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Kaina 50 c.

Prezidentas siūlo Seimui
atleisti gen. prokurorą

Nr.33

Pasaulio

naujienos

(Remiantis DPA. Reuter. BNS l\TERFAX.

Vilnius, vasario 17 d. (BNS)
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas pateikė Seimui siūlymą
atleisti iš pareigų Lietuvos
generalinį prokurorą Vladą
Nikitiną.
Iki bus paskirtas naujas gene
ralinis prokuroras, prezidentas
siūlo Seimui pavesti šias parei
gas laikinai eiti darbatiniam
generalinio prokuroro pava
duotojui Artūrui Paulauskui.
Generalinis prokuroras V. Ni
kitinas atsistatydino sausio
viduryje, i š dalies pripažinęs
generalinės prokuratūros atsa
komybe dėl prastos kriminoge
ninės padėties šalyje. Tačiau,
prezidentui ir Seimo daugumai
napavykus pasiekti kompromi
so dėl naujojo prokuratūros
vadovo kandidatūros, A. Bra
zauskas vasario 10 d. pareiškė
nepatenkinsiąs V. Nikitino
prašymo ir neteiksiąs Seimui
tvirtinti naujo generalinio pro
kuroro.
Prieš tai prezidentą, siūlė
Seimo daugumai generaliniu
prokuroru skirti A. Paulauską,
jau vadovavusį generalinei pro
kuratūrai, tačiau konser
vatoriai pareiškė nepritariantys
nė vieno iš buvusių generalinės
prokuratūros vadovų skyrimui.

ITAR-TASS,

sako abejojąs, ar galima paskir
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)
ti laikinai prokuroro pareigas
M a s k v a . Sekmadienį duoda
Roma.
J A V valstybės
eiti jo pavaduotojui. „Nėra
sekretorė Madeleine Albright ir ma interviu Rusijos televizijai
tokios galimybės nei Konsti
Italijos vadovai sekmadienį NTV, JAV Valstybės sekretorė
tucijoje, nei prokuratūros įsta
priėjo bendros nuomonės dėl Madeleine Albright dar kartą
tyme", sakė jis žurnalistams.
NATO plėtimo j Rytus, tačiau pabrėžė, jog NATO plėtimasis
Savo dekrete dėl teikimo at
nesutarė dėl Italijos prekybos su nėra nukreiptas n e i prieš
leisti ir skirti generalinį
Iranu ir Libija. Per susitikimą Rusiją, nei prieš jos žmones,
prokurorą prezidentas remiasi
Konstitucijos 77 straipsniu bei
su Italijos ministru pirmininku pradedamo proceso tikslas —
Prokuratūros įstatymo 11
Romano Prodi ir kitais pareigū garantuoti Europos saugumą.
straipsniu. Pagal juos, šalies
nais M. Albright pažymėjo, kad
H o n g Kong. Didžiosios Bri
vadovas teikia Seimui skirti ir
JAV nepritaria prekybai su
tanijos
užsienio reikalų sekre
atleisti generalinį prokurorą,
Iranu, nes laiko ji terorizmo
torius
Malcolm
Rifkind sekma
kuris, be kitų priežasčių, gali
rėmėju. Terorizmo šalininke lai
dienį
susitiko
su būsimuoju
būti atleistas savo noru.
koma ir Libija. JAV kaltina šią
„Taigi, niekur nėra uždrausta
šalį 1988 m. suorganizavus Hong Kong vadovu Tung Cheepavesti kam nors laikinai eiti
„Pan American" lėktuvo spro hwa, tačiau nepajėgė sutaikyti
Vilnius, vasario 17 d. (Elta). Lietuvos kar*>>menes vadan generolas Jonas Andriškevičius
generalinio prokuroro parei
gimą Škotijoje, per kurj žuvo buvusios ir būsimosios regiono
pirmadieni grizo vadovauti Lietuvos ginkluątfisioms pajėgoms po puses metų mokslų NATO
gas", žurnalistams sakė prezi
270 žmonių. Dėl NATO plėtros vyriausybių. Tung Chee-hwa
gynybos kolegijoje Romoje. Anksčiau buvusi aždaia aukštų NATO karininkų mokykla tik per
dento raštinės vadovas An
nai pirma kartą mokytis priėmė ne NATO Aistybių atstovus
M. Albright Italijoje susilaukė pareiškė, jog D. Britanijos
drius Meškauskas. Pasak jo,
užsienio reikalų sekretorius dar
Nuoiru Kariuomenės vadas J. Andriškevičius .dešinėje) susitikime .-ai Lietuvos Šaulių sąjungos
visiško pritarimo.
prezidentūros
teisininkai
kartą patvirtino Londono pasi
vadovais — vadu Rimvydu Mintautu (kairėje) ir pavaduotoju (sveikinasi) Stasiu Ignatavičiumi.
„svarstė svarstė ir nutarė, kad
Dušanbė. Tadžikijoje sukilė ryžimą priešintis naujosios vy
sakoma Lietuvos ambasados
šiuo atveju galima padaryti tai,
liai sekmadienį paleidoS įkaitus riausybės ketinimams panai
Briuselyje pranešime.
kas neuždrausta".
— 3 Jungtinių tautų darbuoto kinti galiojančias pilietines
Lietuva mano, kad naujoji
Tuo tarpu konservatorių teisi
jus ir 2 rusų žurnalistus. Įkai laisves ir įvesti pereinamojo
taryba
turėtų pagal saviatninkai, vadovaujami Valstybės
laikotarpio įstatymus. Rifkind
Briuselis, vasario 17 d. (BNS) ir išplėstą bei sustiprintą rankos principą pripažinti tai paleisti Tadžikijos preziden
ir teisės komiteto pirmininko
pareiškė,
jog iki pat birželio
tui
Emamol
Rachmonov
paža
Stasio Stačioko, dar svarstys, — Lietuva pritaria Atlanto bendradarbiavimas vardan taikos' valstybių, pareiškusių norą tap dėjus susitikti su sukilėlių va 30-osios Didžioji Britanija visais
kokį žingsnį turėtų žengti di bendradarbiavimo tarybos su programą . NATO turėtų atsi ti NATO narėmis, politinius dovu Bachram Sadirov.
keliais spaus Kinijos vyriausy
džioji frakcija, kai ketvirtadienį kūrimui, tikėdamasi, kad ji žvelgti į partnerių tikslus ir siekius ir praktinius pasie
be, kad ši pakeistų savo planus
Bona. Vašingtonas ir Bona Hong Kongo atžvilgiu.
bus balsuojama dėl šito prezi taps vienu naujos Europos poreikius, sukurdama mecha kimus bei padėti joms užtikrinti
nizmus, padedančius lanksčiai savo saugumą ir greičiau pasi visiškai sutinka dėl būtinybės
saugumo sistemos elementų.
dento dekreto.
Tačiau Lietuvos atstovai pasiūlyti nariams pasirinkti ruošti prisiimti NATO narystės plėsti NATO ir užmegzti stip
„Jeigu prezidentas neturi tvir
P a r y ž i u s . Pirmadienį Pran
tos rankos, tai mes mėginsime pabrėžia, kad kuriamoji Atlanto bendradarbiavimo sferas", įsipareigojimus.
rius ryšius su Rusija, Ukraina cūzijos dienraštyje „Le Figaro"
paieškoti ryžtingų žingsnių", bendradarbiavimo taryba (At
bei Baltijos šalimis, pirmadienį išspausdintame interviu buvęs
žurnalistams
sakė
konservato
lantic
partnership
Council
Bonoje pareiškė JAV valstybės Rusijos prezidento Boris Jelcin
Konservatoriai nesutinka su
rių
frakcijos
seniūnas
Arvydas
APC)
neturėtų
būti
traktuo
sekretorė Madeleine Albright ir patarėjas Aleksandr Lebed pa
prezidento n u o m o n e
Vidžiūnas.
jama kaip NATO narystės pa
Vokietijos UR ministras Klaus reiškė, jog Rusijos skilimas
Seimo konservatoriai mano.
Ir jis, ir A. Kubilius neatmetė k a i t a l a s Vidurio Europos
Kinkei.
Atsiliepdama į šių metų va
sukeltų trečiąjį pasaulinį karą.
kad prezidentas neturėjo teisės galimybės, kad reikėtų teikti valstybėms, kurios nebus pa sario mėn. 14 dienos „Draugo"
Varšuva. Lenkijos saugumo Jis atkreipė skaitytojų dėmesį,
teikti parlamentui siūlymą pa Seimui svarstyti prokuratūros kviestos i sąjungą s u pir pirmame puskapyje paskelbtą
ministras Zbigniew Siemiat- jog Rusiją sudaro 89 regionai,
vesti Artūrui Paulauskui laiki reformos įstatymą. Jame, be mosiomis kandidatėmis.
Lietuvos Respublikos preziden
kowski
šeštadienį interviu dien todėl vidaus konfrontacija šalyje
nai vadovauti generalinei pro kitų pakeitimų, numatyta gene
Tai
pareiškė
L i e t u v o s to dekretą, „Dėl apdovanojimo
raščiui
„Rzeczpospolita" pa yra labai pavojinga.
kuratūrai, nes tokia galimybė ralinio prokuroro teikimo teisė
ambasadorius Briuselyje ir Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio
reiškė, jog Rusijos slaptosios tar
nenumatyta įstatymais. Prezi iš prezidento perduoti tei
ryšiams su NATO Dalius Ce- Gedimino ordinu ir Gedimino
Cečėnąjos parlamento pir
nybos Lenkijoje mėgina sukur
dentūros atstovų nuomone, tai singumo ministrui. „Pastarieji
kuolis, penktadienį dah/vaves ordinu medalius (Išrašas) „1997
ti prorusišką turtuolių grupę ir mininkas įsa Idigov informavo,
kas neuždrausta — yra galima. įvykiai įrodo, kad nėra gerai,
pirmajame NATO ir bendradar m. vasario 10 d., Nr. 1200 Vil
sutrukdyti š a l i e s naryste kad priimtas įstatymas, ribojan
Seimo vicepirmininkas kon kai generalinį prokurorą skiria
bių susitikime tarybos kūrimo nius ....", noriu viešai pareikš
Europos Sąjungoje bei NATO. tis kai kurių piliečių teises.
servatorius Andrius Kubilius prezidentas", mano A. Kubilius.
klausimais. Š i ą instituciją ti:
Lenkąjos saugumo tarnybos Pasak jo, visi su okupacine
NATO užsienio reikalų minis
Negaliu priimti apdovanojimo
vadovas pareiškė manąs, jog valdžia bendradarbiavę žmonės
trai nusprendė steigti pernai. nei a s m e n i š k a i , nei kaip
netrukus prasidės provokacijos, neteks teisės rinkti ir būti
Atlanto bendradarbiavimo ta BALPo Centro Valdybos pir
kurių tikslas — sugriauti pasi išrinktais, užimti vadovaujan
Maria Rudienė
ryba turėtų sujungti dabar mininkė, kad i r iš paties
tikėjimą Lenkijos siekiu integ čius postus, dirbti masinės in
veikiančias Šiaurės Atlanto Lietuvos Respublikos preziden žikiškais straipsniais puldinė- ruotis į Europą.
formacijos priemonėse.
t a r y b ą to, kuris anksčiau buvo Lietu jusios BALF'ą ir visą lietuviš
Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bendradarbiavimo
Kaunas, vasario 17 d. (BNS)
— Kauno arkivyskupijos vado bažnyčios komitetas sekmadie (NACC) ir programą „Bendra vos Komunistų partijos vadovy kąją emigraciją.
vybė perspėjo viešai pa ni, apsilankęs pas arkivyskupą darbiavimas vardan taikos". bėje, — partijos, nuožmiai
Nebuvo jokio atsiprašymo nei
skelbsianti žinias apie įta su parapijiečių parašais dėl, Naująją tarybą ketinama pat persekiojusios lietuvių tautą, o prieš tautą, nei prieš lietuvių
riamus finansinių įgulos baž jų nuomone, nepagrįsto naujojo virtinti NATO viršūnių susiti taip pat ir BALF'ą, visą jo išeiviją. Nebuvo iki šiol jokio
veiklą, laikant jį vienu di
nyčios dokumentų klastojimus, rektoriaus paskyrimo, reikala kime liepos mėnesį Madride.
Lietuvos Komunistų partijos
džiausių
Lietuvos prieių, — par
„Lietuva
yra
pasirengusi
dub
vo,
kad
šis
sprendimas
būtų
at
jei mieste nenurims aistros dėl
veiklos įvertinimo nei iš da
Po buvusio saugumo darbuo
Kaunas, vasario 17 d 'BNS)
ti drauge su NATO ir bendra tijos, tam reikalui specialiai in bartinio Lietuvos Respublikos
kunigo Ričardo Mikutavičiaus šauktas.
tojo
Juro
Abromavičiaus
—
Kauno
apygardos
prokura
pažeminimo pareigose.
Pasak arkivyskupo S. Tamke- darbių valstybėmis, kad Atlan spiravusios ir išleidusios 1973 prezidento pusės, nei iŠ Lietuvos
susprogdinimo
sausio 31 d.,
tūros
pareigūnai
svarsto,
ar
„Tęsiantis nepagrįstai buvu vičiaus, vasario mėnesio pra to bendradarbiavimo taryba m e t a i s knygą „Atsargiai vyriausybės.
laikinai
ėjęs
VSD
Kauno sky
iškelti
baudžiamąją
bylą
buvu
sio įgulos bažnyčios rektoriaus džioje trijų kunigų atlikto pa taptų vieninga institucija, api BALFas", o savo dienraštyje
Labdaros darbo ir Tėvynės siajam Valstybės saugumo de riaus viršininko pareigas R. Bagynimo kampanijai, Kauno ar tikrinimo išvados „akivaizdžiai mančia politines konsultacijas „Tiesa", melagingais, šmei- gelbėjimo niekad nedirbau dėl partamento Kauno skyriaus jorinas spaudai atskleidė slap
kivyskupijos kurija gali būti rodo, kad buvo šiurkščiai pažei
jokio užmokesčio, ordino ar me vadovui Rimvydui Bajorinui dėl tus operatyvinius dokumentus.
priversti viešai paskelbti iš džiama Bažnyčios teisė, tvar
dalio.
Ši informacija buvo parengta
valstybės paslapčių išdavimo.
samią medžiagą apie įvykdytus kant finansinius įgulos rekto
1997 m. vasario 14 d., Chica
BK 73 str. už valstybės pa pagal J. Abromavičiaus pateik
pareigų pakeitimus", pirmadie rato reikalus, todėl priimtas
go
slapčių
išdavimą numato lais tus dokumentus apie geležinke
Maria Rudienė
Vilnios, vasario 17 d. (BNS) tas, turi būti išnagrinėtas ir
nį pasakė arkivyskupas metro sprendimas nebus atšauktas".
vės
atėmimo
bausmę iki 5 metų. lio tilto per Bražuolės upelį
BALF'o Centro Valdybos
Vadovaujantis Bažnyčios kano - LDDP vadovybė ketina arti išstudijuotas", pabrėžė Č.
politas Sigitas Tamkevičius.
VSD
kolegija
penktadienį susprogdinimo organizatorius ir
pirmininkė
nais, kariuomenės bažnyčios miausiu metu išnagrinėti klau Juršėnas, nusistebėdamas, ko
nusprendė
R.
Bajoriną
atleisti iš vykdytojus.
Popiežius ir pasaulio rektoriumi turi būti paskirtas simą dėl neva krašto apsaugos dėl A. Saudargas reikalauja
tarnybos
saugumo
sistemoje
karo kapelionas, pažymi S. ministro Česlovo Stankevičiaus būtent jo paneigti teiginius apie
Panevėžyje vėl
* P e r š a l ę s Lietuvos prezi
vadovai pasveikino Tamkevičius.
Parengtinis tyrimas prokura
slėptų dokumentų ir tada pasa Č. Stankevičių. „Pirmoji apie
dentas
Algirdas Brazauskas vis
nuaidėjo
šūviai
tūroje pradėtas vasario pradžio
Lietuvą
tai rasė spauda, kalbėjo proku
Įgulos bažnyčios rektoriaus kyti galutine išvadą.
dar
negaluoja
ir, gydytojams
Vilnius, vasario 17 d. (BNS) je, kai iš VSD buvo atsiustas
Spaudos konferencijoje pir ratūra, o kaltas vėl likau aš,
Vilnius, vasario 17 d. (BNS) pareigas vasario 12 d. paskirtas
patarus,
pirmadienį
praleis savo
— Lietuvos prezidentas Algirdas eiti Kauno arkivyskupijos madienį LDDP pirmininkas nors esu tik trečias eilėje", sakė — Penktadieni vakare Panevė rastas, kuriame prašoma teisiš
namuose Turniškėse. Pirmadie
Brazauskas Vasario 16-osios ribose dislokuotos kariuomenės Česlovas Juršėnas sakė tai LDDP vadovas.
žyje buvo nušautas, kaip mano kai įvertinti buvusio Kauno
nį prezidento darbotvarkėje
proga gavo sveikinimus iš po vyriausias kapelionas monsin- nusprendęs po penktadinio su
LDDP vadovai keliskart yra ma, į verslininko gyvybe kėsinę- saugumo vadovo veiksmus, kai numatyti susitikimai su Norve
piežiaus Jono Pauliaus TI, joras'Alfonsas Svarinskas.
sitikimo su krikščionių demo pareiškę, kad Kaune susprog- *is užpuolikas, o kitas sužeistas. jis spaudai atskleidė operaty
gijos užsienio reikalų ministru
Jungtinių Valstijų, Rusijos,
Panevėžietį verslininką, indi- vinę informaciją.
„Dviejose parapijos kasos kratų partijos pirmininku Algir dintas buvęs savanoris ir sau
Bjoern Tore Godai ir JAV sena
Prancūzijos. Vokietijos, Len
knygom rasta daug netikslumų du Saudargu.
gumo tarnybų pareigūnas Juras v i r! n alios įmonės savininką Al Kaip sakė apygardos prokura toriumi Richard Durbin atšauk
k įjos, Čekijos ir kitų valstybių
„Laikau krikdemus labai rim Abromavičius kelios dienos gimantą Kisielių namo, kuria tūros skyriaus vyriausias pro ti, sakė prezidento patarėjas
dėl surinktų aukų, nes, lyginant
prezidentų.
ta
partija, todėl bet koks jų krei prie* mirtį perdavė krašto ap me jis gyvena, laiptinėje už kuroras Vladimiras Kakoški- Rimgaudas Geleževičius. Pasak
šias sumas, susidaro apie
Nepriklausomybės atkūrimo
pimasis,
net jeigu jis man ir saugos ministrui duomenis apie puolė du kaukėti vaikinai. A. nas, tyrimas dėl baudžiamosios jo. antradieni prezidentas, kaip
100,000 litų skirtumas", sakė
šventės proga Lietuvos žmones
su tikrinimo medžiaga susipa atrodo nepakankamai motyvuo- teroristinių akcijų Lietuvoje Kisielius sugebėjo išsitraukti bylos iškėlimo R. Bajorinui ir numatyta, skaitys metinį pra
pasveikino 26 valstybių vado
vykdytojus ir rengėjus. Opozi revolverį, kuriam turi leidimą, atliekamos kartu su Juro Abro nešimą Seime.
vai, pranešė prezidento spaudos žinęs vienas kunigų.
..Notr
F^nv^ins
tei^ė
nt»mato
I Raudonojo Kryžiaus ligonine cinės partiios vadovai tvirt'no ir kelis kartus iššauti. Vienas mavičiaus susprogdinimo tyri
tarnyba.
:
•žpuolii u mirė už kelių žings mu, nes šie atvejai yra i usiję.
g
i
-'.>;"rnrybi
ni
•
•
•
rinktą
*4H
idienj pagi kfytojo boru S\*> turį žinių, *<* ' 'itiafotras > m
„Mes romiam*- Lietuvą
ri
KALENDORIUS
formacijos
reikšmę
suvokė
tik
'
•
•
,
par:
9
mą.
taa
m
f.urin i nuo namo laiptinės. An
iguio*
bažnyčios
rektoriaus
ku
puoselėja demokratiją, painiu
po
žmogžudystės.
mi
faktai
įrodo,
kad
nepaisant
trasis
užpuolikas
pabėgo,
bet
ninėje.
A.
Kisieliui
per
susi
nigo
Ričardo
Mikutavičiaus
Vasario
18 d.: Simeonas, Ber
gerus ir draugiškus santykius
nadeta. Lengvenė, Gendrė. 1780
Penktadieni krikščionių de šeštadienį sužeistas pats pri dūrimą su užpuolikais buvo su
su kaimyninėmis valstybėmis ir kanonu, buvo klastojami finan sveikatos būklė gera. „Neatme
kuria laisvą rinka", pažymima siniai dokumentai", teigė arki- tama prielaida, kad stresinė mokratų partijos pirmininkas sistatė į Panevėžio ligonine, kur muštas veidas, jam sutriko šir m. mirė Kristijonas Donelaitis.
l -<•->!<) būr-ena .?ali išprovokuoti Algirda<- Saudargas p^reikate /o ' ; vo operuotas.
JAV Bil! CKnton sveiku mdies ritmas
V a s a r i o 19 d.: Konradas,
kuriame taip pa' reišknuna
sucipus sveikatos pasiKem
.1-1
(••...
.11 I i ,
>' I Š
»'an« vėžietia verslininkas A.
Abu nusikaltėliai , riklauso Belina, .Šarūnas, Nida. 1861 m.
opozicini?. LDDP vadovo (,. Jut
parama Lietuvos suverenumui, tu.-, finansinius pažeidimus ne- mus", sakė skyriaus vedėjas šėno atsiimti kaltinimus minis Kisielius su šeima saugomas* Panevėžyje pagarsėjusiai „že Lietuvoje panaikinta baudžia
nepriklausomybei ir saugumui. informuota.
daktaras Alfredas Bagdonas.
Panevėžio respublikinėje ligo- maitukų" gaujai.
trui Č. Stankevičiui.
va.

