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V. Landsbergis: santarvės
labiausiai trūksta opozocijai

Pasaulio naujienos

„Brutaliais puolimais
V.
Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis pavadino vidaus
Landsbergis mano, kad prezi reikalų ministro Vidmanto
dento Algirdo Brazausko kvie Žiemelio ir krašto apsaugos
Česlovo Stankevi
timas santarvei pirmiausiai ministro
čiaus
kritiką.
„Tai, matyt, ir
turi būti adresuotas „tai
tęsis
šitas
puldinėjimas
pavie
aršiajai puolančiajai pusei”.
nių
ministrų
ir
vyriausybės
iki
Spaudos konferencijoje pir
madienį jis pažymėjo, kad savivaldybių rinkimų”, sakė
opozicija labai įnirtingai puola jis.
naująją vyriausybę ir Seimo
Labai keisti V. Landsber
sprendimus. „Būtu gerai, kad giui atrodo ir Centro sąjungos
tie žmonės iš tikrųjų pagalvo vadovų pareiškimai dėl keti
tų apie santarvę ir apie valsty nimų atšaukti savo ministrus
bei svarbių dalykų spren iš koalicinės vyriausybės. „Ge
dimą”, sakė parlamento vado rai dirba tie ministrai, tai
vas.
kam juos atšaukinėti”, mano
V. Landsbergis mano, kad Seimo pirmininkas.
Vasario 12 d. Vilniaus menininkų rūmuose įvyko poeto Kazio Bradūno'iškilmingas 80-ojo gimtadienio pa
valdančiosios koalicijos politi
minėjimas. Gausiai susirinkusiems poezijos gerbėjams Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Valentinas
„Todėl čia pat siūlomas Sventickas pristatė naują K. Braduno poezijos rinkinį “Apie žemę ir dagų”. Šventės metu taip pat kalbėjo
niai oponentai patys netiki
tuo, ką sako, bet „yra tokia Santarvės aktas — keistas ir žurnalistas iš Los Angeles Juozas Kojelis, Lietuvos kultūros bei visuomenės veikėjai.
Algimanto Žižiūno nuotr.: Poetą K. Braduną (centre) sveikina Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas
taktika po pralaimėtų rinki nesuderinamas dalykas", pa
Landsbergis
(kairėje), (dešinėje sėdi) V. Sventickas.
brėžė
V.
Landsbergis.
„Popie

mų — mušti galva”, jie mielai
rius
neturi
jokios
reikšmės,
bet kokias riaušes sukeltų.
viršenybę, laisvą rinką bei
„Laukiu ir aš, kol mane pra jeigu santarvės nėra veiks
taikingą dvišalių problemų
muose”, pridūrė jis.
dės mušti”, sakė jis.
sprendimą su kaimynais.
J. Solana laiške patvirtino
NATO nuostatą, kad sąjungos
Vilnius, kovo 3 d. (BNS)—- kuriuos bus atsižvelgiama pri plėtimas neturi kurti naujų
šiuos
sprendimus, padalijimo linijų ar „pilkųjų”
NATO generalinis sekretorius imant
Javier Solana, atsakydamas į NATO vadovas nurodė išti zonų Europoje. Be to, NATO
yra užtikrinusi, kad liks atvi
Vilnius, kovo 3 d. (BNS) „Lietuvos ryte” atsakydamas į Emanuelio Zingerio klausimą, kimybę demokratijos princi ra ir kitų naujų narių
pams, demokratinę ginkluo
užtikrino
Lietuvos
Seimo
narį,
Premjeras Gediminas Vagno klausimą, kuo neįtiko konserva
tųjų pajėgų kontrolę, įstatymo priėmimui ateityje.
rius atsiribojo nuo užuominų, toriams, pareiškė: „Dar prieš kad dar nesudarytas tikslus
kriterijų
sąrašas,
pagal
kurį
kad generalinio prokuroro pava buvusio finansų ministro R. Maduotojas Artūras Paulauskas tiliausko, J. Abromavičiaus nu bus sprendžiama, kokią šalį
neva pateko konservatorių ne žydumo bei H. Daktaro bylas, priimti į sąjungą. E. Zingeris
malonėn dėl kai kurių jo tirtų kurias kažkuria prasme galima jo klausė, ar Lietuvai negre
Vilnius, kovo 3 d. (BNS) — pagal anksčiau priimtus įstaty
bylų. Negana to, premjeras pats susieti su konservatorių nepasi sia „pilkojo geto” likimas, ne
Prezidentas Algirdas Brazaus mus ir vyriausybės nutarimus
priėmus
jos
į
NATO.
A. Paulauską apkaltino ekono tenkinimu, G. Vagnorius prezi
E. Zingeris, kuris yra Lie kas pasirašys įstatymą dėl bend valstybės dalis negali būti ma
minių-finansinių nusikaltimų dentui pasakė, kad A. Paulaus
tuvos
delegacijos narys Euro rovės „Būtingės nafta” akcinio žesnė kaip 34 proc.
dangstymu.
ko nebus”.
G. Vagnorius kilusį triukšmą
pos Tarybos Parlamentinėje kapitalo. Jis apsisprendė po to,
„Su sveiku protu prasilen
vertina
kaip paprastą politinę
Premjero spaudos atstovo pa
kai pirmadieni susitiko su
kiančiomis spekuliacijomis reiškime teigiama, kad „šio Sei Asamblėjoje, norėjo atsakymą premjeru Gediminu Vagnoriu problemą, sukurtą artėjant sa
ministras pirmininkas pavadino mo dauguma A. Paulausku ne į šį klausimą išgirsti, kai E. mi ir ūkio ministru Vincu Ba vivaldybių rinkimams. Jis
Solana sausio 30 d. lankėsi
absurdiškus kaltinimus, jog pasitikėjo dėl to, jog jis dangstė
įtaria čia esant kai kurių parti
biliumi.
generaliniu prokuroru A. Pau ekonominius-finansinius nu Strasbūre. Dėl laiko stokos
jų
savanaudiškų tikslų, kai no
NATO vadovui to nespėjus
Praėjusią savaitę priimtą įsta
lausko Seimas nepaskyręs dėl
rima
gauti didelį — 260 mln.
sikaltimus ir neištyrė nė vienos padaryti, jis atsiuntė savo at tymą smarkiai kritikuoja opozi
V. Lingio nužudymo ar ‘Dakta rimtesnės korupcinės bylos”.
JAV
dol.
vertės — valstybės už
sakymą laiške Seimo nariui.
cinės Seimo frakcijos. Socialde
rų’ bylų, kurios beje, siejasi ne
sakymą.
„Kovai su pavojingai išplitu
Pasak E. Zingerio, J. Sola mokratai kreipėsi į prezidentą,
su dabartine, bet su buvusia
Seimo pirmininkas Vytautas
na
jam parašė, jog plečiant prašydami nepasirašyti doku
LDDP valdžia”, rašoma pirma siu organizuotu nusikalstamu
Landsbergis
kviečia „nebelau
mu
reikia
principingo
ir
griež

mento.
Jie
nori,
kad
valstybė
NATO, bus sprendžiama dėl
dienį paskelbtame premjero at
žyti iečių” dėl bendrovės „Bū
stovo spaudai pranešime, kuria to generalinio prokuroro, kuris kiekvienos šalies atskirai, ir valdytų 51 proc. terminalo ak tingės nafta” akcinio kapitalo.
neapsiribotų
tik
pavienėmis
pa

cijų.
Įstatymas
leidžia
vyriausy

kai kurios šalys gali būti
me nenurodoma, kas ir kur to
rodomosiomis
bylomis
”
,
sakoma
priimtos anksčiau už kitas. bei pasirinkti, kiek terminalo Spaudos konferencijoje pirma
kius kaltinimus pareiškė.
pareiškime.
Tarp principinių veiksnių, į akcijų palikti valstybei. Tačiau dienį jis pažymėjo, kad dabar
Pats A. Paulauskas, interviu
svarbiausia, ne kiek kas gaus
akcijų, o ar apskritai pavyks pri
traukti užsienio kapitalą Būtin
gės terminalo statybai.
V. Landsbergis abejoja, ar ver
ta Lietuvai kitų reikmių tenki
*
Kaunas, kovo 3 d. (BNS) — „kuriam niekas neturi daryti
Vilnius, kovo 3 d. (BNS) — prokuroru, vėliau LDDP admi nimo sąskaita dėti biudžeto
Pirmadienį 82 Kauno arkivys spaudimo ar grasinti dėl priim Lietuvos generalinio prokuroro nistracija jį pažemino į pinigus „į nežinomą ir kažin ar
kupijos kunigai paskelbė, jog to sprendimo”. Pareiškime pri pavaduotojas Artūras Paulaus generalinio prokuroro pavaduo apsimokančią ateitį”. Spren
džiant šį reikalą, jis paragino
pritaria arkivyskupo metropoli menama, kad vasario 16 d. prie kas pareiškė spaudai svarstąs tojus.
vadovautis daugiau ekonomi
to Sigito Tamkevičiaus pada Kauno arkivyskupijos įvykusio galimybę dalyvauti prezidento
Konservatoriai naujajame
niais
argumentais.
rytiems pakeitimams Įgulos piketo metu buvusį Įgulos baž rinkimuose, tačiau jis nenurodė Seime irgi pasipriešino prezi
bažnyčioje, naujuoju rektoriumi nyčios rektorių kun. R. Mikuta politinių jėgų, kuriomis ketina dento siūlymui paskirti A. Pau
* “Respublikos” (02.27)
vietoj kunigo Ričardo Mikutavi vičių remiantys tikintieji užgau remtis.
lauską laikinuoju Generalinės rašinyje
„Trys
lietuviai—
čiaus paskyrus kariuomenės ka liojo metropolitą S. Tamkevičių
43 metų A. Paulauskas po prokuratūros vadovu, atsistaty
penkios partijos” spausdinami
pelioną monsinjorą Alfonsą Sva ir monsinjorą A. Svarinską.
nepriklausomybės atkūrimo dinus gen. prokurorui Vladui
bendrovės „Baltijos tyrimai”
rinską.
Po naujojo rektoriaus pasky buvo paskintas generaliniu Nikitinui.
vasario menesį atliktos apk
Pasirašiusieji pažymi, kad ku rimo pradėtą parašų rinkimą
LDDP vadovo Česlovo Juršė lausos duomenys. Atsakant į
pareigų 82 Kauno kunigai ver
nigų skyrimo į naują parapiją dėl neteisėto kun. R. Miku
tina, kaip „arkivyskupo prie no nuomone, nėra tinkamesnio klausimą, "Jei rytoj vyktų rin
teisė priklauso arkivyskupui, tavičiaus atleidimo iš rektoriaus
vartavimą nesilaikyti teis ir geresnio kandidato busim uo kimai į Seimą, už kurią par
siuose prezidento rinkimuose už tiją jūs balsuotumėte?", dau
ingumo ir Bažnyčios teisės”.
Vasario 11d. Kauno arkivys dabartinį šalies vadovą Algirdą giausia pasisako už TS(LK) —
kupo sprendimu dėl bažnytinės Brazauską. Tai jis pažymėjo pir 20.4 proc:., už CS — 11.8 proc.,
už LDDP — 10.3 proc., už
teisės pažeidimų naujuoju madienį spaudos konferencijoje,
komentuodamas
spaudos
prane

LKDP
— 6.7 proc., už LMP—
Įgulos bažnyčios rektoriumi
Lietuvos Vyriausiosios rinkimų komisijos vasario 25 d.
šimus,
kad
galimybę
dalyvauti
3.2
proc.
Už kitas partijas—
paskirtas kariuomenės kapelio
sprendimu, rinkimai į Lietuvos Respublikos savivaldybes vyks
prezidento
rinkimuose
svarsto
nuo
2.5
proc.
ir mažiau.
nas A. Svarinskas, o kun. R.
LR diplomatinėse atstovybėse JAV: ambasadoje Vašingtone,
gen.
prokuroro
pavaduotojas
* Du buvusios LDDP
Mikutavičius — vicerektoriumi,
Generaliniame konsulate New Yorke, konsulatuose Čikagoje ir
ministrai — krašto apsaugos
kuris galės rūpintis pasauliečių Artūras Paulauskas.
Los Angeles.
Č. Juršėno nuomone, A. Pau Linas Linkevičius ir vidaus
sielovada.
Lietuvos piliečiai (kurių pasuose gyvenamoji vieta — Lietu
Po pažeminimo pareigose kun. lauskas „be abejonės įdomi reikalų Virgilijus Bulovas —va) kviečiami dalyvauti renkant Vilniaus miesto savivaldybę, R. Mikutavičius paguldytas į figūra”, turintis savo nuomonę. nuo pirmadienio pradėjo dirb
nes visi balsuotojai bus įrašyti į Vilniaus miesto rinkimų apy- ’•
Kauno Raudonojo Kryžiaus li LDDP vadovas ypač pabrėžė A. ti užsienio reikalų ministro
gardos Nr. 1 rinkėjų sąrašą.
goninę, ir netrukus jis pareiškė, Paulausko indėlį tiriant žurna Algirdo Saudargo padėjėjais.
Balsuosiantiems paštu dokumentai bus išsiųsti kovo kad po ligos į Įgulos bažnyčią listo Vito Lingio nužudymą ir L. Linkevičius patarinės mini
pirmąją savaitę, kai tik bus gauti iš Lietuvos VRK.
nebesugrįš.
palaikant kaltinimą Kauno nu strui NATO klausimais, V.
Balsuoti asmeniškai bus galima aukščiau nurodytose di
„Prašome visus tikinčiuosius sikaltėlių pasaulio autoriteto Bulovas — vidaus politikos.
plomatinėse atstovybėse kovo 23 d. nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p.p.
ir geros valios žmones paremti Henriko Daktaro teisme. Jo įsi Nuo pirmadienio taip pat pra
Kilus klausimams, prašome skambinti į LR ambasadą arkivyskupą savo nuoširdžia tikinimu, konservatyviosios jė deda dirbti URM sekretorius
Vašingtone tel.: (202) 234-5860.
malda ir pasitikėjimu”, ragina gos „turi mažai argumentų Stasys Sakalauskas. 50-metis
kunigai.
karjeros diplomatas iki pastaprieš A. Paulauską”.

Vilnius, kovo 3 d. (BNS)—

Premjeras kaltina
A. Paulauską nusikaltimų
dangstymu

NATO gen. sekretoriaus
atsakymas suteikia vilčių
Lietuvai

Bus pasirašytas „Būtingės
naftos” įstatymas

Kauno arkivyskupijos
kunigai pritaria permainoms
Įgulos bažnyčioje

Dėmesio savivaldybių rinkimų
balsuotojams !

