Pasak bendrijos prezi
viškio — kun. Vytautas Insoda,
Vargu ar alergiją galima lai
bendrijos pirm. Antano Račo, dento, kiekvienas Lietuvos sa
Vilniaus arkivyskupijos — kun.
kyti atskira liga, labai dažnai
šiuo metu Lietuvoje yra per mariečių skyrius stengiasi
Vitold Zuzo. Vyskupų Konferen
tai yra signalas kitų, dar neiš
1700 samariečių, veikia 15 ben susirasti partnerį užsienyje.
cijos lygiu programą koordinuo
aiškėjusių, ligų, pvz. alergiški
drijos skyrių. Per ketverius ben Lapkričio mėnesį Bonoje (Vokie
ja LVK generalinio sekretoriaus
cukrui ir medui (pradeda niežėti
drijos gyvavimo Lietuvoje me tija) įvyko I Tarptautinė sama
padėjėjas kun. Rolandas Maklenkimuose, užausiuose) būna
tus įgyvendintas ne vienas pro riečių konferencija, kurioje
rickas.
diabetikai, įvairūs bėrimai daž
jektas. Rumšiškėse drauge sū dalyvavo Norvegijos, Australi
nai susiję su inkstų ir kepenų
BŽ, Nr. 24
parapija įsteigti senelių namai, jos, Čekijos, Vokietijos samarie
sutrikimais. Taigi reikia rasti
Telšiuose — laikinosios globos čiai, taip pat trys Lietuvos
alergijos priežastį. Gražiai deri
vaikų namai; kiekvienas sky atstovai. VDU studentas Tomas
nant maisto apribojimus, dirgi
rius turi socialines paramos Gadauskas, dalyvavęs šioje kon KRIKŠTĖNUOSE ĮSIKŪRĖ
nančių priemonių vengimą, silp
punktus, veikia bendrijos išlai ferencijoje, suvažiavimo daly N A U J A S VIENUOLYNAS
nuosius organizmo taškus palai
komos labdaringos valgyklos. vius supažindino su įvairių ša
kančias priemones (pvz., dažnai
Spalio 19 d. Krikštėnuose
Pavyzdžiui, Tytuvėnuose kas lių samariečių veikla. LSB
beriamiems šlapimo išskyrimą
valdyba per savo posėdį aptarė (Ukmergės raj.) buvo pašventin
dien pamaitinama per pusšimtį
skatinančias) ir dažnai kaitalio
žmonių. Dažnoje Lietuvos mo sunkumus, iškylančius bendri tas Aušros Vartų Marijos ir Šv.
jant vartojamus vaistus bei
kykloje veikia jaunųjų samarie jos veikloje. Valdybos nariai Teresėlės vienuolynas.įsikūres
vaistažoles, alergiko būklę
čių grupės. Kelmėje tokios gru pastebėjo, kad veikti neretai buvusioje parapijos klebonijoje.
galima palengvinti.
pės veikia visose miesto viduri trukdo biurokratinis mechaniz Krikštėnų Nukryžiuotojo Jė
„Žiniuonės kalendorius", 1997
mas, kai įvairiems tikrintojams zaus bažnyčioje šv. Mišias šia
nėse mokyklose.
tenka
pateikti šūsnis ataskaitų. proga koncelebravo Kaišiadorių
Pasak bendrijos Šiaulių sky
Aktualus
esąs ir lėšų klau vyskupas Juozapas Matulaitis,
INKSTŲ
riaus vadovo gyd. A. GriganaviTRANSPLANTACIJA: 70 Čiaus, jaunieji samariečiai simas. Tačiau A. Račas pa kun. Kęstutis Rugevičius ir Ba
OPERACIJŲ PER METUS padėdami kitiems patys gau sidžiaugė, kad bendrija remia gaslaviškio parapijos klebonas,
šiuo metu aptarnaujantis Krikš
verslininkai.
na neįkainojamą dvasinį lo
tėnus, kun. Gintautas Jančiaus
Vilniuje atlikta 70-oji šiaiŠ* bį — geriau nei kiti bendra
„Bažnyčios Žinios'". Nr. 24
kas. Per Mišias laikinuosius
metais inksto persodinimo ope
įžadus davė nauja bendruome
racija. Toks metinis rodiklis,
A T S A K O M Y B Ė UŽ J A U N I M O
nės
narė — ses. Jūratė. Vysku
kaip pasakė Eltai Universiteti
MORALINI ŽALOJIMĄ
pas
J.
Matulaitis, džiaugdama
nės Antakalnio ligoninės chi
Gruodžio trečiąją savaitę pa kauskas, Vilniaus jaunimo cent sis gausiai šventėje dalyvaujan
rurgas transplantologas Valen
tas Stapulionis, pasiektas pirmą skelbtas atviras laiškas Lietu ro vadovas Andrius Sprindžiū čiais parapijiečiais ir svečiais,
vos Respublikos Seimui, vyriau nas, Vilniaus arkivyskupijos lygino vienuoline bendruomenę,
kartą.
Prieš 26 metus, pradėjus Lie sybei, visuomenės informavimo šeimos centro vadovė Marija Ei įsikūrusią netoli judraus Vil
tuvoje persodinti inkstus, šių priemonėms. Laišku, kurį pa norienė, „Mažosios studijos" niaus — Ukmergės kelio, su šal
operacijų kasmet buvo atlieka sirašė dvasininkai, žymūs Lie vadovas Vaidotas Žukas ir kiti. tiniu, iš kurio galės atsigerti
kasdienybėje ištroškę pakelei
ma tik po keletą. Palaipsniui tuvos mokslo ir kultūros veikė
Atviras laiškas Lietuvos Res
pagalba plėtėsi. Pernai atlikta jai, norima atkreipti dėmesį į publikos Seimui, Lietuvos Res viai. Vyskupas taip pat pa
per 50 inksto persodinimų. Ben tai, kad Lietuvoje iki šiol nėra publikos Vyriausybei, Visuome brėžė vienuoliniam pašauki
dras ju skaičius jau artėja prie įstatymo, numatančio teisminę nes informavimo priemonėms: mui būdingą aukos dvasią.
Po Mišių Švč. Sakramentas
atsakomybę už vaikų bei jauni
1.000.
„Mūsų visuomenė dėl verty
buvo su procesija palydėtas į
Inkstu persodinimo operacijų mo moralinį žalojimą. Tarp še bių kaitos vis dar išgyvena gilią vienuolyno koplyčią. Šventė
Lietuvoje laukia apie 2 5 0 šiasdešimt pasirašiusiųjų laišką moralinę krizę. Ji ypač skau tesėsi kultūros namuose, kur
žmonių. Yra žmonių, operacijos asmenų yra mons. Kazimieras džiai žeidžia vaikus ir jaunimą, buvo parodytas vaikų spektak
laukiančių penkerius ir daugiau Vasiliauskas, valstybinės pre įvairiomis priemonėmis skati lis ir nuoširdi meninė programa.
metų. Didžiausia problema — mijos laureatai poetas Jonas nama narkomanija ir prostituci
Aušros Vartų Marijos ir Šv.
donorinių inkstų trūkumas. Juškaitis ir dr. Napoleonas Kit- ja. Sparčiai auga paauglių ir net
vaikų nusikalstamumas, daugė Teresėlės bendruomenė laikosi
Nors pastaruoju metu. sako
transplantologas V. Stapulionis.
Vilniaus universiteto Nefro- ja psichinių ligų h* savižudybių. karmelitiškojo dvasingumo, ta
daugiau šia tema rašant spau urologijos klinikos vadovo, pro
Labai didelę įtaką čia turi čiau nėra uždara. Jos įkūrėja
doje, aiškinant transplantacijos fesoriaus Balio Dainio nuomo visuomenės informavimo prie ses. Rozana Graulich OCD
esme, žmonės vis dažniau sutin ne, kasmet Lietuvoje reikėtų monės, ypač spauda, radijas ir „Bažnyčios žinioms" sakė, kad
ka, kad žuvusio jų artimojo daryti po 100-120 inkstų per televizija. Per TV ir komer jų bendruomenėje bus stengia
inkstai išgelbėtų kitus.
sodinimo operacijų. (Elta, 12.23) cinius radijo kanalus girdime ir masi suderinti kontempliatyvų-
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jį pašaukimą su evangelizacija.
Kiekvieno mėnesio trečiąjį šeš
tadienį bendruomenėje lankosi
kelios dešimtys bendruomenės
bičiulių pasauliečių/kuriems
artimas karmelitiškojo dva
singumo kelias. Ateityje, baigus
įrengti vienuolyną ir suremon
tavus papildomas patalpas, vie
nuolynas galės priimti daugiau
atskirų asmenų ir grupių reko
lekcijoms bei konferencijoms.
Iš Belgijos kilusi, vėliau
Prancūzijoje vienuolinį gyveni
mą gyvenusi ir jaunimo evange
lizacijos mokykloje „Jeunesse
lumiere" dėsčiusi ses. Rozana
atvyko į Lietuvą 1991 metais,
gavusi savo vienuolyno vyres
niojo ir dvasios vado pritarima
is pradžių ji įkūrė vienuolyną
Vilniuje buvusio vienuolyno pa
talpose prie Vilniaus Kalvarijų
bažnyčios. Tačiau baigus remon
to darbus, parapijiečiai pareika
lavo grąžinti pastatą ben
druomenei, ir vienuolėms teko
išsikelti. Kaišiadorių vyskupas
keletą kartų siūlė įkurti vienuo
lyną jo vyskupijoje. Aušros
Vartų Marijos ir Sv. Teresėlės
bendruomenės įsteigimą vysku
pas J. Matulaitis patvirtino
raštu.

koplyčios ir tikinčiųjų įvedimo
į naująją bažnyčią apeigoms
vadovavo Vilniaus arkivysku
pas Audrys Juozas Bačkis. Šv.
Mišias drauge su arkivyskupu
koncelebravo kun. J. Minderis,
kun, J. Vailionis, kun. V. Čes
nulevičius ir parapijos klebonas
kun. M. Čeponis. Iškilmėse da
lyvavo per 2,000 tikinčiųjų. Nuo
Kalėdų šv. Mišios bus auko
jamos naujoje bažnyčioje, kurią,
pasak klebono kun. M. Čeponio,
ketinama pašventinti 1997 m.
birželio 28 dieną, minint' arki
vyskupo J. Matulaičio paskelbi
mo palaimintuoju dešimtmetį.
BŽ, Nr. 24

• Kaunas. Spalio 11-17 d.
Kauno arkivyskupijos Evange
lizacijos centro kvietimu Lietu
voje viešėjo Engelsdorfo (Vokie
tija) parapijos choras, giedantis
afrikiečių tradicines religines
giesmes. Choras giedojo Pažais
lio vienuolyne, Kauno šv. Pran
ciškaus Ksavero Jėzuitų bažny
čioje bei Evangelizacijos centre.
Svečiai iš Vokietijos koncertavo
Kėdainių, Kelmės, Kretingos
bei Kybartų parapijose. Evange
lizacijos centro referentė D.
Verbylaitė sakė, jog ji sū Šiuo
choru susipažino Drezdene"tele„Bažnyčios žinios", Nr. 20 - vizijos tilto per Europos jaunimo
susitikimą su popiežiumi Jonu
Pauliumi II metu. Tuomet ir
PIRMOSIOS MIŠIOS
kilo mintis šią įdomią choristų
N A U J O J E BAŽNYČIOJE
grupę pakviesti į Lietuvą.

Gruodžio 22 dieną iki galo dar
neįrengtoje Vilniaus Pal. J. Ma
tulaičio parapijos bažnyčioje
buvo aukojamos pirmosios šv.
Mišios. Išėjimo iš laikinosios

tuome c. otcKM, oot, P.C.
4*47 W. 1 M « . . O * * I M A , H.
Pirmas apyl. su Norttnvestern urvto
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis ui
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai SuaNariaaisl
(kalbat angliškai) tat. 70*422-32 0

DR. A L G I S PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA
1135 Dunda* Ava., Bajn, L euIJO
Tat. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KIRUJS
Kab. Clata0O)a uždarytas
9629 S. 7 W l Ava.. Hfcfcory Hilts.
Ta*. (TOS) 3 * 3 - 0 1 0 1
Valandoa pagal auattarimą

DR. A. B. OLtVtCKAS
GYDYTOJAS Ifl CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ UGOS
ntm w . M s*. Tat. ( 7 M ) 4 n - a i a i
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p p -Tvv.antr 12:30 • 3 v p p
vttO uždaryta, kstvd 1 - 3 * p p
pertktd ir Ssstd 9 v r 12 v p.p.

LiMAS A. SIDRYS, M.D.
Cpraatmotooas/AJąg, Chirurgas

, asam

tat. (312) 4 7 1 -

VTOAS J.
KAROtOCOGAS - Š1R0*S UGOS
7723 S- Kajs)Bje) Ava.,
.3V

DR. L. D. PtTRUKIS
DANTŲ GYDYTOJA
•>.