Kuriama Atlanto
bendradarbiavimo taryba

Dirbau ne dėl ordinų ar
medalių

Kun. R. Mikutavičius
įtariamas dokumentų
klastojimu

Kauno saugumo vadovui
norima iškelti baudžiamąją
bylą

LDDP turi atsiprašyti krašto
apsaugos ministro
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DRAUGAS, antradienis, 1997 m. vasario mėn. 18 d.
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KAI RIEBALAI IŠVIRSTA
GALVAŽUDŽIAIS
J O N A S ADOMAVIČIUS.M.D.
Jau seniai žinoma, kad choles
teroliu riebus kraujas didina šir
dies smūgio galimybe, smegenų
paralyžių ir pensininko sulep.Šėjimą — savo žmonos vardo už
miršimą. Trečdalis pirmą kartą
gavusių širdies ataką jos neat
laiko, nors pirm to visai nieko
blogo nesijautė.
Tik gydytojai suko galvas, ko
kia riebalų kraujyje gausa yra
taip pavojinga. Pagaliau šio
krašto gydytojų draugijos žurna
las („The Journal of the Ame
rican Medical Association")
pranešė skandalingą žinią, kad
iš pusamžio sulaukusių penkių
amerikiečių keturiems gresia
priešlaikinė mirtis dėl širdies
kraujagyslių cholesterolio priskretimo, kurį dauguma gydy
tojų laiko tik vidutiniškai gausiu.
Net kai kurie mūsiškiai gydy
tojai 240 mg9( cholesterolio
kiek j kraujyje laiko normaliu,
kas iš tikrųjų yra giltinė ne tik
amerikiečiui, bet ir lietuviui.
Mat tokia taip riebi giltine
gresia ne vienam ir ne dešimčiai
procentų žmonių, bet visiem 80
procentų gyventojų. Taip tvir
tina, tyrimus atlikęs Čikagoje
Northwestern universitete dir
bės gydytojas Jeremiah Stam.kr,.:.

centų, tada tų vyrų širdies
arterijų priskretimas - širdies
liga s u s i r g i m a s pagausėja
29-niais procentais. O kai tų
vyrų kraujas cholesteroliu suriebejo nuo 203 iki 220 m g l tų - jų širdžių susirgimas
pagausėjo 73-mis procentais. O
kai kraujas suriebėjo nuo 221
iki 244 mg% cholesterolio, tai šir
dies nusilpimas atsirado pas 121
procentą minėtai tirtų vyrų.
Dar to negana. Kai dr. Stamler
tirtų vyrų kraujas cholesteroliu
suriebėjo iki 245-kių mg^ ir dar
daugiau, tada jų susirgimas šir
dimi pagausėjo 242 procentais.
Taigi, ar dar ir po tokių faktų
mūsiškiai per barzdas varvins
taukus, širdis žudys dešromis,
kiauliena ir riebaluose plau
kiančiais cepelinais. Išmin
tingam to pakaks, o kitokį graborius sutvarkys.
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$40.00
$30 00
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$55.00
$45.00
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Kanadoje tr kitur
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$100.00 $55 00
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$55.00
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oro pairu
$500.00 $250 00
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$160 00
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N. Daugėliškio klebonas kun. K. Ralys (stovi dešinėje) su savo globojamais našlaičiais ir seneliais.

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
PASAULYJE
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• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiuciamos,
gavus prašymą ką nors skelbti
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų st raipsnių
nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

