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Pasibaigė Baltijos A s a m b l ė j a
Siūloma p a n a i k i n t i
mirties b a u s m ė s
vykdymą Baltijos
valstybėse
Vilnius-Pernu, balandžio
28 d. (BNS) — Dešimtoji Bal
tijos Asamblėja (BA), vykusi
Estijos Pernu mieste, sekma
dienį priėmė nutarimą, kuri
ame rekomendavo
Estijai,
Latvijai ir Lietuvai panaikinti
mirties bausmę, ir atsisakė
kritikuoti kaimynines Baltar
usiją ir Rusiją dėl prezidento
Aleksandr Lukšenko veiklos
bei Čečėnijos nepriklausomy
bės slopinimo.
Nutarime BA rekomenduoja
trijų Baltijos valstybių parla
mentams patvirtinti papil
domą Europos Tarybos sutartį
dėl žmogaus teisių ir pagrindi
nių laisvių, numatančią pa
naikinti mirties bausmę.
Baltijos Asamblėja nenus
tatė jokio konkretaus laike,
per kurį turėtų būti patvirtin
tas protokolas.
Nutarime pažymima, kad
būtina mirties bausmės panai
kinimo Baltijos
valstybėse
sąlyga yra nusikalstamumo
mažėjimas ir kalėjimų siste
mos pertvarkymas šiose val
stybėse.
Nė viena Baltijos valstybė
oficialiai kol kas nepanaikino
mirties bausmės. Lietuvoje
yra sustabdytas jos vykdymas.
BA nutarimuose dėl už
sienio politikos pažymima, jog
jeigu Baltijos valstybės nebus
įtrauktos į NATO, iškils
grėsmė demokratijos laimė
jimams ir saugumui šiose val
stybėse, taip pat vėl patvirtin
ama, kad įstojimas į Europos
Sąjungą pilnateisėmis narė
mis yra vienas svarbiausių
Baltijos valstybių užsienio po
litikos tikslų.
Baltijos Asamblėja priėmė
nutraimus dėl Čečėnijos ir
Ukrainos, tačiau, Latvijos sdelegacijas pasipriešinus, atsi
sakė priimti nutarimą dėl po
litinės padėties Baltarusijoje.
Latvijos delegacijos vadovas
Maris Rudzitis Latvijos nesu
tikimą aiškino tuo, kad nuta
rimo tekstas parengtas netin
kamai, o jį perrašyti laiko
nebeliko. Sprendimui išbrauk
ti jį iš darbotvarkės pritarė ir
Lietuvos delegacija.
Nutarime dėl Čečėnijos BA
parėmė čečėnų tautos apsis
prendimo siekį, tačiau Čečė
nijos nepriklausomybė tiesio
giai neminima.
Nutarimas
pabrėžia, kad Rusija ir Če
čėnija turi toliau vesti derybas
dėl Čečėnijos statuso.
Pasak naujojo BA pirminin
ko, Lietuvos delgacijos vadovo
Mečio Laurinkaus, santūriai
suformuluoti nutarimai dėl
Čečėnijos ir dėl padėties Bal
tarusijoje atsisakymas Balti
jos Asamblėjos autoriteto ne
sumažina.
Buvęs BA pirmininkas, Esti
jos atstovas Arnold Ruutel
patvirtino, kad
svarbiausi
Asamblėjos nutarimai yra tie.
kurie padės Estijai, Latvijai ir
Lietuvai galutinai įsijungti į
Europą. M. Laurinkus pažy
mėjo, kad būtina aktyviau
įtraukti į BA darbą ir Lenkiją.
Nutarime, adresuotame Ru
sijai, BA pareikalavo grąžinti
tuos diplomatinių ir konsuli
nių atstovybių pastatus Va
karų Europos valstybių sos
tinėse,
kurie
priklausė
Baltijos valstybėms iki 1940
metų.
Nutarime del ryšių
su

Pasaulio

Vašingtonas. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) patarėjas
Europos valiutos sąjungos klausimais Massimo Russo šešta
dienį pareiškė, jog Europa yra beveik pasiruošusi įvesti bendrą
valiutą 1999 metais. Jo nuomone atidėti procesą būtų pavojin
ga — tai sukrėstų finansines rinkas ir priverstų bendros valiu
tos įvedimą atidėti dar kuriam laikui. TVF Europos departa
mento direktorius Jacques Artus paragino Europos Sąjungos
valstybių vadovus kuo greičiau pateikti informaciją, kaip bus
tvirtinami į valiutos sąjungą besijungiančių valstybių valiutų
kursai.
Varšuva. Lenkijos Senatas šeštadienį atmetė pasiūlymą
atstatyti mirties bausmės vykdymą, kurį praėjusį mėnesį savo
nutarimu uždraudė parlamento Žemesnieji rūmai. Toks parla
mento sprendimas prieštarauja daugumos lenkų nuomonei.
Naujausių visuomenės nuomonės tyrimų duomenys rodo, jog
maždaug 60 proc. Lenkijos piliečių norėtų, jog už sunkiausius
nusikaltimus mirties bausmė būtų taikoma, bausmės panaiki
nimui pritaria tik 30 proc lenkų.