9 0 S 3 J J 9 ) 3 * 3 J * * • * • * •^•a^saOJO^f PassaaV ŠV

1 mylia į vafcarua nuo Hartam Ava

Ta*. (7f) tat mn
Valandos pagal susitarimą

414» tr. « M a t
S1t-79aV77W

DR. ŽIBUTI ZAPARACKAS
DR. PAUL KNSPPBR
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
1 M f . tuaiarlnr, tafta 402
Valandos pagal susitarimą
Tat. - (1-212) 337-1233
•132 ». Kadata Ava.
Tai. 31S-430.7703

RHiOAUDAS RUMCKM, M.D.
t . PRASAO TUMMALA, MD.
Sirdias ir Kraojagy»*u Ligos
Valandoa pagal susitarimą

mmmmm VIŽMAS, M.D.. I.C.
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
KaltMme lietuviškai
•137 t . Arefcer Ava. (prie Austin)
Valandoa pagal susitarimą
Tai. (313) 3—-T733
ARAS ŽUOOA, M . D .
INDftt RUDAITIS, O.O.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
1020 E Ogden Ava.. Suite 310
Naparville. IL 60563
(•30) 1 2 7 4 0 0 0
3325 Htghland Ava.. Toajar 1. Suite 3C
Dovmart Grove. IL 60515

00)433-0110

JONAVOJE DAR
STIPRUS SOVIETMEČIO
ĮŠALAS

Danutė

Skaitykime

E D M U N D A S SIMANAITIS
Būtų didžiai neteisinga many Tiek buvusi Rytų kiaurai ideo
ti, kad rajono tarybos ir mero logizuota „klasinė" kultūra,
svarbiausias rūpestis — tai ko tiek Vakarų snukdaužinio sekso
munalinis ūkis, socialinė rūpy pseudokultūra neturėtų užgožti
ba* gatvių ir daugiabučių gyve mūsų savasties. Pasimokykime
namųjų namų remontas, č i a tik iš norvegų ar švedų. Jie gali, ir
dalis kasdienių reikalų, kurių mes galime ir mokame. O jei dar
sprendimas tėra nuolatos siek neįgalime, tai tėra tik mūsų ap
tina būtinoji oraus, saugaus ir sisprendimo reikalas arba dar
žmoniško gyvenimo sąlyga, bet nesuvokta atsakomybė už da
anaiptol ne turinys ir ne tikslas. bartį ir ateitį.
Tautinė savimonė neatsie
Ūkine veiklą turėtų įprasminti
ir sutaurinti dvasinio gyvenimo jama nuo istorinės. Kiekvienas
kraštas, kiekvienas miestas turi
ir kultūros šviesa.
Bene ryškiausiai konservato savo istoriją. Štai, Jonavos ra
rių partijos programoje išsiski jono Kulvos gyvenvietėje gimė ir
ria glaustas ir nepaprastai tal mirė vienas iš lietuvių raštijos
pus teiginys, kad švietimas yra pradininkų Abraomas Kulvie
pati svarbiausioji investici tis, savo darbais pradėjęs at
įmmtiba Lietuva po baltu sniego apklotu, bet ne viskas ten taip šviesu ir balta...
ja į Lietuvos ateitį. N e taip sirasti pirmajai lietuviškai kny
'
Nuotr. Leono Ma ikaliuno
gai,
kurios
450-metų
sukaktį
jau svarbu, k a d į šią ak
siomą dėmesį atkreipė Tė iškilmingai minime šį mėnesį.
jas. 1937 m. klebonas kun. P. savo sprendimu patvirtino EKOLOGIŠKAI ŠVARŪS
vynės Sąjunga. Ji priimtina vi Homero vertėjas gydytojas Jero
Vaitekūnas buvo išrinktas miesto herbo su gulbės įvaizdžiu
PRODUKTAI
sų politinių pažiūrų atsikūru nimas Ralys po Nepriklausomy
teikimą
Heraldikos
komisijai.
miesto
burmistru
ir
šias
parei
Platų
ekologiškai švarių
sios valstybės piliečiams. Drįstu bės paskelbimo buvo išrinktas
Dailininkas
A.
Rimkūnas
gas
ėjo
iki
pirmosios
bolševikų
maisto
produktų
pasirinkimą
tvirtinti, kad tokių mūsų šalyje pirmuoju Jonavos savivaldybės
parengė
herbo
variantą,
okupacijos.
Jis
rūpinosi
mieste
šventiniam
stalui
pateikė
fondo
didžiuma. Tad, pilietiškume ug tarybos pirmininku. Jonaviečiai
lio
ir
visos
parapijos
kultūrine
atitinkantį
tarybos
sprendimą
„Tatula"
nariai
—
Pasvalio
ir
dymas šiandien vertintinas ne labai gerbia poeto ir dramatur
veikla, pastatė ant bažnyčios ir tenkinantį heraldikos reika Biržų rajonų ūkininkai, perdir
go
Petro
Vaičiūno
kūrybinį
pa
mažiau, kaip ketverius metus
bokštus, sutvarkė bažnyčios po lavimus. Respublikos Preziden bimo įmonės ir žemės ūkio bend
suvėlavusi, bet toli gražu nepa likimą. Buvusiose miesto kapi
žemio sales.
tas herbą patvirtino 1996 m. rovės. Pirkėjams „Tatula" siūlo
nėse
išsaugotas
tik
J.
Ralio
senusi, aktualija.
šviežius ir rūkytus mėsos gami
Abiejų burmistrų portretai spalio 18 d.
kapas.
Ten
stovi
skulptoriaus
Sovietmetis, masinės represi
taip pat papuošė posėdžių pa
Išleista brošiūra „Jonavos nius, įvairius pieno produktus,
jos, kolaboravimo praktika VI. Vildžiūno sukurtas pamin
talpas
Užsienyje
įprasta
taip
kraštas", kurioje pirmą kartą taip pat daržoves, vaisius, mil
smarkiai sužalojo kelių kartų klas P. Vaičiūnui, o 1995 m.
pagerbti
savivaldos
pirmtakus.
nenutylimas nė vienas Jonavos tus, grybų, uogų ir daržovių
tautinę savimonę. Dėkokime šakietis Vilius Cikanas išdrožė
Seniūnams
buvo
įteikti
sida
istorijos tarpsnis, pradedant konservus, kurie išauginti ne
Viešpačiui, kad ji apskritai, stogastulpį A. Kulviečiui. Savi
briniai, 1933 mėtų pavyzdžio, miestelio įkūrimu, Nepriklauso naudojant kenksmingų chemi
valdybės
posėdžių
salę
papuošė
kaip kaimyninėje Baltarusijoje,
seniūnų ženklai. Tai taip pat mybės metais, pasipriešinimu kalų, žaliavą, perdirbtą nenau
nebuvo prarasta. Tačiau nega šių didžiavyrių portretai.
puoselėtinos tradicijos atgaivi okupacijoms, sovietmečio trėmi dojant jokių konservantų
lima nuneigti faktų. Lietuvos
Ramybės parke (buv. kapinė
nimas. Krivūlė reiškė ir dabar mais, „socializmo" statybomis ir
Kaip Eltos korespondentui pa
žmonės supriešinti. Teisingumo se) 1990 m. paminkliniais
pačios tikrosios — teisioginės baigiant Atgimimu.
pasakojo
„Tatulos" fondo ste
atkūrimo vilkinimas neskatino akmenimis pagerbtas atmini
žmonių valdžios ženklą.
bėtojų
tarybos
pirmininkas Alpasitikėjimo ir pakantos stiprė mas nepriklausomybės kovose
Ši veikla kai kam Jonavoje
montas
Gutauskas,
dar 1993
Mėginimų sukurti Jonavos labai nepatiko ir nepatinka.
jimo, nors nei vieno, nei kito žuvusių lietuvių karių, I pasau
metais
įsteigta
nepelno
siekian
herbą
būta
ne
vieno.
Sovietinis
niekada nestokota iki kritinės liniame kare padėjusių galvas
Dezinformacijos, savitaršos,
ti
organizacija
—
„Tatulos"
fon
su
chemikų
kalba
bei
varpa
ribos. Tikriausiai, vyresnių kar vokiečių kareivių, stačiatikių ir
tulžingo simboliu niekinimo ir
das
—
aktyviai
sprendžia
pože
neturėjo
nė
padujų
istoriškumo,
tų žmonės palengva išeis į Ana tų jonaviečių, kurių jau niekas
tyčiojimosi iš pastangų gaivin
tad neprigijo ir buvo Heraldikos ti tautinę bei istorinę savimonę, minio vandens apsaugos nuo už
pilį su labai skirtingu sovietme neprisimena.
terštumo ir ekologiškai švarios
čio patirties bagažu ir nemažiau
Pastatyta tremtinių koplyčia. komisijos atmestas. Dar Sąjū iš siekimo ugdyti susipratusių
žemdirbystės
plėtojimo klausi
skirtinga pažiūra į Lietuvos val Panery, kur buvo užkasami žu džio prieausryje mano pasiūly piliečių visuomenę plūdo viena
mus.
stybės atsikūrimą. Sunku įsi vusių partizanų kūnai ir per mu R. Cieška suteikė spalvinį po kitos.
Dabar fondas „Tatula" iš viso
vaizduoti, kad valdžiai iki šiol tardymus nužudyti žmonės, at sprendimą dar caro laikų mies
Tai galima suprasti kaip turi jau 144 narius, iš kurių 105
ignoravus teisingumo principus, sirado bolševizmo aukų pamink telėnų antspaude atrastam
glebėsčiuotųsi ir bučiuotųsi las. Vėl atstatytas, stribmečiu gulbės atvaizdui. Šis ženklas paankstintą savivaldybių rinki — ūkininkai, 12 įmonių, žemės
laisvės kovo4 jai su aršaus im nupjautas, šaulių kryžius. Sut puikavosi kryžkelėje prie mų kampanijos pradžią, nors... ūkio bendrovės, keliolika fizinių
perinio mąsty mo kolonistais ar varkyti partizanų kapai Up „Azoto" įmonės, kurioje tada prasimuša iki koktumo pažįsta asmenų. Fondo tikslams įgyven
mas braižas sovietinės represi dinti iš valstybės biudžeto kas
dirbau.
ba stribais.
ninkuose, Žeimiuose.
nės struktūros, išlikusios Jona met planuojama skirti maždaug
Vėliau su šiuo ženklu vykdavo
Prisiminta ir nepriklausomos
Tačiau jaunimui diegti tėvy
voje (kaip ir visoje Lietuvoje!?) po 4 milijonus litų. Paramą taip
nės meilę, sąžiningumą, sveiką Lietuvos savivaldos istorija Sąjūdžio renginiai. Mat, buvau tik su kita iškaba.
pat teikia Danijos, JAV, Olan
garbės pojūtį, pilietiškumą, Jonavoje. Mokytojas Juozas rajono Sąjūdžio tarybos pir
dijos,
Švedijos, Vokietijos ir kitų
„Šeimyninės
rangos"
būdu
atsakomybės jausmą už savo po Kaunas pirmaisiais nepriklau mininkas. Jonaviečiai pamilo
valstybių
organizacijos.
elgius, už šeimą ir jos gerovę — somybės metais darbavosi savi gulbės įvaizdį. Gulbė pasižymi dygsniuojamos baltais siūlais
reikalinga ir garbinga. Iš Čia valdos kūrimo srityje, o 1928 stipriu tarpusavo prieraišumu, dezinformacijos ir šmeižteliai
• Rašytoja Ieva Simonaity
plaukia gyvas poreikis žadinti metais buvo išrinktas Jonavos dideliu stropumu auginant cedo, deja, prastą užsakytojų
tė
gimė 1897 m. sausio 23 d.
ir ugdyti tautinę savimonę, ne miesto burmistru. Tas pareigas vaikus ir narsa, ginant nuo išmonę, „Nelengva per save
Klaipėdos
krašte, Vanaguose. Ji
pamirštant i š kur atėjom, ėjo 10 metų iki mirties. J. Kau plėšrūnų savo lizdą. Šios perlipti", — anąsyk pasakė
dalyvavo
Klaipėdos
krašto lie
kokius klodus siekia mūsų nas buvo ramaus būdo, sąži savybės simbolizuoja tas šeimos priėjęs Kindziulis. O būtų pats
tuvių
veikloje,
nuo
1914 m.
istorinės šaknys, kokias tradici ningas, mokantis bendrauti ir t a u t o s savybes, kurias laikas. Sovietija nesugrįš. Eina
bendradarbiavo
spaudoje,
išlei
septintieji
atkovotos
nepriklau
siekiame puoselėti, saugoti ir
jas išlaikėme ir kokias turėtume žmogus.
do
daug
apysakų
ir
romanų,
somybės
metai.
Nelengvi
jie.
diegti
jaunajai
kartai.
Be
to,
puoselėti. Siekimas išsaugoti
Jonavos parapijos klebonas
tautinį savitumą negali būti kun. Petras Vaitekūnas buvo iš gulbės vaizdas buvo panaudotas Tačiau viskas priklauso nuo daugiausia Mažosios Lietuvos
laikomas noru atsiriboti nuo silavinęs žmogus, poliglotas ir ir Kulviečių giminės bajoriška mūsų pačių. Sovietmečio įšalas gyvenimo temomis. Mirė Vil
niuje 1978 m. rugpjūčio 27 d.
europinės Vakarų kultūros. energingas visuomenės veikė- me herbe. Todėl rajono taryba palengva išeis.