į Dachau koncentracijos stovyk siejo aktualius tikybos mokymo
lą, nes jaunai moteriai patarė klausimus su religine, kultūri
atsisakyti santuokos su vedusiu ne ir visuomenine situacija šių
SA nariu. Vėliau jis mirė kan dienų Lietuvoje.
žė, kad norint atsinaujinti bū čiose Buchenwaldo koncentra
VARGONŲ MUZIKOS
Pasak kun. Roberto Grigo,
tina priimti Kristų. Primin cijos stovykloje. Marijonų kuni- aplinka, iš kurios ateina vaikai,
FESTIVALIS
Minėtas gydytojas Stamler su
damas popiežiaus Jono Pauliaus gas Jakob Gapp (1897-1943) tu yra ne tik nureliginta iki že
talkininkais įsakmiai primena,
miausio lygmens, bet ir nužmo
Gruodžio 22 dieną Kaišiado raginimą atverti savo širdis ir r ėjo bėgti į užsienį dėl naciona
kad minėtai cholesteroliu krau
jo pariebėjimas buvo širdžiai rių katedroje per sumos šv. įsileisti Kristų, jis sakė: lizmo kritikos per tikybos pamo ginta. Padėtis, anot jo, daug
pavojingas net ir tiems vyrams, Mišias vyskupas Juozapas Ma „Kristus tūri ateiti į mūsų kas. Dėl išdavystės patekęs į blogesnė, nei prieš kelerius
kurie nerūkė ir kurių kraujo tulaitis iškilmingai pašventino šeimas, į mokyklas, į darbo gestapo rankas, buvo uždarytas metus. Kalbėdamas apie visuo
naujuosius vargonus ir paskel vietas, į Seimą ir į aukščiausias į Buchenwaldo koncentracijos menės informavimo priemonių
spūdis buvo normalus
Aišku, kad ir lietuviams krau bė, prasidedant vargonų muzi valdžios įstaigas. Kristus turi stovyklą, kur jam buvo nukirs poveikį jaunimui, prelegentas
jo suriebėjimas, tas jų dabar kos festivalį, skirtą parapijos ateiti į poilsio ir pasilinksmini ta galva kaip „tautos išdavi minėjo, kad televizija, spauda,
taukų per barzdą varvinimas jubiliejinių 90-ųjų metų pabai mo vietas. Kristus turi ateiti ir kui". Catherine Jarrige (1754- radijas dažnai perša jaunimui
į vestuves, ir į bet kokius, dides 1836 ), trečiojo Šv. Dominyko or netikras vertybes, pateikia
neina sveikaton. Todėl su arte gai paminėti.
Vargonus Kaišiadorių kated nius ar mažesnius, žmonių susi dino narė, pasižymėjo gelbėda antikrikščionišką, iškreiptą
Jis su talkininkais ištyrė nuo jančiu Užgimimu atgimkime
35 iki 57 metų amžiaus 356.222 širdies ir smegenų sveikaton per rai pagamino Panevėžio meis būrimus!" Kalbėdamas apie pa ma kunigus per Prancūzų revo pasaulio vaizdą. Kun. R. Grigo
vyrus ir susekė, kaip kraujyje skaniausiai paruoštą OVO tras Antanas Šauklys, o mecha vojus šių dienų žmonėms, ypač liuciją, vėliau daugiausiai manymu, paskutiniųjų metų so
cholesterolio gausa įtaKoja LACTO VEGETARIŠKĄ kąs ninius vamzdžius — vilnietis jaunimo moralei, ganytojas at dėmesio skyrė ligoniams ir ka cialinės permainos, santvarkų
kaita į visuomenės gyvenimą
mirtingumą širdimi. Jie su^-kė, nj, kuris ne tik pensininkus, bet meistras Vaclovas Paulauskas. kreipė dėmesį į visuomenės in liniams.
formavimo
priemonių
skleidžia
įnešė „tam tikros destrukcijos,
Per
pamokslą
popiežius
Jonas
kad širdimi mirtingumas didėja, ir jų vaikaičius riteriškai saugos Muzikos instrumentas papuoš
mą
smurto
reklamą,
pastebėjo,
pykčio, nesaugumo jausmą". Vi
Paulius
II
pabrėžė,
kad
Jėzui
rū
vos perviršijus 180 mg% choles nuo per ankstyvo lepšėmis išvir tas meniška šv. Cecilijos skulp
kad daug kuPtrukdoma dėstyti pėjo ne „filosofinė diskusija, bet sa tai patiria daugelio Lietuvos
teroliu kraujo suriebėjima Tai timo, kas dabar aiškiai matosi tūra.
gi, ne kraujo riebumas 2 J" yra mūsų aplinkoje.
Naujuosius vargonus išmėgi tikybą, propaguojamas vadina gyva save apreiškiančio Dievo šeimų vaikai. Kalbėti apie
normalus, bet jau jame 1«" rie
Tai tokios tokelės su tuo rie no prof. Leopoldas Digry s, kuris masis „seksualinis švietimas". tiesa", šią išganymą nesančią ir krikščioniškąsias vertybes,
bumas yra liguistas, ką klaidin biu maistu lietuviškų širdžių ir drauge su dainininku Virgili Vyskupas dabartinę padėtį pa gyvenimą keičiančią tiesą paliu sąžine, dorovę, tikėjimą ir Dievą
gai dauguma gydytojų laik>. ne smegenų sirgdinimu. Ir čia jumi Noreika bei Radijo ir lygino su didžiuliu turgumi, dijo pats Jėzus Kristus. Abu vaikui ar jaunuoliui, apnuody
kenksmingu širdžiai. B*-i dr. niekas mi:~iškių neišgydys tol, televizijos vaikų choru parengė kuris „pilnas visokiausio šlamš Tirolio kankinius, anot popie tam tokios aplinkos, kartais net
Stamler nauji tyrimai kalba kol mes patys ir pačios neim tikintiesiems Kalėdų muzikos to". Jis ragino „atsisakyti žiaus, šiuo požiūriu galima sta nebeįmanoma. Kaip sakė prele
visai kita kalba. Štai jit
sime save i rankas ir kol ne koncertą. Gruodžio pabaigoje ir nuodėmių ir blogų įpročių, at tyti greta supančioto Kristaus. gentas, reikėtų nusileisti iki jų
verti ša vo širdis ir įsileisti Dievo „Bebaimišku žodžiu ir giliu jsi- supratimo, pradėti kalbėti nuo
Kai per šešerius metus urtų pradėsime normaliai maitintis sausio 4-11 d. kaišiadoriečiai
%yrų cholesterolis kraujyi»- ruo ir kaip Dievas prisakė gyventi. turėjo progą pasiklausyti vargo avinėlį, kuris visas nuodėmes tjkinimu tėvas Jakob Gapp pa to, kas jiems pažįstama, keisti
nų muzikos, kurią drauge su ki naikina". Tada, pasak vyskupo, liudijo, kad tarp pagoniškosios patį bendražmogiškų vertybių
IH2 pagausėjo iki 202 m u pro Sėkmės.
tais žymiais muzikantais ir so „Drauge su tautų apaštalu šv. nacionalsocializmo ideologijos ir supratimą. Nors situacija „iš
listais atliko vargonininkai D. Pauliumi galėsime sakyti: aš krikščionybės negali būti jokio tiesų nepavydėtina, kartais net
Sverdijolas, G. Kviklys, R Mar gyvenu, bet jau nebe aš, many kompromiso... Jis žinojo, kur tu tragiška", tačiau, pabrėžė kun.
cinkutė, J. Grigas ir kt. Šį je gyvena Kristus".
ri stovėti, ir dėl to buvo nuteis R. Grigas, „negalime pasiduoti
BŽ, Nr. 24 tas mirti. Kuklus kunigas Otto nevilčiai, nes pačia savo esme ir
festivalį organizavo Kaišiadorių
etninės kultūros centras. Kai
Neururer paliudijo Kristaus tie pasaulis, ir žmogus yra geras".
J O N A S ADOMAVIČIUS, M.D.
šiadorių vargonų muzikos festi
są, sunkiausiomis ir pavojin
LENKAI VIS DAR
Arkivyskupas Sigitas Tamkevalio
atidaryme
dalyvavo
Lietu
giausiomis
aplinkybėmis
ginda
RELIGINGI
vičius
katechetams patarė neap
Dabar dažnas gydytojas yra dies svarbiausioji liga — jos ar
mas krikščioniškosios santuo siriboti tikybos pamokomis, bet
klausiamas: „Daktare, ar yra terijų priskretimas pas kiek vos kultūros ministras Zigmas
Kaip rodo sociologiniai tyri kos šventumą, dėl ko jis buvo taip pat skelbti Evangeliją tarp
bent kiek vilties sulaikyti ma vieną eina pirmyn, nors nevie Zinkevičius su žmona, kiti val
džios
atstovai.
mai, kuriuos sausio pradžioje įmestas j gestapo kalėjimą mokytojų, šeimose. Konferenci
no širdies ligą — aš dar taip nodai sparčiu žingsniu, nors ofi
paskelbė Lenkijos katalikų Koncentracijos stovykloje jo ku- jos dalyviai atkreipė dėmesį į
noriu kiek ilgėliau pagyventi, cialiai tas priskretimas dar ne
BŪTINA PRIIMTI KRISTŲ naųjienų agentūra KAI, dau nigiškoji savimonė vertė jį liturgijos šventimo problemas.
gyvenimu pasidžiaugti, kuris nustatytas.
giau nei 55 procentai lenkų mokyti tikybos, nepaisant griež Pasak jų, bendruomenė, ypač
dabar man jau maloniu tapo?"
Toliau būtinai atsisakykime
reguliariai dalyvauja sekmadie čiausių stovyklos vadovybės
Šv.
Kalėdų
proga,
sveikin
Ir gydytojas dažnai atsako: klaidingo galvojimo, būk nu
ninėse šv. Mišiose. Procentinė draudimų. Už bausmę jis buvo EUGENE C. DECKER, DDE, PC.
damas
tikinčiuosius,
Telšių
vys
„Taip, yra, kur čia nebus, bet nešė priskretusią širdį pas gy
4 * 4 7 W. 103 t * - . Otft Lasm, IL
tik normaliai gyventi pajė dytoją ir tabletei receptą gavę, kupas Antanas Vaičius atkreipė reguliarių sekmadieninių šv. pakabintas žemyn galva ir lai
Pirmas apyl su Northwes»ern un-to
Mišių
lankytojų
dalis
Lenkijoje,
kytas
taip
tol,
kol
numirė".
—
dėmesį
į
dabartinę
krašto
dva
giant".
mes jau viską savo širdžiai
dtptomu. lietuviams sutvarkys dantis už
Daug ką kiekvienas ir kiek būsime padarę, kas toli gražu sinę ir moralinę padėtį, pabrėž kaip ir anksčiau, smarkiai vir sakė Jonas Paulius II. Kalbėda pneinamą kainą Pacientai priimami
damas, kad naujieji 1997 metai šija Vakarų Europos šalių vi mas apie Catherine Jarrige, po absoliučiai punktualiai SuaHartfiHit
viena galime atlikti širdies ligos taip nėra.
yra
pirmieji iš trejų metų, skir durkį. Sociologinius tyrimus piežius pastebėjo, kad ji, „vaikš- (kalbėt angliškai) M . 700-422-02 •
negavimui ir, ją turint, jos
Mat didžia dalimi viskas nuo
sustabdymui ir didžia dalimi jos mūsų pačių priklauso, kaip mes tų didžiajam 2000 metų jubilie atliko Varšuvos universiteto čiojo 'mirties slėniu*, norėdama
DR. A. E. OLEVECKAS
padėti persekiojamiems kuni
panaikinimui. Tik nebūkime pajėgiame normaliai gyventi. jui pasirengti. Ganytojas pabrė- sociologijos institutas.
GVOYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
Sociologinių tyrimų duomeni gams"; „atpažindama kenčian
akli ir kurti ir nustokime tokie Net pajėgiausias gydytojas su
M M W. M SL T«L (TU) 4t2-4>1*1
būti visi: širdies liga vystosi nuo moderniškiausiais įtaisais bei Savo širdies, na ir smegenų šim mis, 74 procentai lenkų laiko čio Kristaus veidą" sergančia
Valandom pagal susitarimą
pat gimimo. Tik vienam ta liga operacijomis dažniausiai mažai tui metų užsitikrinimui štai save „tikinčiais", 65 procentai me ir įkalintame žmoguje, tapo Pirmd 3v pp -7v • intr 1230-3v pp
trečd uždaryta. ketvd 1 3 v p p
taip lėtai eina pirmyn, kad jų ką padės, jei mes ir toliau nenor kaip elkimės: maitinkimės ovo- praėjusiais metais dalyvavo „gyvu Kristaus meilės atvaiz
penktd ir ieitd 9 v r - 12 v p p
įvairiausio
pobūdžio
dvasiniuo
du".
širdis pajėgia net šimtamečiui maliu gyvenimu savas širdis žu lacto vegerarišku maistu. Tai
dar gerai plakti. O kitą širdies dysime, jų arterijas priskretin- yra vaisiais, daržovėmis, kiau se renginiuose, 31 procentas
UNAS A. SIORYS, M.D.
liga net jaunuolį ant lentos sime.
Ophtahnologas/Akių Chirurgas
šinio baltymais, žuviena, grū reguliariai praktikuoja šeimos
KATECHETŲ
M M S. RMaatanS Ava.
paguldo. O daugumą pusamžių
Čia ir prieiname trečią — patį dais, ankštiniais, riešutais ir maldą ir 36 procentai regulia
KONFERENCIJA
N.M41I
širdies giltinė šienaute šienauja, svarbiausią mūsų savo širdies trupučiu aliejaus bei keturiais riai skaito Šventąjį Raštą. Kita
ŠIAULIUOSE
vertus, 50 procentų Lenkijos
nes mes patys ir pačios didžia visam šimtmečiui užlaikymui puodeliais nugriebto pieno.
41M m. « M m.
111-7M-77M
gyventojų
pritaria
neseniai
pri
dalimi — savu nenormaliu atliktiną darbą dabar, ne rytoj.
Taigi, kol dar laikas nė vienas
„Katecheto vaidmuo mokyk
imtam
įstatymui
dėl
abortų
DR.
ŽIBUTĖ
ZAPARACKAS
gyvenimu sau duobes išsika- Štai jis.
ir nė viena nebūkime paiki ir
los^ gyvenime ir jaunimo pro
DR.
PAUL
KNEPPER
liberalizavimo.
same, nors čia dar ir prigimtis
Keiskime savo kreivą — ligon paikos. Išsitirkime kraujyje
blemos", — šią temą svarstė
AKIŲ
LIGOS
CHIRURGIJA
savo trigrašį prideda.
BŽ, 1997 m. Nr. 1 tikybos mokytojai, lapkričio 27
vedančią gyvenimo vagą: ją riebalus, saldumą ir rūkštumą
1 M E. Itaserlor. SwN« 402
Idant pajėgtume širdies ligos sveikaton nukreipkime šitaip ir pajėgaus gydytojo padėdami,
dieną susirinkę Šiaulių kateche
Valandos pagal susitarimą
Tai. - (1-312) 337-1200
nesulaukti, o ją gavus — sustab elgiantis. Nerūkykime, prirūky normalaus dvasiškio talkinami
tikos centre. Konferencijoje
PASKELBTI
dyti ar didžia dalimi jos visai at tu oru nekvėpuokime, negir ir psichologo-pedagogo vadovau
dalyvavo Kauno arkivyskupas
157
PALAIMINTAISIAIS
sikratyti, turime pradėti bent taukime ir nesinuodykime ka- jami, padėkime savo širdžiai ir
Sigitas Tamkevičius, Šiaulių
0132 t . R
Ave.
feinu, riebalų pertekliumi, sal s m e g e n i m s mums pajėgiai
trejopai elgtis.
1996 m. lapkričio 24 dieną po- dek*-"** Kleopas Jakaitis, kata
Tat. 312-430-7700
Visų pirma, visi ir visos ne dumynais, tingumu, nutukimu, tamauti šimtą metų. Tada tik piežius Jonas Paulius II paskel likiškų jaunimo organizacijų
RIMOAUOAt
NSIMCKAt, M.D.
dėl
menkniekio
jaudinimusi.
manykime, kad kitas ar kita šir
bus vertas gyventi šis mūsų gy- bė palaimintaisiais du Austrijos kapelionas kunigas Robertas
S.
PRASAD
TUMMALA,
M.D.
Padėkime
širdžiai
tikrai
gero
dimi sunegaluos, tik ne aš —
venimas, kaip jį gyvena 90-me- kunigus kankinius ir prancūzų Grigas, aplinkinių dekanatų
Širdies ir Kraujagyslių. Ligos
jokiu būdu ne man skirta širdi darbo reikalingam atlikimu ų čiais prunskiai, dainauskai ir dominikone. Kun. Otto Neuru- katechetai, tikybos mokytojai,
Valandos pagal susitanmą
mi sirgti. O faktas yra, kad šir- turimų negalių sutvarkymu. vaidilos brazdžioniai. Sėkmės. rer( 1882-1940) buvo uždarytas kunigai. Konferencijos dalyviai

ŠIRDIES LIGOS
SUSTABDYMAS

vaikai ir jaunimas, susirinkę
švęsti Mišių, dažnai lieka
pasyvūs ir nuobodžiauja. Ko
mentuodamas šias konferencijos
dalyvių mintis, arkivyskupas
pripažino, kad „liturgika Lietu
voje yra bene labiausiai ap
leista".
SEMINARAS SOCIALINIO
DAsRBO SAVANORIAMS
Lapkričio 22-23 d. Vilkaviškio
vyskupuos Caritas socialinė tar
nyba surengė antrąjį šiais me
tais seminarą socialinio darbo
savanoriams ir Caritas padali
nių pirmininkams. Renginys,
kuriame dalyvavo per 30 sava
norių iš 6 Vilkaviškio vys
kupijos dekanatų, vyko Ma
rijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos namų salėje.
Seminarą organizavo vyskupi
jos Caritas darbuotojos gyd. E.
Montvilienė ir I. Šverčiauskienė, jam vadovavo Lietuvos Ca
ritas Federacijos socialinės tar
nybos referentės Dalia Snieškienė ir VitaUja Miklyčienė, kurtos
skaitė paskaitas apie darbą su
šeima bei individualų darbą su
vaiku. Paskaitą „Smurtas Lie
tuvoje" skaitė Dalia Kabašinskaitė, apie pagalbą mirštančia
jam kalbėjo L. Butkevičienė.
Paskaitų ciklą užbaigė sesers V.
Janavičiūtės paskaita „Jėzaus
širdis, kaip socialinės doktrinos
pamatas". Po paskaitų sociali
nio darbo savanoriai diskutavo,
dalijosi darbo patirtimi.
BŽ, 1996.12.16
DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dunda* A¥t., Bgin. H. 60120

T*. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
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Valandos pagal susitanmą
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VIDAS J. NCMtCKAt, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7723 t . Kasate A v a . .
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DR. L D. PETREIKIt
DANTŲ GYDYTOJA
M M t . Retorta Rš, Mtkary M M , IL
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ava
Tai. (700) M S - 4 0 M
Valandos pagal susitanmą

E O M U R D A t V t b N A S , M.D., t . C .
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0 1 0 7 t . Archer Ave. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) M S - 7 7 M
A R A S Ž U O O A . M . D.
INDRE RUDAITIS, O.D.
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Naperville. IL 60563

(030) 527 0000
3825 Higniand Ave To*rer 1 Suite 3C
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ŠIMTAS METŲ KLINIKINEI
PSICHOLOGIJAI
AMERIKOJE
Pernai metais įvykusiame su
važiavime Toronte Amerikos
psichologų sąjunga paminėjo
klinikinės psichologijos šimt
metį. Klinikinė psichologija
ypač išsiplėtė po Antrojo pa
saulinio karo, bet jos pradžia
laikoma 1896. Tais metais
Lightner Witmer įsteigė pir
mąją psichologijos kliniką Pennsylvania universitete.
Lightner Witmer, pradėjęs
studijuoti Amerikoje, savo
studijas apvainikavo doktoratu
Leipzig universitete Vokietijoje.
Kaip tais laikais buvo mada, jis
specializavosi eksperimentinėje
psichologijoje. Ten jo studijoms
vadovavo pagarsėjęs profesorius
Wilhelm Wundt, dabar istorikų
vadinamas eksperimentinės psi
chologijos pradininku arba tie
siog „tėvu". įsteigęs Hinitą, dr.