Rinkimų komisija

Prokuroras A. Paulauskas
ketina kandidatuoti
prezidento rinkimuose

(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX, ITAR-TASS,
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)

Tirana. Šeštadienį, po
žiauriausių
riaušių per du
ketinimų vėl paversti Estiją
protesto
bangos
mėnesius, at
savo marionete, čia veikia net
sistatydino
Albanijos
vyriau
4 Rusijos specialiosios tarny
Derybose su opozicija
bos, tvirtina buvęs aukštas sybė.
KGB karininkas Oleg Gordi- buvo sutarta, jog ministras
jevskij, 11 metų dirbęs Di pirmininkas Aleksander Mekdžiosios Britanijos žvalgybai. si eis savo pareigas, kol nebus
Jo žodžiais, „Estija Rusijos paskirtas naujas vyriausybės
žvalgybai dabar net svarbesnė vadovas. Sekmadienį kilus
už Suomiją”.Estijoje dirba Ru naujam neramumų protrūkiui,
sijos užsienio žvalgybos tarny Albanijos parlamentas pas
ba ir karinė žvalgyba, kurios kelbė šalyje ypatingąją padėtį,
Taline turi savo rezidentūras, nusprendė pavesti slaptajai
taip pat veikia Rusijos kon policijai kartu su vidaus rei
ministerijos pajėgomis
tržvalgyba
bei
elektroninė kalų
žvalgyba, rašoma O. Gordi- numalšinti kylantį sukilimą.
jevskij
interviu
žurnalui
Lima. Ignoruojama vyriau
„Luup” ir laikraščiui „Postisybės, negalėdama susitikti su
mees”".
įkaitais ir įkalintais partiza
Minskas. JAV smarkiai nais, viena garsiausių Lotynų
apribos ryšius su Baltarusijos Amerikos žmogaus teisių gyni
prezidento Aleksandr Luka- mo grupių penktadienį nus
šenko vyriausybe dėl jos nede prendė atsisakyti tarpinin
mokratiškos politikos, penkta kauti jau 74 dienas trunkan
dienį pranešė Amerikos amba čioje Peru įkaitų krizėje. Visą
sada Minske. Aukšto lygio savaitę bandžiusi įsiterpti į
vyriausybiniai kontaktai bus vyriausybės ii’ sukilėlių dery
nedažni, o ekonominė pagalba bas, organizacija paskelbė,
Baltarusijos valstybiniam sek kad apkaltins Peru žmogaus
toriui visiškai nutrūks, tech teisių pažeidimais.
ninė ir finansinė pagalba vy
. Groznas. Čečėnijos neprik
riausybei bus nutraukta, pa
liekant tik humanitarinę pa lausomybės vado Džochar Dugalbą. Tačiau Amerika iš dajev mirties metinės balan
saugos ir plės ryšius su Bal džio 21 d. bus paminėtos, Ru
tarusijos demokratinėmis jė sijoje įvykdžius keletą teroro
gomis, nepriklausomomis in aktų, pažadėjo Čečėnijos karo
formavimo priemonėmis bei lauko vadas Salman ladujev
nevyriausybinėmis organiza pirmadienį, po savo .mvotojų
centrinėje
Grozno
cijomis, sakoma rusų kalba parado
aikštėje.
paskelbtame pareiškime.
Talinas. Rusija neatsisakė

Minskas. Baltarusijos poli
Čeliabinske su
cija
po sekmadienio demon
rengtoje spaudos konferenci
stracijos,
kurią surengė keli
joje buvęs RF Saugumo tary
prezidentui
Aleksandr Lukabos sekretorius Aleksandr Lešenko
priešiški
judėjimai,
bed pareiškė, jog visai įma
Minske,
apkaltinusi
viešosios
noma, kad valdžia bandys at
taikos
pažeidimais,
suėmė
16
gaivinti konfliktus tokiose vie
žmonių.
Suimtiesiems
gresia
tose, kaip Abchazija ar Kalnų
Karabachas, atgaivinti ose- dvi savaitės kalėjimo arba pi
tinų-ingušų konfliktą. „Rusija niginė bauda.
priėjo liepto galą, ir valdžia
Teheranas. Praėjusį penk
bus priversta ieškoti išorės
tadienį Irane įvykusio žemės
priešo arba bandys nukreipti
drebėjimo aukų skaičius iš
dėmesį”, sakė A. Lebed.
augo iki 600, pirmadienį pra
Jeruzalė. Sekmadienį Pa nešė šalies Raudonojo Pusmė
lestinos prezidentas Yasser nulio draugija. 5.5 balo pagal
Arafat pradėjo oficialų vizitą Richterio skalę žemės dre
JAV, kurio metu bandys įti bėjimas taip pat
sužeidė
kinti JAV prezidentą Bill 2,500 ir paliko be pastogės
Clinton paraginti Izraelio vy 35,000 gyventojų.
riausybę atšaukti nutarimą
Vašingtonas. Dienraštis
tankiai apgyvendintoje ryti
„The
Washington Post” sek
nėje Jeruzalės dalyje statyti
madienį
pranešė, jog JAV
namus žydams. Arabų Lygai
Centrinė
žvalgybos valdyba
šeštadienį Y. Arafat pareiškė,
(ČIA)
atsisakė
daugiau kaip
kad toks Izraelio
projektas
1,000
slaptųjų
agentų pas
gali sugriauti taikos procesą,
laugų
visame
pasaulyje,
nes
nes apgyvendinus žydus ara
patikrinimo
metu
buvo
rasta,
bų rajone, taikos nebus įma
noma pasiekti. Atsilyginda kad jie arba neduoda jokios
mas už šį Izraelio žingsnį, Y. naudos, arba yra ėmęsi nusi
Arafat pagrasino paskelbti Pa kalstamos veiklos. Dienraščio
teigimu, 90 proc. agentų buvo
lestinos nepriklausomybę.
atleista dėl to, kad jie pasirodė
Maskva. JAV ambasada besą menkaverčiai informaci
Maskvoje pirmadienį pareiš jos šaltiniai. Likę buvo pri
kė abejojanti, kad Londono pažinti susiję su užsienio ša
“Hitrou” oro uoste pavogtas pi lyse įvykdytais sunkiais nusi
nigų maišas, kuriame buvo kaltimais — žmogžudystėmis,
2.5 mln. JAV dol.. buvo JAV grobimais ir teroro aktais.
pagalba Rusijai. Rusijoje pa Toks patikrinimas ČIA atlik
galbos programas įgyvendi
tas pirmą kartą.
nanti JAV Tarptautinio vysty
mosi pagalbos organizacija,
„Rusija nevykdo tiesioginių
KALENDORIUS
tar pvyriausy bin ių mokėj i m ų
Kovo 4 d.: Šv. Kazimieras,
grynais pinigais”, sakoma am
išpažinėjas, Lietuvos globėjas
basados pranešime.
(1458-1484); Alicija, Vaclovą,
rojo meto dirbo Lietuvos am Ginutis, Daina.
Kovo 5 d.: Liucijus, Adribasados Vašingtone politikos
patarėju. Sekretoriui teks rū jonas, Virgilijus, Vydotas, Gied
pintis ministerijos vidaus rei rė. 1929 m. mirė Šaulių Sąjun
gos steigėjas Vladas Putvys
kalais— personalu, raštine,
(Putvinskas).
ūkiu ir kitais dalykais.
Rusija.
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DRUSKOS GAUSIAU —
ŠIRDŽIAI IR SMEGENIMS
SUNKIAU
,t
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Kai sveikiems valgomosios
druskos perviršis dar abejoti” nai pakenkia, padidindamas
kraujospūdį, tai naujų tyrimų
duomenys rodo, kad jau turin
tiems padidintą kraujospūdį,
juo sūresnis valgis, tuo dides"-•nis kraujospūdis. Šiais metais
•mediciniškas žurnalas („The
“Archives of Internal Medi•cine”, 1997,
157) paskelbė,
~ kad iki dabar patariama per
' 'dieną druskos suvartoti ne
‘ daugiau, kaip apie pusę arbąI fiiiio šaukštelio (2.400 mg). O
naujieji britų tyrimai su pu
santro tūkstančio tirtų vyrų ir
moterų nurodė, kad ir tas da
bar patariamas kasdieninis
druskos kiekis yra per didelis,
nes jis didina kraujospūdį.
-* Bet tu įpiršk šią tiesą sūriai
valgyti įpratusiam mūsiškiui
tr tokiai mūsiškei — tai bus
sunkiau negu varną iki paba‘ linio nuprausti. Taip ir yra,
kad padidinto kraujospūdžio
savininkai bei savininkės daugiaūsia ir toliau prėsko mais
to vengs ir dėl padidinto krau
jospūdžio gauto paralyžiaus
bei širdies smūgių sirgs, ir be
■ laiko mirs, bet nuo druskos
-‘-neatsisakys, kaip dabar, kad
' elgiasi. Todėl visą šį darbą,
gelbstint mūsiškius ir mū
siškes, reikia pradėti nuo
vaikų — juos savu pavyzdžiu
pradėkime prėskai maitinti,
taip elgtis pirmiausia, žinomes patys ir pačios pra
dėkime. O kai į prėską maistą
įprasime, tada sūraus visai
nepasigesime.

Prėskas maistas —
kraujospūdžiui vaistas
. ..Dabartinius britų minėtus
tyrimus patvirtina ir dr.
Trevon Beard iš Tasmanijos
universiteto, Hobart mieste,
Australijoje. Jis ir tarptauti
nių tyrimų duomenys tvirtina,
kad mažesnis pavojus gauti
hipertensiją yra tada, kai
: mąžiaų druskos valgoma. Ty
rimai atliekami, tiriant žmo
nių šlapume esamą druską.
Kai per parą jame druskos pa
gausėja nuo 2.300 mg iki
4.600 mg —- taigi dvigubai, tai
vyrams kraujospūdis — jo pir
mas matavimo skaičius pa
didėja beveik penkiais viene
tais, o moterims daugiau kaip
• septynių mm Hg. Panašiai
padidėja ir antrasis krau
jospūdžio matavimas. Susek
ta, kad net bet koks druskos
maiste pagausėjimas vis vien
padidina kraujospūdį.
Įr MinneapoĮyje esamame
Minnesotos universitete dir
banti profesorė Patricia Elmefteigia, kad tyrimai nuolat pat. virtiną druskos pagausėjimo
sąsajį su hipertensija. Vien
sūriai valgą žmonės patys pri-

sišaukia
padidintą
kraujospūdį, o su juo ir širdies
smūgį bei smegeninį para
lyžių.
Taip pat ir Mississippi uni
versitete dirbąs dr. Daniel
Jonės tvirtina, kad daug vi
siems ir visoms bus sveikiau
tada, kai žmonės mažiau drus
kos suvartos, negu dabar pa
tariama — mažiau negu pusę
arbatinio šaukštelio per parą.
Jis sako, kad ne tik jau hiper
tensija sergančiam, bet ir
kiekvienam žmogui yra daug
sveikiau valgyti prėskai.

Ir sveikiems prėskas
maistas yra vaistas
Kadangi
nežinom,
kuris
gausim hipertensiją, todėl, ir
sveiki būdami, kaip dr. Jonės
pataria, valgyme prėskai. Čia
gydytojai klaidingai
elgiasi,
patardami druską vartoti, dar
neturint padidinto kraujo
spūdžio. Dr. Jonės tvirtina,
kad, kai žmogus kapos metų
sulaukia, tai tada tokie nuo 60
iki 70 procentų gauna hiper
tensiją. Tada, aišku, padidėja
pavojus gauti širdies smūgį ar
smegenų paralyžių. Minėtas
britų tyrinėtojas dr. Beard
tvirtina, kad mažiau druskos
vartoją britai turi mažesnį
negu vidutinį kraujospūdį.

Štai kelias i apsaugą
nuo hipertensijos
Minėta profesorė Elmer tvir
tina, kad trys dalykai: prėskas
maistas, tinkami valgio įpro
čiai ir reguliarus darbavima
sis saugo nuo hipertensijos.
Čia galima pridėti, kad tas ne
meluotas lietuvio darbštumas
irgi gina nuo pakelto krau
jospūdžio. Žinoma, reikia iš
krautuvės pirkti tik prėską
maistą (low salt foods), o ge
riau visai tokio nepirkti, nes
šiaip žmogus net 75% druskos
gauna iš jau krautuvėje pa
rengto (processed) maisto.
Taigi visas su druska pa
ruoštas maistas netinka nie
kam, ypač jau turint padi
dintą kraujospūdį.
Dar žodelis nutukėliams: kol
nesunormuosit savo svorio, tol
Damoklo kardas, hipertensijos
pavidalu, kabos virš Tamstų
galvų.

DRAUGO prenumerata yra mokama iš anksto
H metų 3 mėn.
metams
$55.00
$35.00
JAV....... .............................. ............... $95.00
$40.00
$60.00
Kanadoje ir kitur.............. ....(U.S.) $110.00
Tik šeštadienio laida:
$40.00
$30.00
JAV..................................... ............... $55.00
$45.00
$35.00
Kanadoje ir kitur.............. .... (U.S.) $60.00
Užsakant į Lietuvą:
$55.00
(Air cargo)......................... ................ $100.00
Tik šeštadienio laida....... ................ $55.00
Užsakant į užsienį
$250.00
oro paštu......................... ............... $500.00
$85.00
Tik šeštadienio laida....... ............... $160.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Ignas Budrys
Moderatorius - kun, Viktoras Rimšelis

Šen. Richard Durbin Vilniaus Vaikų ligoninėje jam lankantis Lietuvoje vasario mėn. viduryje. Iš kaitės, sena
torius Durbin, Lithuanian Mercy Lift pirm. Jurgis Lendraitis ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos mi
nistras Juozas Galdikas.

VĖŽIO PACIENTAI
NEGAUNA TINKAMOS
MITYBOS
Mokslininkai ir gydytojai
šiandien yra vienos nuomo
nės, jog vėžio pacientai negau
na tinkamos mitybos. Gauti
vėžį ar kurią kitą ligą turi
būti mitybos trūkumai. Tiks
lus mitybos pagerinimas turi
didelę įtaką ne vien tik ar
vėžys pasirodo ar ne, bet ir ar
jis atsikartoja, susilpnėja ar iš
viso .dingsta. Fitochemikalai,
randami vaisiuose ir daržo
vėse, apsaugoja nuo nuodingų
chemikalų ir vėžio. Arti 50
nuošimčių pacientų, pateku
sių ligoninėn, turi mitybos
trūkumus, tačiau tik 10 nuo
šimčių buvo diagnozuoti, jog
jie juos turi. O ligoninės mais
tas kartais neturi net vita
minų minimumo. Tie trūku
mai yra padidinti chemote
rapijos, chirurgijos ir radiaci
jos dėka. Vaisių, daržovių var
tojimas ir padidintos vitaminų
dozės, ypač vitamino C, yra
geriausias ginklas prieš vėžį.
Skaitykite Sherry A. Rogers,
MD knygą Welness Against
All Odds (Prestige — Sand
Key Publishing, 1994).

Saulius Šimoliūnas
PIRMAS TARPTAUTINIS
ODONTOLOGIJOS
KONGRESAS LIETUVOJE

Academy of Dentistry Inter
national, Lietuvos sveikatos
ministerija ir Lietuvos odontologų sąjunga 1997 metais, birželio
5-8 dienomis ruošia tarptautinį
suvažiavimą.
Tai pirmas toks suvažiavimas,
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę. Lietuvos Stomatologų są
junga (L.S.S.) su dideliu entu
ziazmu ruošiasi šią progą
Šalia druskos ir nutukimo, padaryti įspūdingą, parodyti
Vilniaus miestą, įžymias Lietu
dar didina kraujospūdį tingi
vos istorijos vietas ir pilis.
nystė, alkoholis ir kalio (paPagrindinė suvažiavimo iškil
tassium) stoka maiste, o jo
minga vakarienė-pokylis numa
gausiai yra bananuose, apel
sinuose, neperdirbtų kviečių toma daryti Trakų pilies salėje.
Programa susidės iš paskaitų
javainiuose, saulėgrąžų sėk
ir demonstravimo įvairių
lose ir riešutuose. Sėkmės.
odontploginių procedūrų kaip
veido sužeidimai, chirurgija, implantai, periodontologija, endodontija ir prostodontija, bei
praktikos tvarkymas, dantų hi
giena.
Yra kviečiami Europos ir
Amerikos odontologinių reik
menų ir aparatūros fabrikantai,
tai kaip įprasta tokio masto
suvažiavimuose, bus proga
pamatyti ir išbandyti vėliausi
dantims gydyti prietaisai ir
medžiagos.
Lietuvos stomatologai kviečia
ir laukia kolegų iš užsienio.
Kreiptis: VVAA Travelagency, P.O. Box 8153, 3503 Rd. UtJAV senatorius Richard Durbin Vilniaus Vaikų ligoninėje.su jaunu pa recht, The Netherlands, Europe.
cientu. Senatorius lankėsi Lietuvoje vasario mėn. viduryje ir ta proga
R. P.
aplankė ligoninę.

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
PASAULYJE
NAUJAS KATALIKIŠKAS ŠVENTOJO
RAŠTO VIENOJE KNYGOJE VERTIMAS
Visą Šventąjį Raštą — abu
Testamentus — išvertė pirmą
kartą į lietuvių kalbą iš loty
niškosios Vūlgatos šio šimt
mečio pirmoje pusėje arkivysk. Juožhpas Skvireckas.
Jis pridėjo ir taiklius bei
išsamius paaiškinimus, kurie
atspindi tai; kas buvo pasiek
ta to meto Šventojo Rašto pa
žinime. Tai buvo didžiausia
dovana mūSų tautai nuo pat
jos krikščionybės priėmimo
pradžios. Bet žymi lietuvių
kalbos kaita ir vispusiškesnio
Šventojo Rššto pažinimo pa
žanga per paskutinius de
šimtmečius šaukėsi naujo ver
timo iš originalo — hebrajų,
aramėjų, graikų — kalbų.
Naująjį Testamentą iš grai
kų kalbos išvertė kun. Čes
lovas Kavaliauskas. Kun. Vac
lovas Aiulis ir redakcinė ko
legija jo vertimą parengė
spaudai;
Lietuvos Katalikų
vyskupų konferencija jį išleido
1972 m. Šis vertimas tapo lie
tuvių tikinčiųjų šiapus ir ana
pus Atlanto dvasine savasti
mi. Minint Lietuvos krikšto
600 metų jubiliejų, pasirodė ir
antrasis šio vertimo, kun. V.
Aliulio ir redakcinės kolegijos
iš naujo patikslintas, leidimas
vadovaujantis
pageidavimu,
kad vertimas būtų ekumeni
nis — vartotinas visiems lietu
viams krikščionims, atsižvel
giant į svarbiausius ekume
ninius Naujojo Testamento
vertimus užsienio kalbomis.
Senąjį Testamentą iš origi
nalo — pradinių — kalbų
vertė kun. prof. Antanas
Rubšys. Vertimo darbui jį pas
kyrė vysk. Paulius Baltakis
Lietuvos Katalikų vyskupų
konferencijos vardu 1990 m.
kovo 6 d. Šis Senojo Testa
mento vertimas buvo spaus
dinamas atskiromis knygomis,
vos išvertus jo dalį. Išties,
„Krikščionio gyvenime” leidyk
la, Putname, CT, vadovauja
ma prel dr. Vytauto Balčiūno,
išleido keturias Senojo Testa
mento dalis: Pranaši} (1992),
Penkiaknygio (1993), Istori
nes (1994), Išminties (1996)
knygas. Vertėjui į talką atėjo
rašytojas Jurgis Jankus, prof.
Albina Pribušauskaitė ir žur
nalistė Salomėja Narkėliūnaitė. Lėšas leidimui telkė
„Krikščionio gyvenime” leidyk
los vadovas ir Lietuvos Kata
likų religinės šalpos įstaiga.
Jonas ir Teresė Bogutai, Ko
vas Desktop Publishing įmo
nė, Cicero, IL, pasirūpino lei
dinių parengimu spaudai ir jų
apdaila.