ŽVILGSNIS Į PRAEITI
J O S E P H MILS (JUOZAS MIKALAVIČIUS)
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Vertė Tadas Palionis
McNaughton kaimas, Newbold valsčiuje, kur
lietuvių šeimos atvažiavo traukiniu su savo manta, 1909
matais buvo pavadintas pagal lentpjūvės prižiūrėtoją,
koris vadovavo Bradley ir Kelly medžio bendroves
lentpjūvei. 1910 metais W. W. Thayer atvyko iš Minnesotos, nupirko 600 akrų kirtimų, pastatė krautuvę
McNaughton ir buvo pašto viršininkas. Jis turėjo keletą
ūkių, kuriuos dirbo su sūnumis. Pardavės žemės sklypą,
pastat* bažnyčią. Vėliau jis perleido savo žemę Wisconsin Žemės laikymo bendrovei.
Woodboro kaimas gavo vardą 1890 metais, kai Geor
ge E. Wood i i Čikagos nupirko didelį sklypą miško ir
pastatė lentpjūvę. rVoodboro klestėjo 15 metų. 150 vyrų
dirbo lentpjūvėje. Ten buvo 50 namų, didelis nakvynės
namas, viešbutis, krautuvė, pašto įstaiga, smuklė ir
kaimo raštinė. 1904 metais gaisras sunaikino bendrovės
lentų obliavimo dirbtuvę. Lentpjūvė sustojo dirbti, kai
mediena apylinkėje išsibaigė. George Wood pardavė savo
nuosavybe Čikagos nekilnojamo turto prekybos bend
rovei, kuri išdalino ežerų pakraščius į mažus sklypus
ir likusią žemę pardavė kaip žemės ūkius.
Žemės pardavimo agentai imigrantams paprastai
siūlė 80 akrų. Buvo manoma, kad šis kuklus ūkis yra
įperkamas ir galėjo iilaikyti šeimą. Užbaigęs žemės
pirkimo procesą, tėvas vykdavo vienas pasirūpinti šeimai

pastoge, kuri dažniausiai buvo rąstų namelis. Kai šeima
atvykdavo su baldais ir manta, buvo statomi kiti tro
besiai gyvuliams. Tuoj pat prasidėdavo sunkus kelmų,
krūmų ir akmenų valymo darbas. Kai pagrindiniai tro
besiai buvo pastatyti, ūkio mašinos nupirktos, pora
arklių ir viena ar dvi karvės įsigytos bei pirmieji pasėliai
įsėti, šeima buvo giliai įsiskolinusi bankui ar žemės
bendrovei.
Visa šeima jungėsi į darbą. Motina tvarkė namus
ir mielai gelbėdavo tėvui nuimti javus bei šieną. Ji taippat melžė karves ir prižiūrėjo daržą. Visuomet buvo
pakankamai maisto; ūkininko šeima pakankamai pati
apsirūpindavo. Jokia proga padidinti pajamas nebuvo
praleidžiama. Berniukai gaudavo pinigų, spąstais gau
dydami kailinius žvėrelius: audines, vandens žiurkes,
bebrus ir lapes. Merginos dirbo kaip tarnaitės
Rhinelander mieste. Prieš didžiąją depresiją tėvas
palikdavo ūkį šeimai prižiūrėti ir žiemos mėnesiais dirb
davo Čikagoje. Arba jis dirbdavo su arkliais miško kir
timo stovykloje ir parvykdavo į namus tik sekmadieniais
bei šventadieniais.
Pavasarį, kai miškakirčių stovyklos užsidarydavo,
miškų kirtėjai eidavo keliais, ieškodami ūkininko, kuris
už darbą ūkyje duoda maistą ir pastogę vasaros mėne
siais. Ūkininkai dažnai turėdavo vieną ar du dar
bininkus per vasarą.
Žemės ūkiai dažniausiai buvo panašūs: šienas, grū
dai ir bulvės buvo pagrindiniai augalai. Šienas ir grūdai
buvo šeriami karvėms, arkliams, kiaulėms ir avims.
Žemė buvo naudojama ganyklai, kol nebuvo pagerinta
pasėliams. Oneida apskrities priesmėlio žemė ypač tiko

Neseniai išgirdme priekaištą,
kad per daug vietos skiriame
laiškams iš Lietuvos „Spaudos
vajaus" temomis. Sako — pa
kaktų vieną išspausdinti, o kitų
tik vietoves paminėti, tik nori
mų knygą sąrašą pateikti. Kur
kas įdomiau skaityti užsienio
lietuvių laiškus, sužinoti, kas
kuo nepatenkintas, kas ką nori
išbarti, „taisyti" kitų klaidas,
siūlyti savo patarimus... Kam gi
pagaliau įdomu, kad kažkokio
miesteliūkščio ar kaimo biblio
tekėlė trokšte trokšta papildyti
tusias lentynas svetur išleista
lietuvių kūryba, apie kurią
prieš dešimt metų nė žinote
nežinojo...

Bindokienė

širdimi
atvėrė Lietuva. Paskaitykite
„Drauge" spausdinamus laiš
kus ne akimis, bet širdimi. Kiek
daug iš jų galima sužinoti apie
kitą mūsų tėvynės gyvenimo
aspektą, ne tą, kurį nuolat ran
dame tenykštėje spaudoje. Eltos
biuleteniuose ar grįžtančiųjų iš
tėvynės nusiskundimuose.
Tuose bibliotekų vedėjų laiš
kuose atsispindi tikrasis lietu
vio veidas — toks, kokį mes vi
suomet pažinojome, įsivaiz
davome ir ilgėjomės vėl pama
tyti, kai bus laisva Lietuva. Tai
mūsų tautietis, kuris, nors ir
vargingai gyvendamas sunkios
ekonomikos laikais, vis dėlto
rūpinasi ir dvasiniais lobiais —
yra nuolatinis bibliotekos
svečias, ieško joje knygų, laik
raščių, kurių pats nepajėgia įsi
gyti. Noras žinoti, nėra išblėsęs,
tik šaltiniai tam troškuliui
numalšinti gerokai išsekinti
okupacijos metų ir net posovie
tinio laikotarpio, kai būtiniau
sių pirmenybių sąrašuose ne
knygos, ne laikraščiai įrašyti

Galbūt kai kas nepastebėjo
prieš kiek laiko paskelbtos
„Spaudos Lietuvai" vajaus p*radžios ir dabar nelabai aišku, iš
kur, kaip, kodėl visi tie laiškai,
kartą per savaitę „užgožiantys"
„Draugo" penktąjį puslapi ir
trukdantys skaitytojams ma
lonią atgaivos valandėlę, be
skaitant laiškus. „Spaudos
Lietuvai" vajaus mintis kilo
„Drauge" esame gavę netoli
nejučiomis, bekalbant su poros šimtų laiškų iš įvairių bib
vyresnio amžiaus tautiečiais, liotekų Lietuvoje. Visuose kone
kurie visą užsienyje gyvenimo tas pats prašymas: labai norime
laiką uoliai pirko, skaitė, rinko sužinoti apie lietuvius rašytojus,
kiekvieną knygą, išleidžiamą poetus, mokslininkus, gyve
šiapus Atlanto. Juk prisime nusius, kūrusius, spausdinusius
name laikus, kai lietuviškos savo kūrybą po Antrojo pasau
knygos dukart siūlyti nerei linio karo Vokietijoje, Ameri
kėjo, ji tarytum pati įšokdavo į koje, Kanadoje ir kitur laisva
išsiilgusio tautiečio rankas, me pasaulyje. Visa ta literatūra
buvo su dėmesiu perskaityta, su nebuvo prieinama eiliniam
meile padėta į lentyną ir prižiū bibliotekos lankytojui, tad retai
rima, kad dulkės neužkristų ant kas žinojo, o dar rečiau matė ar
jos viršelio, kad netyčiukas turėjo progą ją paskaityti.
saulės spindulys neišblukintų
Kaip džiaugiasi tėvai, kai
užrašo.
pasitaiko ištekinti mylimą
Nesigilinsime, kas ilgainiui dukrelę už gero vyro (ir dar
atsitiko, kad tų knygų mylėtojų lietuvio!), kaip didžiuojasi, kai
vaikai užaugo, baigė mokslus, sūnus veda puikią žmoną. Argi
net paveldėjo savo tėvų turtą, lietuviška knyga mums nebuvo
bet nepaveldėjo pareigos ver kaip vaikas — mylėta, saugota,
tinti tai, kas jų gimdytojams prižiūrėta. Juk skaudu net
buvo gyvybiškai svarbu: lie pagalvoti, kad ji galbūt atsidurs
tuvių kalbą, lietuvišką visuome prie šiukšlių dėžės, kai mes
ninę veikla ir rašytą lietuvišką nebegalėsime jos globa pasi
žodį. Kai tėvus ar senelius pasi rūpinti. O jeigu ji atrastų
šaukė Viešpats, arba kai reikėjo „namus", kuriuose jaustųsi taip
juos perkelti į mažesnes patal pat miela, kaip pas mus buvo?
pas, lietuviškos knygos likdavo
„Spauda Lietuvai" vajus yra
benamės, kaip į gatvę išvytas
kaip
tik geras kelias pasirūpinti
šunelis ar išmestas pro duris
savo
mylimų knygų likimu.
kačiukas.
„Draugas"
kartu su „TransNedrįstame tvirtinti, kad jau
pak"
yra
pasiryžęs
jas persiųs
nesniųjų lietuvių tarpe nėra
ti
pasirinktai
bibliotekai
arba
„knygoholikų", bet jie greičiau
savo
nuožiūra,
jeigu
knygų
savi
išimtis, negu taisyklė. Jie jokiu
ninkas
bibliotekos
neparenka.
būdu negalėtų surasti visoms
atliekamoms" lietuviškoms kny Pasiuntimo kaina palyginti
goms vietos savo namuose. maža, patarnavimas patogus, o
Nepakaktų joms lentynų ir jau nauda — savaime suprantama
mūsų turimuose archyvuose, — milžiniška skaitytojams
tad turime džiaugtis, kad staiga Lietuvoje ir mums patiems, ga
plačiai mylintį glėbį užsienyje lintiems savo knygas padovano
išleistoms lietuvių knygoms ti tiems, kurie jų trokšta.