Witmer daugiausia dirbo su vai
kais ir paaugliais. Jis taip pat
įsteigė pirmąjį klinikinės psi
chologijos žurnalą — „The Psychological Clinic" ir suteikė
naujai profesijai jos dabartinį
pavadinimą. Dr. Witmer, miręs
1956 metais, tikrai nustebtų
pamatęs klinikinės psichologijos
dramatišką augimą. Prieš 1940
metus Amerikoje nei 1,000 psi
chologų nesivertė klinikine
praktika. Po dvidešimts metų jų
jau buvo arti 8,000. Šiandien
Amerikoje (JAV) yra apie
60,000 psichologų, besiveriančių
klinikine psichologija. Kasmet
jau gana susispaudžiusiaa gre
tas papildo apie 2,300 naujų
doktorantų.
Pirmieji klinikiniai psicholo
gai
daugiausia dirbo su vaikais,
Beržai snieguotuose Lietuvos laukuose.
turinčiais akademinius sunku
Nuotr. S a u l i a u s Gudo
mus. Dabar patarnavimai api
ma visas amžių grupes ir visą
dyta,
palūkanų
mokėti
visai
trukdytų. Gal komunistų parti
psichopataloginių
sutrikimų
jos valdžion atėjo jau po šlykš nereikia. Be to, yra keista, kad
skalę.
Be
diagnostikos
ir gydy
taus žudymų periodo, po gulagų skolinamasi tokios didelės
mo,
jie
dėsto
universitetuose,
VYTAUTAS VOLERTAS
uždarymo, bet ir tada visose sumos.
gyvenimo srityse užteko parti
Nesvarbu, kokia yra žmogaus atlieka mokslinius tyrinėjimus,
Paerzinti tiems, kurie švenčia nuosavybė jiems visada buvusi jos siautulio, kuriam jie tylomis pavardė, kieno jis sūnus ar vadovauja sveikatos centram,
jubiliejus, yra keistos žvakutės, šventa, ypač prisiprivatizavus. pritarė. tėvas, kokiai partijai priklauso. patarinėja organizacijoms, pra
tortan įstatomos. Labai gražiai Č. Juršėnas, LDDP vadas, bu Nusikaltimo dėmes galima Tačiau visuomenei atsakingas monei, savivaldybėms ir t.t.
dega, bet kai jubiliatas, vęs Seimo pirmininkas, dabar nusimesti, visą amžių jų dėvėti asmuo negali sąžinėje slėpti
Vienas iškiliųjų klinikinių
plaučius įtempęs, jas užpučia ir tinis LDDP frakcijos seniūnas, nereikia, tačiau visada yra veiksmų, kurių rodymas būtų psichologų yra prof. dr. Justinas
tuo didžiuojasi, žvakutes truputį prikaišioja V. Landsbergiui, kad sunku patikėti garsiais šios nepatogus. Minėtos paskolos, Pikūnas, kurio knyga, iš anglų
paspragsi ir vėl užsidega. Eik ir šis kišąsis į teismų darbus. dienos šventaisiais, kurie tik plačiai aptartos Lietuvos spau kalbos versta Aistės Dirsytės,
iš naujo kovok su jom...
Anksčiau teismai tai bent vakar lopė pragaro sienas. doje, liudįja, kad R. Matiliaus- buvo išleista taip pat pernai
Šitokių gudrių žvakių pasitai ramiai darbavosi! Nebaigta nei Gaila, kad Lietuovje nebuvo kas, siekdamas sau asmeninės metais. Šioje laidoje nieko ne
viena genocido vykdytojų byla, priimti turto deklaracijos ir naudos, palūkanų manipuliaci sakoma apie Amerikos klini
ko ir valstybių gyvenime.
Po pusšimčio metų rusiškos nenubausti grobstytojai. Štai P. desovietizacijos įstatymai. Pir jomis skriaudė banką ir kitus jo kinės psichologijos šimtmečio
slėgties (juk Sovietų Sąjunga Gylys, LDDP pirmininko pava masis būtų gerokai sutrukdęs klientus. Kokiais tada svars sukaktį. Matomai, tai buvo tik
buvo rusų sumontuotas beproty duotojas, kaltina naują vyriau grobstymus, o antrasis gal čiais reikia vertinti Šleževičiaus gražus sutapimas.
bės mechanizmas) komunizmo sybe, kad ji krypstanti į auto- sulėtintų vainikavimąsi šven poelgius? Gal jį vėl į premjerus Knygos vertėja, buvusi prof.
šaknys Lietuvos podirvy dar kratizmą. Štai L. Tapinas, taisiais. Jei komunistas buvo grąžinti?
dr. Justino Piktino studentė Vil
laikosi. Kai kas tačiau mano, įtaigotas Č. Juršėno, kuris šalia žmogus, jis ir šiandien yra
Grąžinta arba grąžinama sko niaus universitete, pratarmėje
kad Markso pagimdyta pabaisa jau minėtų titulų buvo Propa žmogus. Akiplėšos daugiausia la nėra vagystė. Bet tarnybinės rašo:,, 'PGS vadovas'- tai dar
jau yra mirusi. Gal ir mirusi, gandos ir agitacijos LKP CK akiplėšomis lieka, visai nesvar padėties naudojimas savo ir gi viena JAV lietuvių psichologo,
tačiau dar nepalaidota, karsto sektoriaus vedėjas, smerkia Z. bu, kokiai partijai jie priklau minių pelnui gero kvapo ne profesoriaus dr. Justino Pikūno
dangtis dar juda. Yra daug likę Zinkevičių, naują Švietimo ir sytų
skleidžia ir mažina pasitikėjimą dovana Lietuvai Ši knyga supa
komunizmo švelniai glostytų, mokslo ministrą.
žindina su autoriaus sukurta
Rinkimai turėjo sulaikyti žmogaus veiksmais ateityje.
sočiai maitintų raudonų bajorų.
Opozicijos akylumas yra būti senų klaidų tąsą, taigi visiškai
Štai kita sjeinta ir neuž projekcine metodika — Pikūno
Skundžiasi jie, kad ten luoman nas demokratijoje. Taip pat užgesinti tas ryškiai degančias gesinta žvakelė: pabrangintas Grafoskopine skale, kurią už
gyvenimas prievarta juos įstū opozicija privalo reikšti savo žvakes. Bet kai kur jos vėl maistas, nors buvo žadama, kad sienio psichologai jau daugelį
mė, kad jie nieko nežinojo nei nuomone. Gal minėti veiksmai pradeda kibirkščiuoti. Štai duonos kaina liks ta pati kaip metų naudoja psichodiagnostiapie stribus, nei apie Sibirą, nei yra opozicijos atliekama parei dabartinės vyriausybės Finansų anksčiau. Ir visai nepaaiškinta, kai. Čia išsamiai apibūdinami
apie Rainių miškelį, nei apie ga, todėl nelaikytini blogybė ministro Rolando Matiliausko kad mažu maisto kainų padidi projekciniai testai — PGS I,
Tuskulėnus Nežinojo, nematė, mis. Tačiau autorystė yra įdomi. istorija. Istorija dar visai trum nimu bandoma išvengti energi skirtas vaikams ir paaugliams,
negirdėjo. J > taip pat nekalti, Nespėję iš valdžios kabinetų pa, nes žmogus jaunas, beveik jos kainos kėlimo. Ar tai nėra ir PGS II, skirtas jaunuoliams
kad bankai Lietuvoje žlugo, kad išsinešti savo popierėlių, štai ne ministro amžiaus. Sakoma, pasitikėjimo žlugdymas?
bei suaugusiems, be to paaiški
mafija įsigalėjo, kad privatiza žvalgosi atgal ir žiūri dulkių. O gabus žmogus, nors būtų galima Dabartinė vyriausybė skelbia nami šių testų naudojimo tikslai
cija valstybe apvogė, kad juos ir juk tos dulkės yra jų pačių su paryškint — gabus ir apsukrus. si esanti „švarių rankų" ir ir galimybės. 'PGS vadovas'
draugus prieš valią milijonie keltos. Pareiškimų autorystė ro Štai jis iš bankrutuojančio tiesaus žodžio vyriausybė. Todėl ypač pravers psichologams, dir
riais padarė. Jie net Šleževi do nepaprastą drąsą ir akiplė banko, kuriame dirbo, pasisko privalu nuplauti savo narių bantiems klinikose, mokyklose,
čiaus jau neprisimena, tai kam šiškumą. Juk šimtai buvusio lino 18,000 dolerių su 3% palū pirštus ir nekeisti pažadų. Puo psichiatrams, taip pat šių sričių
žmonės skleidžia melus, kad su LDDP administracijos žmonių kanomis, kai kitų skolintojų das neturi teisės juoktis iš ka studentams. Ši knyga papildys
Burokevičių ir su Jermalavi- yra ankstesni komunistų parti palūkanos buvo dešimtriopai tilo! Juk rinkimus laimėjo dėl specialiosios psichologinės
čium toje pačioje partijoje bend jos šulai. Jais rėmėsi ne tik aukštesnės. Tokią pačią sumą ir akcentuotos švaros. Reikės at literatūros lietuvių kalba len
ravo? Jie tik žiūri tvarkos, štai Lietuvos okupacija, bet ir So tokiu pačiu palūkanų procentu kakliai kautis, kol išnaikins tynas." Dr. J. Pikūno „Grafokas!
vietų sąjunga. Jie gerai žino iš to paties banko paėmė ir da grobstymo ir piktnaudojimo, skopinės skalės vadovas"
komunizmo
„nuopelnus" ir su bartinio ministro, tuolaikinio įpročius. Sėkmės šiai vyriau knygą išleido Humanitas
Todėl prez. A. Brazauskas ne
pranta,
jog
net
piršto nėra pa banko tarnautojo, tėvas. Ka sybei, visiškai užgesinant piktų leidykla Kaune.
pasirašė Seimo nutarimo, dėl
piliečių nuosavybių įstatymo, — judinę, kad raudoną siautulį su dangi banko veikla yra sustab- švieselių žvakes!
Romualdas Kriaučiūnas

UŽGESINTI VISIŠKAI

SIMONAS IŠ VALTŪNŲ
_

KAZIMIERAS J. AMBRASAS

Na, dar galima pridurti, kad ant Žemaitkiemio bokš
to atbrailos jau kiek metų perėjo gandrų porelė, kurios
nebaugindavo nei garsus varpų skambesys, nei į
pamaldas susirenkančių žmonių maldos ir klegesys.
Tarp suartų pamiškėse dirvonų, žydinčių lankų ir
žaliuojančių gojų kylantis bažnyčios bokštas su aplinkui
besispiečiančiu miesteliu buvo tarsi magnetas, traukiąs
prie savęs išsibarsčiusias ant varstoto metalo drožles,
buvo tarsi mašinos variklis, judinęs priekin ir būręs
pabirusias sodybas į darnią katalikišką šeimą.
Bažnytkaimi*
Žemaitkiemis (kai kur slaviškuose ir net
lotyniškuose tekstuose vadinamas „Žmujdki",
„Zmoydki"). Štai kur pirmąkart ant krikšto močios kelių
linguojamas, tėvo ar motinos už rankos vedinas, o paskui
jau pats į medpadžius įsispyręs, storom vilnonėm
kojinėm apautas, milinėmis kelnėmis ir pusilgiu, mamos
staklėse išaustu, žiponu aptaisytas, mažasis Simonas
iškart nedrąsiai, kad nebūtų užpultas šunų, pėdino
akmenim grįsta ūlyčia prie mūrinio šventoriaus, už
kurio storos sienos stiebėsi, ant smailos viršūnės į dangų
iškeltas, kryžius. Simonas andai nedrįso nei klausti, nei
pats galėdavo ką nors atsakyti: kaip ir iš kur atsirado
tos pirkios, tie žmones, kaip atrodė prieš šimtą metų ši
apylinkė? Tad atsigręžkime mažumėlę į praeitį, kad kar
tu su mažuoju Simonu Morkūnu galėtume ko ne ko
pasismalsauti — atversti vieną kitą šių apylinkių
dulkėmis nusėdusi puslapį...

Bažnytkaimis įsikūręs prie to paties pavadinimo ne
didelio ežero, apie 17 km į šiaurryčius nuo Ukmergės
(pagal dabartinį administracinį paskirstymą — šio ra
jono centras) ir už 2 km į Šiaurvakarius prie Kirnių ež.
Nuo žilos senovės, gal jaunuo Didžiųjų Lietuvos kuni
gaikščių laikų, čia stovėjęs nemažas dvaras.
XVI a. Žemaitkiemis priklausė Radvilams. Kai
vyskupui, o vėliau kardinolui Jurgiui Radvilui, anuomet
gyvenančiam Romoje, prireikė pinigų, 1577.08.23 jis
užstatė Žemaitkiemį jėzuitams už 8,500 florenų. Tačiau
Radvilai pasiliko teisę šią gyvenvietę atsipirkti.
Rašydamas Vilniaus universitetui dovanojimo aktą,
vysk. Protasevičius mini ir Žemaitkiemį, kad jis buvo
pirktas iš Radvilų. Tą vyikupo dovanojimo raštą
1579.04.01 Vilniuje patvirtino karalius. Kiek vėliau. 1581.11.04, Jurgis Radvila, anuomet tapęs Vilniaus vys
kupijos ordinaru, visiškai atsisakė tos žemes ir amžinai
ją paskyrė anuomet prieš dvejus metus įkurtajai
Vilniaus akademijai. Negana to. Jis jai dovanojo kadaise
jam priklausiusi Bajorų (Sielo Bojarskoe) kaimą su tenai
gyvenančiais bajorais. Būdinga, kad jėzuitai, pirma taip
neseniai įsikūrę Vilniuje, šioje parapijoje atsirado ne
kovai prieš protestantizmą, kaip anuomet paprastai bū
davo, bet atsigręžė prieš Žemaitkiemyje ir šiose
apylinkėse dar gajus stabmeldystės pėdsakus. Gyven
darni šiame bažnytkaimyje, Tėvai jėzuitai rinko su stab
meldyste susijusią tautosaką ir įdomesnę medžiagą
siuntė Romoje įsikūrusiai jėzuitų kurijai. Kadangi
Žemaitkiemis kur ne kur buvo vadinamas Žmujdki var
du, todėl surinktas folkloras būdavo laikomas
žemaitišku. Lenkai, rašydami apie Žemaitiją, juo naudo
josi kaip žemaitiškų papročių iliustracija. Klaidą atitaisė
tiktai mūsų istorikas dr. Zenonas Ivinskis, minėtas stat>meldystės apraiškas grąžinęs teisėtiems savininkams
— žemaitkiemėnams.

Danutė

Bindokienė

Sudiev, Mama
Galbūt šiandien bus nusi
žengta žurnalistinei etikai ir
šiose skiltyse, kur paprastai
rašoma aktualiomis temomis.bus kalbama apie, dauge
lio nuomone, „eilinį" įvykį—
vienos, gražų amžių išgyve
nusios, lietuvės mirtį.
Nieko didingo ji šiame pa
saulyje neatliko, jokiais žyg
darbiais nepasižymėjo, neį
rašė savo vardo į lietuvių ar
kurios kitos tautos istorijos
puslapius. Šiuo atveju ji buvo
kaip daugelis mūsų tautiečių,
apie kuriuos negirdime, jų
nepažįstame, niekas jiems
žymenų ar medalių nedalina,
niekas laikraščiuose neliaup
sina. Kartais kai kurias pa
vardes užtinkame labdaringų
organizacijų ar lietuviškos
spaudos rėmėjų sąrašuose, bet
dažniausiai—iš kuklumo, iš
nenoro reklamuotis—jų įna
šas yra be pavardės arba tik
inicialais pažymėtas.
O vis dėlto ta „pilkoji"
lietuviškosios visuomenės ma
sė, ta „tylioji" dauguma savo
gyvenimo kelią yra nužy
mėjusi krikščioniškomis, žmo
giškomis ir tautinėmis ver
tybėmis, kurios taip giliai
įaugusios į jų asmenybę, į
kiekvieną jų gyvenimo aki
mirką, kad, iš šalies žiurint,yra beveik nepastebimos.
Reikia ypatingo įžvalgumo,
kad jas pastebėtume. Deja, re
tas turi ir noro, ir kantrybės
gilintis į tų eilinių mūsų tau
tiečių gyvenimą,tad jie taip ir
lieka mūsų veiklesnės visuo
menės šalikelėse.
Mano mama, atsiskyrusi su
šiuo pasauliu Šv. Valentino
dieną, buvę kaip tik vieta tos
„tyliosios daugumos" atstovė.
Jos gyvenimas buvo ilgas—
mirė sulaukusi daugiau negu
96 metų amžiaus. Tačiau vis
dėlto nereikėtų sakyti, kad tas
gyvenimas buvo labai papras
tas, kaip nepaprastas yra ir
kiekvieno lietuvio, gyvenusio
šiame audringame istorijos
laikotarpyje, gyvenimas. Juk
kiekvienas mūsų tautietis, ne
paisant, ar karo audras pergy
veno tėvynėje, ar kentėjo
tremtį, ar tos didžiosios
žmonijos nelaimės buvo iš
blokštas toli nuo savo gimtųjų
namų, yra tarytum knyga, ku
rios puslapius versdami, at
rastume ir save, ir savo
kilmės krašto (o galbūt visos
žmonijos) patirtį.
Mama mėgdavo pasakoti
apie džiaugsmą, kurį Lietuva