Naujajame
katalikiškame
Šventojo Rašto leidime vienoje
knygoje laikomasi to paties
Senojo
Testamento vertimo
pobūdžio bei stiliaus kaip ir
pirmojoje laidoje. Atsižvel
giant į gautas pastabas bei
pageidavimus, patikslinta ra
šyba ir skyryba pagal šian
dieninės bendrinės kalbos nor
mas ir stengtasi dar labiau
priartinti vertimą prie origi
nalo ir kuo tiksliau bei aiškiau
išreikšti Dievo žodžio prasmę.
Čia vertėjui į talką vėl atėjo
Jurgis Jankus, Albina Pri
bušauskaitė ir Salomėja Narkėliūnaitė. Be to, gauta daug
naudingų pastabų iš Kazimie
ro ir Donatos Račiūnų (Mari
jampolė), Sigitos Papečkienės
(„Katalikų pasaulio” leidykla,
Vilnius) ir kt. Taigi, meilė Die
vo Knygai suvedė į talką
darbščius ir kruopščius jos
skaitytojus.
Viso Šventojo Rašto vienoje
knygoje rengimas dabar vyks
ta dviejose vietose: Čikagoje
(JAV) ir Vilniuje (Lietuvoje).
Bogutų įmonė rūpinasi leidi
nio maketavimu ir apdaila, o
„Katalikų pasaulio” leidykla
— korektūra. Tikimasi, kad
egzempliorius ofsetui bus pa

rengtas keleto mėnesių laiko
tarpyje.
Dievą Knygai parengti ir
išspausdinti reikia didelių lė
šų. Rengiant pradinį — „at
virą” taisymui laidą, prel. V.
Balčiūnas ir kun. R. Krasaus
kas — „Krikščionio gyvenime”
leidykla —: bei Lietuvių Kata
likų religinė šalpa mokėjo są
skaitas. Dabar Šventojo Rašto
vienoje knygoje parengimui
turimų lėšų nepakanka. Todėl
tenka kreiptis į mūsų bend
ruomenę su prašymu ateiti į
pagalbą. Kiekviena auka, ma
ža ar didelė, padės paspartinti
katalikiškos Šventojo Rašto
vienoje knygoje parengimą
spaudai.
Auką galima nusiųsti į Li
thuanian Catholic Religious
Aid, Ine., 351 Highland Blvd.,
Brooklyn, NY 11207-1910, ar
ba įteikti savo parapijai nuro
dant, kad ji būtų perduota
Šventojo Rašto leidimui vie
noje knygoje.
Dėl nusirašymo nuę val
stybės mokesčių (income tax)
čekį prašome rašyti: Lithua
nian Catholic Religious Aid,
Ine. vardu.
Prisidėkime pagal išgales
visi, kad Dievo Knyga — Gero
ji Naujiena — pasiektų kiek
vienus namus šiapus ir ana
pus Atlanto dar šiais Mažvydo

• 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 karnos atsiučiamos,
gavus prašymą ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

— Pirmosios lietuviškos —
knygos metais.

Vysk. Paulius A Baltakis,
OFM
Prel. Antanas Rubšys
JAUNIMO STOVYKLA
PANEVĖŽIO
VYSKUPIJOJE
Jau treti metai Panevėžio vys
kupijoje per Kalėdų atostogas
organizuojamos stovyklos kata
likiškajam jaunimui. Šiemet
tokia stovykla, kurios tema
„Gyvoji Bažnyčia”, surengta
Raudondvario (netoli Šeduvos)
aukštesniosios žemės ūkio mo
kyklos patalpose. Organizato
riai norėjo akcentuoti pasitikė
jimą jaunais žmonėmis, ugdyti
atsakomybę, sudaryti sąlygas
reikštis iniciatyvai. Savo idėjo
mis stovyklą praturtino kuni
gas Algirdas Dauknys, šiuo me
tu studijuojantis Briuselyje
(Belgija). Prieš penkerius metus
šis kunigas pasiūlė Panevėžio
vyskupijos jaunimui vienytis į
bendrą Gyvosios Dvasios sąjūdį.
Jo iniciatyva buvo- įkurtas
Katalikiškasis Šiaurės Lietuvos
Jaunimo centras.
Stovyklos metu buvo paminė
tas Panevėžio vyskupijos 70-ųjų
mętų jubiliejus, prisiminta gar
binga jos istorija bei pirmojo
vyskupo K. Paltaroko parama
tuometinio katalikiško jaunimo
veiklai. Dalyviai susitiko su
Panevėžio J. Miltinio dramos
teatro aktore Gražina Urbona
vičiūtė, Steubenville’io (JAV)
universiteto studentais Arūnu
Juškiu ir Mantu Kliminsku,

kurie žadėjo baigę studijas
įsitraukti į Panevėžio vyskupi
jos katalikiškojo jaunimo veik
lą. Programa rūpinosi komen
danto Valdo Malinausko vado
vaujama komanda, kuriai talki
no klierikas Eugenijus Troickis.
Stovyklos kulminacija buvo šv.
Mišios Šeduvos bažnyčioje, kur
jaunimas, melsdamasis už tai
ką, pasitiko Naujuosius metus.
Šv. Mišias aukojo Naujamiesčio
klebonas kun. Rimantas Gude
lis, Lietuvos Vyskupų konferen
cijos sekretoriaus padėjėjas kun.
Rolandas Makrickas ir „stovyk
los siela” kun. Algirdas Dauk
nys. Panevėžio vyskupijos jau
nimas ketina vėl susitikti
stovykloje, kurią vasarą norima
rengti Antalieptėje.
BŽ, 1997 m. sausis

• Šiauliai. Gruodžio 26 dieną
Šiaulių Šv. Ignaco jėzuitų baž
nyčioje jos chorvedė bei solistė
V. Urbonaitė ir vargonininkas
Antanas Narbutas organizavo
kalėdinių giesmių koncertą. Šie
jauni muzikantai bažnyčios cho
rą pradėjo burti tik nuo praėju
sių metų Velykų. Per tą laiką
choras tapo darniu ir pajėgiu
kolektyvu. Koncerto metu cho
ras, kartu su solistais V. Narbu
tiene ir K. Urbonaičiu atliko G.
Verdi, J. S. Bach, S. Perez, J.
Siniaus. G. Šukio bei kitų kom
pozitorių kūrinius, taip pat
lietuviškas tradicines kalėdines
giesmes.
DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgin, IL 60120
Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

DR. JOVITA KERELIS

Pirmas apyl su North western un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-82 0

Kab. Chicagoje uždarytas
9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL

Dantų Gydytoja
Tai. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
Kab. tel. 773-471-3300

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 99 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd.. 3 v. p.p. - 7 v.v., antr. 12:30-3 v. p.p.
trečd. uždaryta, ketvd. 1 - 3 v. p.p.
penktd. ir šeštd. 9 v.r. - 12 v. p.p.

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava.,
Chleago, IL 80652

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

LINAS A. SIDRYS, M.D.

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL

Ophtalmologas/Akių Chirurgas

1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

9830 S. Rldgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 80415
708-638-6822
4149 W. 63rd St.
____________ 312-735-7709

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA

166 E. Superior, Suite 402
Valandos pagal susitarimą

Tel. — (1-312) 337-1285

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
į

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.DŠirdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Avė. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. 773-585-7755

ARAS ŽLIOBA, M. D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.

Cardlac Dlagnosls, Ltd.
6132 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629
Tel. 773-436-7700

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.

1020 E. Ogden Avė., Suite 310

Naperville, IL 60563
(630) 527-0090
3825 Highland Avė., Tower 1, Suite 3C
Dovvners Grove, IL 60515

(630) 435-0120

RYŽTINGI LIETUVOS
VYRIAUSYBĖS ŽINGSNIAI
PATINKA UŽSIENIO
INVESTITORIAMS
Jau treji metai, kai Lietu
voje kalbama apie ekonominį
pakilimą, tačiau 1897-ieji gali
tapti ekonominio augimo pra
džia. Nauja konservatorių vy
riausybė
žengė
lemtingus
žingsnius, kurie gali ilgam lai
kotarpiui nulemti
Lietuvos
ekonominę situaciją. Teisinės
reformos, didžiausių infra
struktūros ir energetikos ob
jektų ir energetikos objektų
privatizacija, aiški investicijų
politika, eksporto skatinimas
— tai tik dalis tų priemonių,
kurios
šiuo
metu
yra
įgyvendinamos.
Tendencijos, kurios išryš
kėjo per paskutiniuosius Lie
tuvos gyvenimo metus, pa
rodė, kad situacija pastebimai
gerėja. Ekonominio pakilimo,
iki šiol apsiribojusio BNP 2-4
procentų augimu per metus,
prognozė pakilo iki 6 pro
centų, prigretindama Lietuvą
prie sparčiausiai besivystan
čių valstybių. Kad tai nėra tik
tušti skaičiai, įrodo ir didelių
finansinių korporacijų, kaip
Nomura International, verti
nimai, kad Lietuva artmiausioje ateityje taps viena pro
gresyviausių rinkų
Rytų
Europoje. Didėjantis užsienio
investuotojų dėmesys, akty
vėjanti vertybinių popierių
biržos veikla tik patvirtina šį
faktą. Lietuvoje aiškiai jau
čiamas didžiųjų pasaulio ben
drovių domėjimasis. Hyundai,
Mitsubishi, Marubeni, Philips
ir kitos rengia investicinius
projektus Lietuvoje.
Vienas svarbiausių veiks
nių, nulemsiančių Lietuvos at
eitį, yra jos valdžios elgesys.
Naujoji Lietuvos vyriausybė
ne tik pasiryžusi palaikyti šį
ekonominį pakilimą, bet ir su
teikti jam naują pagreitį. Pir
mas žingsnis, kurio ėmėsi
naujoji valdžia — tai sukurti
efektyvų mechanizmą, kuris
užtikrinu Lietuvis ūkio gaivi
nimą ir spartų vystymąsi.
Tam buvo įkurta nauja Euro
pos reikalų ministerija. Viena
pagrindinių jos paskirčių yra
užsienio kapitalo pritrauki
mas į Lietuvą. Ši ministerija
ėmėsi rengti valstybės užsie
nio investicijų ir eksporto ska
tinimo, bei privatizavimo pro
gramas. Pirmą kartą Rytų Eu
ropoje buvo sukurta institu
cija, kuri koncentravosi į šių
esminių klausimų sprendimą.
Ministerija, kuriai pavaldžios
Lietuvos investiticijų agen
tūra bei Lietuvos eksporto plė
tojimo agentūra, jau pirmuo
sius darbo mėnesius pademon
stravo ambicingus planus ag
resyviai skverbtis į kitų šalių
rinkas, dirbti su užsienio in
vestitoriais. Ministerija pra
dėjo darbą su tikslu, kad nė
vienas užsienio investuotojas

Ant grėsmės slenksčio

neapleistų Lietuvos, kiekvie
nas rastų jam patrauklų ob
jektą ar būdą investicijoms.
O pasirinkti tikrai yra iš ko.
Vyriausybė yra priėmusi nuta
rimą pradėti didžiausių Lietu
vos įmonių privatizaciją. „Lie
tuvos dujos”, „Lietuvos nafta”,
„Lietuvos avialinijos”, „Lie
tuvos telekomas”, Klaipėdos
jūrų uosto įmonės, tai tik dalis
tų įmonių, kurios įtrauktos į
privatizacijos programą. Spe
cialistų nuomone, po šių ob
jektų privatizavimo užsienio
investicijos vienam gyventojui
pasieks, kol kas toliausiai
pažengusios Vidurio Europoje,
Čekijos lygį. Jau kovo mėnesį
skelbiamas tarptautinis kon
kursas „Lietuvos telekomo”
privatizavimo programai pa
rengti, o po to bus skelbiamas
ir šio objekto privatizavimo
konkursas.
Naujoji vyriausybė ėmėsi ge
rinti ir kitas gyvenimo sritis,
tiesiogiai susijusias su už
sienio investicijomis. Teisinės
bazės sutvarkymas (Civilinis
kodeksas, Komercinis kodek
sas, nuo liepos 1 dienos pra
dėsiančios veikti
hipotekos
įstaigos) skirtas sukurti kiek
įmanomą geresnę aplinką in
vestuotojui, eksporto garan
tijų fondo įsteigimas sudaro
sąlygas tolimesniam verslo
vystymuisi.
Pastovi politinė padėtis pa
deda Lietuvai išnaudoti jos
gerą geografinę padėtį. Tai su
pranta, tiek užsienio investuo
tojai, matydami Lietuvą kaip
pirmą laiptelį žengiant į Rytų
rinką, tiek vyriausybę, kreip
dama didelį dėmesį į infra
struktūros vystymą.
Tarp paskutiniųjų Lietuvos
nelaimių
spaudoje
dažnai
buvo minimos bankų proble
mos. Šiandieną situacija iš
esmės pasikeitusi. Lietuvoje
leista steigti užsienio bankų
skyrius, kai kurių didžiausių
valstybinių bankų kontroliniai
akcijų paketai taip pat perėjo
užsienio finansinių institucijų
žinion. Dar šiais metais bus
privatizuojami valstybiniai ko
merciniai bankai, t.y. bankai,
kuriuose vyriausybė turi kon
trolinį akcijų paketą (Lietu
vos Valstybinis komercinis
bankas, Žemės ūkio bankas).
1996 metais infliacija suma
žėjo iki 13,1 procento per me
tus, o tai mažiau nei kai kurių
Europos Sąjungos valstybių
metinė infliacija.
Lietuva dar šiais metais ke
tina atidaryti prekybines at
stovybes Diuseldorfe, Stok
holme, Šiaurės Amerikoje, ku
rios užsiims investitorių bei
eksporto rinkų lietuviškoms
prekėms paieška, rinks infor
maciją.
Vienas
vyriausybės
pir-
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KAZIMIERAS J. AMBRASAS
Naujoji bažnyčia pašventinta 1916 m. liepos 2 d.

vyskupo Philip Garigan. Iškilmėse dalyvavo ne tiek
daug kunigų, bet ir žmonių. Netrukus kun. Cybulskis
ėmėsi kultūrinės veiklos. Kartu su Jonu Zabulioniu
sunkiai sekėsi suorganizuoti dramos būrelį, bet veiklaus
kunigo dėka vis dėlto pirmasis vakaras įvyko parapi
jos svetainėje. Pirmiausia buvo suvaidintas „Kamin
krėtys ir malūnininkas”, „Paskui”, „Žydas statinėje”.
Vėliau dar buvo organizuoti keli vakarai. Pradėjusiai
atgyti parapijai labai stigo vargonininko. Kun.
Cybulskis pasikvietė J. Maliorių, kuris suorganizavo du
chorus: suaugusių ir vaikų. Atradėjau galima džiaugtis
gražia pradžia ir pagyvėjusiu lietuvių kultūriniu ir
religiniu gyvenimu, bet kliūčių niekados nestinga. Dėl
blogos valios žmonių neišmanymo, kai kurių parapijiečių
tamsumo ir dėl prasidėjusių bereikšmių ginčų bei nesu
sipratimų kun. Cybulskis, neradęs tinkamesnės išeities,
nutarė pasitraukti. Tiek daug padirbėjęs naujosios gra
žios bažnyčios, parapijos kultūriniam gyvenimui ir visų
parapijiečių labui, kun. Cybulskis 1917 m. spalio 23 d.
su gailesču ne dėl savo asmeninių užgaidų, bet dėl