auginti bulvėms. Vagonai bulvių buvo vežami į did pakaitomis McNaughton lietuviai lankydavo VVoodboro
miesčių daržovių sandėlius.
lietuvius.
Pienas buvo svarbus šeimos pajamų šaltinis. Grie
Savaitgaliais svečiai iš Čikagos buvo maloniai
tinė, atskirta nuo pieno, buvo vežama į Green Bay pie sutinkami su apkabinimais ir pasibučiavimais. Jei mie
nines. Liesu pienu šėrė kiaules. Vėliau įmonė gojimui vietos viduje trūkdavo, vyrai miegodavo ant
Rhinelander mieste naudodavo nenugriebtą pieną.
šieno. Išvargintiems triukšmingo ir painaus miesto
Kiaulės buvo auginamos daugiausia šeimos mai gyvenimo, dar taip neseniai palikusiems ramią tėviškę
tinimui. Rhinelander mėsinės supirkdavo perteklių. Lietuvoje, svečiams buvo labai malonu ir nostalgiška
Augimo sezonas buvo daug per trumpas geram praleisti savaitgalį šiauriniame Wisconsine. Šeimi
kukurūzų derliui. Tas ribojo kiaulių auginimą. Kiaulės ninkas su pasididžiavimu rodydavo miesto svečiams savo
buvo skerdžiamos ūkyje. Iš mėsos gaminamos dešros, trobesius, gyvulius ir javus. Ekonominės krizės metu
kumpiai ir lašinukai. Mėsa buvo mirkoma druskos skie pavydus pusbrolis tikrai suprato pranašumus sotaus ir
dinyje, po to stipriai rūkinama
savarankiško kaimo gyvenimo, palyginus su nedarbu
Lietuviai sugebėjo paįvairinti savo maitinimą ir gausiomis „sriubos virtuvėmis" mieste.
daugybe laukinių grybų ir uogų, kurios gausiai augo va
Vaikai lankė vieno kambario kaimo mokyklą.
saros mėnesiais. Avietės augo miško juostose, paliktose esančią kryžkelėje, vieną ar dvi mylias nuo namų.
miškakirčių.
Pamokos mokykloje buvo nuo 8 vai. ryte iki 4 vai. po
Mėlynės augo išdegusio miško plotuose. Po kiekvieno pietų su vienos valandos pertrauka priešpiečiams ir
lietaus augdavo naujas valgomų grybų derlius. Daugy dviem 15 minučių pertraukomis. Po pamokų vaikai
bę bruknių pririnkdavo pelkėse prie Wisconsin upės. skubėdavo namo, nes reikėjo gyvulius šerti ir malkų at
Konservuotos stiklainiuose, uogos buvo naudojamos nešti į vidų. Buvo sunku eiti į mokyklą šaltą šiaurės
žiemos mėnesiais.
Wiaconsin žiemą, kai pusnys dažnai užblokuodavo kelius
Woodboro viešbutis, kurio savininkė buvo ponia ištisoms dienoms.
Penerouski, buvo visokių vietinių įvykių centras.
Vyresni vaikai, kurie lankė vidurinę mokyklą.
Pietūs ir pokyliai buvo dažni, muzika ir šokiai trukdavo gyvendavo Rhinelande Praleidę savaitgalį namie.
visą naktį. Susigūžę rogėse, šeimos grįždavo namo pilko pirmadienį grįždavo į Rhinelander, ant pieną nuvežuje žiemos ryto aušroje, nes karvės jau laukė melžėjų. sio sunkvežimio. Mokslas buvo labai vertinamas.
Vasarą kaimynai susirinkdavo ūkyje pasivaišinti. Lietuviai buvo miesto ir mokyklų komitetuose ir įkalbė
Muzikantas būdavo pakviečiamas groti lokiams. Važiuo davo savo vaikus būti mokytojais, daktarais ir
dami savo fordais, raitytais, dulkėtais keliais, ant kurių verslininkais.
dar neseniai buvę traukinėlio bėgiai miško išvežimui,
f Bus daugiau i
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DIEVAS, MOKSLAS,
TĖVYNĖ
Po penkiasdešimt nuoftmios prievartos, p***—I-^I-IĮ
ir persekiojimo metų (vairios
Lietuvos vienuolijos paga
liau viešai, kartais netfarsu
didelėmis kliūtimis, bet visvien sukruto ne tik rūpintis
savo vienuolijų sugriautais,
r^^ni^istdabar «***»•< ^Hr at
gautais arba naujaia sta
tomais pastatais, bet ir pasi
naudodamos atsivėrusiomis
galimybėmis, ypač doaniai
ištiesiama Vakarų paaauHo
nuoširdžia ir dosnia lietuvių
brolių ir seserų pagalba, pra
dėjo savo narius siųsti i užsie
ni praplėsti savo akirati sem
tis tiek mokslo žinių, tiek ir
pasirankioti dvasinių lobių.
Lemonte, ką tik po paskaitos
pakalbinome ne vienam atei
tininkui ir šiaip kai kuriai
Lietuvos jaunimo danai getai
pažistsmą Nekaltai Pradėto
sios Švc. M. Marijos Varg
dienių seserų vienuolijos
seserį Daivą Kuzmickaite,
jaukiuos laikas atvažiavusią
į JAV:

C L A S S I F I E D GUIDE

— Kadangi pirmą kartą su
Jumis kalbamės, pinniaoauv
sesele Daiva, bent trumpai
supažtadikite •kaitytojo* su
savo biografija ir pasirinkto
jo vienuolinio pajausimo
svarbiausiomis priežastimis,
dingstimis bei tikdaia.
— Gimiau ir užaugau Mari
jampolėje su dviem seserimis.
Tėvai — paprasti, ramūs
žmonės. Abu kilę iš kaimo.
Todėl ir vaikystėje vasaras pra
bėgdavo mamytės tėviškėje.
Marijampolėje baigiau Peda
gogine mokyklą. Po to Vimiuje
studijavau Pedagoginiame in
stitute priešmokykline peda
gogiką ir psichologiją. Dirbau
vaikų darželyje, vėliau Mari
jampolės pedagoginėje mokyklo
je. Atgimimo laikais maloniau
sias darbas buvo su ateitininkų
organizacijos vaikais ir jau
nimu, taip pat ir Caritas organi
zacijoje. Prieš trejetą metų
pradėjau studijuoti Socialinės
rūpybos ir studijų centre prie
Vytauto Didžiojo universiteto
socialinį darbą.
Nežinau, ar galėčiau pasa
kyti, kodėlrinkausivienuolinį
gyvenimą. Manau, kad Dievas
mėgsta paišdykauti. Jis pasi
rinko. Dar vaikystėje žinojau,
kad būsiu sesuo vienuolė. Dėl
ko? Sunku pasakyti. Dievo
dvasia pučia, kur nori... Man
pačiai tai yra paslaptis, kuri
pamažu metai iš metų veriasi.
Kad atsidūriau Šioje vienuo
lijoje, manau, jog didžiausia
„kaltininkė" buvo senutė seselė
Juozapa, kuri rengė mus su
seseris pirmajai Komunijai. Jos
šventas gyvenimas ir Dievo
meilė mums, judriems moki
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niams, svieste švietė. Ji buvo
pirmoji, kuriai patikėjau savo
pašaukimo paslaptį.
— Kur ir kaip Jūsų slapto
vienuolinio gyvenimo die
nomis pasireiškė veikla?
— Marijampolėje gyvenusios
Vargdienių seserys buvo
pagrindinės katalikų vaikų ir
jaunimo mokytojos bei švietėjos.
Seserų namų palėpėse ir knygų
lentynose mes rasdavome
Nepriklausomybės laikais leis
tus žurnalus, knygas. Dažnas
svečias mūsų namuose buvo ir
„Kataliku Bažnyčios Kronika",
kurią taip pat seserys parapi
jiečių tarpe platino. Maloniau
siai prisimintos kelionės į Lietu
vos šventoves, minėjimus.
Seserys kūrė naujas tradicijas:
susikaupimus, bendras ir atski
ras paskaitas — konferencijas
mergaitėms ir vaikinams, būsi
moms ir jaunoms šeimoms,
kurias skaitydavo kunigai J.
Kauneckas, S. Tamkevičius, A.
Svarinskas, K. Brikus ir kt.
Man labiausiai atmintin įstrigę
kunigų J. Zdebskio, J. Borutos,
S. Tamkevičiaus (darbar arki
vyskupo) ir R. Repšio susitiki
mai su jaunimu įvairiuose ren
giniuose: Naujųjų metų šven
time, Rugsėjo pirmosiose Mi
šiose ar susikaupimuose. Taip
pat iškalbinga buvo tylaus
marijono kunigo P. Šulskio,
rusų kareivio peršauto, kančia.
Nemažai mūsų renginių vyk
davo jo lovos pašonėje. Žinome,
kad šio kunigo namuose veikė
ir slaptoji pogrindžio kunigų
seminarija, kurioje studijavo ne
tik Lietuvos, bet ir Ukrainos
jaunuoliai. Vasaromis įvai
riuose piliakalniuose švesdavome Jonines, kartais sekma
dieniais surengdavome valsų
popietes.
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Pagryžuvio dvaro rūmai.

mokytoja, ir draugė. Žinojom,
kad ją galime dieną naktį
trukdyti, prasyti jos pagalbos.
Man ši sesuo — seseriškosios
tarnystės, nesustojančius prie
vienos grupės žmonių, idealas...
— Kaip ir kokiu tikslu Jus
atvažiavote į Čikagą?
— Pagrindinis tikslas — pa
sisemti praktinės ir teorinės
darbo patirties. Šie mokslo
metai Loyola universitete yra
dalis mano sociologijos dokto
rantūros programos.

— Štai Jus Palaimintojo
Jurgio Matulaičio lietuvių
kataUkų misijoje sausio 19 d
skaitėte paskaitą apie savo
vienuolijos įkūrėją. Ar tai
atsitiktinė Ir reta proga, ar
J u s daugiau įsijungėte į šios
krašto visuomenės gyve
nimą, katalikiška veiklą?
— Man šie metai — naujų
patirčių ir išgyvenimų lobynas.
Gaila, bet į darbus lietuviškoje
karališkoje veikloje įsijungiu tik
dalinai: šeštadieniais talkinu
seserinis šeštadieninėse mokyk
lose dėstyti tikybą ir kartais
sudalyvauju ateitininkiškuose
ar mūsų misijos renginiuose.
Dabar pagrindine pareiga
laikau studijas.

pagalbos tėvynei organizavimu
unikalus, ypač, kad tęsiasi
dešimtmetis iš dešimtmečio.
Savanoriškas dalijimasis savo
idėjomis, laiku, darbu, gėry
bėmis mums šiandien labai
aktualus ugdant laisvos valsty
bės pilietį, sąmoningą kataliką
— Kokius gerus Jaunimo
gyvenimo poslinkius Jus, s.
Daiva, dabar galėtumėte iš
vardini ir pasiūlyti tiems
Jūsų bendražygiams, ku
riuos palikote gimtojoj*
žemėje?

— Kokia Jūsų mokslinio
— Draugų ir bendraminčių
darbo tema, kaip sekasi ją
gražiausi bruožai; brendimas ti
rašyti ir kodėl Jus tokią temą
kėjime, atkaklus, atviras ir vil
pasirinkote? Ar tatai bus
tingas
tiesos ir teisingumo ieš
vien tik mokslinio darbo
kojimas,
ištvermė prisiimtuose
privalomas reikalavimas, ar
—
Kasšiajnelbustoiikataįsipareigojimuose,
naujovių die
manoma ji kur nors praktialikiikojo
gyvenimo
veiklos
gime,
dalijimasis
įvairiomis
kai panaudoti, Išspausdinti ir
Jus labiausiai sudomino ir patirtimis bendraamžių ir jau
pan.?
ką noBėtumate i i šios patir nesniųjų tarpe, atlaidumas,...
— Mano pasirinktoji darbo ties panaudoti Lietuvoje?
Sąrašas be pabaigos. Labai no
tema „Socialinio darbuotojo
— Pirmiausia į akis krito pa risi mums visiems palinkėti
vaidmuo ir uždaviniai bendrojo sauliečių sąmoningas ir atsa- galutinės Tiesos ir Gėrio per
lavinimo mokykloje Lietuvoje". kingaa darbas katalikiškoje galės.
Socialinis darbas kaip profesija visuomeninėje veikloje: aktyvus
Lietuvoje yra naujas. Todėl yra dalyvavimas liturgijoje, parapi Redakcijos ir savo vardu
labai svarbu pirmiausia ištirti jos gyvenime. Taip pat nega nuoširdžiai dėkojama u i
ir nustatyti šio darbo pagrin liu atsistebėti lituanistinių
dines funkcijas, uždavinius ir mokyklų mokytojų, ateitininkų gal baigt*, savo viešnage
galimybes, kad būtų galima ir skautų vadovų ir globėjų užjūryje ir vėlei vaisingai įsi
žengti pirmąjį žingsnį — kurti nenuilstamu ir kūrybingu dar jungti į Lietuvos gyvenimą,
socialinio darbo paslaugų sis bu, č i a gyvenančių lietuvių kur Jus esate laukiama tiek
temą mūsų mokyklose. Pagrin rūpestis lietuvių kalbos ir tra savo vienuolijoje, tiek ir
dine tyrimo dalį atliksiu India dicijų išsaugojimu, ryšio su ldtur.
'Kalbėjosi
nos valstijoje, kur socialinis dar Lietuva palaikymu, įvairios
kun. K. A. Ambi
bas klesti jau daugiau nei
dešimtį metų. Ši valstija pasi
rinkta dėl to, kad yra dar
socialinio darbo mokykloje
TRANSPAK
mielai patarnaus
tradicijų kūrimo vyksme, pa
W W
Lietuvos Našlaičių globos komitetas
lyginus su daugeliu kitų Ame
J K
nori supažindinti su Raimonda.
rikos valstijų. Apie darbo
spausdinimą dar negalvoju. Pir
rf|
H»V Ji gimusi 1986 metais, yra sveika,
ma reikia jį parašyti. Pats socia
^ ^ 3 B S F % linksmutė, malonaus būdo ir ypač
linis darbas yra labai praktiška
mėgsta skaityti.
ir Lietuvai reikalinga pagalbos Tėvelis miręs, o motina paliko vaikus Dievo valiai.
žmogui sritis.
Raimondą augina močiutė, pusiau paralyžuota, pensijos
amžiaus. Gyvenimas labai sunkus, - dienos prašviesėtų
— Kokios, Jūsų nuomone,
avus maisto siuntinį,
paL Jurgio Matulaičio dory
iuntinys našlaičiams: dešra, mėsos konservai, vaisių
bės ar gyvenimo ir veiklos
sultys,
kakava, javainiai, riešutinis šokoladinis sviestas,
sritys J u s domina, žavi, šiuo
sausainiai,
saldainiai, vitaminai. $ 4 9 . meto itin reikalingos ir jomis
Čekiai
rašomi
Lithuanian Orphan C are
sekti linkėtumėte visoms
savo vienuolijos seserims ir Iš Tytuvėnų bibliotekos rašo: "Spauda Lietuvai - labai
Lietuvos jaunimui i i j ų vertingas projektas. Mūsų jaunimui užsienio lietuvių
mokytis?
knygos atidarys visai naują pasaulį!"