Prisimintina tikrai įdomi, šiose apylinkėse susiklos
čiusi, pagonystės ir krikščionybės sąlyčio raida. Nors nuo
krikščionybės įvedimo (t.y. nuo 1387 m.) anuomet jau
buvo prasiinke apie 300 metų, čionykščių gyventojų
nuomonė apie Gerąją Naujieną tikrai buvo savotiška ir,
reikia pasakyti, lėkšta. Jie iš visų septynių Sakramentų
tepripažinę krikštą. Kitų Sakramentų jie nepaisė.
Sekmadieniais ir net per didžiąsias šventes, pavyzdžiui,
Velykas, dirbdavę ir bažnyčion neidavę. Net juokdavosi
iš tų, kurie nedirbdavę. Tokius tinginiais vadindavę. Kai
jiems liepdavo eiti bažnyčion mokytis poterių, Dievo
įsakymų ir kitų krikščioniškų tiesų, nėjo. Teisinosi, jog
turį daugybę darbų ir nesugebą išmokti sudėtingų
mokslų. Atsirasdavo net tokių, kurie atvirai šaipydavosi
iš krikščioniškų apeigų ar tylomis pasisalindavo nuo
kunigų ar katechetų. Į šį kraštą būdavo siunčiami gar
sūs jėzuitų pamokslininkai. Vienas iš tokių — 1683 m.
į čia atvažiavęs misionierius Jokūbas Lavinskis. Kelias
savaites diena dienon karštai dėstęs Bažnyčios tiesas,
drožęs ugningus pamokslus, uoliai kovojęs su stab
meldiškais papročiais, atkakliai mokęs žmones tikėjimo,
giesmių ir maldų. Apie savo veiklą Žemaitkiemyje ir jo
apylinkėse šis jėzuitas yra parašęs platų ataskaitinį
pranešimą, išspausdintą lotyniškai ir aprašytą Z.
Ivinskio.
Uždarius jėzuitų ordiną, Žemaitkiemio dvaras
atiteko Edukacinei komisijai ir perėjo Ukmergės
paseniūniui Ignui Petkevičiui. Anuomet buvo ap
skaičiuota, kad šis dvaras duodąs 13.030 auksinių pelno.
Vėliau Žemaitkiemis priklausė Marikoniams, paskui
Daratai Lapacinskienei, kurios sūnus jį pardavė
Karoliui Bistramui. XIX a. dvaras turėjo 1999
dešimtinės žemės (599 dešimtinės — miško). Dirbama
žemė čia nebuvo itin derlinga.
Nuo seno ši parapija buvo aprūpinta. Be kitų turtų,

išgyveno, kai buvo paskelbta
nepriklausomybė 1918 m. vasa
rio 16 d. Tuomet ji buvo 18
metų amžiaus ir aš visuomet
pavydėdavau, kad mamai teko
matyti tai, ką aš tik istorijos
pamokose girdėjau.Kaip gi
liai nepriklausomybės paskel
bimo džiaugsmas buvo įaugęs
į jos širdį, galėdavau patirti,
pastebėjusi ašaras akyse kiek
vieną kartą, kai išgirsdavo
giedant Lietuvos himną.
Mama pažinojo dr. Joną
Basanavičių! Jis nebuvo Ož
kabalių, Bartininkų ar kitų
aplinkinių vietovių gyvento
jams „tautos žadintojas",
„didelis žmogus", o savas,
kraštietis, gydytojas, kuris,
grįžęs į tėviškę paviešėti, nie
kuomet neatsisakydavo nuva
žiuoti pas ligonį, padėti
žmogui.
Ji atsiminė, su kokia baime
kaimo žmonės laukė, ko!
„žvaigždė su uodega" (Haley
kometa) nušluos visus nuo
žemės paviršiaus; ji pasakojo
apie pirmą kartą matytą
lėktuvą (orlaivį) ir su nuosta
ba stebėjo pirmąjį žmogų,
vaikščiojantį Mėnulyje... Ji ne
iš istorijos, ne iš senų laik
raščių skilčių išgyveno mūsų
lakūnų-didvyrių Dariaus ir
Girėno žuvimą—tai buvo lie
tuvių tautos tragedija, vie
nodai palietusi visus, visur.
Kai bolševikai užėmė Lie
tuvą 1940 metais, mano ma
mos dainos buvo liūdnos,
liūdnos, o pasakose atsispin
dėjo skriaudžiamųjų dalia. Ji
mokėjo tiek daug pasakų! Nie
kad nepaklausiau, iš kur
išmoko. Nebūtų ir žinojusi,
kaip į klausimą atsakyti...
Liaudies dainos, pasakos,
mįslės, įvairus posakiai—tai
kraitis, kurį man sukrovė
mama. Jį pasisavinau neju
čiomis, turbūt panašiai, kaip
ir ji tų lietuvių tautos turtų
buvo prisirinkusi: nuolat
girdėdama, nuolat kartodama.
Jeigu kas paklaustų, kuris
mamos būdo bruožas buvo
ryškesnis už kitus, sakyčiau,
kad religingumas. Ji meldėsi
ir meldėsi, ypač paskutiniais
savo gyvenimo metais. Kar
tais atrodė, kad rožančius yra
jos rankos dalis, o malda—
nesibaigiantis
dialogas su
Dievu, su Jo Motina.
Galbūt niekas kitas nepas
tebės, bet šioje Žemėje liko
didelė spraga, kai iš jos išėjo
mano mama.

jai priklausė ir smuklė. 1757 m. klebonas ją perleidęs
jėzuitams, bet, kąjp rodo 1781 m. Žemaitkiemio
bažnyčios inventorinės knygos, tada ji neveikė. 1774 m.
Vilniaus sinodo parapijų •araiuoae Žemaitkiemis
priklausė Vilniaus vyskupijos Pabaisko dekanatai. Są
rašuose minimi tokie parapijos kaimai: Kunigiškės,
Klepšiai, Valai, Valtūnai, kur ginies Simonas,
Antatilčiai, Medynos (Perkalsi) ir Žemaitkiemio dvaras
su miesteliu. Senais laikais parapijos plotas buvęs daug
didesnis: siekęs net Balninkus, Kurklius, Vidiškį,
Liduokius ir Zelvą.
Pirmoji mokykla Žemaitkiemyje įkurta jėzuitų. 1781
m. ją lankė 26 moksleiviai, ii kurių 3 šlėktų, 4 mies
telėnų ir 19 valstiečių vaikai. 1782 m. — 15 mokinių.
Vysk. M. Valančiaus laikais cm veikė parapinė mokykla,
kuri vėliau surusinta.
Tautinis atgimimas Žemaitkiemyje ir apylinkėse la
biau ėmė reikštis XDT a. pabaigoje, kai žmones pradėjo
gauti draudžiamos spaudos — lietuviškų laikraščių,
maldaknygių, knygelių. Susidūrimai su caro valdžia liu
dija, kad jie vieningai gynė savo religines teises. Po 1906
ra. įvykių lietuviška veikla ėmė atgyti. Atgavus spaudą,
žmonės dar labiau ėmė skaityti lietuviškus laikraščius,
knygas, pradėjo mokslinti savo vaikus. 1910.06.11
surengtas pirmasis lietuviškas vakaras: suvaidintos dvi
komedijos — „Velnias spąstuose" ir .Meška". Tada
neseniai suorganizuotas choras padainavo kebas dainas,
o bažnyčioje sekmadieniais gražiai giedodavo apšvarinęs
iš giesmyno nuo lenkiškų barbarizmų giesmes. Taip
švarinama giedamų giesmių lietuviška kalba nepatiko
lenkams, kurie lenkuojantį kleboną prikalbino atstatyti
iš pareigų chorvedį.
(Bus daugiau)

•

DRAUGAS, antradienis, 1997 m. vasario mėn. 18 d.
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nų organizacinis komitetas,
į kurį įeina 6 universiteto pro
fesoriai — V. Krėvė-Mickevi
čius, M. Biržiška, S. Kolupaila,
V. Kuzma, A. Purenąs, R.
Rimka, taip pat rašytojas A.
Venclova. Tarp balandžio 9 d.
patvirtintų pirmųjų akademikų
— tik universiteto profesoriai.
Pirmuoju Mokslų akademijos
prezidentu tapo prof. V. Krė
vė-Mickevičius.
Kilus karui, Lietuvos Laikino
sios vyriausybės nurodymu uni
versitetui grąžinamas Vytauto
Didžiojo vardas, atkuriamas
Teologijos fakultetas ir įkuria
mas Filosofijos fakultetas. 1943
m. kovo 16 d. vokiečių okupaci
nė valdžia nutraukė studijas
universitete, žymiausi dėstyto
jai buvo paimtį įkaitais j
koncentracijos stovyklas. Karo
metais universitetui vadovavo
rektorius prof. J. Gravrogkas
(1941-1943).
1944 m. spalio 10 d.,
prasidėjus antrajai sovietų oku
pacijai, atnaujinamas mokslas
universitete su 4 fakultetais:
Istorijos-filosofijos, Medicinos,
Statybos, Technologijos. 1946
m. rugsėjo 1 d. jau Kauno val
stybiniame universitete atidaro
mas Architektūros fakultetas.

Pagrindinė Kauno universite mas, kuris pirmaisiais mokslo
to uždarymo4>asekmė — miesto metais laikinai ėjo ir rektoriaus
dehumanitarizacįja. Todėl Lie pareigas. Jo pavaduotoju buvo
tuvos ir išeivįjos inteligentijos paskirtas doc. A. Karoblis.
neapleido idėja atkurti humani
1990 m. gegužės 9 d. išrenka
tarinio profilio universitetą mi pirmieji atkurto universiteto
Kaune. Dėmesys universiteto dekanai: Ekonomikos fakulteto
atkūrimo problemoms ypač su — prof. P. Zakarevičius, Fizi
stiprėjo 1988 metais, kai kos-matematikos — prof. G.
„Kauno tiesa" pradėjo diskusiją Kamuntavičius, Informatikos
prof. A. Smailio- straipsniu prof. V. Kaminskas. Fizikos-ma
.Atkurkime Kaune Vytauto Di tematikos ir Informatikos fa
džiojo universitetą". Diskusija kultetai buvo įkurti 1990 metų
vyko ne tik spaudoje, bet ir sausio mėn., reorganizavus
įvairių klubų bei mokslo įstaigų Tiksliųjų mokslų fakultetą. Tų
organizuotuose susirinkimuose. pačių metų pavasari įkuriami
Labai aktyviai Vytauto Didžiojo Teologijos-filosofijos ir Biologi
universiteto idėją rėmė Lietuvos jos fakultetai. Sių fakultetų
kultūros fondo ..Aukuro" dekanais tapo kunigas prof. V.
klubas.
Butkus ir doc. M. Venslauskas.
1988 m. Švietimo ministerija
1990 m. g e g u ž ė s 2 4 d.,
sudalė Kauno universiteto at Atkuriamojo senato nariams
kūrimo komisiją, kuriai vadova balsavus Kaune ir Čikagoje,
vo Vilniaus universiteto rekto išrenkamas pirmasis atkurto
rius prof. J. Kubilius. Šios komi Vytauto Didžiojo universiteto
sijos parengtų pasiūlymų pa rektorius Kalifornijos univer
grindu ministerijos kolegija siteto Los Angeles informatikos
1988 metų gruodžio 27 d. priima profesorius A. Avižienis. Pro
nutarimą laipsniškai atkurti rektoriais Atkuriamasis sena
Kauno universitetą Vilniaus tas 1990 m. rugsėjo 12 d. patvir
universiteto Kauno vakarinio tino Kalifornijos valstybinio
fakulteto ir Liaudies ūkio vado universiteto antropologijos pro
vaujančių darbuotojų ir specia fesorę L. Baškauskaite ir profe
listų kvalifikacijos kėlimo in sorių V. Kaminską, Rudens se
stituto Kauno filialo bazėse. mestre L. Baškauskaitei pave
Pasiūlytas universiteto atkūri damos ir Humanitarinių moks
mo būdas netenkino Kauno in lų fakulteto dekanės pareigos, o
teligentijos. Todėl 1989 m. kovo pavasario semestre ją pakeitė iš
30 d. Kauno aukštųjų mokyklų Romos atvykęs kunigas dr. V.
bei mokslo įstaigų profesorių ir Kazlauskas.
mokslo daktarų susirinkime iš
(Bus daugiau)
renkama Vytauto Didžiojo uni
versiteto Atkuriamoji taryba. Ši
taryba įpareigojama parengti
ĮVERTINTAS L I E T U V I S
universiteto statutą bei spręsti
visus kitus praktinius atkūrimo
Vilniaus universiteto Me
klausimus.
dicinos fakulteto Infekcinių ligų
1989 m. balandžio 28 d Lietu klinikos vadovas habilituotas
vos ir išeivįjoB mokslininkų kon- daktaras Arvydas Ambrozaitis
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1832 m. gegužės 1 d. aktu Technikos. Juose mokėsi apie
1 uždaro 4,000 studentų ir laisvųjų klau
Vilniaus universitetą. Susikū sytojų.
1936 m. birželio 25 d. Lietuvos
rus nepriklausomai Lietuvos
Respublikai, Valstybės taryba Vyriausybė nutarė universiteto
1918 m. gruodžio 5 d. priima Medicinos fakulteto veterinari
nutarimą atkurti universitetą. jos skyriaus, veikusio nuo 1922
Tačiau 1919 m. pradžioje okupa m., pagrindu įsteigti Veterinari
vus Vilnių, šis nutarimas nebu jos akademiją.
vo įgyvendintas.
1937 m. lapkričio 4 d. Lietu
vos
Seimas priėmė naują Vytau
1920 m. sausio 27 d. Kaune
atidaromi Aukštieji kursai, ku to Didžiojo universiteto statutą,
riuos įsteigė grupė inteligentų kuris ii dalies suvaržė univer
- Z. Žemaitis, T. Ivanauskas, L. siteto autonomiją.
1939 -1940 m. Vytauto Didžio
Vailionis, A. Janulaitis, J. Va
balas-Gudaitis. Kursai pradėjo jo universitetas padeda atkurti
savo darbą turėdami šešiuose Vilniaus universitetą. 1939 me
skyriuose per 500 klausytojų. tų gruodžio 13 d. Lietuvos Sei
Jie parengė dirvą universitetui mas priima Universitetų įstaty
Kaune, ir jau 1921 m. Lietuvos mą, kuris skelbia, kad nuo 1940
ferenevoje „Tautinė aukštosios penkis mėnesius dirbo Amerikouniversiteto statutas įteikiamas m. sausio mėn. į Vilnių perke
mokyklos koncepcija ir Kauno K garsioje Wisconsin universiliami Humanitarinių mokslų ir
Steigiamajam seimui.
universitetas" paskelbtas Vy- teto Klinikinės virusologŲOs laTeisių
fakultetai.
Taip
pat
nuo
1922 m. vasario 13 d. Ministrų
tauto
Didžiojo universiteto at boratorijoje. Šios laboratorijos
1939
m.
gruodžio
15
d.
sustab
kabinetas, nelaukdamas, kol
kūrimo aktas. 1989 m. liepos 4 duris jam atvėrė JAV Vyriausy
universiteto statutas bus patvir doma lenkiško Stepono Batoro
d. Aukščiausiosios Tarybos sesi bės Fulbright stipendija. Dak
tintas Seime, priima nutarimą universiteto veikla ir pradeda
joje buvo priimtas įstatymas dėl taras A. Ambrozaitis laimėjo
atidaryti Kaune Lietuvos uni veikti lietuviškas Vilniaus uni
Vytauto Didžiojo universiteto Amerikos centro paskelbtą
versitetą. Vasario 16 d. univer versitetas. 1940 m. vasarą į
Vytauto
Didžiojo
universiteto
rek
atkūrimo, o liepos 10 d. Mi aukšto akademinio lygio moks
Vilniaus
universitetą
buvo
per
sitetas buvo iškilmingai atida
torius
dr
Vytautas
Kaminskas.
nistrų taryba įregistruoja uni lininkų konkursą šiai stipendi
keltas
ir
Matematikos-gamtos
rytas. Tos pačios dienos Lietu
versiteto atkuriamojo laikotar jai gauti.
vos Respublikos prezidento įsa fakultetas.
1947 metais Istorijos-filosofijos pio laikinąjį statutą.
Pagal Fulbright stipendijos
:
Per 18 nepriklausomybės me
kymu universiteto rektoriumi
fakultetas reorganizuojamas į
sąlygas,
pasakė Eltai dr. A. Am
Universitetui teko atsikurti is
skiriamas prof. J. Šimkus, Teo tų universitetas išleido 3,790
Filologijos, o Statybos ir Tech nieko — jis neatgavo nei vieno brozaitis, Amerikoje reikia at
logijos fakulteto dekanu — dr. J. absolventų, iš kurių 1,225 baigė
nologijos fakultetai — į Elektro pastato, nei vienos laboratorijos, likti darbą, kuris būtų naudin
Maculevičius (J. Mačiulis-Mai Medicinos. 1,174 - Teisių, 550
technikos, Cheminės techno nei vienos knygos, priklausiusių gas Lietuvai.
ronis;, Socialinių mokslų — prof. — Teologijos-filosofijos, 300 logijos ir Mechanikos fakulte buvusiam Vytauto Didžiojo uni
Mokslininkas ketina įsijungti
A. Voldemaras, Medicinos — dr. Technikos, 264 — Humanitari
tus. 1948 m. kovo mėn. įkuria versitetui. Ir vis dėlto 1989 m. į minėtoje laboratorijoje vyk
P Avižonis, Gamtos-matemati nių mokslų, 254 — Matemati
mas Farmacijos fakultetas. rugsėjo 1 d. 177 pirmakursiai, domus naujų gripo vakcinų, taip
kos — prof. Z. Žemaitis, Techni kos-gamtos fakultetą. Šiuo lai
1949 metų rugsėjo 1 d. Kaunas sėkmingiausiai išlaikė liepos pat vaistų nuo gripo klinikinius
kos - prof. P. Jodelė. 1922 m. kotarpiu, be pirmojo rektoriaus
galutinai prarado humanitari pradžioje konkursinius egzami tyrimus. Nors skiepai prieš
balandžio 12 d Lietuvos prezi prof. J. Šimkaus (1922-1923),
nių mokslų židinį — Filologijos nus tarp 805 stojančiųjų, pradė gripą jau plačiai naudojami
dentas patvirtina Steigiamojo universiteto rektoriais buvo iš
fakultetas buvo perkeltas į jo mokslą atkurto universiteto profilaktinės medicinos prakti
seimo kovo 24 d. priimtą Lietu rinkti profesoriai V. Čepinskis
Vilniaus universitetą.
Ekonomikos, Humanitarinių koje, mokslininkai ieško vis
vos universiteto statutą, kuris (1923-1924, 1929-1933), P. Bū
1950
m.
spalio
31
d.
Sovietų
mokslų ir Tiksliųjų mokslų naujų, veiksmingesnių varian
įteisino jo autonomiją, struktū čys (1924-1925), P. Avižonis
Sąjungos
aukštojo
mokslo
mi
fakultetuose. Šių fakultetų tų, kuria naujas vakcinas, ku
rą, bendruosius veikimo dės (1925-1926), M. Biržiška (1926nistro
S.
Kaftanovo
įsakymu
veikla koordinavo prof P. Zaka rios sukeltų stipresnį imunitetą
niu.-;. Pairai šį statutą universi 1927), M. Romeris (1927-1928,
Kauno
valstybini?
universitetas
revič : us, doc. A. Butsus ir prof. ir kuo ilgiau jį išlaikytų patetą sudarė 6 fakultetai: Teolo- 1933-1936,1936-1939), P. Jode
skienvto žmogaus organizme.
įnjos-filosofijos. Humanitarinių lė (1928-1929), S. Šalkauskis reorganizuojamas į Kauno poli V. Paliūnas.
(Elta, 02.07)
technikos institutą ir Kauno
mokslu Teisiu, Matemati (1939-1940).
1989 m. lapkričio 22 26 d.
medicinos
institutą.
kos gamtos. Medicinos, Techni
Čikagoje ir gruodžio 27 d. Kau
Universitete dirbo žymūs
Universiteto neaplenkė a ne išrenkam?'? aukščiausias
• 1927 m. v a s a r i o 16 d. Vil
k a FaKulte'ai. Universiteto mokslininkai, vi uomenes ir
tarvba gegMžė;- mėnesio pradžio kultūros veikėjai: K. Būga, P. stalininis teroras - nemažai universiteto sprendžiamasis niuje mirė Jonas Basanavičius
je rektcr: :mi perrinko prof J. Dovydaitis, J Eretas, T. Iva dėstytoju ir studentu iš univer organas - Atkuriamasis sena — mokslininkas, gydytojas, Ne
Šimkų, prorektoriumi išrinko nauskas. J. Jablonskis, A. Janu siteto buvo pašalinti ar repre tas, susidedąs iš 48 Lietuvos ir priklausomos Lietuvos paskelbi
prof V. Čepinskį. Naujų fakul- laitis, V. Jurgutis, L. Kar suoti. Pokaro meiais univer i8 išeivijos mokslininkų, nusi mo Akto signataras, „Aušros"
siteto rektoriai? buvc pro
pelniusiu Lietuvos mokslui bei redaktorius. Jo iniciatyva 1907
U'*\x dekanais išrinkti: Humani savinas, V. Krėvė-Mickevičius, fesoriai A. Purinas I9-i4-1946»
kultūr3i ir aktyviai palaikiusių m. jkurta Lietuvių mokslo drau
tariniu mokslų — prof. M. Bir V. Lašas, A. Maceina, J. Mačiu ir J Kury-ir.,Ka- '194" 1950>
universiteto atkūrimo idėją Se gija. J. Basanavičius gimė 1851
žiška, Teisių — prof. P. Leonas. lis-Maironis, V. Mykolaitis Pu Per okupacijų .a'kotarpj univer
nato pirmininkų 1990 m. sausio m. lapkričio 23 d. Ožkabalių
Vietoj atsistatydinusio Teologi tinas, M. Reinys, A. Rimka. A. sitetas perengė daugiau kaip
mėn. išrenkamas prof. J. Vile- kaime, Vilkaviškio apskrityje.
jos filosofijos fakulteto dekano Salys, P. Skardžius, B. Sruoga, 2,500 specialistų
dr J. Maculevičiaus išrinktas A. Šapoka, J. Tumas-Vaižgan
tas ir kt.
prof P Būčys
1940 m. rugpjūčio 21 d., pra
1924 m =palio 15 d. univer
siteto Matematikos-gamtos fa sidėjus pirmajai Sovietų Sąjun
kulteto agronomijos ir miškinin gos okupacijai, Vytauto Didžio
kystes skyriaus pagrindu Dot jo universitetas pavadinamas
nuvoje įkuriama Žemės ūkio Kauno universitetu, uždaromas
Teologijos-filosofijos fakultetas,
akademija.
1925 m. kovo 31 d. Seimas pakeičiamas universiteto statu
prieme universiteto statuto pa tas, panaikinama jo autonomi
keitimą, numatantį Evangelikų ja. Vietoj atleisto rektoriaus
teologijos fakulteto, kuris veikė prof. S. Šalkauskio rektoriumi
paskiriamas prof. A. Purenąs
iki 1936 m . įsteigimą
1930 m birželio 7 d. univer (1940-1941). 1940 m. rudenį
sitetas pavadintas Vytauto Di- naujus mokslo metus pradėjo
diioio universitetu. Tą pačią trys fakultetai — Medicinos,
dierui buvo paskelbtas Vytauto Statybos ir Technologuos.
1941 m. Žiemą universiteto
Didžioj'i universiteto statutas.
Tuo met u universitetą sudarė 7 mokslininkai aktyviai dalyvau
fakultetai. Teologijos-filosofijos, ja steigiant Mokslų akademiją.
Evangelikų teologijos, Humani Sausio 16 d. paskelbiamas nu
tarinių mokslų. Teisių, Mate tarimas dėl Mokslų akademijos
matikos gamtos. Medicinos ir steigimo ir sudaromas 7 asme
Vytauto Didžiojo univpniitetfl Kaune atkuriamojo Senato nariai
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„Shingte" stogai ir visų rusių
apkalimai (skftng): medžio,
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LIETUVIŲ TAUTOS SOVIETINIS
NAIKINIMAS
Pratarmes rašoma: „Tai, kas pasakojnma šioje knygoje,
yra pagrįsta Lietuvoje ir Rusijoje rastais archyviniais
dokumentais, liudytojų prisiminimais ir naujausiomis rnoksto
studijomis".
Išleido Lietuvių tautinis kultūros tondas. Chicago 1996;
494 pat., kieti viršeliai.
Kaina su persiuntimu JAV $19.49.
P.3. Mnoto avalas** dar prideda taMps moksttto 8.75% (S1.32).
Utsatrymus MųaU „Draugo"
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Pranas Zunde