Cikagoje lankantis kandidatui į Lietuvos prezidentus Vaidotui Žukui, kartu su Lietuvos Respublikos Seimo na
riu Algirdu Patacku, jie, lydimi dr. Lino Sidrio, užsuko ir į „Draugo” redakciją. Nuotraukoje (iš kairės): dr. L.
Sidrys, A. Patackas, vyr. „Draugo” redaktorė Danutė Bindokienė ir Vaidotas Žukas.
Nuotr. Valdo Sinkevičiaus

SPAUSDINTO ŽODŽIO
RYŠYS SU LIETUVA

mai, kaip buvo rengiami, ir kaip
jie pavyko.
Tad, mieli tėvynainiai, nepa
dėkite plunksnos, rašykite ir
toliau, kaip rašėte, apie savo
bibliotekas, taip pat parašykite
į išeivijos spaudą ir apie visą
kitą, kas vyksta jūsų mieste,
bažnyčioje ir gyvenime. Jūsų
gyvenimas nestovi vietoje, gal ir
sunkiai pastebimai, bet jis, jūsų
pastangų dėka, tampa šviesesnis,
gražesnis. Pasidalinkite savo
džiaugsmais bei rūpesčiais ir su
lietuviškos spaudos skaitytojais
plačiajame pasaulyje.

resniajai kartai pasiekus tam
tikrą amžiaus ribą, reikia ma
nyti, yra malonu patirti, kad
taip vertintos knygos, apleidus
šį pasaulį, nenueis į šiukšlyną,
bet yra laukiamos tėvynainių
Lietuvoje, juo labiau, jei atsiras
dar biblioteka ir jo paties gimta
jame mieste. Manęs asmeniškai
viena parapijietė klausė, ar yra
mūsų gimtajame miestelyje bib
Juozas Končius
lioteka, kuriai ji mielai per
leistų savo sukauptas knygas,
kol dar pajėgia pati tai padaryti.
R. OZOLO POLITINE
Teko apgailestauti, kad kol kas
AUTOBIOGRAFIJA
jie dar į „Draugą” laiško nepa
rašė, gal dar parašys; o jei bib Seimo pirmininko pavaduo
liotekos ir neturi, tai tokią, tojo Romualdo Ozolo politinę
tikriausiai greitai įsteigs. Ma autobiografiją pradėjo spaus
lonu konstatuoti, kad į Lietuvą dinti
Kaune
leidžiamas
grįžta mūsų puoselėtas spaus dienraštis.
dintas lietuviškas žodis.
Filosofas R. Ozolas savo auto
Norėčiau šia proga spausdin biografinę knygą, pavadintą
to žodžio mintį pratęsti toliau. „Tikiu, nes žinau. Politinės au
Teko girdėti iš vieno kito lyg ir tobiografijos bandymai”, pra
priekaištą redaktorei, kad ne- dėjo rašyti praėjusiais metais.
besurandanti ko nors labiau Pratarmėje autorius teigia, kad
intriguojančio spausdinti laiškų šio darbo ėmęsis todėl, kad kai
skyriuje. Girdi, dabar vis biblio kurie jo gyvenimo faktai , jau
tekos ir bibliotekos ir nieko dau taip apkomentuoti, jog būtina
giau. Reikia manyti, redaktorė įsikišti pačiam”. R. Ozolo įsitiki
tai daro tos pačios meilės lie nimu, „tiesą apie save žmonėms
tuviškai knygai vedama, kaip ir visų pirma turi pasakyti pats, į
tie, kurie knygas pirko, ir su politiką einantis”.
tam tikru susirūpinmu dabar į Ištraukas iš knygos sausio 24
jas žiūri. O jei laiškų srautas iš d., penktadienį, pradėjo spaus
Lietuvos bibliotekų nesiliaus, dinti Kaune leidžiamas dienraš
gal ir prisieis jai laiškus trum tis „Tėviškės žinios”.
pinti arba skelbti laikraštyje tik
bibliotekų adresus.
Baigiant, būtų dar vienas pra • Seniausias rašytines ži
šymas laiškų rašytojams iš Lie nias apie rytų Pabaltijo gyven
tuvos. „Draugo” skaitytojai tojus pateikia romėnų autoriai.
mėgsta sekti laiškų skyriuje ir Gajus Plinijus Sekundas Vyres
kituose puslapiuose pasisaky nysis 77 metais parašytoje
mus, nuomones ar šiaip žinutes „Gamtos istorijoje” mini, kad
iš Amerikos bei viso pasaulio. Romos imperatorius Neronas į
mumų — spartesnė integraci
Būtų sveikintina, jei per tolimą šiaurę pasiuntęs pasiun
ja į ES, visų pirma — teisinės
„Draugą” užsimegztų bendra tinius, kurie pargabenę daug
sistemos srityje. Tai svarbus
darbiavimo ryšys spausdintu gintaro. O istorikas Plinijus
darbas, gerinant investicijų
Kornelijus Tacitas 98 m. para
aplinką, teisinę infrastruk žodžiu, kaip jau yra jis prasi šytame veikale „Apie germanų
dėjęs
apie
knygas
ir
kad
šis
tūrą Lietuvoje..
ryšys tęstųsi ir plėtotųsi. Trum kilmę ir gyvenamąsias vietas”,
Visi šie pasikeitimai, ypač
pi aprašymai tautinių, religinių sutrumpintai vadinamame
suaktyvėję paskutiniu metu,
švenčių, įvairūs renginiai ir „Germanija”, XIV skyriuje
rodo, kad Lietuva įžengė į
visa, kas su jais susiję, būtų pasakoja apie aisčių gentis,
naują savo gyvenimo etapą.
mielai skaitomi ir čia, ypač kas kurios verčiasi žemdirbyste,
Gintaras Banevičius
vyksta provincijoje. Pavyzdžiui, mažai vartoja geležinių daiktų,
Europos reikalų ministrės
kad ir Vasario 16-sios minėji o pajūryje renka gintarą.
padėjėjas

Ne vieną mūsų dienraščio
skaitytoją turbūt garokai nu
stebino „Draugo” laiškų skyriu
je pasipylęs bibliotekų darbuo
tojų iš Lietuvos laiškų srautas
su prašymais praturtinti jų kny
gų fondus, kurie dėl supranta
mų priežasčių, nėra dideli, ypač
stokojama knygų išleistų Vaka
ruose per paskutinį penkiasde
šimtmetį.
Stebėtinai malonus yra reiški
nys, kad dienraštis „Draugas”
nėra tik vietinis leidinys, bet
plačiai skaitomas ir visur lietu
vius jungianti grandis, kuri vis
labiau pasiekia ir Lietuvą. Tai
yra sveikintinas reiškinys, nes
atsiranda vis daugiau tautiečių
išeivijoje, kurie nepagaili pini
gų ir užsako „Draugą” tėvynai
niams. O tai matome, jog su pri
augančiu skaitytojų skaičiumi
Lietuvoje, auga ir gaunamų
laiškų skaičius su pageidavi
mais knygų.
Koks bus „Draugo” skaityto
jų atsiliepimas į bibliotekininkų
prašymus, vargu ar patirsime,
bet, kad atsiras ne vienas pasiunČiantis dėžę ar daugiau
knygų per siuntinių bendrovę,
o ši sutinka papigintu tarifu
knygas pristatyti pasirinktai
bibliotekai Lietuvoje, abejoti
netenka.
Per penkiasdešimt metų Va
karuose išleistų tiek grožinės
literatūros, tiek ir mokslo
veikalų skaičius buvo gan dide
lis ir, jei ne visose šeimose
stovėjo prikrautos knygų spin
tos, tai daugelio vyresniosios
kartos šeimų židinius puošė lie
tuviški, o taip pat leidiniai ir
kitomis kalbomis. Šiandien vy-

Bažnyčios, žmonių ramybės ir jų gerovės atsisveikino
su Šv. Kazimiero parapija.
Kun. Juozas Gricius — antrasis Sioux miesto lietu
viškos parapijos klebonas. Tai geras pamokslininkas, jau
nebe jaunas, ne kokios sveikatos, bet daug patirties turįs
ir visiems mokėjęs įtikti, jis atvažia o į čia 1917 m. spalio
30 d. Žmonės jį greitai pamilo. Pamiršę visus nesusipra
timus ir ginčus, daugelis grįžo atgal į parapiją. Lapkričio
7-ąją sušaukęs parapijos susirinkimą, naujasis klebonas
išrinko pajamoms ir išlaidoms tvarkyti sekretorių J.
Adamonį ir iždininką M. Pavilonį. Kiti valdybos nariai
liko tie patys: Juozs Gražys, Juozas Grigaliūnas ir rašt
vedys Jonas Zabulionis. Netrukus, norėdamas
susipažinti, klebonas su komiteto nariais pradėjo lankyti
parapijiečius ir rinkti aukas bažnyčiai, kad galima būtų
kuo greičiau atiduoti už bažnyčią paimtą skolą. Šitaip
kai kada be jokių procentų iš mylinčių savo bažnyčią
geraširdžių lietuvių parapijiečių susiskolinęs pinigų,
kaip mat grąžino tų 22.000 dolerių skolą. Žmonės jam
sudėjo net daugiau — 30,000 dol. Šitaip Philadelphijos
draudimo bendrovei buvo grąžinta visa skola ir parapi
jai daugiau nebereikėjo skolintis iš bankų ir kompanijų
pinigų. Už tokį sumanymą parapija šiam klebonui buvo
labai dėkinga. Deja, vos šešias savaites pagyvenęs nau
jasis Šv. Kazimiero parapijos klebonas staiga mirė,
ištiktas širdies smūgio. Parapijos lemtis buvo neaiški.

Praėjusią savaitę Amerikos
spaudoje pasirodė viltinga ži
nia, kad pernai, pirmą kartą
po 15 metų, kai pradėjome
girdėti apie naują pavojingą
ligą—AIDS, mirčių skaičius
pagaliau sumažėjo. Tvirtina
ma, kad tai ypač pozityvus
reiškinys, nes pirmoje 1996 m.
pusėje nuo AIDS komplikacijų
mirė „tik” 21,700 žmonių, kai
prieš 1995 m. pabaigą buvo
užregistruota 24,700 mirčių.
Tikima, kad to sumažėjimo
pagrindinė priežastis yra nau
jas efektingesnis vaistas, ne
seniai pradėtas vartoti plates
niu mastu.
Nepaisant „gerų žinių” vis
tik per pirmuosius šešis per
nai metų mėnesius užregis
truota 30,100 naujų susir
gimų. Be to, nemažas procen
tas naujai užsikrėtusių HIV
virusais yra moterys. Nors
vyrų mirtingumas krašte su
mažėjo 15 proc., vienok mote
rų mirtys nuo AIDS ir su šia
liga susietomis komplikacijo
mis per tą patį laiką pa
gausėjo 3 procentais.
AIDS epidemija yra būdin
gas dvidešimtojo šimtmečio
pabaigos reiškinys. Kai mo
dernioji medicina sėkmingai
kovoja arba baigia išnaikinti
daug buvusių pavojingų ligų,
kamavusių žmoniją ne de
šimtmečiais, o šimtmečiais,
kovoti su AIDS pastangos at
rodė bergždžios, tad bent ne
didelis laimėjimas atrodo la
bai pozityvus. Antra vertus,
kovai su AIDS skiriama daug
daugiau dėmesio, negu kai
kurioms kitoms ligoms, kas
met numarinančioms tūks
tančius žmonių, ne tik Ameri
koje, bet visose pasaulio val
stybėse. Be abejo, prie to pri
sideda ypatingai garsus tam
tikrų pažiūrų bei gyvenimo
būdo žmonių grupės reikala
vimas „kažką skubiai daryti”.
Tų reikalavimų klauso net
JAV prezidentas...
O kaip su Lietuva? Ar ir lie
tuviams gresia AIDS epidemi
ja (tiesa, HIV Lietuvoje vadi
na ŽIV užkrėtimu)? Nors šiuo
metu ŽIV nėra labai papli
tęs—tėra užregistruoti tik 58
atvejai, bet tuo negalima per
daug džiaugtis, kai visame pa
saulyje yra apie 22 milijonai
žmonių, užsikrėtusių AIDS
virusais: anksčiau ar vėliau ši
epidemija „okupuos” ir Lie
tuvą. Juo labiau, kad pasta
raisiais metais daug naujų su
sirgimų užregistruota Ukrai
noje (1994 m. tik 398 atvejai, o
pernai—apie 9,000), Gudijoje
per paskutinius du mėnesius
atsirado 4,000 naujų užkrė
timų AIDS, bė to, jų labai
gausu Karaliaučiaus srityje,
nes AIDS smarkiai plinta tarp
ten esančių narkomanų.
Tačiau
Lietuvoje
AIDS

Daug kur anuomet Amerikoje kūrėsi lietuviškos parapi
jos, todėl trūko lietuvių kunigų, kurių vyskupijoje tuo
metu laisvų neatsirado. Kiek laiko iš Švč. Trejybės kole
gijos (Trinity College) sekmadieniais atvažiuodavo
kunigas. Visomis kitomis progomis vyskupas patarė
kreiptis į vietinį lenkų kunigą. Parapijos gyvenimas
silpo. Tiktai kartas nuo karto J. Zabulionis su vargo
nininku J. Prakaičiu surengdavo vieną kitą
pasilinksminimą ar vakarėlį.
Trečiasis Šv. Kazimiero parapijos klebonas —

kun. Jonas Aleknavičius pas šią lietuvių bendruomenę
atvažiavo 1918 m. birželio 21 d. Kadangi ir šis kunigas
buvo iškalbus, greit pritapo, bet šioje parapijoje teišbuvo
vos septynis mėnesius. Jo klebonystės metu
suorganizuota Tautos fondo rinkliava, o Padėkos dieną,
t.y. lapkričio 28-ąją, surengtas su gražia ir turininga pro
grama vakarėlis, per kurią klebonas rėžė puikią,
patriotinę kalbą ir prašė kuo gausiau aukoti Tautos fon
dui, ir pats pirmasis davė 50 dol. Jo gražiu pavyzdžiu
pasekė ir daugelis kitų vakarėlio dalyvių, tad Lietuvos
labui buvo surinkta nemaža suma. Nors Šv. Kazimiera
parapijai buvo skirta tiktai 125 dol, bet vietos lietuviai
suaukojo beveik1,000 dol. Kaip tyčia pasitaikė gera vieta
Omahoje, Nebraskos valstijoje, todėl 1917 m. sausio 7
d. savo noru iš šios parapijos kun. Jonas Aleknavičius
išsikėlė. Į jo vietą atvykęs kun. A. Tamoliūnas Šv.

grėsmė nėra vienintelė pro
blema: sparčiai plinta įvairios
lytinės ligos. Pagal „JTO Biu
letenio” (1997 m. sausis) sta
tistiką, 1995 m. buvo užre
gistruota 900 susirgimų sifi
liu, o 1996 m.—-jau 3,500! Va
karų Europoje 100,000 gyven
tojų tenka du sifilio atvejai, o
Lietuvoje tam pačiam skai
čiui—91.
Lietuvoje nuo 1989 metų
veikia AIDS centras, kuris
stengiasi rūpintis susirgu
siais, šviesti sveikuosius, ypač
jaunimą, kad būtų išvengta
užsikrėtimų ŽIV. Atsižvel
giant į narkomanijos ir lyti
nių ligų plitimą, atrodo, kad
tos pastangos nėra pakanka
mos. Reikia imtis kažko dau
giau, kol mūsų, gyventojais
negausų, kraštą neapniko ši
bjauri liga. Minėtame biulete
nyje rašoma: „Akivaizdu, kad
dorovinės normos, ypač tarp
jaunų žmonių, netenka savo
reikšmės.
Lytinė
kultūra
žema. Lietuvai kuriant nau
ją visuomenę, tenka susidurti
su demokratėjimo rezultatais:
spauda, radijas ir televizija,
norėdami patraukti skaitytoją
ar žiūrovą, vaikosi sensacingų
žinių, demonstruojami prie
varta persunkti filmai, porno
grafiniai žurnalai lengvai
prieinami. ... Atsižvelgdami į
kitų šalių patirtį, reikia pasto
viai propaguoti dorovę ir
šviesti visuomenę sveikatos ir
seksualinio elgesio klausi
mais”.
Ne kartą ir užsienio lietu
vius, galbūt tam tikra prasme
jau apsipratusius su savo gy
venamojo krašto pažiūromis
„į spaudos bei apskritai ži
niasklaidos laisvę”, pasireiš
kiančią daugiausia sukre
čiančio pobūdžio vaizdais bei
žiniomis, nustebino ir nuliū
dino spaudoje iš Lietuvos už
tinkama tiesiog pornografinė
medžiaga, kuri vargiai pro
cenzorius praeitų ir Ameri
koje. Tik kažin, ar rūpintis
lietuvių tėvynėje dora bei jau
nimo moraliniu auklėjimu yra
vien medicinos darbuotojų rei
kalas. O kur mokytojai, tėvai,
dvasinininkija, kur vyriau
sybė, į kurios eiles praėju
siuose
rinkimuose pateko
daug krikščionišką moralę ir
etiką skelbusių kandidatų, ar
visi pažadai išnyko, sus
kaičiavus balsus ir pasidali
nus „šiltomis vietomis”?
Nepropaguojame cenzūros
ar „laisvo žodžio” varžymo—
tauta tą patyrė kone penkis
dešimtmečius, tačiau tam tik
ros gairės vis dėlto reikalin
gos, ypač pradžioje, kol žmo
nės įpras į kitokias gyvenimo
normas ir išmoks veiksmin
giau skirti „pelus nuo grūdų”,
tikrąsias vertybes nuo pigių
pasismaginimų.