Kai išvažinėjome į studijas,
visi draugai susitikdavome
seserų namuose pasidalinti
įspūdžiais, naujomis žiniomis,
perskaityta iš Vakarų gauta J.
Girniaus, A. Maceinos, kun. S.
Ylos ir kitų rašytojų literatūra.
įvairių vienuohjų seserys kar
tu lankėme pogrindyje veiku
sius katechetinius kursus. Tais
tarybiniais metais mes, jauno
sios seserys, nebuvom „vadės".
Buvom savo bendraamžių dalis,
vyresniųjų seserų ir šviesuolių
kunigų brandinta.
— Kaa J o s paskatino dau
giau dėmesio skirti Jaunimui,
kuriam Išties nūnai dar daug
kur trūksta ir reikia gabių,
sumanių ir pavyzdingų
vadų?
— Savęs jokia vade nelaikau.
Marijampolėje visi bendraam
žiai, buriami sesei -s Verutės,
sukomės bendrame rate. Ši
sesuo mums buvo ir sesuo, ir

t

— Mane labiausiai domina
palaimintojo J. Matulaičio
bažnytinė socialinė veikla ir vie
nuolinio gyvenimo doktrina.
Man tai neišsemiami lobiai.
Kiekvieną kartą skaitydama
monografijas apie arkiv. Jurgį
ar jo paties dienoraščius, randu
vis naujas perspektyvas
saviems požiūriams, darbams ir
idėjoms. Palaimintojo asmuo
tiek įvairialypis, kad nedrįsčiau
ką nors ii savos pusės kitiems
primesti. Tik galiu patvirtinti,
kad šio Dievo Žmogaus gyve
nimo ir darbų studija varta
mūsų laiko.

namas: 200 kv.m. ploto. Naujas,
pastatytas 1995 m.; mūrinis, 4 mieg.
2 vonios, didelis rūsys pagal vak
Europos įrengimą ir stūiu, gražiai
išdėstytas su baldais. Dvigubas
sklypas, aptvertas, vieno auto garažas
po namu, du balkonai. Kiemas apso
dintas. Graži aplinka, arti autob. sto
ties. Parduodu dėl ligos.
K a t e $200400. Info tei 7U-MHM*
arba rašykite LMdmaMV
aassaaaaaaaCte.
Dana Posnt,CA 92129

FOR BENT
Brighton Parke, nebrangiai priimu
gyventi vieną arba dvi moteris, ku
rios būna savaitgaliais. Kreiptis nuo
10 vaL ryto tel. 773-376-6074

4 kamb. butas
Tel. 77M71-0720

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MASINAS. ŠALDYTUVUS.
ŠILDYMO SISTEMAS,
VIRYKLAS. ORO VĖSINTUVUS.
H. Decfcya
Tai. 773-SaS-6*24

IEŠKO DARBO
ravukanof
su psdrin raorangiai DAŽO,
M.YTBLU, VALO butus

Galiu prižiūrėti vaiką
savo namuose

ffri ssnrafaSi t1aaatfwsasMafaBafasar^Bl

Tst,rTTOM«»tTS

TeL: 773*27-9086
Matant aato bet kokio darbo.
Gali prižiūrėti ligonius, senelius
Skambinti nuo 6 VaL vakaro,
teL 773-471-0521

KovakaAaaocLktLCPA
užpildo ir paruošia pajamų, mokesčiu
formas atskiriems asmenims,
kurptu adjoms ir "paimetmliips".
Informacijai skambinti:
t s l 630-910-t2*5,

MI8CELLANEOUS

GOVT FORBCLOSBD1
fromper»nieson$l.DelinquentTax,
Repo's, RECys. Your Area. Toli Free
l-«0-218-*)00 Ext H-2415
for eurnent hstings.

SHZEDCAKSfrom$175.
Porsches, Cadillacs, Chevys, BMWs,
Corvettes. Also Jeeps, 4WD"s. Your
Area. ToU Free 1-800-218-9000 Bet
A-2415 for eurrent listings.

SKELBIAME „DRAUGO"
PRENUMERATORIŲ VAJŲ
JAV LB Kultūros taryba su Lietuviu fondo pagalba, įver
tindama periodinės ItetnvBkos spaudos svaiba užsienio Itetuvių
tautinės savimonės palaikymui ir naujų vfcuomenės nariu
pritraukimui bei apjungimui, skelbia 1996 m. Spaudos vajuSavo ruožtu, „Draugo" sdmiiustiadja bei redakcija, įver
tindama Kultūros tarybos bei lietuviu fondo paramą lietuviu
periodinei spaudai skelbia nauju prenumeratorių vajų. Vajaus
ssjygos yra tokios:
1. terminas — nuo i.m. rugsėjo 1 d. iki 1997 m. sausio 31 d
2. mstfaus prenumeratos mokestis už nauja prenumetsta yra
65 doL JAV LB Kultūros taryba ir Lietuvių foridas prte kiekvtenos
naujos prenumeratos „Draugui'' prisidės su 20 dol., „Draugo"
edmiruėuacųa kiekvienai daro 10 dol. nuolaida.
Prašom* užpildyti Oa epauadfosma formafrkartu su čekiu
Draugui''. Čekius rašyti „Draugo" vardu.

"Spauda Lietuvai" knygų vajų vykdo "Draugas" su
Transpak. Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai bibliotekai
į Lietuvą <59 sv., minimumas $25.00. Čekiai rašomi
"Spauda Lietuvai"

Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo
dienos j gavėjo rankas per 2 - 5 dienas
Maisto siuntiniai: du patys populiariausi - tai
55 svarų įvairaus maisto už $98.- ir šventinis už $49.Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO,
komercinės siuntos.
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 6 0 6 2 9
Telefonas: ( 7 7 3 ) 838-1050; Fax (773) 838-1055

JAV LB Kahtras tary:
mokesti tBvao
-Pavarde

Va

su čekiu srutti:
•365 W. *3rd
IL ė0fc2»

Atstovybe Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27
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LAIŠKAI
BIBUOTEKA VIENINTELIS KULTŪROS
ŽIDINĖLIS
Esu labai sujaudinta Jūsų kil
nia misija padėti Lietuvos bib
liotekoms. Iš tiesų mūsų knygų
fondai labai skurdūs. Mūsų vy
riausybei vis neatlieka pinigų,
o gal ir noro padėti bibliote
koms. Tačiau nereikėtų pamirš
ti, kad dabar biblioteka beveik
vienintelis kultūros žiburėlis
likęs kaime.
Šiauduvoe kaimo biblioteka
įsikūrusi Šilalės rajone, netoli
Laukuvos miestelio. Bibliotekos
aptarnaujamame mikrorajone
gyvena apie 1,000 gyventojų.
Tai gyvenvietė, prisiglaudusi
prie Maironio apdainuoto Die
vyčio kalno ir ežero, kur prieš
kariniu laiku vykdavo labai
gražios ir linksmos gegužinės.
Jas organizuodavo Šiauduvoe
dvaro ponas Juozas Kondrotas.
Iš šių vietų yra kilę du iškilūs
žmonės, kurie gyvena ir dirba
Amerikoje, tai dvasiškiai S.
Žilys ir A Rubšys. Būtų neap
sakomas džiaugsmas biblioteko
je turėti Jų išleistas knygutes,
nes mūsų turimomis žiniomis
prelatas S. Žilys ir rašytojas, ir
poetas, o kunigas A. Rubšys —
Senojo Testamento vertimo į lie
tuvių kalbą autorius. Gal yra jų
pačių išleistų kokių nors knygu
čių arba apie juos kur nors ap
rašyta. Tai papildytų kraštoty
rinę lentynėlę „Mūsų kraštiečtai-užsienyje".

^••p

DRAUGAS, antradienis, 1997 m. vasario mėn. 4 d.

nantis anglų kalbą. Moksleivių
kalbos lavinimui neturime nei
vienos anglų kalba parašytos
knygos. Būtų labai gerai leng
vesnio turinio romanai, apysa
kos, apsakymai. Taip pat netu
rime pažintinių knygų mokslei
viams (ir ne tik moksleiviams)
apie Ameriką, jos šalis, miestus,
gamtą. Nebūtinai lietuvių kal
ba parašytų.
Būtų labai įdomu biblioteko- .
je turėti bent kelis lietuviškus
žurnalus, laikraščius, leidžia
mus pas Jus (kad ir senesnių
metų). Mūsų žmonėms būtų
labai įdomu susipažinti kaip ir
kuo gyvena mūsų tautiečiai ten
toli toli už jūrių marių...
Janina J o k u b a u s k i e n ė
Šiauduvoe kaimas
LABAI PAGEIDAUJAME
UŽSIENIO LIETUVIU
KNYGŲ

^^

A.tA.
MYKOLINA ŠEMBROTAITĖ

Vasario 16 (Vokietijoje) gimnazijos mokiniai po kai.dmic koncerto.