KAZYS BIZAUSKAS
1893-1941
D v i e j ų t o m ų monografija. 11. - 323 psl., II t. - 4 3 0 psl.
Plačiai a p r a š o m a K. Bizausko g y v e n i m a s ir veikla
diplomatinėje tarnyboje. Gaunama D R A U G E .
Papigintai — 6 dol. u ž knygą
S u persiuntimu — 8 dol.
Illinois valstijos g y v . prideda „State sales tax" - 0.53 dol.

r

V i l i u s Pėteraitis

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS

ŽODYNAS
A p i e 30,000 ž o d ž i ų . 579 p s l .
G a u n a m a s D R A U G E . Kaina-20 dol.
S u p e r s i u n t i m u 22.50
Illinois gyv. prideda State sale tax 1.75 dol.
V. Baravykas

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ

ŽODYNAS
Redagavo a. Laučka ir A. Dantaitė

A p i e 3 0 , 0 0 0 ž o d ž i ų ir p o s a k i ų . 5 9 0 p s l .
G a u n a m a s D R A U G E . Kaina-20 dol.
S u p e r s i u n t i m u 22.50
Illinois gyv. prideda State sale tax 1.75 dol.

Auka „Draugo" paramos fondui—
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.
D R A U G A S FOUNDATION
454S W 6 V d St

C h i r n g o U. 6062V

Aukos yra nurašomos nuo Federahnių mokesčių.

Tai buvo pirmas žingsnis
kraštotyrinėje bibliotekos veik
loje. Biblioteka renka, kaupia ir
saugo kraštotyrinę medžiagą,
prisiminimus, nuotraukas, publikuotus dokumentus apie
Vievio kraštiečius. Esame
surinkę ir paskelbę rajoninėje
spaudoje prisiminimus apie mo
kytojus O. ir Vyt. Buinevičius,
D. Kanstantinavičienę, Vievyje
dirbusius iki 1940 metų. Tačiau,
tai mažas lašelis mūsų krašto is
torijoje. Beveik nieko nežinome
apie kitus to meto inteligentus,
visuomenės vaikėjus. Neturime
tikrų neiškraipytų taktų apie
Nepriklausomos Lietuvos Res
publikos iki 1940 m. laikotarpį.
Skaitytojai, ypač jaunimas
domisi istorįja, norėtų daugiau

LAIŠKAI
DŽIAUGIAMĖS, KAD
NEPAMIRŠTATE
Mūsų rajone yra 40 kaimo
bibliotekų. Jos įvairaus dydžio,
turi knygų fondą nuo 4,000 iki
24,000. 17 bibliotekų dirba ne
visą darbo savaite. Su rajonine
biblioteka kartu stengiamės
kaimo žmonėms parūpinti skai
tymui literatūros. Mūsų rajono
bibliotekininkai savo skaityto
jams patys savo jėgomis veža
knygas iš rajono bibliotekos, nes
į rajoną gauname 1 pavadinimo
knygas po 4-6 egz. O norinčių
skaityti — kuo labai džiaugia
mės, yra labai daug. Todėl
sudarome kai kurioms knygoms
eiles. Ypač brangios vaikiškos
knygos ir jų gauname tik viene
tus — vaikai dar vis nori skai
tyti, jų irgi kiekvienai knygai
eilė. Jaučiame, kad esame rei
kalingi kaimų žmonėms. Todėl
žmonės dirbo ir nešildomose
(tokių yra 11) bibliotekose ir už
mažą atlyginimą. Ir stengiamės
ieškoti knygų, laikraščių, žur
nalų.
Be knygų išdavimo dirbame ir
kraštotyros darbą. Ieškome
įdomių, žymių žmonių kilusių iš
mūsų rajono. Neturėdami savo
bibliotekose Bostono enciklo
pedijos, kitose bibliotekose
pasiskolinome ir padarėme
plačią personalijų kartoteką, į
kurią įtraukėme daug užsienyje
gyvenančių tautiečių. Tačiau
dar daug nežinome žymių žmonių,
gal ir nežymių, tačiau kilusių iš
mūsų Panevėžio krašto. Labai
norėtume, kad atsilieptų kuo
daugiau nuo Panevėžio kilusių
žmonių. Bibliotekų darbuotojai
gerai žino savo vietoves — pa
pasakotume apie jų gimtas vie
tas, turime galimybių atsiųsti
tų vietų foto. Mūsų darbuotojai
gali gimtosiose mūsų kraštiečių
vietose prižiūrėti ir artimųjų
kapus. Parašytume apie kon
krečias vietas — kaip jose dabar
gyvena žmonės, kas vyksta, kas
pasikeitė. Mums įdomu bend
rauti su visais besidominčiais
Lietuva, vis dar mylinčiais gim
tine. Atsakysime į visus laiškus.
Iš JAV esame gavę knygų lab
darai. Viso į rajoną gavome 898
egzempliorių knygų ir žurnalų.
Ypač norėtume gauti Bostono
enciklopediją. Tačiau džiau
giamės visomis knygomis ir žur
nalais, jeigu jie yra skaitomi,
nesuplyše ir nesugadinti. Visas
knygas esame pažymėję specia
liu antspaudu, kad tai yra do
vanotos bibliotekai knygos. Jos
labai griežtai apskaitomos ir
nedinge nė viena.
Su malonumu papasakosime
ateityje apie mūsų renginius.
Turime padare trijų muziejų

TRA NSPA

K

Panevėžio rajono bibliotekų darbuotojai prie viešosios bibliotekos pastato pernai rugsėjo men.

ekspozicijas: Tai J. Tumo-Vaiž
ganto ir knygnešių muziejus
Ustronės svirne Vadaktėlių kai
me.. G. Petkevičaitės-Bitės mu
ziejus Puzinisko dvare ir Mato
Grigonio muziejus Senamesčio
kaime. Šie muziejai veikia.
Juose vyksta renginiai, lan
kosi ekskursijos. Bibliotekos
darbuotojos ir toliau renka
įvairią medžiagą ir pagal
galimybes ruoš muziejus ir
ateityje. Labai praverstų visos
dovanos šiems muziejams. Pu
ziniškio dvarelyje žadame pa
ruošti ekspoziciją apie ten pas
G. Petkevicaite-Bite gyvenusius
žmones. Ieškome laiškų, kitos
medžiagos. Ieškome Garšvių
knygnešius pažinojusių žmonių.
I.aukiame ir tikimės, kad ry
šys užsimegs ir būsime reika
lingi vieni kitiems.
Rota Bagdonienė
Panevėžio rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos direktorė
LABAI LAUKIAME
Jums rašo Mažeikių rajono sa
vivaldybės viešosios bibliotekos
direktorė Aldona Jonauskienė.
Iš Lietuvos bibliotekininkų
draugijos pirmininkės Emilijos
Banionytės sužinojome apie
Jūsų pradėtą vajų „Spauda
Lietuvai". Džiaugiamės šia
kilnia iniciatyva ir tikime, kad
jis bus labai naudinga Lietuvos
bibliotekoms.
Mūsų biblioteka nėra didelė.
Viešojoje bibliotekoje aptarnau
jame 7 tūkstančius žmonių,
25-iuose jos filialuose dar tiek
pat. Biblioteka palaiko ryšį su
keletu garbių tautiečių, kurie
jau dovanojo asmeninių knygų,
tai: S. Prakapas (Kanada), A.
Jomantas (Australija), B. Juo
delis, J. Kizis, A. Mironas, I.
Laučienė, J. Petkūnas, D. Ke
rnys (JAV). Tačiau mūsų bib-

S P A U D A LIETUVAI:

Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai bibliotekai j Lietuvą,
0.59 sv.. minimumas $25.00.
Čekiai rašomi "Spauda Lietuvai". Tax ID #36-1395573.
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru - A I R C A R G O ,
komercinės siuntos.

Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas.
Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus
maisto už $98 ir šventinis už $49.$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai,
makaronai, razinos, majonezas, riešutai,
žirneliai, agurkai,
šokoladas, aspirinas,
vitaminai.
55 svarai arba 25 kg.
$49.- tirpi kava. malta kava, arbata, kakava, mėsos
konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai,
aspirinas, vitaminai.
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių i Lietuvą įstaigą
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055
Atstovybe Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27

liotekos skaitytojams dar labai
trūksta tokių leidinių:
lietuvių autorių grožinės lite
ratūros kūrinių, išleistų išeivi
joje (ypač pageidautume kraštie
čių Henriko Nagio, Zinaidos Nagytės-Liūnes Sutemos poezijos
knygų, o taip pat J. Aisčio, K.
Bradūno, B. Brazdžionio, M. Ka
tiliškio, A. Vaičiulaičio ir kitų
autorių kūrinių ir literatūros
apie juos);
informacinių, enciklopedinių
leidinių ir lietuvių ir anglų
kalbomis;
grožinės literatūros kūrinių
anglų kalba (vaikams ir suaugusies);
bet kokios spausdintos me
džiagos apie žmones, kilusius iš
Mažeikių rajono ir gyvenančius
išeivijoje.
Mums labai brangi kiekviena
dovanota knyga, todėl prašome
Jus padėti surasti kuo daugiau
rėmėjų, kurie galėtų padovanoti
mūsų bibliotekai įvairių leidi
nių. Mes ir mūsų skaitytojai
būtume labai Jums dėkingi.
Su nuoširdžia pagarba ir ge
riausiais linkėjimais redakcijos
kolektyvui ir visiems gyvenan
tiems Lietuva ir dėl Lietuvos.
Aldona Jonauskienė,
Mažeikiai
TROKŠTAME KNYGŲ

Mes sutiktume imti knygas,
žurnalus lietuvių, vokiečių,
anglų kalbomis. Egzempliorių
skaičių nerašome, prašom,
siųsti pagal savo galimybes.
Mes su viskuom sutinkame, tik
paremkite mūsų biblioteką.
Baigdamas šį laišką, dar
kartą prašome padėti šiai mano
vadovaujamai bibliotekai. Esu
dėkingas.
Antanas Šulskis.
Pramedžiavos bibliotekos
vedėjas
VIEVIO MIESTELIO
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Pirmiausia noriu papasakoti
apie mūsų Vievio miestelį, esan
tį prie auto magistralės Vilnius
-Kaunas.
Vievyje gyvena per 6,000 gy
ventojų. Yra vidurinė mokykla,
kurioje mokosi apie 1,000 moks
leivių; meno mokykla, kurioje
vaikai mokosi groti įvairiais
muzikos instrumentais, o dailės
skyriuje susipažįsta su įvairio
mis meno rūšimis.
Miestelio centre stovi graži
Šv. Onos bažnyčia, pastatyta
1931 m., neobarokinio stiliaus.
Toje pačioje gatvėje įsikūrusios
miestelio poliklinika ir bibliote
ka.
Viešoji miestelio biblioteka
1996 m. sausio mėn. šventė
55-erių metų jubiliejų. Joje
skaito apie 1,500 skaitytojų; tai
miestelio inteligentija: mokyto
jai, gydytojai, mėd. seserys, pre
kybininkės, „Vievio malūno",
„Vievio paukštyno", pieninės ir
kitų įmonių darbininkai, pensi
ninkai, bedarbiai ir mokiniai.
Atkūrus Lietuvoje nepriklau
somybe mūsų biblioteka, re
miant seniūnijai, pirmą kartą
pagerbė lietuvybės puoselėtoją,
knygnešį, vaistininką Jurgį
Milaučių (1869-1956 m.). Prie
namo, kuriame jis gyveno, buvo
atidengta memorialinė lenta
knygnešiui, ir rašytojai Lazdy
nų Pelėdai — Sofrjai Pšibiliaus
kienei, kuri čia gyveno 19071910 m. ir parašė apysaką
„Klaida".