Kazimiero parapijoje teišbuvo tiktai 4 dienas.
Parapija be kunigo išbuvo tiktai dešimt dienų.
Nenorėdamas palikti parapiją b* dvasinių patarnavimų,
vyskupas į čia atsiuntė slovaką kun. Mykolą Kolvek.
Parapijiečiams buvo nelengva su kitataučiu, kuris
nesuprato lietuviškai, o tie nemokėjo slovakų k.
Slovakas kunigas čia išbuvo daugiau nei trejus metus.
Matydamas, kad parapijos kultūrinis gyvenimas vėl
nutrūko ir netekę lietuvio kunigo parapijiečiai vėl
pradeda krikti, moksleivis J. Zabulionis pradėjo rengti
vakarėlius ir vaidinimus. Šitaip vėlei atsirado šioks toks
lietuviškos bendruomnės narių ryšys. Naujasis klebonas
organizavo iškilmes. 1919 m. kovo 29 d. pašventinti
vargonininko J. Prakaičio už 2.300 dol. įtaisytus
vargonus. Tais pačiais metais svetainėje sudėtos nau
jos grindys ir nupirktas pianinas, o po metų už 1,000
dol. buvo padarytas naujas altorius. 1921 m. dar daugiau
pasipuošta — išcementuota Lyč gatvė prie parapijos
sklypo, o vaidinimams nusipirkta gražių rūbų.
Šeštasis šios parapijos klebonas — kun. Jurgis
G. M. Čėsna, atvykęs 1922 m. rugsėjo 15 d., išbuvo čionai
ligi pat mirties — 1951 m. balandžio 6 d. išbuvęs 29
metus, išmokėjo 21,000 dol. už bažnyčią skolą, pastatė
už 7,100 dol. mūrinę kleboniją, už 1,500 dol. išdažė ir
už 1,250 dol. uždengė bažnyčios stogą.
i >ii> ■i,IO'_'IO I ,
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VLADO BALTRUŠAIČIO
MONOGP AKIJA LIETUVOS
SPAUDOJE

Anatolijus Lapinskas straip£ snyje „Kūrybingą asmenybę
prisiminus” 1996.11.26 „Res
publikoje” rašo: „Scenos” lei
dykla išleido muzikologės Jū
ratės Vyliūtės knygą „Vladas
Baltrušaitis — operos solis
tas' Sužinome vis daugiau
» išei ;os kultūros vardų, apie
kuriuos jaunoji karta beveik
nieko nebuvo girdėjus. Vy
liūtės knygoje su Kauno ir Vil
niaus operų solistu supažin
dinama remiantis jį paži
nojusių atsiminimais, laiškais,
Lietuvos ir Amerikos lietuvių
spauda.
Anatolijus Lapinskas, „Res
publika” gruodžio 5 d. rašo:
„Užvakar Vilniaus paveikslų
galerijoje įvyko susitikimas su
knygos
autore,
dainininko
žmona ir dukra, jį pažino
jusiais mūsų operos vetera
nais. Baltrušaitienė sakė, kad
likimo vėjai mus išblaškė po
visą pasaulį, bet mus jungia
meilė lietuviškam žodžiui, me
nui, tėvynei, praeičiai. Visuo
tinį susižavėjimą sukėlė daini
ninko dukra Karilė. Ji idealia
lietuviška šnekta, profesiona
lia aktoriška plastika, balso
moduliacijomis perteikė V.
Mykolaičio-Putino
’Somnanbulą’. Tai buvo puikus vieno
aktoriaus teatras. Meilę tea
trui, raiškiai kalbai K. Bal
trušaitytė, matyt, paveldėjo iš
tėvo...”
Asta Andrikonytė, „Lietu
vos rytas”, 1996.12.16: ,^Ant
radienį Vilniaus paveikslų ga
lerijoje muzikos visuomenei
buvo pristatyta nauja muziko
logės Jūratės Vyliūtės mono
grafija apie lietuvių operos so
listą Vladą Baltrušaitį. Tai
monumentali ne daugeliui šio
žanro darbų prilygstanti stu
dija, apimanti visus artisto gy
venimo etapus, gyvai atsk
leidžianti jį supusią gyvenimo
aplinką. Pasak knygą vakare
pristačiusios muzikologės Da
nos Palionytės, tai ne tik ver
tinga monografija, bet ir reikš
mingas informacijos šaltinis
lietuvių teatro istorikams”.
Vytautas Kutkevičius, „Švie
sa” 1996.12.4; „Mūsų kraš
tietis, kilęs iš Žindaičių kai
mo, buvęs Kauno ir Vilniaus
operų solistas susilaukė gra
žaus pagerbimo. 'Scenos’ lei
dykla išleido solidžią ir puoš
nią Jūratės Vyliūtės mono
grafiją 'Vladas Baltrušaitis.
Operos solistas’. Eidama V.
Baltrušaičio gyvenimo pėdo
mis buvo išvykusi į JAV. Ke
lionę finansavo Atviros Lietu
vos ir V. Landsbergio fondai.
Todėl nenuostabu, kad knyga
prisodrinta faktų, parašyta
nuoširdžiai su įsijautimu. Ji
skaitoma, kaip įtempto siu
žeto romanas, kaip gili drama.
Taip, juk Baltrušaičio gyveni
mas ir buvo didelė drama. 1
knygą įdėtoje paskutinėje nuo
traukoje matome Čikagos Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse
stovintį antkapi su užrašu:
'Operos solistas Baltrušaitis’.
Čia ir pasibaigė XX amžiaus

vieno talentingo menininko
gyvenimiškoji drama”.
Vytautas Katkevičius, „Švie
sa”
1996.12.14: „Jurbarke,
Kultūros namuose įvyko Jū
ratės Vyliūtės knygos Vladas
Baltrušaitis. Operos solistas’
pristatymas. Pasakojimai apie
mūsų iškilųjį kraštietį buvo it
atsivėrę gyvieji knygos pusla
piai. Muzikologė Dana Palio
nytė nuoširdžiai pasidžiaugė,
kad V. Baltrušaičio atminimas
sugrįžta į gimtinę. Ir sugrįžta
su didele, ir gražiai išleista
knyga. Knygos autorė muziko
logė Jūratė Vyliūtė aptarė V.
Baltrušaičio gyvenimiškąsias
šaknis, o jos čia — Jurbarko
krašte. Kaip ir medžiui, taip ir
žmogui šaknys labai svarbu —
jomis ateina gyvastis ir sti
prybė”.
Eleonora Bačytė, „Diena”
1996.12.6: 4 jaukią Vilniaus
galerijos paveikslų (Chodke
vičių rūmų) salę susirinkusios
publikos laukė susitikimas su
knygos autore Jūrate Vyliūte,
mecenate Elena Baltrušai
tiene ir jos dukra Karile, dai
nininkais Asta Krikščiūnaite,
Ignu Misiūra, smuikininku R.
Katilium. Tai Muzikų rėmimo
fondo 'Sugrįžimų' ciklo vaka
ras, šį kartą apvainikuotas
gražaus leidinio, kurį išleido
Rasos Andrašiūnaitės „Sce
nos” leidykla. J. Vyliūtė, per
vertus! krūvas rankraščių,
spaudos publikacijų, paben
dravusi su V. Baltrušaitį pa
žinojusiais žmonėmis, įsigili
nusi į savo herojaus psicholo
giją, įgudusia ranka nutapė
įvairiapusį dainininko portre
tą. J. Vyliūtė įvairiai modu
liuodama tą palikimą, sukuria
labai šiltą, nuoširdų pasako
jimą, subtiliai išryškindama ir
herojaus vidinius prieštara
vimus, konfliktus su aplinka,
depresijas”.
Aleksandras Šleinys, „Lite
ratūra ir menas”, 1996.12.28:
„Jūratė
Vyliūtė vaizdingai
aprašo
Vlado
Baltrušaičio
(1912-1975) jaunystę, mokslą
Jurbarke, kur jis ne tik iš
moko gražiai lietuviškai kal
bėti ir rašyti, bet pasiruošė ir
muzikos studijoms. Dvide
šimtmetis jaunuolis išvyko į
Kauno konservatoriją studi
juoti dainavimą. 1937 m., dar
nebaigęs konservatorijos, jis
jau Valstybės teatro operos so
listas. 1944 m. birželio pabai
goj solistas dainavo paskutinį
spektaklį, G. Rossini „Sevilijos
kirpėjas”, Figaro vaidmeny.
Atsisveikinęs su draugais,
bendradarbiais, bėgo iš tėvy
nės, kad išvengtų prievartos,
smurto, kad išsaugotų žmo
gaus orumą. Monografijos au
torė nepabūgo didelio darbo,
kad išryškintų Lietuvoje pra
žydusią talentingą asmenybę
— dainininką Vladą Baltru
šaitį”.
Dana Palionytė, „7 Meno
dienos” 1996.12.13: „Šį lapk
ritį Vilniaus ir kitų miestų
knygynuose pasirodė nauja,
muzikai skirta, knyga, kurios
viršelį puošia Rigoletto vaid
mens kūrėjo portretas. Skai
tant knygą ,’V. Baltrušaitis’,
pirmiausia imponuoja nepa
prastai šilta, nuoširdi teksto
intonacija. Tam, regis, įtakos
turėjo paties dainininko, mi
rusio jau daugiau kaip prieš
dvidešimt metų, palikimas, —
interviu,
straipsniai,
ypač
laiškai bei dienoraštiniai pri
siminimai. Detaliai knygoje
pateikiama Čikagos lietuvių
operos kūrimosi priešistorė,
pasakojama, kaip sunkiai gi
mė pirmasis spektaklis. Kny
goje rimtus, profesiniu požiū
riu svarbius, skyrius keičia ly-
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Pagerbiant naująjį Utenos miesto garbės pilietį, Vytautą A. Dambravą. Iš kairės: ambasarodriiis Pietų ir Vidu
rio Amerikai V.A. Dambrava, R. Šaltenis (taip pat garbės pilietis), apskrities viršininkas R. Dijokas, Utenos
meras R. Mikulėnas, mero pavaduotoja R. Lekerauskienė.
Nuotr. Audronės Driskiuvienės
rinio atokvėpio kupini pusla
piai. Sklandžiu literatūriniu
stiliumi ir emocingumu ši
knyga yra artima biografi
JURGIS JANUŠAITIS
niam romanui, tačiau kartu
tai — ir mokslinė studija. Ge
Prieš trejetą metų išrinktoji
Tačiau LB Tarybos užda
rai nuteikia ir monografijos IV JAV Lietuvių Bendruome viniai turėtų būti daugiau
poligrafijos kokybė („Scenos” nės taryba šiais metais baigia skirti savajam kiemui — sava
leidykla) ir jaučiama talentin savo kadenciją.
jai išeivijai, bet kur begyve
Šioji Taryba šaukė savo sesi nančiai. Linksniuojame: turi
go dailininko R. Oranto ranka,
o vienas kitas netikslumas ar jas, svarstė bendruomeninius me išlaikyti lietuvybę. Puiku.
korektūros klaida tikrai ne klausimus, kiek sąlygos leido, To siekėme, tą iš dalies atli
keičia esmės”.
rūpinosi švietimu, kultūra, so kome. Bet išeivija buvo, yra ir
Rita Nomcaitė, „Šiaurės cialiniais, visuomeniniais rei bus. Ir išeivijos tikslai lieka
Atėnai” 1997.2.1: „Dainininko kalais. Taigi nepamatėme, tie patys: rūpintis lituanisti
biografiją muzikologė pasako kaip ir vėl stovime naujosios niu švietimu, jaunosios kartos
ja suradusi vienijantį ją ak LB Tarybos rinkimų išva tautinėje dvasioje ugdymas,
centą. Tobulai J. Vyliūtės įval karėse.
kultūrinių vertybių — meno
dytas 'istorijos dramaturgijos’
Tarybos rinkimai vyks gegu ansamblių, tautinių šokių vie
metodas leido jai tarsi tikriau žės mėnesį. Jau sudaryta vyr. netų, tautinių šokių ir dainų
siame romane suderinti kraš rinkimų komisija, kuriai vado švenčių rengimą^ socialiniai
tutinius— estetinius ir buiti vauja Gintaras Čiapas.
reikalai, mūsų kultūrininkų
nius aspektus. Antai muziko
Dažnai pakalbame, kad vi vertinimas, na, žinoma, neuž
logė pasiduoda polėkiui pora sus darbus turėtų perimti jau mirština ir visuomeninė veik
žodelių apibūdinti vieną kitą noji ar vidurinioji lietuvių kar la, bei dėmesys Lietuvai. Bet
solistą, taip laipsniškai cha ta. Tai, be abejo, puiki mintis visų pirma naujoji LB Taryba
rakterizuodama bene visus ir siektina įgyvendinti. Bet ar turėtų rūpintis našesne išei
žymesnius, juos aprašydama LB veiklos veteranai jau nebe vijos veikla, gražesniu sugyve
nimu, vieningu darbu.
meno žmogiškuoju lygmeni reikalingi?
mis. Šie kontekstai suteikia
Kai kurie bandymai su jau
Tad, mieli tėvynainiai, ar
šiai knygai mokslinio žavesio. nesniosios kartos veikėjais ne tėjant LB Tarybos rinkimams
susimąstykime,
Muzikologės J. Vyliūtės stilius visada atnešė norimų rezul kiekvienas
— nepretenzingas, pasakojimo tatų. Sakoma, Bendruomenei kaip aktyviau dalyvauti bend
ruomeninėje veikloje. Pajėgūs,
tempas, palyginti su informa reikia naujų veiklos metodų.
tyviu istoriniu, palėtintas — Irgi sveikintinas užmojis. Ta sveiki žmonės, ar tai būtų vy
atsimintina
Lietuvių resniosios kartos, ar vidurinio
numačius knygos žanrą, — čiau
tačiau guvus neištęstas. Au Bendruomenės charta, kurioje sios ir jaunesniosios kartos,
torės sąžiningumą bei istori išsakyti pagrindiniai tikslai, pasiryžkite kandidatuoti į Ta
kams būtiną kruopštumą rodo kurių buvo laikomasi apie rybą, pasiryžkite keletą metų
ne tik knygai paruošti V. Bal penkiasdešimt metų, vykdant atiduoti išeivijos išlikimo dar
o
nekandidatuojan
trušaičio prisiminimai (jie iš LB darbus. Kartais naujovės bams,
tys aktyviai dalyvaukime
sklaidyti pagal siužetą) laiškai neatitinka šių dienų išeivijos
(knygos gale) nuotraukos, bet paskirtį, o naudojant nau Tarybos rinkimuose. Juk dar
ir ilga pačios autorės sudaryta joves, kyla nesutarimų, ap skaičiuojame tūkstančiais lie
pavardžių rodyklė, bei 140 miršta veikla, daroma išeivijai tuvių. O ankstyvesnę išeiviją
šaltinių nuorodų ir komen didelė žala. Tačiau tai ne jau papildė keliolika tūks
tarų, kuriuose slypi dar ket reiškia, kad nauji bandymai tančių naujai iš tėvynės atvy
virtis knygos turinio — ten nebūtų reikalingi. Juk gy kusių. Taigi turime kelias
net išvardijamos choristų pa venimas kinta. LB per Lietu dešimt tūkstančių gyvų lietu
vos okupacijos metus įsijungė vių, kuriems turėtų rūpėti
vardės ir visi vardai”.
Algimantas
Kalinauskas, ir į politinę veiklą, atliko šioje lietuvių likimas už tėvynės
„Muzikos barai” 23-24 Nr.: srityje nuostabiai naudingų ribų. Paskutiniuoju laiku ge
„Tam, kad pažintume, priim darbų, vadavome iš okupantų rokai
sumažėjo
balsuotojų
tume ir įrašytume teatro isto Lietuvą, aukojome paskuti skaičius. Tai negerai. Tai rodo
rijon” straipsnyje rašo: „V. nius dolerius, rėmėme laisvės mūsų menkėjimą. O LB juk
Baltrušaičio vardas mažai ką kovų planus.
nepolitinė organizacija, apjun
besako, retas bent viena au
gianti
visų pažiūrų, įsitiki
Ogi dabar jau septyneri me sim tėra nugirdęs, kad kaž tai Lietuva nepriklausoma, nimų, religijų žmones. Glauskada tokio dainininko būta — laisva. Tad anksčiau prakti kime, brangieji, gretas vienin
sovietai sėkmingai eliminavo kuota veikla pakito. Reikia gam, lietuvybės išlaikymo dar
iš mūsų kultūros akiračio ne ieškoti ir naujų kelių, pade bui. Niekas nebus kaltas, kad
vieną menininką, pasitrau dant Lietuvai. Tą, atrodo, ir išeivija mirs, kad kultūrinis
kusį Vakaruosna nuo jų oku dabar daro LB.
gyvenimas baigsis, kad prara
pacijos. Ir štai knygynuose
sime savąją spaudą, meno vie
pasirodė Jūratės Vyliūtės kny
netus, kad niekas nebesi
tik didžiausios apimties, bet ir
ga ‘Vladas Baltrušaitis. Ope
rūpins augančiomis lietuvių
svariausio
turinio.
Tiesiog
ros solistas’ — storokas leidi
stulbina autorės gebėjimas kartomis. Kalti būsime mes
nys, gal net stambiausias vi
patys. Istorija už tai mums
gausią medžiagą (ir laiškus, ir
soje mūsų muzikinėje biogra
nedovai »s.
dokumentus, ir atsiminimus)
finėje literatūroje (448 teksto
Tad ruoškimės Tarybos rin
dėstyti nenutrūkstama to
ir 40 nuotraukų puslapių) su
kimams visi. Kandidatai į Ta
lydžia seka — lyg romane ar
kukliomis, bet nuotaikingomis
apsakyme, pateikti ne vien rybą turi būti nusiteikę ben
dainininko dukters Karilės
druomeniškai, turi gerai pa
plikus faktus, bet sumaniai
užsklandėlėmis. Apie jokį at
žinti LB uždavinius, tikslus,
visa tai paversti gyvais dialo
likėją iki šiol Lietuvoje taip gais, apžvelgti ir aplinką, vi ateitį. Tokie Tarybos nariai,
plačiai dar nebuvo rašyta, net suomenės panoramą, kurioje be abejo, būtų LB ilgametės
legenda tapusiam Kiprui Pe Baltrušaitis gyveno, supažin veiklos užtikrinimo laidas.
Informacijas apie Tarybos
trauskui tokios „garbės” nebu dinti su žmonėmis, su kuriais
vo lemta susilaukti. Naujas, teko drauge dirbti bei ben rinkimus skaitysime visoje
visai nestandartinis ir pats drauti. Visa tai pateikiama spaudoje, tai pasirūpins Rin
knygos komponavimo būdas. sklandžia kalba. Tad skaityti kiminė komisija. Mūsų parei
Atsisakyta įprastinio skirsty tokią knygą yra tikras malo ga dalyvauti rinkimuose, iš
pačią
darbingiausią
mo į biografinį, kūrybos ana numas ne vien specialistui, rinkti
JAV LB Taryba.___________
lizės epistolinį bei kolegų at bet kiekvienam net nelabai
siminimų skyrius. Tai ne muzika ar teatru besidomin
• 1918 m. kovo 23 d. Vokie
pirmoji J. Vyliūtės knyga apie čiam žmogui”.
tija pripažino nepriklausomą
L.B.
mūsų dainininkus, bet ji ne
Lietuvos valstybę.