Nuotr Marytės Šmitienės

Mūsų biblioteka įsikūrusi pasiūlymu atsiųsti mums lei Brazdžionio, M. Katiliškio, A gimtąjį kraštą mylintys žmonės.
1937 metais. Per tą laikotarpį dinių. Kartu tarėmės, ko norė Aisčio, A. Škėmos, H. Radaus Daugumai Jūsų Dainavos šalis
labai daug kas keitėsi: ir fondai, tume, pageidautume. Šiuo metu ko, K. Bradūno, Jurgio Baltru — tai šviesūs vaikystės, jau
nystės prisiminimai, prarastų
ir darbuotojai, ir patalpos. Aš Lietuvoje išleidžiama labai šaičio, Antano Giedriaus.
gimtųjų namų ilgesys.
Žurnalų
lietuvių
arba
anglų
buvau surinkusi išsamią me daug leidinių, kurių įvairumo
Mieli tautiečiai, įvairių ne
kalba
apie
mezgimą,
siuvimą,
džiagą apie biblioteką ir para stoka negalima skųstis, įačiau
gandų
vedami palikote savąją
madas,
namų
ūkį,
buto
interje
šiusi istoriją. Dabar biblioteka aprūpinti jais bibliotekas (ypač
jau aštuoneri metai įsikūrusi provincijoje) nėra galimybių, o rą, namų aplinkos tvarkymą, gimtinę, išskridote, išsibarstėte
erdviose patalpose. Turime 14 nusipirkti — ne kiekvienam apie įžymius žmones rašytojus, po platųjį pasaulį, turėdami viltį
greitai sugrįžti. Tačiau ta ne
tūkst. spaudinių fondą. Ji yra pagal kišenę. Pastaruoju metu aktorius.
Iš anksto Jums nuoširdžiai dė lemta geležinė uždanga, nusilei
vienintelė biblioteka Dotnuvo labai trūksta lietuvių išeivijos
dusi ant Lietuvos, ilgam dirbti
je, todėl lankytojų netrūksta. rašytojų (B. Brazdžionio, Aisčio, koju.
Laima Seliatyckienė nai atskyrė mus nuo J ū s ų
Mūsų bibliotekoje labai popu M. Katiliškio, K. Bradūno ir kt.)
Trakų Vokė džiaugsmų ir rūpesčių, nuo Jū
liarios išeivių rašytojų knygos. kūrinių, bei visais laikais
sų, saugojusių lietuvybę, dide
Skaitytojai labai mėgsta: A. mėgiamų P. Cvirkos, Šatrijos
VISAIP STENGIAMĖS
lius dvasinius turtus, nuo kul
Škėmos, M. Katiliškio, L. Su Raganos, S. Nėries, V. M. Pu
GAUTL KNYGŲ
tūrinio,
literatūrinio jūsų gyve
temos, A. Gustaičio, A. Ny tino raštų. Būtume labai
nimo.
Perskaitėme Ižurnale „Tarp
kos-Niliūno, K. Bradūno, H. Na- dėkingi ,gavę meno albumų,
Žinome, kad visada Jums rū
gio, P. Orintaitės, K. Almeno, E. muzikos, geografijos' encik# knygų" apie Amerikoje leidžia
pėjo
Lietuva, kaupėte ir saugo
mo
laikraščio
/.Draugas"
redak
Cinzo, B. Pūkelevičiūtės, A. lopedijų. Būtų labai reikalinga
Vaičiulaičio, S. Santvarko, I. turėti tikras žinias apie Lietuvą, cijos ir firmos •,',Transpak" pa jote apie ją įvairias knygas, Lie
Šeiniaus, J. Savickio, B. Braz nes dabar bibliotekoje teturime skelbtą vajų „Spauda Lietuvai" tuvos rašytojų kūrinius, dauge
Gyvenvietėje yra devynmetė džionio, S. T. Kondrato, J. Ais „Lietuvišką tarybinę enciklope ir nutarėme pasinaudoti šia ga lis Jūsų patys pasirinkote lite
mokykla, kurioje mokosi 130 čio, A. Mackaus, J. Švabaitės ir diją"... Skaitytojai labai džiaug limybe. Mūsų Biblioteka yra gy ratų kelią.
Gerb. tautiečiai, mes Alytaus
moksleivių. Mikrorajone nema kt. kurinius. Bet mes turime tik tųsi, turėdami galimybę pavar venvietėje, kurioje gyvena 1,650
žai moksleivių, kurie lanko po vieną, kitą šių autorių, kny tyti albumą apie lietuviškas gyventojų. Biblfebtekos fonduose rajono viešoji biblioteka ruo
Šilalės vid. mokyklą arba Lau gą. Todėl negalime visiems pa bažnyčias, kuris i š l e i s t a s turime 12,34* egzempliorių šiamės tapti Alytaus apskrities
kuvos gimnaziją. Turime dide dėti. Labai ši literatūra reika Amerikoje. Darbščiosios mūsų knygų. Paskutiniaisiais metais viešąją biblioteka, kurioje jau
lius, gražius kultūros namus, linga moksleiviams, nes jiems moterys pageidautų mezgimo, knygų gavimas" bumažėjo iki mi dabar kaupiama visa medžiaga
dabar vadinamus laisvalaikio šie atskiri autoriai įeina į mo nėrimo, siuvinėjimo, siuvimo nimumo. Visokiais įmanomais apie Dzūkiją, jos žmones, iš jos
būdais stengiamės savo fondus kilusių rašytojų knygos, įvairūs
salėmis, kur be šventinių ren- kyklines programas. Taip pat knygų ar albumų.
papildyti. Todėl ir šiuo atveju periodiniai leidiniai, taip pat do
guaiųkiekvieno mėnesio pirmą labai trūksta išeivių literatūros
Mūsų bibliotekos kieme —
jį skemadienį Laukuvos parapi kūrinių vaikams. Trūksta B. devynmetė mokykla, o jos prašome tautiečių padėti. Mums kumentinė medžiaga apie Dzū
jos kunigas Jurgaitis aukoja šv. Brazdžionio, V. Tamulaičio, K. mokiniai — bene gausiausia būtų pageidaujamos knygos iš kijos kraštą nuo seniausių laikų
Mišias negalintiems dėl sveika Giedriaus, A. Vaičiulaičio, J. skaitytojų dalis. Labai reikėtų šių skyrių: grkžinė literatūra, iki dabar. Labai norisi mūsų
tos ar kitų priežasčių atvykti į Mackevičiaus-Nord ir kitų rašy literatūros, ugdančios jaunimo vaikų literatūra, knygos iš isto bibliotekoje sukaupti kuo išsa
pamaldas Laukuvos bažnyčioje. tojų kūrinių vaikams. Labai meninį skonį, supažindinančios rijos mokslo, geografijos moks mesnį kraštotyrinį fondą tuo pa
Gyvenvietėje yra paštas, felče reikalingi įvairūs anglų kalbos su gimtinės praeitimi, papro las, gamtos mokslai, menas, čiu įprasminti Jūsų darbą, kau
sportas, žodynai, žinynai, enci piant ir saugojant istorinį ir
žodynai. Būtų labai gerai gauti
rinis punktas.
čiais, tradicijomis, iškiliomis klopedijos.
kultūrinį mūsų tautos palikimą.
kraštotyrinės
literatūros,
t.y.
Tai tokia maždaug būtų Šiau
asmenybėmis, skatinančios
Mieli kraštiečiai, kam nesun
literatūros
apie
Dotnuvą,
Kė
Jeigu atsirastų knygų ir spau
duvoe kaimo „panorama". O
meilę savo kraštui. Jau minė
ku
skirtis su ilgą laiką saugoto
dainių
rajoną.
Labai
reikėtų:
1.
dabar apie knygas. Nežinau nei
jau, kad nemaža dalis skaitytojų dinių, tinkančių mūsų biblio mis knygomis, laikraščiais, žur
„Lietuvių
enciklopedija"
—
Bos
ką rašyti, nei ko prašyti, nes pas
yra nelietuviai, todėl, pagal tekai, mes būtume Jums labai nalais prašome jus šiuos leidi
mus sklando net anekdotai, jog ton, 1953, tomas 5; 2. „Mūsų galimybes ir leidiniai gali būti dėkingi. Jūsų dovanotoms kny
nius padovanoti mūsų bibliote
Amerikos lietuviai net maldose Lietuva" — Boston, 1984, tomas lietuvių ar lenkų išeivių ori goms bus skiriamas ypatingas
2;
3.
Akiras-Biržys
„Lietuvos
dėmesys ir įvertinimas. Mums kai.
prašo, kad „saugok, Dieve, nuo
ginalo kalba.
miestai
ir
miesteliai".
Kėdainių
Manome, kad jie labai bus
karo, maro ir nuo lietuvių iš
Mielieji, iš anksto dėkojame brangi kiekviena knyga ir kiek
Lietuvos..." Žinoma, aš juokau apskritis. Tomas 3 - 1934 m. Jums už paramą, kurios pra vienas spausdintas žodis! Lie naudingi mūsų skaitytojams,
Gal ką nors būtų galima gauti
kame Jums dėkingi už tokį kil ypač augančiai kartai, kuri iki
ju, bet ir suprantu, kad tik Jūsų
apie
Dotnuvos vienuolyną, baž šome. Būsime dėkingi ir už tai, nų darbą.
šiol neturėjo galimybių išsa
dideliu rūpesčiu ir begaliniu
ką jūs parinksite savo nuožiūra.
miau susipažinti nei su mūsų
noru padėti savo tėvynainiams nyčią?
Nijolė
Čaplikienė
Sėkmės Jums reikalingame ir
Lietuvoje nors kiek atsigauti
Vieciūnų kaimo biblioteka tautos istorija, nei su užsienyje
Iš periodikos, kuri leidžiama kilniame darbe!
gyvenančių rašytojų kūriniais.
dvasiškai, galimi tokie dalykai. JAV lietuvių kalba, mano bib
Jadvyga Rybakovą
DZŪKAI
MYLI
IR
KNYGAS
Aš gavusi pranešimą, kad Jung- liotekos skaitytojai nieko nėra
bibliotekos vedėja
Virginija M a č i u l i e n ė
tinėse Amerikos Valstijose vartę. Todėl palieku jums spręs
Graži mūsų Dzūkija. Čia gy
Alytus
leidžiamo lietuvių dienraščio ti, kas būtų mums įdomiausia ir
JUMS RAŠAU IŠ
vena darbštūs, nuoširdūs savo
„Draugo" administracija orga vertingiausia Lietuvoje.
TRAKU VOKĖS
nizuoja vajų „Spauda Lietu
Trumpai apibūdinau, kas bū
Šiek tiek apie mūsų bibliote
vai", net susigraudinau. Ačiū tų mums įdomiausia ir reikalin
ką.
Trakų Vokės biblioteka yra
A.tA.
Viešpačiui, pagalvojau, mes ne giausia. Dar norėčiau pažymėti
20
km
nuo
Vilniaus,
vykstant
į
vieni, mes visi kartu su išblaš ir tai, kad labai būtų įdomios ir
Dr. JONUI REINIUI
kytais po pasaulį tautiečiais, vertingos knygos, išleistos JAV, Trakus. Trakų Vokė yra nedide
tikrai pakilsim kitokiam, pras- apie seniai išvykusius iš mūsų lė gyvenvietė, kurioje gyvena
Fronto Bičiuliui
beveik 2,000 gyventojų, yra vi
mingesniam gyvenimui.
Lietuvos rašytojus, menininkus, durinė mokykla, kultūros na
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo šeimai ir
Bibliotekos fondai labai „sky istorikus, mokslininkus. Ir šiaip mai, seniūnija, meteriologijos
lėti" ir kada juos galėsime kitus nusipelniusius lietuvius, stotis. Taip pat yra grafo J. Tiš
artimiesiems.
turėti tokius, kokius privalo tu gyvenančius JAV.
kevičiaus rūmai, kuriuose da
Čikagos Lietuvių Fronto Bičiuliai
rėti normali, lietuviška biblio
Manau, kad trumpai apibūdi bar yra Lietuvos žemdirbystės
teka, tai vienas Dievas težino. nau, ko mes laibiausiai norėtu mokslinio tyrimo institutas.
Juk tarybiniais laikais parašy me savo bibliotekos fondams Apie šiuos rūmus, apie parką aš
tos knygos visos daugiau ma papildyti. Iš anksto labai dėkoju rinkau kraštotyrinę medžiagą ir
žiau „sugadintos". Bibliotekai bibliotekos skaitytojų ir savo esu parašiusi kelis darbus.
A.tA.
trūksta lietuvių rašytojų knygų vardu. Kuo geriausios sėkmės
Bibliotekoje aš dirbu 21 me
iš prieškarinės Lietuvos, taip Jūsų darbuose ir asmeniniame
RŪTAI JARUŠEVIČIŪTEI
tus. Šiuo metu biblioteka yra vi
pat Lietuvos išeivijos knygų, gyvenime. Nekantriai lauksiu
durinės mokyklos patalpose, to
GRAUŽINIENEI
prašytų Lietuvos okupacijos atsakymo.
dėl pagrindiniai skaitytojai yra
metais. Gal yra žymių išeivijos
Virginija Bagdoniene mokiniai ir mokytojai, nors
Netikėtai Amžinybės t a k a i s i š k e l i a v u s vyrą
rašytojų, kurių mes net nežino
Dotnuva nemažai skaito ir gyvenvietės
me.
VYTAUTĄ ir brolį ANTANĄ J A R Ū N Ą su jų
PIRKTI - NE MŪSŲ
gyventojų. Iš viso bibliotekoje
Labai norėtųsi bibliotekoje tu
šeimomis, n e t e k i m o skausmo p r i s l ė g t u s , šir
KIŠENEI!
skaito 350 skaitytojų.
rėti tikrą, lietuvišką Bostone
dingiausiai užjaučiame.
Jeigu Jus sudomino mūsų
išleistą enciklopediją. Tai būtų
Dirbu nedidelėje kaimo biblio kukli gyvenvienė, parkas ar is
didžiulė atrama bibliotekos tekoje Vilniaus rajone Jos skai
Alė Kalvaitytė
Velbomene.
toriniai duomenys apie Tiškevi
skaitytojams į jiems rūpimus tytojai — lenkai, lietuviai, rusai,
St.
Petersburg,
Florida
čiaus rūmus, aš Jums galėsiu
klausimus. Tačiau ji labai — nes tautybės įvairumas bū
Gediminas
ir
Irena
Morkūnai,
parašyti papildomai.
brangi, nes sudaro 38 tomai.
dingas Vilniaus kraštui. Su
Bellevue.
Vfashington
O laiško pabaigoje norėčiau
Be to, mūsų jaunimui, gimna skaitytojais perskaitėme Jūsų paprašyti, jeigu galėsite, at
zistams iškyla problema moki laišką ir labai apsidžiaugėme siųsti šių rašytojų knygų: B.

Gyveno Čikagoje, mirė 1997 m vasario 2 d., sulaukusi 93
m. Amerikoje išgyveno 48 m.
Liko nuliūdę: sesuo Ona Rūtienė, jos sūnus Tadas ir An
tanas su žmona Meianie ir vaikaičiais, o taip pat giminės
Lietuvoje.
Velionė bus pašarvota antradieni, vasario 4 d. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Cahfornia Ave.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 5 d.; 9:30 vai. ryto
iš laidojimo namų velione bus nulydėta į Švė Mergeles Mari
jos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kur bus aukojamos šv. Mi
šios 10 vai. ryto.
Po šv. Mišių velione bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių
kapines.
Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse.
Liko nuliūdę: sebuo, sūnūs ir vaikaičiai.
Laid. dir. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440.

A.tA.
Agronomas
POVILAS ŽUMBAKIS
Mirė 1997 m. vasario 2 d., sulaukęs 92 metų
Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje.
Nuliūdę liko sūnus Povilas Žumbakis, marti Giedrė; duktė
Danguolė, žentas Juozas Paškus; anūkai: Vytas Paškus ir
žmona Linda; proanūkės Anne ir Mary; anūkė Vida Wojewski ir vyras Henry; proanūkės Kristina ir Renee; duktė Irena,
žentas Jonas Pabedinskas; anūkė Alė Liepomene, vyras Algis;
proanūkai Karolina ir Paulius; anūkas Tomas, anūkė Kris
tina; taip pat kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.
Velionis pašarvotas vasario 4 d. nuo 3 vai. iki 8 vai.
vakaro, Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.). Susikaupimo laikas 6 v.v.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 5 d. Iš laidojimo
namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. J. Matulaičio
misijos bažnyčią. Po šv. Mišių 10 vai. ryto, velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Liūdinti seimą.
Laid. dir. S. C. Lack ir sūnūs. Tel. 708-430-5700.