Jums rašome iš Lietuvos
kaimo bibliotekos. Jūsų adresą
gavome iš Lietuvos bibliote
kininkų draugijos, sužinoję, kad
Jūs norite padėti Lietuvos
bibliotekoms įsigyti Amerikos
lietuvių išleistų knygų bei
žurnalų.
Sulaukė Lietuvos Nepriklau
somybės, išvalėme savo biblio
tekos fondus nuo „sovietinių"
terškalų. Išėmėm marksizmą ir
leninizmą, tai okupacinė lite
ratūra. Šita literatūra liko tik
miestų viešosiose bibliotekose.
Taigi, mūsų bibliotekoje liko
mažas, vargingas fondas.
Kaimo vietovė didelė. Yra
didelė mokykla, medicinos
įstaiga, paštas ir biblioteka.
Labai reikia knygų. Niekas
mūsų nefinansuoja. Jeigu gau
name iš Kultūros - Švietimo mi
nisterijos, tai tik kelias kny
gutes, per metus.
Tikimės, kad Jūs atkreipsite
į mūsų laišką savo dėmesį ir
mums padėsite.
Labai trūksta religinių kny
gų; vaikams, jaunimui ir suau
gusiems. Taip pat religinių
žurnalų lietuvių kalba, (lei
dimo metai nesvarbu. Neturi
jokios reikšmės). Trūksta medi
cinos knygų, žurnalų (lietuvių
kalba). Norime įsigyti „Bažny
čios kronikos" visus tomus (ar
ba kelis). Trūksta knygų apie
Lietuvos istoriją, gamtą, geo
grafiją. Nepajėgtame įsigyti
vaikams mokyklinio amžiaus
grožinės literatūros, neturime
lietuviškos enciklopedijos, ne
pajėgūs įsigyti. Lietuvoje labai
brangios knygos. Norime B.
Brazdžionio leidinių. Mums bū
tų visa grožinė literatūra gera,
(nesvarbu leidimo metai).

sužinoti apie savo krašto kul
tūrą, visuomeninę (skautų)
veiklą, susipažinti su savo
kraštiečių nuveiktais darbais
Lietuvoje ir išeivijoje. Biblio
teka beveik neturi išeivijoje
išleistų lietuvių rašytojų kūri
nių, kritinių apžvalgų, mono
grafijų apie H. Nagio, B. Braz
džionio, J. Aisčio, A. Škėmos, A.
Vaičiulaičio ir daugelio kitų au
torių ūrybą. Svajonė turėti 35
tomų lietuvišką, Kviklio enci
klopedijas, bažnyčios istoriją,
kurios užpildytų tą tuštumą,
kurią jaučiame dėl 50 metų so
vietų okupacijos. Mūsų skaityto
jams trūksta žodynų, žinynų
geografijos, istorijos, gamtos
mokslų ir kt. klausimais, ang
liškų knygelių jaunimui, vai
kams.
Būdama vievietė, prisimenu
iš mano senelio savanorio, Lie
tuvos karininko ir tremtinio
Leonardo Stakausko pasakoji
mų apie sovietų vykdomas kra
tas namuose, palėpėse, ieškant
ir naikinant lietuvišką knygą,
spaudą pirmaisiais okupacijos
metais. Galbūt šių sovietų ak
cijų metu ir buvo sunaikinta be
veik visa lietuviška literatūra
Vievyje, nes kuriantis biblio
tekai miestelyje, jos inventori
nėje knygoje dominuoja rusų au
toriai ir tik vienas kitas lietuvių
ir užsienio šalių rašytojų kūri
nys.
Mes turime viltį ir tikimės Jū
sų pagalbos užpildant anksčiau
išvardintas spragas literatūroje,
kultūroje bei kraštotyroje. O
skaitytojai džiaugsis sulaukę iš
Jūsų įdomių leidinių
Jane Vasilavičienė
Vievio viešosios bibliotekos
vedėja
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A.tA.
JULIJA BRAZIENĖ
STAČIOKAITĖ
Gyveno Marąuette Parke.
Mirė 1997 m. vasario 14 d., sulaukusi 96 metų.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Lankeliškių vals
čiuje. Amerikoje gyveno nuo 1949 m.
Nuliūdę liko: duktė Danutė Bindokienė su vyru Vytautu,
keturi vaikaičiai: Algirdas, Vytas, Antanas su šeimomis ir
Paulius; du provaikaičiai.
Priklausė Tretininkų brolijai.
Velionė pašarvota antradienį, vasario 18 d. nuo 3 iki 8 v.
v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 19 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos gedulingos 9:30 vai.
ryto šv. Mišios už velionės siela. Po Mišių velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę duktė, žentas, vaikaičiai ir provaikaičiai.
Laidotuvių direkt. Petkus ir Sūnus. Tel. 800-994-7600.

A.tA.
ZIGMAS VENCKUS
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Po sunkios ligos mirė 1997 m. vasario 16 d., 4:20 vai. ryto,
sulaukęs 72 metų.
Gimė Lietuvoje, Rietave. Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: žmona Valerija, duktė Valerija, žentas
Saulius Stankus ir šeima, sūnus Romas Venckus, marti
Jeanine ir šeima, duktė Dana DeMeo ir jos duktė Kristina
bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje.
Velionis pašarvotas trečiadieni, vasario 19 d. nuo 2 iki 9
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, vasario 20 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus
palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, sūnus, dukterys, jų šeimos ir kiti
gimines.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Dona ld M. Petkus.
Tel. 800-994-7600.

Tautos Fondo darbuotojai

A.tA.
MARIJAI NOREIKIENEI
mirus, vyrą LEONĄ ir kitus artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame.
Tautos Fondas

• 1877 m. kovo 8 d. gimė rašytoja-auklėtoja Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana. Mi
rė 1930 m.
• Didysis Lietuvos kuni
gaikštis Kęstutis buvo nužu
dytas Krėvos pilies kalėjime
1382 m. (gimęs apie 1300 m.).
• Lietuvoje baudžiava pa
naikinta 1861 m. kovo 3 d.

Ilgametei mūsų choro narei

A.tA.
RŪTAI GRAUŽINIENEI
mirus, jos vyrui, dukrai, sūnui ir jų šeimoms bei
visiems giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia
Lietuvių

Opera

A.tA.
JULIJAI BRAZIENEI
Mielai ir neužmirštamai
Amžinuosius namus pasiekus, dukrą DANUTE, vyr.
„Draugo" redaktorę, jos šeimą bei artimuosius
Velionės netektyje nuoširdžiai užjaučia
„Margutis II" valdyba
ir bendradarbiai

PROF. DR. VANDAI SRUOGIENEI
mirus, dukrai DALIAI, vaikaičiams AUŠRINEI ir
ALGIUI bei ju šeimoms, giminėms ir artimiesiems
reiškiame širdingą užuojautą.
Vanda, Gediminas, Andrius, Laima
ir Danutė Balukai

Mylimam Tėveliui

A.tA.
Agr. P O V I L U I Ž U M B A K I U I
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukroms —
IRENAI PABEDINSKIENEI, DANGUOLEI
PASKIENE1 ir sūnui POVILUI bei jų šeimoms. Kartu
liūdintys
Aldona ir Antanas Lipskiai
Praurimė ir Leonidas Ragai

Mylimai Motinai ir Močiutei

A.tA.
Prof. dr. VANDAI SRUOGIENEI
mirus, dukterį DALIĄ, vaikaičius, provaikaičius ir
visus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime kar
tu, prisimindami ir a.a. prof. BALI SRUOGĄ, Lietu
vos įkaitą, atkentėjusį Stutthofo kacete.
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ČIKAGOJE IR

APYLINKĖSE

MINĖJIMAS

PELENŲ DIENOS
SUSIKAUPIMAS
„SEKLYČIOJE"
Ir vėl reikia nuoširdžiai dė
koti mielai „senjorų" globėjai
E. Sirutienei, kad Vasario 12
— Pelenų dieną — pakvietė su
mumis pabendrauti jėzuitų
provincijolą tėvą A. Saulaitį,
SJ, ir muzikus brolius Faustą
bei Herkulį Strolias.
Tėvas Saulaitis atskubėjo
(būdamas skautu, stengiasi
niekad ir niekur nevėluoti) į
„Seklyčią", tik ką iš ligoninės į
vienuolyną tėvą J. Kidyką po
sveikatos tyrimų parvežęs.
Rimantas Griškelis.
Man kartais atrodo, kad tėvas
Saulaitis turi ne vieną, o kelis
(gal net ir keliolika) Angelų
Be a b e j o , j a u g i r d ė j o t e ,
Sargų, nes kaip be dangiškos kad Čikaga bando „prisi
pagalbos jis galėtų tiek tų vi vilioti" vasaros
olimpiadą,
sokiausių gerų darbų atlikti?
kuri turėtų įvykti 2008 meta
Dvasinį susikaupimą pra is. Tai būtų tikrai didelis
dėjom giesmėmis „Alyvų dar laimėjimas mūsų miestui—ne
žely" ir „Jėzau Kristau, malo vien prestižo atžvilgiu, bet
pat
proga
padaryti
niausias". Pianinu akompa taip
navo Faustas, o smuiku pa nemažai pelno. Olimpinio pa
siruošimo procesui yra suda
lydėjo Herkulis Strolioe.
Po giesmių tėvas Saulaitis rytas komitetas iš miesto savi
susikaupimo dalyviams iš valdybės žmonių ir dvylikos
dalino jėzuitų išleistas maldų stambiausių Čikagos bendro
knygeles „Šeimos maldos" ir vių viršininkų. Komitetas į
„Maldos prie stalo". Tos mal talką taip pat pakvietė kelias
dos parašytos paprastų žmo architektūros firmas į kurių
nių įvairiose Europos šalyse ir tarpą įeina G r i š k e l i s a n d
labai paprastos: daug širdies Smith Architects. Ltd. Pirma
sis komiteto uždavinys y r a
ir mažai žodžių.
kokios
galimybės
Išdalinęs knygeles prelegen ištirti,
Čikagoje
sėkmingai
suruošti
tas ėmė kalbėti apie gavėnią,
pasaulinio
m
a
s
t
o
sporto
t ą atgailos metą, kada mes tu
rim ištaisyti savo kelius: atsi žaidynėms, t i n k a m a i priimti,
versti ir tikėti. Pasakė nuosta apsaugoti ir a p r ū p i n t i trūksbiai gražų, kaip Evangelijose tančius žaidėjų, žiūrovų, tal
sakoma, „prilyginimą" apie kininkų, įrengti tinkamas patal
saulėgrąžą. Skaidrėse iš Ispa pas žaidynėms ir t.t. Visus
nijos matęs vienos bažnyčios šiuos tyrimo duomenis komi
vitraže saulėgrąžą (tarpe kita tetas tikisi pateikti Tarptauti
ko saulėgrąžas iš Amerikos j nei olimpiados vietos parin
komisijai
1998
m.
Ispaniją parvežė Kolumbas). kimo
Saulėgrąžos visad sukasi į Džiaugiamės, k a d šiame pro
saulę. Mes — žmonės taip pat cese dalyvauja ir lietuvis—
visuomenininkas,
turim atsisukti į mūsų saulę jaunas
skautų veikėjas
Rimantas
— Dievą.
Po pamokslo, visiems gie G r i š k e l i s . Bendrovė, kuriai
d a n t „Atleisk man, Tėve", su jis priklauso y r a palygin
sirinkusių kaktas paženklino ti,jauna", todėl pakvietimas į
olimpiados ruošimo komitetą
pelenais.
Broliai Strolios su pobūvio yra žymus įvertinimas. Pas
dalyviais giedojo
religines tebėtina, kad šiai firmai prik
giesmes ir mūsų senąsias lie lausė ir "daugiau j a u n ų lietu
tuviškas dainas, kurios, kaip vių: Julija Karvelytė, Gitą
aiškino Faustas, irgi yra Gilvydytė, A r a s Rimavičius
miręs).
Linkime
giesmės. Tik įsiklausykim į (neseniai
sėkmės!
„Tu mano motinėle..." Buvo
įdomu sužinoti, kad giesmės
„Šventas Dieve" melodija yra
labai sena, net iš pagonybės
laikų. Sužinojom daug įdomių
dalykų ne tik apie giesmes,
bet iš vis apie muziką ir kaip
tėvelis Strolia savo tris sūnus
muzikiniam gyvenimui ruošė.
Atsigavę dvasiškai, „kūniš
kai" pasistiprinom kava ir la
bai skaniais pasnikiniais su
muštiniais.
Emilija J . V a l a n t i n i e n ė
Italija n u o Č i k a g o s toli,
ne visiems yra galimybė ten
nukeliauti, bet visai nesun
kiai galite atrasti „Italiją"
Čikagoje, atsilankę į Lietuvos
vyčių 112 kuopos rengiamą
„įtališką puotą"—bus itališki
patiekalai, muzika, dainos ir
smagus pabendravimas. Puo
ta rengiama Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos salėje, Marąuette Parke, kovo 1 d., 6 vai.
vak. Rezervacijas priima J.
Zakarka
tel
708-425-5015
arba Estei le Rogers 708-4256003.
Ši v a k a r ą , t . y . a n t r a d i e 
ni, vasario 18 d.. 7:30 vai.
vak., Lietuvos Vyčiu 112 kuo
pos nariai renkasi Švč. M.
Marijos Gimimo
parapijos
salėje, kur įvyks mėnesinis
susirinkimas. Kai kuriems
kuopos nariams bus įteikti
pasižymėjimo laipsniai. Visi
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti susirinkime.

CICERO LIETUVIŲ
NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTIES
1918 m. vasario 16 cL, dvide
šimt drąsių ir ryžtingų lietuvių
tautos vyrų pasirašė aktą, atvė
rusį Lietuvai kelią į laisvą ir
nepriklausomą gyvenimą. Kaip
k a r š t a kibirkštis uždega mišką,
t a i p laisvėje ūmai prasiveržė
protėvių dvasia į nenugalimą
jėgą, ir gulagų nei kacetų ne
įveikta, įžiebė kovo 11 -tąją.
Tokiomis mintimis sklaidėme
istorijos lapus, kai vasario 8-tą,
Cicero rotušės aikštėje, greta
Amerikos žvaigždėtosios, išliko
trispalvė teisėta laisvos Lietu
vos reprezentante. Džiaugsmin
gai giedojome himnus, dvasiškio
maldos žodžiais prašėme Visa
galio Lietuvai palaimos. „Klai
p ė d a " j ū r ų šaulių kuopos šau
liai, pirmininko Juozo Mikulio
vadovaujami, iškėlė vėliavą.
Iškilmę savo dalyvavimu pager
bė Cicero prezidentė Betty Lor e n Maltese ir jos palydovai.
Bob Alejandro, J o h n Kociolko,
J a n e t Porod, Richard Smetana,
Moises Zayas. J. Kociolko, nuo
širdus lietuvių bičiulis, pasvei
k i n o i r pateikė Cicero miesto
proklamaciją, skelbiančią vėlia
vos iškėlimo dieną — vasario
8-tą „Lietuvių diena", ir kad vė
liava būtų iškelta per visą sa
vaitę, skelbianti Lietuvos nepri
klausomybės šventę.