RINKSIME NAUJĄ LB TARYBĄ

„Shingle” stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
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• Pensininkams nuolaida

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
mašinas, Šaldytuvus,
Šildymo sistemas,
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.

H. Deckys
Tel. 773-585-6624

FOR RENT
Arti 66 ir Marųuette Rd.

išnuomojamas geras, modernus
2 mieg. butas, antras aukštas,
su visais patogumais.
Tel. 708-656-6599

NOTICE is hereby given, pursuant to
“An Act in relation to the ūse of an Assumed
Business name in the conduct or transaction
of Business in the State”, as amended, that a
certification was filed by the undersigned with
the County Clark of Cook County.
File No., D040520 on the 21 st of February,
1997 under the Assumed Name
“A & D” STUDIO vvith business located at 6458
S.Fairfield Avė., Chicago, IL 60629. The true
name and residence address of the owner is:
Arounas Ovsiankinas
6458 S.Fairfield Avė.,
Chicago, IL 60629

Išnuomojamas butas

Marųuette Parko apyl. su
baldais 4 mėn. už nedidelę

kainą. Tel. 773-776-4289
HELP VVANTED

Lithuanian Bakery, Omaha, NE ieško
2 kepėjų su 3 m. patyrimu dirbant
kepykloje. Reikia turėti JAV pilietybę
arba žalią darbo kortelę, vidurinį
išsilavinimą. Kreiptis: tel. 402-733-3076

LIETUVIŲ TAUTOS SOVIETINIS
NAIKINIMAS
Arvydas Anušauskas
Pratarmėje rašoma: „Tai, kas pasakojama šioje knygoje,
yra pagrįsta Lietuvoje ir Rusijoje rastais archyviniais
dokumentais, liudytojų prisiminimais ir naujausiomis mokslo
studijomis”.
Išleido Lietuvių tautinis kultūros fondas, Chicago 1996;
494 psl., kieti viršeliai.
Kaina su persiuntimu JAV $18.45.
P.S. Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokesčio 8.75% ($1.32).
Užsakymus siųsti „Draugo” adresu.

TRANSPA K
SPAUDA LIETUVAI:
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai bibliotekai į Lietuvą,
£.59 sv., minimumas $25.00.
Čekiai rašomi “Spauda Lietuvai”. Tax ID #36-1395573.

Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru komercinės siuntos.

AIR CARGO,

Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo
dienos į gavėjo rankas per 2-5 dienas.
MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkinti}
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas.

Patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus
maisto už $98, šventinis $39.-, vaikams $39.$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.
$39.- šventinis - tirpi kava, malta kava, arbata, kakava,
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai,
yspirinąs, vitaminai.
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai,
javainiai, vaisivj sultys, riešutinis šokoladinis sviestas,
sausainiai, saldainiai, vitaminai.
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27

žymių užsienio lietuvių veikėjų
kūriniai. Kaupiame kraštotyri
nį fondą apie žymius šakiečius,
gyvenančius Lietuvoje ir užsie
nyje.
KAIMŲ BIBLIOTEKOS
Esant galimybei, norėtume
GAUNA MAŽAI KNYGŲ
turėti Lietuvių istorijos draugi
Dėkoju už rūpinimąsi Lietu jos Čikagoje 1978 m. išleistą
vos skaitytojais, Lietuvos bib knygą „Zanavykija” T. 1, T. 2.
liotekų fondais. Nelengvais Turime tik vieną šios labai
Lietuvai metais sunku skaityto mums brangios knygos egzemp
jams suteikti visokeriopą infor liorių, gautą iš Čikagos per
maciją, aprūpinti pageidauja Lietuvos Valstybinę biblioteką.
mais spaudiniais. Kaimų biblio Tai vertinga knyga visiems lie
tekos gauna mažai naujų spau tuviams, norintiems geriau pa
dinių, nes jie yra brangūs. Bet žinti savo kraštą, sužinoti
ir kaimų vyresnieji gyventojai reikšmingus praeities faktus. Ši
ir besimokantis jaunimas pagei knyga — palikimas ir ateities
dauja susipažinti su tarpukario kartoms. Reikšmingų faktų su
laikotarpiu išleistais ir dabar iš rinkimas, sudarymas ir išleidi
eivijoje leidžiamais lietuvių ra-' mas užsienyje, įrodo tautiečių
šytojų kūriniais. Mokslui moks meilę gimtinei.
Mūsų kraštotyros fondą papil
leiviams reikalingi įvairūs en
ciklopediniai leidiniai, žodynai. dytų Petronėlės Orentaitės, Vy
Mūsų bibliotekos skaitytojai tauto Bagdanavičiaus, Kotrynos
būtų dėkingi už Jūsų paramą. Grigaitytės-Gruodienės, Kęstu
Zina Černovienė
čio Keblio, Prano J. NaumiesMagučių kaimo bibliotekininkė tiškio ir kitų, nuo Šakių krašto
kilusių, autorių leidiniai. Mes
dar ne visus juos žinome.
GARLIAVA IR 35
Norėtume knygų lentynas pa
BIBLIOTEKOS SKYRIAI
pildyti K. Bradūno, B. Brazdžio
Mes žinome, kad Jūs padėjote
nio, A. Nykos-Niliūno, H. Ra
daugeliui Lietuvos bibliotekų,
dausko, A. Vačiulaičio, L. Dovy
dovanodami knygas, periodinę
dėno, H. Nagio, M. Katiliškio,
spaudą. Dovanotų leidinių esa
S. Santvaro, A. Škėmos ir
me gavę iš Valstybinės bibliote
daugelio kitų kūryba. Gal būtų
kos, nemažai knygų padovano
ir kritinės literatūros apie jų
jo a.a. Kazys Žara. Labai dė
kūrybą.
kingi esame.
Mums labai trūksta infor
Kauno rąjone, Garliavoje, yra
macinio pobūdžio leidinių apie
Viešoji biblioteka ir 35 jos
įvairias pasaulio šalis.
filialai. Esant sunkiai Lietuvos
Turime vienintelį 15-ąjį tomą
ekonominei padėčiai, bibliote
iš 35 ių tomų „Lietuvių encik
kos gauna mažai knygų. Jei bū
lopedijos”, išleistos Bostone.
tų galimybė, prašytume atsiųs
Pagal galimybę, norėtume
ti lietuviškas knygas, kurios bu
turėti pilną rinkinį arba at
vo išleistos JAV, arba pakartoti
skirais tomais.
jų prieškariniai leidimai. Prašy
Šakių krašto mokyklose nuo
tume atgabenti nors po keletą
seno dėstoma vokiečių kalba.
egzempliorių B. Kviklio knygos
Tačiau, atgavus Lietuvos nepri
„Mūsų Lietuva”, Lietuvos en
klausomybę, atsirado didelė
ciklopediją, išleistą Bostone ir
galimybė aplankyti užsienio
atskirai 15 T. Prašytume atsiųs
šalis, o jaunimui mokytis,
ti Lietuvių istorijos draugijos
stažuotis užsienyje. Nemokėji
išleistas knygas, grožinę litera
mas anglų kalbos — didelė kliū
tūrą.
tis. Mūsų bibliotekos skaityto
Bibliotekų fonduose yra labai
jai dažnai prašo anglų kalbos
mažai anglų, vokiečių, prancūzų
vadovėlių. Teko matyti puikių
kalbomis knygų, žurnalų. Dė anglų kalbos mokymosi vadovė
kingi būtume už Jūsų rūpestį, lių, išleistų Cambridge ir Oxuž norą padėti Lietuvos žmo
ford universitetuose.
nėms.
Gal mūsų norai per dideli?
Irena Stančiauskaitė
Todėl iš anksto atsiprašome už
Garliava nekuklius pageidavimus. Lauk
sime įvairių vertingų knygų.
GERA ŽINOTI, KAD ŽMONĖS
Gera žinoti, kad kažkur yra
NORI PADĖTI
žmonių, norinčių mums padėti.
Esame nuoširdžiai sujaudinti Dėkojame už rūpestį. Tikime,
jūsų dėmesio, skirto Lietuvos kad išgyvensime esamus sunku
bibliotekoms. Iš tikrųjų savo mus. Mes, bibliotekininkai,
bibliotekoje pasigendame dau būsime atlikę savo pareigą, jei
gelio lietuvių autorių, išleistų ir nedidele dalimi prisidėsime
užsienyje okupacijos metais, prie dvasinio tautos atgimimo.
Regina Ūsienė
taip pat prieškarinėje Lietuvo
Šakių viešosios bibliotekos
je išleistų knygų. Labai trūksta
informacinio pobūdžio leidinių.
, direktorė
Mūsų biblioteka nedidelė —
63,000 egz. knygų. Žymiai dides
IŠ KALTINĖNŲ
nis kiekis — 250,999 knygų su
kaupta kaimo bibliotekose, ku
Mūsų biblioteka yra viename
rių yra 33 įvairiose kaimo vie didesnių Žemaitijos miestelių —
tovėse. Rajono viešoji biblioteka Kaltinėnų. Apylinkėje yra apie
jas globoja.
3,000 gyventojų. Mūsų bibliote
Ateinančiais metais Šakių ka aptarnauja apie 520 skaity
viešoji biblioteka paminės įkū tojų per metus. Seniausia skai
rimo 60-metį. Iš pradžių ji turė tytoja M. Čeraitė. Ji mėgsta
jo labai kuklų spaudinių fondą. poeziją. Jai 78 metai.
Pastačius Šaulių sąjungos na
Mūsų miestelyje yra naujai
mus, biblioteka ten įsikūrė ir pastatyta bažnyčia, kurią
turėjo geras patalpas. Karo pastatė mūsų visų gerbiamas
metu biblioteka sudegė. Pokario klebonas P. Linkevičius. Jis
metais vėl kūrėsi iš naujo, ta palaiko ryšius su Vokietija.
čiau neturėjo Lietuvos nepri 1996 m. rugsėjo mėnesį lankėsi
klausomybės metais išleistų Stavenhageno miesto delegaci
vertingų istorinio, religinio ja Kaltinėnuose. Svečius pasiti
pobūdžio knygų.
ko kunigas P. Linkevičius. Sve
Dabar, atėjus prasmingam, čiai apžiūrėjo Kaltinėnų baž
nors ir nelengvam mūsų tautai, nyčią, požemyje įrengtą salę,
metui, mes bibliotekininkai su klausėsi vargonų muzikos.
prantame, kad vertingiausia
Yra miestelyje senelių globos
žmogaus gyvenimo dalis yra ir invalidų namai, kuriais
tiesa. Mes privalome atstatyti rūpinasi ir įsteigė taip pat kun.
tai, kas prarasta, rinkti išsklai P. Linkevičius. Jis kiekvieną
dytus praeities faktus, pra vasarą organizuoja vasaros sto
kalbinti reikšmingų įvykių
vyklą negalios ištiktiems žmo
liudininkus. Per penketą Lietu nėms iš visos Lietuvos.
vos Nepriklausomybės metų į
Kaltinėnuose yra vidurinė
biblioteką pamažu grįžta už mokykla, ligoninė. Kaltinėnų
miršti vardai: Vydūnas, Šal vidurinę mokyklą baigė visiems
kauskis, Maceina ir kiti. Grįžta gerai žinomas Jurgis Kairys iš
istorinė literatūra. Mūsų biblio Beržės kaimo. Jis dabar grįžo iš
teką pasiekia išeivijos rašytojų, Pasaulio taurės varžybų, kurios

LAIŠKAI

vyko Japonijos ir Kinijos padan
gėse.
Trūkstant lėšų, knygų daug
negauname. Būtų malonu, jei
gautumėme Brazdžionio, M. Ka
tiliškio, A. Vaičiulaičio ir ap
skritai mūsų išeivijos raštų.
Mes skaitome, grožimės, nau
dojamės ir dėkojame iš visos
širdies!
Irena Sugintienė

Bibliotekininkė

DŽIAUGTUMĖS GAVĘ BENT
VIENĄ LEIDINĮ

to kilę žinomi rašytojai ir poetai
Stasys Santvaras, Jurgis Balt
rušaitis, Antanas Giedraitis-Giedrius, kompozitoriai Juo
zas Indra, Stasys Šimkus, Da
rius Lapinskas, dainininkai
broliai Sodeikos, Aldona But
kutė Stempužienė, kunigai An
tanas Garšva, Antanas Saba
liauskas, Viktoras Šauklys ir
daug kitų. Bibliotekoje susibū
rusi literatūrinė bendrija
„Amžių varpas” rūpinasi poeto
Jurgio Baltrušaičio kūrybos po
puliarinimu, aktyvina visą
literatūrinį gyvenimą.
Jurbarkietis Pranas Garšva
daugelį metų buvo dienraščio
„Draugas” redaktorius. „Drau
go” redakcija sudarė ir išleido
Antano Giedraičio-Giedriaus
knygą „Mūsų Jurbarkas”, ku
rios mūsų bibliotekų fonduose
nėra daug. Būsime laimingi, ga
lėdami šiuos ryšius pratęsti ir
maloniai bendradarbiauti atei
tyje. Iš anksto dėkojame už pa
stangas mums padėti.