Brangiam Tėveliui,

A.tA.
EUGENIJUI LIKANDERIUI

*.. ,, .

baigus žemišką kelionę, liūdime kartu su dukra fil.
RITA, FSS Centro Valdybos pirmininkės pavaduotoja,
t.n. KRISTINA, ASD nare, ir sūnumi ANDRIUMI su
šeima.
Filisterių Skautų
centro valdyba

Sąjungos

Brangiam Tėveliui

A.tA.
EUGENIJUI LIKANDERIUI
mirus, mieloms draugėms RITAI ir KRISTINAI bei
broliui ANDRIUI su šeima išreiškiame gilią, gilią
užuojautą ir kartu liūdime.
Antanas ir Jūratė Budriai
Terry ir Aušra Petry
Mylimam Tėveliui

A.tA.
EUGENIJUI LIKANDERIUI
iškeliavus namo pas Viešpatį, brangioms draugėms,
jo dukroms RITAI ir KRISTINAI bei sūnui ANDRIUI
su šeima reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kar
tu liūdime.
Marija Andrijonaitė
Michael Chiaramonte
Teresė ir Linas Soliūnai su šeima
Judita, Adrianos ir Viktorija Stamslovaičiai
Vilija Vakarytė

Mylimam Tėveliui

A.tA.
EUGENIJUI LIKANDERIUI
mirus, dukroms, mūsų brangioms ilgametėms daina
vietėms, RITAI ir KRISTINAI bei jei sūnui ANDRIUI
su šeima, tiesiame draugišką ranką ir reiškiame nuo
širdžią užuojautą šiose gilaus liūdesio valandose.
Dainavos

ansamblis

DRAUGAS, antradienis, 1997 m. vasario mėn. 4 d.