Lietuvos laisvę. Kūrėjų savano
rių atminimui žvakę uždegė J.
Ruginienė, Partizanų atmini
mui — Zuzana Juškevičienė,
Sausio 13-to8io8 žuvusiems — G.
Januškevičienė. ,.Žemėj Lietu
vos ąžuolai žaliuos" visi giedo
jo atsistoję kaip partizanų
himną. Šventės iškilmėje daly
vavo klebonas kun. J. Kasting a r , j a u t r u s ir nuoširdus
lietuviams. Jis sveikino ir
džiaugėsi lietuvių glaudžių
ryšių palaikymu t a r p tikėjimo
ir tautinės kultūros. Dalyvavo
ir sveikino Vid. Vakarų Apygar
dos LB valdybos pirmininkė
Birutė Vindašienė, džiaugėsi,
kad Cicero ALTo ir Lietuvių
Bendruomenės apylinkės vado
vybės darniai sutaria ir k a r t u
ruošia tautines šventes.
ALTo centro valdybos pir
mininko dr. Jono Račkausko
sveikinimą perdavė A Zailskaitė. Ji paskaitai pakvietė Peda
goginio Lituanistikos Instituto
direktorę, pedagogę ir keturių
knygų autorę Stasę Petersonie
nę. Prelegentė iš pradžių pa
gyrė, kad Cicero lietuviai gy
vena himno žodžių dvasia —
„Vienybė težydi", ir linkėjo būti
pavyzdžiu visiems. Savo kalbą
prelegentė pristatė kaip
„apmąstymai Vasario 16-tosios
proga".
Apmąstymuose
prelegentė kėlė
Vasario
16-tosios istorinę reikšmę ir
apžvelgė, kaip ji išsireiškė, „tas
gerąsias šaknis", kurių dėka
t a u t a , buvusi virš 100-to metų
r u s i n a m a , lenkinama, t a i p
netikėtai pabudo. Prelegentė
teigė, k a d tai buvo dorinis
a u k l ė j i m a s šeimose, Vargo
mokykla, Bažnyčia, 10 Dievo
įsakymų ir mokyklose, nors ir
n e l i e t u v i š k o s e , keliamas
idealizmas, ugdoma pasiauko
jimo dvasia. Taip pat, Apvaizdos
atsiųsti tautos šaukliai, žadinę
ir kėlę tautos dvasią, kaip
Maironis ir kiti. Anų metų ne
priklausomos Lietuvos mokyk
lose brendo idealizmo ir pasi
aukojimo dvasia. Visi tie, kurie
skandavo „Lietuva, Lietuva" ir
gynė parlamentą, buvo 22-jų
laisvės metų šaknų atžalos,
sakė prelegentė Stasė Peterso
nienė. Ji stipriai pabrėžė, kad be
Vasario 16-tosios nebūtų buvę ir
Kovo 11-tosios. Prelegentės
kalba iš kelių kartų buvo plo
jimais p e r t r a u k t a . Paskaita
buvo vaizdinga pavyzdžiais,
citatomis ir poezijos posmais.

Vėliavos pakėlimo apeigą pra
vedė Cicero ALTo pirmininkas
Stasys Dubauskas ir, baigia
muoju žodžiu, pakvietė dalyvau
ti pamaldose sekmadienį, vasa
rio 9 d. Šv. A n t a n o parapijos
bažnyčioje bei iškilmingame su
sirinkime parapijos salėje.
11 vai. ryto prasidėjo pamal
dos ir praėjo pakilioje nuotaiko
je. Klebono k u n . J i m Kasti gar
rūpesčiu bažnyčios priekis švi
tėjo papuoštas t a u t i n i ų spalvų
gėlėmis ir žvakutėmis. Choras,
Marijaus Prapuolenio vado
vaujamas, giedojo vilties giesmę
„Dievas mūsų prieglauda". Prie
altoriaus per bažnyčią ėjo kun.
K ę s t u t i s T r i m a k a s ir šauliai
nešė vėliavas. K u n . K. Trima
k a s Mišių auką pradėjo kreipda
m a s i s „Su visa t a u t a garbinki
me Dievą". Susikaupti telkė
patriotinio turinio maldų skai
t y m a i ir atliepiamoji psalmė,
kurią prie altoriaus giedojo sol.
Giedrė Nedveckienė. Gilių ir
įtaigojančių minčių kun. K. Tri
m a k o pamokslas rėmėsi popie
žiaus atsilankymo Lietuvoje pa
sakytais žodžiais, kad Lietuvai
r e i k i a „Naujos dvasios kultū
ros". Kun. K. Trimakas nurodė
Sekančioje programos dalyje
k a i p jos siekti ir pabrėžė, jog S. Dubauskas pateikė peticijas
reikia persiimti Kristaus dvasia Lietuvos ir JAV vyriausybėms
ir ją skleisti.
Karaliaučiaus, NATO ir kitais
reikalais.
Meninę dalį atliko
Turtingais tautiniais rūbais ir
gintarų vėriniais pasipuošusios, keturios muzikės dainininkės:
a u k ą nešė veikliosios bendruo- Stasė Kazakauskienė, jos duk
meninkės J a n i n a Rūgi mene. ros; sol. Giedrė Nedveckienė,
Gintarė Januškevičienė ir Cįce- Kristina Kazakauskaitė ir jų
r o ALTo vicep. Zuzana Juškevi- bičiulė Marija Juškienė. Sol.
čienė. Pamaldos baigėsi tautos Giedrė Nedveckienė padainavo:
Julija Švabait*-Gylienė
poeto Maironio giesme „Ap- „Viešpaties lelija" ir „Treji
P o e t ė r a š y t . J u l i j a Š v a - saugok aukščiausias tą mylimą g a i d e l i a i " sau vargonėliais
b a i t ė - G y l i e n ė skaitys savo šalį". Šauliai pagarbiai išnešė pritardama. Visos dainininkės
kūrybą ateitininkų labdaros- vėliavas.
kartu padainavo 6-šias daineles,
vakarienės meninės progra
Po pamaldų, žmonės, susirin- S. K a z a k a u s k i e n ė su savo
mos motu. Bus ir kitų progra kę į salę, vaišinosi kava, ir d u k r o m i s dvi daineles, jų
mos
dalyvių.
Programos „Racine" kepyklos savininkės vaikučiai Tomas ir Adomas pa
sudarymu rūpinasi dr. O n a Birutės Jodvalienės dovanotais dainavo irgi dvi daineles. Dai
D a u g i r d i e n ė . E l y t ė Liepo- skanėstais. Mindaugas Baukus, nininkės daugiausia dainavo
nienė ir Lidija Ringienė. Infor LB apylinkės vicepirmininkas liaudies daineles, atskamban
macijas teikia ir rezervacijas pakvietė ALTo skyriaus pirm. čias iš tolimos praeities:,Kaipgi
priima Elvyra Narutienė, tel. Stasį Dubauską ir LB apyl. gražus, gražus rūtelių darželis",
708-422-8863. Vakarienė vyks pirmininką Raimundą Rimkų daina nevienam išspaudusi ilšį šeštadienį, kovo 1 d. Ateiti pradėti minėjimo susirinkimą, gesio ašarą. Pelnytai daininkės
ninkų
namuose.
Letnonte. Pakviestieji, savo organizacijų ir prelegentė buvo apdovanotos
Pradžia 5 vai. vak.
vardu, pasveikino minėjimo da gėlių puokštėmis. Minėjimą bai
I l l i n o i s L i e t u v i u r e s p u b  lyvius. R. R i m k u s pakvietė gė LB Apyl. pirm., R. Rimkus
l i k o n ų lygos metinis susirin Cicero lietuvių iškiliąją darbuo padėkos žodžiu visiems prie
kimas š a u k i a m a s vasario 23 toją Aldoną Zailskaitę vadovau šventės pasisekimo prisidėju
d., sekmadienį, 12.30 vai. p.p.. ti programai. Vadovės pakviesti siems, visus atskirai išvardinda
Pasaulio lietuvių centro, Le- šauliai įnešė vėliavas. Sugiedoti mas. Šventės dalyviai sugiedo
monte (14911 127th Str.) Bočių himnai. Kun. K. Trimakas su- jo „Lietuva brangi".
menėje. Valdybos nariai pa kalbėjo invokaciją, moksleivė
C i c e r o lietuvių V a s a r i o
darys pranešimus, bus renka Ugnė Adikevičiūtė perskaitė 16 tosios dviejų dienų šventė
ma nauja valdyba ir pasitaria Nepriklausomybės Paskelbimo buvo įspūdinga ir paliko visiems
ma dėl ateities veiklos. Po Aktą. Tylos m i n u t e ir Žvakių gražų prisiminimą.
susirinkimo—pabendravimas.
uždegimu pagerbti žuvusieji už
B. MotuMenė

Pasaulio lietuvių centras yra patrauklus ir vyresniesiems, ir jauniesiems. Vieną sekmadienio popietę jame
svečiavosi (iš kairės): Rūta Kirkuvienė, Lyda Budriene, Gintare Thaus, Viktorija Siliūnienė ir Alina Budrytė.
Nuotr. Viktoro Kučo

P i a n i s t ė S o n a t a Deveikytė-Zubovienė
šį trečia
dienį, vasario 19 d„ 12:15 vai.
popiet dalyvaus Dame Myra
Hess Memorial Concert Series
programoje. Koncertas vyks
Chicago Cultural Center, 78
E. Washington. Visi nuošir
džiai kviečiami atsilankyti.
Įėjimas nemokamas. Koncer
tas taip pat bus perduodamas
WFMT 98.7 FM bangomis.

Sonata Zuboviene

Floridoje ir norėtumėte lietu 16) ir 7 metų (nuo 1960 m.
višką laikraštį su savimi kovo 11) bendras švenčių
turėti, praneškite iš anksto. minėjimas šiais metais bus
Žmonės nusiskundžia, kad sekmadienį, 1997 m vasario
„pranešė, bet „Draugo" vis ne 23 dieną, Šv. Petro ir Povilo
gauna". Kol pereina per ame parapijoje, Quarry Ave. ir
rikiečių pašto sistemą, trunka Myrtle St., Grand Rapids,
nemažai laiko, todėl ir pra Michigan. Lietuviškas Mišias
šome pasirūpinti iš anksto.
vidurdienį, 12 vai., atnašaus
svečias kun. Antanas Saulai
tis, S J ir klebonas kun. Dennis Morrow. Tuoj po Mišių,
1:30 vai. po pietų prasidės
NEPRIKLAUSOMYBES
šventės minėjimas parapijos
ŠVENTĖS
mokyklos salėje, 1433 Hamilton Ave. NW. Po užkandžių
Lietuvių
Bendruomenės bei kavutės bus labai įdomus,
Grand Rapids apylinkės val smagus ir geras koncertas,
dyba vėl ruošia prasmingą ir kurį atliks iš Čikagos atvykęs
kultūringą nepriklausomybės lietuvių tautinio meno ansam
švenčių minėjimą. Jau eilė blis „Dainava", kuriam vado
metų kai pirmininkės Gra vauja jaunas, talentingas ir
žinos Kamantienės vadovauja lietuvių visuomenės mėgia
ma apylinkė šių minėjimų mas Darius Polikaitis.
proga vietoj tradicinių kalbų
Kviečiame visus vakarinio
suruošia gerus koncertus ar
Mičigano valstijos lietuvius ir
kitokią meninę programą, ku
jų draugus amerikiečius gau
ri pakelia visų klausytojų ir
siai šiame minėjimo koncerte
žiūrovų nuotaiką
dalyvauti, vieni su kitais pa
Lietuvos valstybes įkūrimo bendrauti ir pasidžiaugti Lie
761 metų ( nuo 1236), Lietu tuvos nepriklausomvbe.
vos nepriklausomybės atstaty
V.K
mo 79 metų (nuo 1918 vasario

N H S (Apylinkės n a m ų
a g e n t ū r a ) yra pasiruošusi
padėti apsirūpinti lengvatine
paskola visiems, susidomė
jusiems
apsigyventi
Marąuette Parko apylinkėje. Gali
ma ateiti į Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salę antra
dienio vakarais, nuo 6 iki 8
vai. vak., pasitarti, pasi
kalbėti, pasiklausti, kaip tai
lengviausia padaryti. Bus ga
lima susikalbėti ir lietuviškai.
Agentūra taip pat gali padėti
su imigracijos klausimais, su
sietais su namo pirkimu
Amerikoje. Marquette Parko
apylinkė visuomet buvo pagei
daujama lietuviams gyventi
vieta. Nors kurį laiką joje
buvo jaučiamas tam tikras ne
tikrumas ir daug lietuvių dėl
to išsikėlė kitur, bet dabar rei
kalai susitvarkė: čia yra sau
gu, susisiekimas patogus, ge
ros mokyklos, ligoninė, netoli
apsipirkimo centrai, puikus
parkas ir daug kitų, pageidau
j a m ų savybių. Be to, yra stip
r i , gražiai klestinti lietu
viška
parapija.
neseniai
gavusi naują, jauną ir ener
gingą kleboną. Tiesa, jis dar
nelabai gerai lietuviškai kal
ba, bet netrukus bus iš Lietu
vos atsiųstas jaunas kunigas,
kuris galės rūpintis lietuvių
sielovada jų gimtąja kalba.
Nepabijokite atsikelti į Marquette Parka—nesign i losite'
Mielieji skaitytojai, joga
laikinai ar ilgam laikui ke
liatės j naują gyvenvietę, ma
lonėkite pranešti „Draugo"
administracijai bent dvi pa
vartes i* anksto, kad galėtume
„Draugų'' laiku pristatyti. Net
jeigu žiema praleidžiate šiltoje

IŠ ARTI IR TOLI

Skelbimai
x A.a. Valerija TocilauskJene, mirė sausio 13 d. Chicagoje
Jos draugai ir pažįstami Salo
mėja ir Antanas Astrauskai,
Elena Dubauskas, Jonas ir
Marianne Astrauskai, Albina
Ramanauskienė, A. ir A. Linai,
Julius ir Regina Butkai, Janina
ir Antanas Levanai ir Janina
N a c h e l l , p a g e r b d a m i jos
atminimą, suaukojo Lietuvos
našlaičiams $140. Reiškiame
užuojautą, o aukotojams naš
laičių vardu dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių g l o b o s " komi
tetas.
(sk)
x Whitney P u b l i c School,
Toronto Ontario Canada, moky
toja A n a s t a i a B o u k o u r i s
mokykloms mokiniams pasako
ja apie vaikų gyvenimą Lietuvo
je, skaito j i e m s „Bridges"
žurnalą. Surengė meno parodą
ir jų gamintų Kalėdinių kor
telių pardavimą. Visą pelną —
243.99 kanadiškų dolerių skiria
vieno našlaičio Lietuvoje išlai
kymui. Dėkojame vaikams ir
mokytojai! „ L i e t u v o s N a š 
laičių g l o b o s " komitetas.

x D r . Aldona VaUenė, St.
Petersburg, FL, globoja vieną
našlaitę jau keli metai, pratęsdama globą kitiems metams
a t s i u n t ė $150. Dėkojame!
„ L i e t u v o s Našlaičių g l o b o t "
k o m i t e t a s , 2711 West 71 St.,
C h i c a g o , IL 60829.
(sk)
x TRANSPAK
praneša:
„Šilutės policijos areštinė yra
nuolat perpildyta, eilės joje
praleisti 30 parų šiuo metu
laukia 400 žmonių. Krimina
linio skyriaus komisaras K.
Gvildys prognozuoja, kad šiemet
atlikti teismo paskirtą bausmę
ne visiems pažeidėjams pavyks,
nes areštinėje telpa tik 10
žmonių". Pinigai, shurtiniid ir
komercines siuntos į Lietuvą.
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 4546 W. 63 St., Chicago,
I L 00629, tel. 773-838-1080.
(ak)
ARAS ROOFirjr,

įsk)

Lietuvos Krikščionių Demokratų Partijai
paremti | savivaldybes rinkimus
SIUNČIU AUKA $
Pavardė, Vardas
\dr«.sa">
( ckius ra<yti: I KIU' rėmėjai. Aukas siusti iždininkui:
Kostas Doekus, 1901 S.4«Hh CT., Cicero, II. 60804