Pastebėjome žurnale Jūsų
gražų ir beveik neįtikėtiną kvie
timą dėl užatlantėje išlikusios
lietuvių literatūros. Suvalkie
čiui ko nors nepapraštyti — tie
siog „griekas”, nors ; prašyti ne
visada malonu. Ir vis dėlto, jei
dar atsiras kokia mums, t.y. Vilkavičio vyskupijos krikščioniš
kosios kultūros centro biblio
tekai ar to paties centro Bažny
čios meno muziejui, tinkama
knyga — būtume nuoširdžiai dė
N. Masiulienė
kingi. Kol kas ieškome šių
Bibliotekos direktorė
knygų.
DAR DAUG SPRAGŲ
Br. Kviklys „Lietuvos bažny
čios” (bent Vilkaviškio vyskupi Esame sukaupę nemažai išei
vijos spaudinių, nes ilgus metus
jos tomą).
Iš Lietuvių katalikų mokslo palaikome glaudžius ryšius su
akademijos leidinių: „Suva Floridos Lietuvių klubo biblio
žiavimo darbai” IV-XIII t., tekos tvarkytoja Sofija Saliene,
„Metraštis” I-VII (arba bent III kuri nenuilstamai rūpinasi kny
t.), K. Avižonis „Rinktiniai raš gų persiuntimu Lietuvos biblio
tai”, Z. Ivinskis „Rinktiniai raš tekoms. S. Salienės dėka gavo
me V. Urbono, A. Šukio, D. Kastai”, II-IV t..
V. Trumpa „Lietuvos XIX am lo, B. Daukanto, K. Urbšaičio ir
žiuje”; H. Nagio poezija, A. Ny kitų geradarių knygų siuntas. Iš
kos-Niliūno poezija, G. Valan jų savo gausa ir verte išsiskiria
čius „Žemaičių didysis”, „Lietu V. Urbono kolekcija. Be to, di
viai Amerikoje”, V. Mingėla delę ir turtingą dalį savo biblio
„Kun. Antanas Milukas”, „Lie tekos mums padovanojo dr. J.
tuviai Pensilvanijos kasyklose”, Gimbutas.
J. Šliūpas „Lietuvių tauta To nepaisant, mūsų turimose
senovėje ir šiandien”, 11., 1905 kolekcijose esama spragų.
m., kun. P. Burbos „Proziški Trūksta K. Avižonio Rinktinių
raštai”, t. I, M. Vaitkus „At raštų 1 ir 3 tomų, prof. A. Salio
siminimai”, I, II t., J. Puzinas raštų 4-tojo tomo, Krėvės raštų
„Rinktiniai raštai”, „LDK 11., Z. Ivinskio Rinktinių raštų
Algirdas”, „Šventojo Kazimiero 3 t., J. Brazaičio raštų 2, 4, 5, 6
penkšimtis”, Tęstiniai leidiniai t., G. Valančiaus Žemaičių didy
„Tauta ir žodis”: „Lietuvių sis 2 t., LKMA suvažiavimo
tautos praeitis”, „Mūsų seno darbų 131., Lietuvių tautos pra
vė”, „Lituanistikos darbai”, eities T 2, 1 ir 2 knygų. Biblio
tekos skaitytojai pageidautų iš
„Tautos praeitis”.
Atsiprašome už įkyrumą. eivijoje leistų leidinių istorijos,
Džiaugsimės gavę bent vieną ki literatūros ir kalbos mokslų, fi
losofijos, psichologijos, muzi
tą leidinį iš šio sąrašo.
Justinas Sajauskas kos, meno ir kitų mokslo šakų
Bibliotekos ir muziejaus vardu. temomis. Apverktinai mažai tu
rime knygų anglų bei kitomis
užsienio kalbomis.
DĖKOJAME UŽ JŪSŲ
Mūsų bibliotekoje ilgus metus
PASTANGAS
kaupiamam kraštotyros fondui
Sveikiname Jus ir dėkojame praverstų knygos apie Klaipė
už gražią iniciatyvą padėti Lie dos kraštą ir Mažąją Lietuvą.
tuvos bibliotekoms.
Pageidautume ir lietuviško
Jurbarkas — senas miestas,
sios periodikos — žurnalų nuo
1259 m. įsikūręs Nemuno ir Mi- 1989 metų.
tuvos santakoje. 1611 m. jam su
Gausius ir vertingus knygų
teiktos Magdeburgo teisės. Šiais
rinkinius žadame saugoti Retų
metais šventėme 385-ąsias spaudinių skyriuje, žymėdami
miesto metines.
kiekvieną knygą specialiu spau
1994 m. vyko pasaulio jurbar- du su dovanotojo pavarde.
kiškių sueiga. Vedami tėvynės
Juozas Šikšnelis
ilgesio, susirinko žmonės iš
Klaipėdos apskrities
toliausių tolių, kad vėl pavaikš
viešosios Ievos Simonaitytės
čiotų gimtaisiais takais, pasė
bibliotekos direktoriaus
dėtų gimnazijos suole, padai
pavaduotojas mokslui
nuotų žiobrinėje.
Jurbarko mieste yra trys vidu SIEKIAME INFORMACIJOS
rinės mokyklos, vaikų muzikos
Malonu buvo išgirsti apie Jū
mokykla, K. Glinskio teatras, sų pradėtą vajų „Spauda Lie
keletas dramos kolektyvų, trys tuvai”. Lietuvos žemės ūkio
muziejai, daug meno saviveiklos akademijos (dabar jau universi
kolektyvų.
teto) biblioteka mielai įsigytų
Rajono viešoji biblioteka Amerikos lietuvių sukauptų
Įsikūrė 1937 metais. Iki šių die knygų, žurnalų. Mes esame ga
nų bibliotekos fondai augo ir vę knygų ir Čikagos lietuvių
keitėsi. Šiuo metu ieškome Broniaus Juodelio ir Alekso Vit
galimybių juos papildyti leidi kaus, Reginos Taunys iš Putnaniais, kurie anksčiau buvo drau mo, prof. Jono Vengrio, Algirdo
džiami. Ypač didelis susidomė Alksninio ir kt. Visiems esame
jimas Lietuvos istorija, mažai labai dėkingi.
turime religinio turinio knygų,
Mus domintų leidiniai šia
o kai kurie išeivijos rašytojai tematika: agronomija, namų
dar. ir šiandien mums visai ma ūkis, žemės ūkio ekonomika, ap
žai pažįstami. Labai pageidau skaita ir finansai, kaimo so
jame literatūros, susijusios su ciologija, melioracija, žemė
jurbarkiškių — žmonių, gimusių tvarka, hidrotechninė statyba,
ar gyvenusių mūsų rajone.
miškų ūkis, ekologoja, žemės
Viešoji biblioteka nuolat ūkio mechanizavimas ir elekt
plėtoja savo kraštotyros veiklą: rifikavimas. Siekiame sukaup
pažymimi krašto įžymių žmonių ti kuo daugiau informacijos apie
jubiliejai, įamžinamas jų at akademijos (universiteto) isto
minimas, rengiami kraštotyros riją, vadovus, profesorius, dėsty
darbai, rašomi bibliotekų met tojus, studentus.
raščiai, renkama medžiaga apie
Aušra Raguckaitė
vietovę ir žmones. Iš mūsų kraš
Bibliotekos vedėja

ŽMOGUS PASIILGSTA
KNYGOS
Mes tiek mažai žinome apie
jus, tačiau širdies kertelėje
krebždantis jausmas leidžia
suvokti, kad ten toli toli už jūrų
marių gyvena mūsų broliai ir
sesės...

Girdint lietuviškas pavardes
JAV gyvenančių mūsų kraštie
čių, apima kažkoks neaiškus
jausmas ir mintys nuklysta toli,
bet sunku įsivaizduoti kaip ten
tolimoj šaly, ar neišsiilgsta
širdis paprasto lietuviško kai
mo, šlamančių tėviškės beržų,
lietuviškos vasaros grožio?
Tokiomis mintimis pradedu ir
rašau šį laiškutį iš Švenčionių
rajono Reškutėnų kaimo. Gyve
nu kaime, kuris apsuptas miš
kų, iš yisų pusių supa ežerai:
Ornitologinis Kretuono drausti
nis, rytuose tarp miškų tyvu
liuoja Kretuonykštis, vakaruose
Jodyno ežeras, šiaurinėje daly
je ties lygumų kaimu, šlaito
papėdėje jo krantus skalauja
Vajuonio ežeras...
Gimtajame kaime dirbu bib
liotekos ir klubo vedėja.
Kaimo biblioteka buvo įkurta
1955 m. Ji buvo privačiose
patalpose pas Martinkėną Kazį,
G. Pirmasis bibliotekos vedėjas
buvo Izidorius Kazakėnas, My
kolo. Jis rinko knygas iš buvu
sių skaityklų: Vaiciukiškės,
Rėkučių kaimuose, vežėsi iš
Kaltanėnų. Knygų fondas buvo
1,100 edz. Knygas išdavinėjo
skaitytojams, kurių buvo 50...
Šiuo metu biblioteka įsikūrusi
buvusiame Kretuonų kolūkio
kontoros pastate. Knygų fondas
5,426 egz. Turime 212 skaity
tojų. Naujos literatūros gau
name labai mažai, ypač stinga
okupacijos metais užsienyje iš
leistų lietuvių autorių knygų,
kuriomis domisi vyresnio am
žiaus skaitytojai. Trūksta kny
gučių mažiesiems skaitytojams.
Deja, šių skaitytojų poreikių
patenkinti negalime.
Džiaugiamės tuo, kad gauna
me periodinių leidinių —
žurnalų ir laikraščių. O už tai,
kad juos gauname tokiu sunkiu
Lietuvai laikotarpiu esame dė
kingi rajono vadovams, kurie
padeda pagal išgales, nors
mums daug ko trūksta, džiau
giamės, kad kaime yra kultūros
židinys. Kaime daug bedarbių,
todėl labai sunku užsiprenu
meruoti spaudą, todėl nors ir
keleri egzemplioriai, biblioteko
je gaunami žmonės juos mielai
skaito.
Bibliotekoje neužmiršta ir
kraštotyra. Renkama medžiaga
apie žymius šio krašto žmones,
tautodailininkus. Turime pa
ruošę kraštotyrinį darbą apie
Reškutėnų kaimo audėją — Bro
nę Martinkėnienę. Ruošiamas
kraštotyrinis darbas apie E.
Martinkėną, gyvenantį Lygu
mų kaime, rašantį eiles, bei
dirbantį Reškutėnų kaimo baž
nyčioje vargonininku.
Nors gyvename sunkiu laiko
tarpiu, dirbame neapšildomose
patalpose, bet mūsų lietuviš
kam kaime dega kultūros židi
nio ugnis.
Kaimo klube, įkurtame prieš
3-jus metus rengiame vakaro
nes, organizuojame tautodailės
dirbinių parodas.
Pabaigęs ūkio darbus žmogus,
pasiilgsta skambios liaudies
dainos, trankaus šokio, todėl ir
sueiname vakarais visi drau
gėn. Reškutėnų kaimo daininin
kų etnografinis ansamblis links
mina skambiomis liaudies dai
nomis. Prisimename senuosius
papročius ir tradicijas. Nepa
mirštame tradicinių lietuvių
liaudies švenčių. Organizuo
jame įvairius renginius, ku
riems scenarijus kuriame patys.
Laukiame kraštiečių atsiliepi
mų ir tikirftės, kad šis laiškelis
bus mažytis spindulėlis į mūsų
didžiąją pažintį...
Danguolė Lapėnaitė

Reškutėnų bibliotekos ir
kaimo klubo vedėja

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

A.fA.
HALINA TRAPIKIENĖ
ŽUKAUSKAITĖ

5
į

>»»
Gyveno Watseka, IL, anksčiau Chicagoje, Marąuette Parko
apylinkėje.
”
Staiga mirė 1997 m., vasario 28 d., Sulaukusi 84 metų.
'T
Gimė Lietuvoje, Marijampolėj. Ilgus metus gyveno Kazlų™
Rūdoje ir Kaune.
«
Nuliūdę liko sūnus Antanas Laucius, marti Dalia, jų dukter- 7
ys Viktorija ir Regina ir sūnus Thomas su šeimomis ir duktė V
Nina; duktė Marija Raudienė, žentas Vytas, jų duktė Rena- *
ta ir sūnūs Robertas ir Leonas su šeimomis; podukra Irma y
Deveikienė, žentas Gediminas, jų duktė Teresa su šeima ir į
sūnus Henrikas; sūnus Bruno Trapikas ir brolio žmona ,.;
Gražina Žukauskienė. Velionė buvo žmona anksčiau mirusio
Henriko Trapiko.
"
Velionė pašarvota penktadienį,kovo 7 d. nuo 2 iki 9 v.v. '
Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 Archer Avė. (arti
Derby Rd.)
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 8 d. Iš laidojimo namų
9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio msijos
bažnyčią, kurioje bus aukojamos gedulingos šv. Mišios 10 vai.
ryto už velionės sielą. Po Mišių bus palaidota Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: vaikai, devyni anūkai, dešimt proanūkų ir
kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald M. Pętkus. Tel. 800-994-7600.

A.tA.
SOPHIE A. JUSKO BAUBLIS
Gyveno Willow Springs, IL.
Mirė 199nu7 m. kovo 1 d., sulaukusi 92 metų.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: dukterėčia Virginia Fulton ir sūnėnas John
Bartkus, daug anūkų ir proanūkų, taip pat artimi draugai
Gary ir Linda Horrell.
Velionė pašarvota kovo 5 d., trečiadienį nuo 3 iki 9 v.v. Lack
ir Sūnūs Hickory laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd.,
Hickory Hilis, IL.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 6 d. Iš laidojimo namų
12 vai. ryto velionė bus nulydėta ir palaidota Tautinėse lietu
vių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: anūkai, proanūkai, kiti giminės ir draugai
Laidotuvių direkt. S. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-430-5700..

A. fA.
JULIJAI BRAZIENEI
mirus, dukrai DANUTEI BINDOK1ENEI, v;,i ausiai
„Draugo” redaktorei, jos šeimai ir artimiesiems
reiškiu gilią užuojautą.
Vanda Vaitkevičienė

A.fA.
BRONYTEI BRAZAITIENEI
iškeliavus Amžinybėn, vyrą GEDIMINĄ, dukrą AU
DRONĘ, sūnus VYTAUTĄ, ALIUKĄ, tėvus JO
KŪBĄ ir ELZBIETĄ SKUDRUS ir brolį ALGĮ
nuoširdžiai užjaučiame ir dalinamės Jūsų skausmu
liūdesio valandoje.
Genovaitė

Treinienė

.

Virginija Rimeikienė

Antanina Jankauskienė

Mielam Draugui

DR. JUOZUI MASILIONIUI
po sunkios ligos atsiskyrus su šiuo pasauliu, reiš
kiame gilią užuojautą žmonai dr. VALERIJAI, duk
roms ALDONAI, BIRUTEI, DANUTEI bei jų
šeimoms.
Visą savo gyvenimą, mielas drauge, atidavęs iš
tikimai tarnavai Viešpačiui. Te Jo švenčiausioji glo
ba, apsupusi Tave, atneša Tau ramybę ir amžiną lai- ’
mę.
Edmundas ir Aldona

Drukteiniai ir jų šeima

A.fA.
ANTANUI KAŠUBAI
mirus, žmoną LEOKADIJĄ ir jo dukteris VIKTO
RIJĄ, RIMĄ ir visus gimines giliai užjaučia ir liūdi.

Elena Galenienė '
Marija Ringienė

LIETUVOS VYČIŲ
CHORAS „SEKLYČIOJE”
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Čikagoje ir apylinkėse
„Margučio II” koncertas
ir vakarienė jau nebetoli—

„Dainavos”
ansamblio
koncertas jau visai arti—

kovo 16 d., 6 vai. vak., Jauni
mo centre. Ar dar yra prisime
nančių pirmąsias „Margučio”
radijo laidas prieš 65 metus?
Tai tiek metų sukaktį šiemet
švenčia „Margutis”, nors ir
pavadintas jau „Margutis II”.
Prisimenant tuos „senus, ge
rus laikus”, programoje daly
vaus sol. Algirdas Brazis, ku
ris tiek daug kartų yra
džiuginęs klausytojus
ank
stesnėse „Margučio” progra
mose per radiją ir koncertus.
Bilietai gaunami „Seklyčioje”.
Paskubėkite,
pasinaudokite
proga dalyvauti šioje šventėje.

kovo 9 d. beveik ant kulnų
lipa! Šį sekmadienį, 3 vai. po
pietų, pripildykime Jaunimo
centro didžiąją salę, kad nei
vienos tuščios vietos neliktų—
juk tai dviguba šventė: kon
certuoja vienintelis dar likęs
užjūriuose lietuvių meno an
samblis „Dainava", o koncer
tas ruošiamas Jaunimo cen
trui, šiemet švenčiančiam 40
metų gimtadienį. Mūsų daly
vavimas koncerte yra geriau
sia šiai lietuvių įstaigai dova
na! Bilietai gaunami „Sek
lyčioje”.