Buvo labai džiugu susipažinti
ŠVIETIMAS DABARTINĖJE
su tokiu maloniu ir simpatingu
LIETUVOJE
dvasios vadu.
Po to su dideliu dėmesiu klau
1996 metų gruodžio 1 dieną, timą, daugelį nustebino dabarti
sėmės, ką veikia dr. Arvydas į Čikagą kelioms dienoms buvo nės valdžios nusiteikimas tuo
mieras ir Dalia Gedvilos, Žygas. Sakėsi, kad bėga, skuba, atvykusi Klaipėdos universiteto atžvilgiu. Kai Švietimo minist
neseniai gyvenantys Ameriko daro gera ir suspėja dėka docentė Elvyra Giedraitienė. Ji ras Z. Zinkevičius tvirčiau
je. Kazimieras Gedvilą yra parapijos — kuri jį išugdė, sutiko pasidalinti mintimis su pasisakė už lietuvių kalbos var
,,Draugo" spaustuvės dar mokyklų — kuriose mokėsi, Čikagos visuomene apie švie tojimą mokyklose, ypač Vil
bininkas, o Dalia Gedvilienė organizacijų — kurioms timą Lietuvoje. Tą dieną niaus krašte, tai Užsienio rei
kartu su vaikučiais jau ne kartą priklausė ir Lietuvių Bend Jaunimo centro kavinėje, susi kalų ministras A. Saudargas,
pasirodžiusi Čikagos lietuvių ruomenės — kurios spiritus rinkus nemažai klausytojų gru pataikaudamas lenkams, pa
renginiuose, atlikdama dainų movens yra B. Nainys (irgi daly pei, papasakojo apie sunkią neigė jo mintis. Vilniaus kraš
programą. Lietuviams atsto vavęs popietėje).
tas lenkų okupacijos metu buvo
Lietuvos švietimo padėtį.
vavo ir inž. Antanas bei Maria
Džiaugėsi išlaikęs lietuvišką
Pirmiausia paaiškino švie nusiaubtas tautiniu atžvilgiu.
Rudžiai. BALFo centro valdybos identitetą ir kad gali dirbti timo sistemą ir ilgiau sustojo Apie tai liudija dokumentai ir
pirm. M. Rudienė užrišo kun. Lietuvai, kuriai reikia pasi prie problemų, kurių yra nema knygos. Bolševikams atėjus į
Yakaičiui puošnią lietuvišką aukojimo dvasios, nes 50 okupa žai. Dar yra daug mokyklų, ku valdžią, nors dalis Vilniaus
juostą, su kuria jis pasiliko Mi cijos metų padarė daug žalos. riose tebedirba tie patys moky krašto* ir buvo priskirta prie
šių metu.
Žaizdos didelės, bet jas galima tojai, mokytojavę ir okupacijos „Lietuvos", bet lenkinimas ir
Mišios vyko anglų ir lietuvių užgydyti, tik reikia nepasiduoti laikais. Tie, kurie pro pirštus rusinimas vyko toliau. Nejaugi
kalba. Nors klebonui kai kurių pesimizmui ir nevilčiai, reikia žiūrėjo į komunistinį auklėjimą, dabartinė valdžia nori leisti ir
lietuviškų žodžių tarimas dar tikėti Dievo malone.
šiandien jie neblogai dirba. Ta toliau lenkams šeimininkauti
kliūva, bet reikia pasidžiaugti,
Lietuvoj dabar yra, ką ameri čiau yra ir susikompromitavu taip, kaip jie nori? Kiekvienos
Kun. Mykolas Yakaitis.
kad jis stengiasi mokytis lietu kiečiai vadina, „Cycle of power- sių mokytojų, kurie nebetinka valstybės piliečiai ir nepiliečiai
ĮSPŪDINGA PARAPIJOS vių kalbos ir žada ateityje ją ty" arba „trūkumų ciklas", nes šių dienų mokyklai. Pakaitalų privalo vykdyti ir tvarkytis
gerai išmokti. Klebonas pa nėra pinigų (LDDP valdžia trūksta, nes mokytojų atlygi pagal tos valstybės Konstituciją
ŠVENTĖ
Justas Palionis (kairėje) ir Tomas Vodicka. Maironio 5 sk. mokiniai,
mokslą taip pat sakė abiem kal sujaukė ekonomiką), uždarbiai nimai labai žemi. Kai kurie ir įstatymus. Lenkai to reika
su lietuviškų javainių reklamomis - tai buvo klasės projektas, j ku
rį labai noriai įsijungė visi mokiniai.
Š.m. vasario 1 d., šeštadienį, bom, ypač kviesdamas parapijie maži 75-125 dol. (apie 200-300 mokytojai pereina į pelnin lauja iš Lenkijoje gyvenančių
5 vai. p.p., Švč. M. Marijos čius į talką, nes tik bendromis litų) mėnesiui, o maisto ir gesnes darbovietes, kad galėtų lietuvių, tai kokia gali būti
Užgavėnės be blynų, kaip
Gimimo bažnyčioje įvyko seniai jėgomis galime išlaikyti šią prekių kainos panašios, net pragyventi ir šeimą išlaikyti. išimtis lenkams gyvenantiems Lietuvių Moterų klubų fe
laukta šventė — naujojo klebo parapiją gyvą ir veiklią. Jis taip aukštesnės, kaip Amerikoj. Dar vartojami ir tie patys Lietuvoje. Jie gali džiaugtis, kad deracijos (LMKF) Čikagos klu padangė be saulutės — būtų
no įvesdinimo iškilmės. Kun. pat paminėjo, kad Kauno arki Moralė smukus, sveikatingu vadovėliai, kuriuos naudojo jie savose mokyklose gali viską bas šiemet ruošia 25-tąjį supa niūru ir liūdna. Antra vertus, gi
Mykolas (Michael) Yakaitis yra vyskupija pažadėjo atsiųsti į mas prastėja, alkoholizmas kles okupantai, tik išmesti komunis dėstyti lenkų kalba, gali naudo žindinimo su lietuviais abitu turime palaikyti lietuviškas tra
šeštasis klebonas šioje parapi pagalbą jauną, 32 metų am ti, savižudybių procentas aukš tiniai vaizdai ir tekstai. Patrio tis Lietuvos valdžios lėšomis rientais pokylį. Ta proga skel dicijas... Taigi, tuos užgavėtinių vadovėlių nėra, nes buvu išleistais vadovėliais ir mokyk bia stipendiją lietuvių kilmės ninius skanėstus rengiasi kep
joje, gegužės mėnesį švęsian- žiaus, kunigą iš Lietuvos, kuris čiausias Europoj.
jaunuoliui arba jaunuolei. ti Pasaulio lietuvių centro ren
padės
rūpintis
ypač
neseniai
čioje 70 metų sukaktį. Reikia
Šeimose nedarna, vaikai ne sioji valdžia tokių ir nepri lų patalpomis, už tai turėtų įsi
tiktai pasidžiaugti, kad po daug atvykusių lietuvaičių sielovadą. gauna dvasinio bei emocinio pa pažino. Religinis auklėjimas, vesti į mokyklas lietuvių kalbą, Informaciją šiuo reikalu teikia ginių komiteto šeimininkės
netikrumo, spėliojimų, gandų ir Tai labai gera naujiena, už grindo. Švietimo sistema proble spaudžiant dvasininkams, buvo kaip dalyką. Ar taip gali džiaug LMKF pirm. dr Vilija R. Kere tiesiai per pačias Užgavėnes —
net tam tikros trinties, parapi kurią visi esame dėkingi Dievo matiška. Nėra tautinio auklė įvestas, bet neprivalomas. tis lietuviai gyveną Lenkijoje? lyte, 7271 S. Harlem, Bridge vasario 11d., antradienį, tarp 5
Iš Lietuvos istorijos matome, view, IL 60455: 708-594-0400. ir 8 vai. vak. Visi kviečiami į di
ja gavo labai tinkamą kleboną, Apvaizdos ir Bažnyčios vado jimo.
Nebėra
tautinės Trūkumas religinių auklėtojų.
kiek
Lietuva yra nukentėjusi Visi prašymai turi būti atsiųs džiąją PLC salę pasivaišinti.
vybei.
Dažniausiai mokiniai buvo
kurio palaukti buvo verta.
ištikimybės.
nuo
lenkų,
net praradusi dalinę ti iki š.m balandžio 10 d.
Prisirinkus artipilnei bažny Po pamaldų klebonas malo
Lietuviukams visai neįdomu nukreipiami į etikos pamokas, nepriklausomybę, susijung
čiai parapijiečių, ypač šauniai niai pakvietė visus ateiti į būt lietuviais — jie nori būti bet ne į religines.
dama Liubline. Neteko dalies
giedant parapijos chorui, vado parapijos salę, artimiau su juo panašus į vakarietišką jaunimą.
Daug mokinių nelanko mo savos teritorijos, kuri 1920 m.
vaujamam muz. Antano Lino susipažinti ir pabendrauti.
Reikia kažką daryt, kaip nors kyklos, nors mokslas privalo Suvalkų sutartimi turi priklau
(vėliau solo giedojo ir mūsų Linkime naujajam Švč. M. gelbėt jaunimą, suteikti vai mas. Nelankytno priežastys
syti Lietuvai. Ir dabar pataikau
gražiabalsė solistė Margarita Marijos Gimimo parapijos kams pagalbą. Kunigai ir vie daugiausia ekonominės. Yra
jančiai lankstosi, lyg tai be
Momkienė), įžygiavo procesija — klebonui geriausios sėkmės, o nuolės daug dirba, bet nėra daug skurdžiai gyvenančių
Lenkijos negali patekti į Euro
su vysk. John Gorman, buvusiu parapijiečiams — neskubėti su gana, kaip nėra gana ir kunigų, šeimų, kurių vaikai neturi geros
pos Sąjungą ir NATO. Ar to
parapijos klebonu kun. Jonu kritika, su priekaištais, jeigu kas ir vienuolių.
aprangos ir maisto. Vaikai įjun kiais keliais eidama Lietuva ne
Kuzinsku, pasiliekančiais ne taip, kaip jiems atrodo, bus
Dr. A Žygas vasaromis ruošia giami į šeimos maitinimą, į el siekia naujos Unįjos su Lenkija?
parapijoje kunigais Vito My vykdoma. Užuot to verčiau pasi- stovyklas, kur puoselėjama getavimą. Tam tikras mokyk
Įdomu, kaip galvoja likę
kolaičiu ir Pranu Kelpšų bei siūlyti į pagalbą, veikliau įsi etnokultūrinė dvasia. Pasakojo, linio amžiaus vaikų skaičius su Lietuvos partizanai, tremtiniai,
keltais kitais kunigais, naujojo jungti į parapiją ir padaryti ją kaip pernai stovykloje prie daro kriminalistines gaujas, kovoję už Lietuvos laisvę ir
klebono Yakaičio draugais ir artima savo gyvenimo dalimi, Metelių kaimo su kaimo jauni kurios terorizuoja žmones. nepriklausomybę? Kaip galvoja
pažįstamais, jų tarpe ir t. mari- Tuo pačiu sėkmes linkime ir mu ir stovyklautojais suruošė, Buvusioji valdžia mažai kreipė Lietuvos kariai savanoriai?
jonų provinciolu kun. Donald išeinančiam klebonui kun. Jo- tris dienas trukusias, lietu į tai dėmesį. Mokyklas lan
Petraičiu, MIC.
nui Kuzinskui. Jis buvo labai viškas vestuves su visais papro kančių vaikų tarpe yra protiš
J. Plačas
Kleboną Yakaitį pristatė pareigingas, sumanus, tole- čiais: buvo ir mergvakaris, svo kai atsilikusių, dažniausiai al
vysk Gorman, po toji oficialiai rantiškas ir geras parapijos čia su,.karvojumi", ir piršlio ko koholikų šeimų;, kuriems reikė
JAV LB Švietimo taryba
supažindino su parapijos kuni- ganytojas. Tikėsime, kad per rimas. Ir kokie (dalyviai ir žiū tų specialaus auklėjimo, tačiau praneša, kad įsteigtas Raimun Sigutė Lapinskytė su auklėtoja Laura Lapinskiene „Žiburėlio" mokyklėlėje
gaiš, kurie jam talkins pastora- toli nuo parapijos nepasitrauks rovai) buvo laimingi, kaip šoko dėl blogos ekonominės padėties do Grigaliūno fondas, iš kurio Lemonte
. Nuotr. Lydos Budrienės
ciniame darbe, bei kitais svar- ir jį dažnai matysime savo ir kaip gražiai dainavo! Kažkas neįmanoma steigti specialių bus skiriamos premijos Rytprū
iš senųjų žiūrovų net su aša mokyklų ir. būtų sunkumų su sių, Rytų Lietuvos ir Punsko
biais parapijai asmenimis (mo- tarpe.
romis
akyse pagyrė, kad „visai rasti specialistų mokytojų. Buvo mokyklų mokiniams, rašan
kyklos vedėja ses. Christianne
A.T.B.
kaip
smetoniškais
laikais".
neįmanoma per trumpą paskai tiems JAV LB Švietimo tarybos
Daresh, diakonu-kandidatu
DVASINE
ATGAIVA
tos
laiką iškelti visus negala skelbiamo konkurso tautiškos
Vitu Paslausku, choro vadovu
Prelegentas padėkojo išeivijai
„SEKLYČIOJE"
vimus.
»x Lietuvos Dukterų dr-jos x A.a. Justino Stasiūnaicio
Antanu Linu). Klebonas Yakai
už didelę pagalbą. Sakė ačiū
sąmonės bei jaunimo įsijungimo
narių
visuotinis, metinis susi mirusio Hot Springs Ark. švie
tis taip pat priėmė jo pareigas
„Vaikų vilčiai", „Našlaičių glo
Visas Lietuvos gyvenimas į lietuvišką veiklą temomis.
rinkimas šaukiamas sekma sų atminimą pagerbdami, Lie
simbolizuojančius daiktus, Trečiadieninis pobūvis (sausio bos komitetui", „Saulutei", priklauso nuo šeimų. Kokios Sudaryta konkurso rašinių ver
dienį, vasario 9 d. Jaunimo tuvos našlaičiams paremti at
kuriuos atnešė parapijiečiai. 15 d.) „Seklyčioje" buvo itin ,3ALFui", „Caritas", „Mercy šeimos, tokia ir tauta bei vals tinimo komisija, į kurią įeina
centre; 12 vai. ryto Tėvų Jėzuitų siuntė $50 — Valdemaras ir
Buvo įdomu stebėti įvairią, ir įdomus, nes jame (norėdamas su Lift", G. Liautaud, dr. A. Prun tybė. Okupacija atliko patį bai Danutė Bindokienė, Julija Švakoplyčioje bus aukojamos šv. Laura Zuelke, ir $25 — Anthojau gerokai besikeičiančią, šios „senjorais" susipažinti) atsi- skienei ir visiems kitiems gera siausią darbą, sunaikino tautos baitė-Gylienė, Irena Šerelienė,
Mišios už dr-jos steigėją kun. dr. ny ir Theresa Pragovich.
lietuvių parapijos narių sudėtį, lankė naujasis Švč. Mergelės dariams.
moralę. Ir laisvės laikais buvę Bronė Nainienė, Juozas Žygas
F. Gurecką ir mirusias seses bei Reiškiame užuojautą velionio
tačiau taip pat labai malonu, Marijos Gimimo parapijos kleSu dideliu dėmesiu išklausėm komunistai, atėję į valdžią, tęsė ir Švietimo tarybos nariai —
rėmėjus-as; 1 vai. Jaunimo cen artimiesiems, o aukotojams
kad joje yra dar pakankamai bonas kun. Mykolas Yakaitis ir tos labai įdomios ir daug gilių moralės žlugdymo darbą. Da Alicija Brazaitienė, Regina
tro mažojoje salėje susirinkimo dėkojame! „I Jetuvos Našlaičių
lietuvių - tiek naujai į šį kraštą iš Kauno (kur dėsto Vytauto Di- minčių sukėlusios dr. A. Žygo bartinė valdžia turėtų imtis la Kučienė bei Viktoras Kučas.
metu bus pateiktos metinės apy globos" komitetas, 2711W. 71
atvykusių, tiek anksčiau (ar net džiojo u-te) atostogų į Čikagą kalbos. Kaip gera, kad, palmis- bai intensyvaus darbo, kad su
Norintys gauti daugiau in
skaitos ir atliktų darbų peržval St., Chicago, IL 60629.
labai seniai) parapijai priklau- parvažiavęs, visų savo pažįs- to žodžiais tariant, „Viešpats stabdytų per spaudą ir TV
e
ga. Narės ir viešnios maloniai
sančių. Tenka pažymėti, kad tamų bei mokytojų pasiilgės, aplankė savo tautą" ir davė vaikų tvirkinimą. Dabar Lietu formacijų &pi namų paskolas
(sk)
kviečiamos.
(SK.)
procesijoje pirmieji Dievo Žodžio mūsų lietuvybės švyturys dr mums tokį pasiaukojantį vai reikia misionierių, kurie (1,000 dol. įmokėjimo) yra kvie
čiam ateiti į Švč. M. Marijos Gi
x Prelatas dr. Juozas
žmogų.
patraukliais būdais atitrauktų mimo parapijos salę antra
knygą klebonui atnešė Kaži- Arvydas Žygas
Prunskis,
Lemont, IL, atsiuntė
x
Dėmesio!
Jaunimo
centro
Naująjį kleboną mums dailiai
Meninę programą atliko Vil jaunimą nuo blogų įpročių. Stip dieniais per vasario mėnesį (vas.
$1000
sumažinti
vargą Lietuvos
moterų
klubas
maloniai
kviečia
pristatė JAV LB Soc. reikalų niaus Muzikos akademijos ab ri veikla turėtų reikštis per
4 d. — šiandieną; vas. 11 d., 18 visus vasario 9 d., sekmadienį vaikams-našlaičiams. Našlaičių
tarybos pirmininkė Birutė Ja solventai: kanklininkė Daiva mokyklas, jaunimo organi
d. arba 25 d. nuo 6 iki 8 vai. vak. po 10 vai. šv. Mišių Tėvų Jėzui vardu dėkojame! „Lietuvos
saitienė. Paaiškino, kad kle Kimptytė ir dirigentas (šį sykį zacijas ir parapijas. Ta linkme
VASARIO 16-SIOS ŠVENTĖ bonui sunkoka lietuviškai grojęs akordeonu ir dainavęs Al jau dirbama, bet per mažai pasi Bus galima susitikti su Apy tų koplyčioje (žinoma, ir vėliau) Našlaičių globos" komitetas.
linkės namų agentūros atstove, atvykti į Jaunimo centro ka
(sk)
kalbėti, bet mes, jau per pus fonsas Seniūnas. Mes profesio šventusių tam darbui žmonių ir
pasitarti įvairiais klausimais, vinę, kur bus Užgavėnių bly
Wisconsin valstijos lietuviai šimtį metų. išgyvenę Amerikoj, nalams nenusileidom ir nepasi- židinių.
bus galima susikalbėti ir lietu nų vaišes ir galėsite susitikti
x I LB Lemonto apyl. val
švęs Lietuvos Nepriklausomy pramokom angliškai, tai susi- davėm — dainavom kartu.
Kalbant apie Lietuvos švie viškai.
bės švente, ruošiamą Racine, kalbėsim be vertėjų.
su Lašininiu ir Kanapiniu. Savo dybos ruošiamus pietus Va
Visi dalyviai labai džiaugėsi
WI, ALTo skyriaus, vasario 23
atsilankymu paremsite Jau sario Šešioliktosios proga, bilie
Klebonas M. Yakaitis kalbėjo tokia turininga ir įdomia
tus galima įsigyti sekmadie
d., 2 vai. p.p., Šv. Kazimiero labai nuoširdžiai. Papasakojo,
nimo centrą.
popiete.
niais — vasario 2 d. ir vasario
parapijos patalpose, 815 Park jog velionis kardinolas J.
Emilija
J.
Valantinienė
9
d. nuo 9 v.r. iki 1 v. p.p. PLC
Ave., Racine, WI.
x TRANSPAK
praneša:
Bernardin jau pereitų metų
prie
informacijos stalo.
„Nevėžio slėnyje įsikūręs pui
Mišias už Lietuvą 2 vai. p.p. birželio mėn. jam pranešė, kad
(sk)
kus Lietuvos miestas Kėdainiai.
aukos kun Petras Cibulskis, jį skiria Švč. Mergelės Marijos
Stasė Petersonienė, Peda
x Vasario Šešioliktoji bus
MIC. Po pamaldų minėjimas Gimimo parapijos klebonu. goginio lituanistikos instituto
Tai senas Vidurio Lietuvos
bus tęsiamas parapijos salėje. Šituo paskyrimu klebonas esąs direktorė, pasakys pagrindine
miestas, kultūros ir pramonės švenčiama Gary, Indiana Šv.
Svečias iš Kenosha WI, Jonas labai patenkintas, nes bažnyčia kalbą Vasario 16-osios mi
centras jau 17 amžiuje; 16 am Kazimiero parapijos salėje va
Milišauskas pasakys kalbą, bus tokia graži — tikra Čikagos nėjime, Cicero, IL. kuris įvyks
žiuje plintant protestantizmui sario 16 d., sekmadienį 12 vai.
programėlė ir užkandžiai.
Lietuvoje. Kėdainiai tapo re Vėliavos pakėlimas, vaišės ir
lietuvių katedra.
sekmadienį, vasario 9 dieną.
formacijos centru, ypač kai Kė programa. Kviečiame visus
Įsidėmėtina, kad V/isconsin
Buvo nuvykęs su sesute j Minėjimas prasidės 11 vai. ryte
dainiai atiteko Radvilams, dalyvauti. ALTAS, Indianos
valstijos gubernatorius Tommy Lietuvą, aplankė gimines ir la šv. Miaiomis Šv. Antano parapi
Thampson paskelbė vasario bai graudinosi, išgirdąs pasako jos bažnyčioje, 50 Ave. ir 15 St.,
kurie buvo dideli reformacijos skyrius.
16-tąją Lietuvių diena Wis- jimus, kaip jie kentėję per ir tęsis po Mišių parapijos salėje,
šalininkai ir rėmėjai". Pinigai,
ARAS R O O H N C
consin valstijoje. Vietos vokiečių ir sovietų okupacijas. kur po kavutės ir užkandžių
siuntiniai ir komercinės siun
Arvyins Kir>i,i
lietuviai ir jų draugai ameri
tos i Lietuvą. M.nsto siuntiniai.
Klebonas moka itališkai ir įvyks minėjimo akademinė
( ) o ? > ' ] . ^ t ' n r ir t . n '
\nt
kiečiai kviečiami iškilmėse vokiškai. Prižadėjo, kad šiuo dalis. Rengėjai — Cicero apy
TRANSPAK, 4546 W. 63 St,,
dalyvauti. Po minėjimo bus ben laiku kitais metais jau kalbia ir linkės Lietuvių Bendruomenė ir
Chisago, IL 60929, tel. 773Maironio lit mokyklon lemonte S ak mokinė* (i* kairės) Daina Norusytė,
dra vakaronė.
836-1060.
lietuviškai. Mišias lietuviškai ALTas — kviečia visus apy Lina Poskočimaitė ir Julija Valee. panio»u»ion lietuviškų javainių re
Jurgis Milas aukosiąs netrukus.
(sk)
linkių lietuvius.
klama.
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