NAUJAS VEIKLAS
POSŪKIS

Čikagos lit. mokyklos, veikiančios Jaunimo centre, mokiniai Jonukas
Genčius ir Darius Aleksiūnas vienos mokyklos šventės metu.
Nuotr. Vlado Žukausko

Kaziuko mugė buvo tik
rai fantastiška! Mugės vis

Lietuvos Vyčių choras 1948 m., vedėjas — Leonardas J. šimutis.

Švč. M. Marijos Gimimo

parapijoje veikiančios Šv. Var
uomet pasižymi skautų su do draugijos narių bendra
kauptais rankdarbiais ir išra Komunija bus šį sekmadienį,
dingumu, bet praėjusį sekma kovo 9 d., 8 vai. r. Mišiose. Po
dienį joje atslankė tiek daug Mišių visi nariai turės trumpą
žmonių, kad jautėmės tary susirinkimą parapijos salėje.
tum grįžo ankstesni laikai, kai Kviečiami į Šv. Vardo drau
lietuviams buvo daug svar giją jungtis visi parapijos vy
biau
remti savo jaunimo rai .
veiklą ir pastangas. Tai , be
abejo, pakėlė visų ūpą darbuo
Lietuvių kilmės abitu
tis ir ateityje.
rientų su visuomene su
pažindinimo pokylis—jau sena
Gerai, kad dar liko laiko tradicija Čikagoje. Šiemet po
atitaisyti klaidą! Laikas taip kylį rengia Lietuvių Moterų
greitai bėga, kad netyčia dar jį Katalikių federacija balandžio
pastūmėjome į priekį ir pas 26 d. Kviečiami dalyvauti visi,
kelbėme, jog Švč. M. Marijos šiemet gimnaziją baigiantys,
Gimimo bažyčioje religinis jaunuoliai, jų tėvai, artimieji
koncertas vyks, tiesa, Verbų ir visi lietuviai. Informacijos
sekmadienį, bet ne balandžio, teikiamos, paskambinus tel.
o kovo 23 dieną.
630-257-2558.

Nuo praėjusių metų lapk
ričio mėn. Amerikos Lietuvių
tarybai
pradėjo
vadovauti
prof. dr. Jonas Račkauskas.
Padaryta nemažai pakeitimų.
Išlaidų sumažinimui ALTo
raštinė perkelta į jaunimo
centrą, sutaupant 64 proc. iki
šiol mokėtos nuomos. Išrink
tas naujas iždininkas, paskir
ta nauja reikalų vedėja. Atgai
vintas ALTo informacinis lei
dinys.
Dabar laukia du dideli
uždaviniai: rūpestis dėl Lietu
vos narystės NATO ir Karali
aučiaus
srities
klausimas.
Ryšiams su JAV vyriausybe ir
atstovauti ALTui Jungtiniame
Amerikos Baltiečių (lietuvių,
latvių
ir
estų)
komitete
(JBNC) pakviestas naujas as
muo, žymus Lietuvos Vyčių
organizacijos veikėjas Vincen
tas Boris. ALTui atstovavimas
Vašingtone, ypač dabartiniu
metu, yra labai svarbus, bet
tai sudaro stambią dalį ALTo
išlaidų. Lėšų reikalu vasario
27 d. tarėsi ALTo valdybos na
riai finansiniams reikalams,
vadovaujant Petrui Bučui ir
dalyvaujant pirm. dr. J. Rač
kauskui. Nustatytos lėšų tel
kimo gairės ir numatytas vyk
dymo planas.
Pasidžiaugta, kad pirm. J.
Račkauskas jau atliko dvi toli
mas keliones: sausio mėn.
lankėsi Los Angeles ir susitiko
su vietos ALTo skyriaus vado
vybe, taip pat dalyvavo LFB
politinių studijų svarstybose.
Vasario mėn. pradžioje daly
vavo Vašingtone septynių JAV
baltiečių organizacijų susiti
kime Baltuosiuose rūmuose su
JAV prezidento ypatingiems
reikalams skirtais pareigū
nais. Kovo 7-9 d. pirmininkas
dalyvaus JBNC rengiamoje
konferencijoje, kurioje bus
svarstomą Lietuvos, Latvijos,
Estijos priėmimas į NATO ir
JAV vyriausybės tuo reikalu
laikysena. Tai labai svarbi
konferencija, todėl baltiečiai,
ypač lietuviai, turėtų gausiai
joje dalyvauti.

B. Motušienė

PLJ KONGRESUI RUOŠIANTIS
„Lietuviška prigimtis atida
ro pasaulio duris”. Tai IX Pa
saulio lietuvių jaunimo kon
greso šūkis. Būdami išeivijos
lietuviai, per lietuviškas pa
žintis, kultūrą ir auklėjimą tu
rime begalinių galimybių ben
dradarbiauti. Per kongresą,
kuris įvyks šiemet liepos 1727 d., norime supažindinti pa
saulio lietuvių jaunimą su lie
tuviškom profesinėm, socialinėm
ir politinėms organizacijoms.
Kongresas vyks Vašingtone, Niu
jorke ir Bostone. Vašingtone ati
darymas, organizacijų mugė,
ekskursijos po muziejus, JAV
valdžios pastatus ir Lietuvos
ambasadą. Niujorke bus eks
kursija laivu aplink Manhat
tan, teatro vakaras, ir ekskur
sijos po įdomesnius miesto
rajonus. Stovykla vyks Cape
Code kur kongresantai galės
atsikvėpti Atlanto pajūry. Bo
stone įvyks uždarymas ir eks
kursija po istorinį miestą. Stu
dijų dienos, kurių metu bus
diskutuojami jaunimo reika
lai, veikla ir rūpesčiai, vyks po
vieną dieną Vašingtone, Niu
jorke ir Cape Code.
Jau per dvidešimt metų Pa
saulio lietuvių jaunimo są
junga jungia lietuvišką jau
nimą, suteikiant jam galimy
bę dirbti savo bendraamžių
tarpe. Pasaulio lietuvių jauni
me sąjungai priklauso visas
lietuviškas jaunimas nuo 18
iki 35 metų amžiaus gyvenan
tis už Lietuvos Respublikos
ribų. Kas ketveri metai šau
kiamas kongresas. Tai aukš
čiausias Jaunimo sąjungos
veiklos organas. Per kongreso
studijų dienas susirinkę atsto
vai nustato organizacijos veik
los kryptį ir renka naują Pa
saulio lietuvių jaunimo są
jungos valdybą.
Švęsdami kovo 11 Lietuvos
nepriklausomybės šventę, su
prantame, kad yra svarbu
stiprinti pasaulinius ryšius
tarp lietuvių. Kadangi politi
niai pasikeitimai apsunkina
tautos kultūrinį klestėjimą,
jaunimo pareiga yra išlaikyti
lietuvių kalbą, kultūrą, mo
kyklas, domėtis lietuviškom
žiniom ir įvertinti tėvų ir pra
bočių patirtis.

Registruokite vaikučius į
katalikišką lietuviškos parapi
jos mokyklą. Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos pradžios
mokyklos mokinių registracija
ateinantiems mokslo metams
vys kovo 7 d., tarp 9 vai. r. ir
11 vai. r., o po to—tarp 12:30 ir
2:30 vai. p.p. Jeigu susiregistruos pakankamai lietuviukų,
mokyklos vadovybė galbūt su
tiks įvesti ir lietuvių kalbos
pamokas, kaip būdavo seniau.

Kongreso ruošos komitetas
kreipiasi į visus Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės narius
paremti IX Pasaulio lietuvių
jaunimo kongresą. Jūsų para
ma užtikrins kongreso pasise
kimą. Padėkite ugdyti ir
išlaikyti lietuvybės dvasią jau
nimo širdyse.

Nida Bichnevičiūtė

IŠ ARTI IR TOLI
LIETUVIAI BROCKTONO
LAIKRAŠTYJE
Brockton, MA, laikraštis
„The Enterprise” vasario 17 d.
laidos pirmame puslapyje iš
spausdino straipsnį apie vie
tinius lietuvius, sekmadienį,
vasario 16 d., šventusius Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tę. Straipsnis papuoštas di
dele spalvota nuotrauka, vaiz
duojančia vainiko padėjimą
prie „Žuvusiems už Lietuvos
laisvę” paminklo Brocktone.
Nuotraukoje yra Danutė Mileika, William Pribušauskas,
Marytė Bizinkauskaitė, STasys Eiva, Daiva Jaudegytė ir
kun. Jonas Prūsaitis. Moterys
pasipuošusios tautiniais dra
bužiais.

Aleksandrą Aleksį, Antaną
Pocių ir kt., solistus, talkinu-

nio.
Apol . P. Bagdonas

DAILĖS DARBŲ PARODA
KALIFORNIJOJE
Dail. Ilonos Pėteraitienės
dailės darbų paroda kovo 16 d.,
12 vai. Šv. Kazimiero parapijos
salėje Los Angeles, CA, ruošia
Los Angeles ateitininkai. Ilo
na yra kalifornietė, čia baigusi
meno mokslus ir turėjusi daug

asmeninių bei grupinių paro
dų įvairiose JAV valstijose, o
taip pat ir Lietuvos sostinėje
Vilniuje.

V. ŠIŠKAITĖS
KONCERTAS
ST. PETERSBURG, FL

Jonui Vaitiekūnui, Šiaulių Akada bendrovės vykdomajam direktoriui, be
silankant Čikagoje, Illinois valstijos gubernatoriaus Jim Edgar atstovė
Pat Michalski pasveikino gubernatoriaus vardu ir įteikė dovanėlę. J.
VaitiekkJnas lankėsi Amerikoje, siekdamas užmegzti ryšius su
čionykštėmis verslo įstaigomis.

Operos
solistės Vitalijos
Šiškaitės koncertas St. Peters
burgo Lietuvių klube ruo
šiamas kovo 21 d., 4 vai. p.p.
Bilietai gaunami pas platinto
jus
ir prie
įėjimo. Visi
kviečiami pasinaudoti reta
proga ir išgirsti aukšto lygio
x
Rima I. Sėli, Orland
koncertą.
Park, IL, atsiuntė $150 ir yra
nauja Lietuvos našlaičių rė
RENGIAMAS POKYLIS
mėja. Našlaičių vardu dėko
IR KONCERTAS
jame gerajai Poniai! „Lie-tu-

Skelbimai

Elizabeth, NJ Šv. Petro ir
Povilo parapija kovo 15 d. ren
gia didžiulį pokylį, kuriame
groti pakviestas 17-kos instru
mentų
orkestras
„Reeds,
Rhyth and all that Brass”, at
liekantis
1940-tojo
dešimt
mečio muziką. Pokylis-koncertas vyks parapijos sve

tainėje, 216 Ripley Piaee, Eliza
beth, NJ. Pradžia 6:30 vai.

Priešvelykinis susikaupi
vak., o vakarienė—7 vai. vak.
mas Palaimintojo Jurgio Ma
tu laįčio misijoje vyks kovo 17,
18 ir 19 d. Susikaupimui vado
vaus Kauno Jėzuitų gimnazi„Tėviškės” ansamblis, Lemonte. Iš kairės: vadovė Stasė Jągminienė, Praurimė Ragienė, Vanda Aleknienė, Bea- jog direktorius kun Gintaras
ta Jagminaitė, Jura Bakaitįėriė; II eik: Alfonsas Seniūnas, Vilius Mikaitis, Leonidas Ragas, Vytautas Jagminas Vitkus
ir Vytautas Birgiola.

Vasario 25 d., lygiai 2 vai.
p.p., nepailstanti programų
vedėja Elena Sirutienė vyres
niųjų centre „Seklyčioje” svei
kino visus susirinkusius, ypač
muz. Faustą Strolią, kurio at
sakomybei buvo pavesta šios
trečiadienio popietės progra
ma.
Pakviestas F. Strolia pa
reiškė, kad programa susidės
iš giesmių (juk Gavėnios lai
kas) ir vaizdajuostės apie Lie
tuvos Vyčių chorą, jam šven Muz. Faustas Strolia, Vyčių choro
vadovas ir nuolatinis „Seklyčios”
čiant 80 metų sukaktį.
Iš
dainų popiečių centras.
dalinus giesmių tekstus, jis ,
sėdęs prie pianino, pradėjo sius chorui, muz. L. Šimutį,
savo paties sukurtas naujas Jr, keletą metų vadovavusį
giesmes pagal kun. Stasio vyčių chorui. Matėme Estelle
Ylos žodžius: „Aukojimas” ir Rogers pastangomis po kelių
„Tavęs ilgiuosi”, o po jų jau metų
pertraukos
atkurtą
tradicines giesmes, kaip „O chorą, jo dabartinį dirigentą
Kristau, pasaulio Valdove”, •Faustą Strolią, vadovavusį
„Kristaus siela”, „Parveski, chorui net 37 metus. Matėme
Viešpatie” ir kitas. Į giedojimą konsulą dr. Petrą Daužvardį,
įsijungė ir visi dalyviai.
garbės konsulę Juzę DaužPo to buvo pademonstruota vardienę,
solistus—Algirdą
ne per ilga, 20 min. ilgio, vaiz Brazį, Prudenciją Bičkienę,
dajuostė apie vyčių chorą, ku Joną Vaznelį, Audronę Gairis 1996 m. šventė tą garbingo žiūnienę, Dalią Eidukaitę Faamžiaus sukaktį. Kai pagalvo nelli ir kitus. Buvo parodytos
ji, kad tas laiko tarpas yra net choro išvykos: 1939 m. į Pasau
4 kartus ilgesnis už nepriklau linę parodą New Yorke, į
somos
Lietuvos
valstybės Cleveland, Detroit. Choras
pirmąjį laikotarpį, atrodo kiek koncertavo ir amerikiečių pub
keista.
likai Žemės ūkio parodose,
Vaizdajuostė sudartyta,; pa dalyvavo
didžiojoje
dainų
naudojant senas nuotraukas šventėje Lietuvoje 1994 m.
iš archyvų, pradedant choro
Po to programų vadovė
pirmuoju organizatorium Leo dėkojo muz. Faustui Stroliai ir
nardu Šimučiu. Jis 1916 m. kvietė visus pasilikti pietų.
savo ir kitų vyčių pastangomis Laimėjimų traukimui vadova
suorganizavo jaunimo chorą, vo Onutė Lukienė.
kuris veikliai įsijungė į lietu
Įdomiai prabėgo laikas jau
vių kultūrinį gyvenimą.
kioje „Seklyčioje”, nors už
Vaizdajuostėje pamatėme ir langų teškeno lietus. Dabar
pirmuosius choro dirigentus: visi lauksime kito trečiadie

Prašoma
apie
dalyvavimą
pranešti iki kovo 10 d., skam
binant į kleboniją tel. 908-3522271. Automobilius bus galima
saugiai pastatyti parapijos
kieme. Visi kviečiami.

x Jolanta Mikūnas, Palos
Heights IL, nauja Lietuvos
našlaičių globėja atsiuntusi
$150, metinę našlaičio globą.
Dėkojame! „Lietuvos Našlai

čių globos” komitetas, 2711
W. 71 St., Chicago, IL
60629.
(sk)
vos Našlaičių globos” ko
x Šv. Juozapo garbei šv.
mitetas.
Mišių ir maldų novena pra

(sk) sidės kovo 10 d. ir tęsis iki 19
d. (7 vai. rytais), Marijonų ko
X
TRANSPAK praneša: plyčioje, prie „Draugo”. Norin
„Raudondvario
gyvenvietėje tieji šioje novenoje dalyvauti
yra įdomus buvusio dvaro pa ir įsijungti su savomis inten
statas. Pirmas jo aukštas — cijomis kviečiami nedelsiant
mūrinis, kiti du ir bokštas — kreiptis: Marian
Fathers,
mediniai. Pasakojama, kad 6336 So. Kilbourn Avė.,
baudžiavos laikais iš šio pas Chicago, IL 60629.
(sk)
tato bokšto dvaro prievaizdas
stebėdavo, kaip pono laukuose
ARAS ROOFING
dirba baudžiauninkai”. Pini
gai, siuntiniai ir komer
Arvydas Kiela
cinės siuntos į Lietuvą. Mais
Dengiame ir taisome
to siuntiniai. TRANSPAK,
visų rūšių stogus
4545 W. 63 St., Chicago, IL
Tel. 708-257-0746 .
60629, tel. 773-838-1050.
Skambinti po 6 v.v.
(sk)