B a l t i j o s Asamblėja
gręžiasi į Europą

S i e k i a m a bevizio r e ž i m o
Lietuvos ir Karaliaučiaus
pasienyje
Lietuva ir toliau derėsis su
Rusija dėl bevizio režimo su
Karaliaučiaus sritimi, ir jei to
kio susitarimo bus pasiekta.
Lietuva pati kontroliuos, kad
atvykėliai iš Karaliaučiaus
srities neišvažiuotų į kitas
Baltijos valstybes,
pareiškė
Lietuvos ministras pirminin
kas Gediminas Vagnorius.
Latvijos delegacija BA domėjosi, ar neiškils saugumo
problemų. jei Lietuva ir toliau
laikysis supaprastinto sienos
režimo su Karaliaučiaus sntimi. ir jei Baltijos valstybės
taip pat susitars dėl sienos
kirtimo procedūrų supaprastinimo.
G. Vagnorius atsakė, jog tokiu atveju Lietuva pati kontroliuos, kad atvykusieji iš
Karaliaučiaus srities žmonės
„toliau nebeišvažiuotų".

Balandžio 15 d Vilniuje, prie Apeliacinio teismo, k u r i a n t vyksta Kauno holdingo bendroves bylos nagrinėjimas.
indėlininkai surengė protesto mitingą Ši bendrove is žmonių surinko ir negrąžino daugiau kaip 80 milijoną litų.
Nuotr Indėlininkai reikalauja, kad vyriausybe .'rąžintų prarastus pinigus.
(LR)

Prezidentas ragina turtą
kompensuoti ne pinigais

savybės teisių atstatymo į iš
likusį
nekilnojamąjį
turtą"
įstatymą.
A. B r a z a u s k a s taip pat pa
ragino
sukurti labai griežtą
n
i
g
a
i
s
.
Vilnius, balandžio 28 d.
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'BNS; — Prezidento Algirdo
Brazausko nuomone, sovietų su ja ką nori: dirbk, išnuomok priežiūros tvarką. Jis teigė su
atimtą turtą dabar galima ar parduok", sakė A. Brazaus skaičiavęs, kad apie 10 proc.
grąžinti tik natūra, bet ne pi- kas interviu valstybinei televi miško Lietuvoje jau yra priva
t u s , o maždaug tiek pat dar
zijai pirmadienį.
• K a u n o žydų b e n d r u o 
Jis pažymėj). kad valstybė gali pereiti privačion nuosa
..Tačiau dabar pri
menės
pirmininkas Josifas neturi jokiu šiltiniu, iš kuriu vybėn.
Tacas teigia, kad didelę iš prarastas turtas galėtų būti vačiuose miškuose iškertama
apie 15 kartų daugiau medie
liekamąją vertę turintys po kompensuojamas pinigais.
būdžio Torų ritiniai buvo pa
Prezidentas paragino Seimo nos, nei valstybiniuose — miš
dalinti neteisingai. Keturis ik; partijas pasiekti sutarimo, tai kai naikinami, visiškai nesirū
šiol valstybės saugotus Torų sant 1991 m. priimtą ir šių p i n a n t jų atstatymu", pažymė
ritinius, kurie turi būti naudo- metų sausį sustabdytą ..Nuo jo prezidentas.
jami šeštadieninėse religinėse
žydų apeigose, kultūros mini
stras Saulius Šaltenis nurodė
perduoti Vilniaus ir Kauno
tradicinėms religinėms ben
P e r n u , balandžio 28 d. lybėms.
druomenėms, ir tai yra smerk
(BNS)
— Antrojo NATO plėti
V. Pavlovskio nuomone,
tina, nes taip ignoruojama
mosi
etapo,
per kurį Baltijos Baltijos valstybių planai per
Kaune veikianti chasidų sinadešimtmečius
gogos religinė bendruomenė, valstybės viliasi įstoti į sąjun a r t i m i a u s i u s
gą,
greičiausiai
iš
viso
nebus.
įsijungti
į
transatlantines
kuri šių raštų negaus. Pasak
Sekmadienį per Baltijos s t r u k t ū r a s yra nerealūs, tu
J. Taco, prieš spręsdamas,
Asamblėjos
posėdį tokią nuo r i n t galvoje NATO vidaus re
kam skirti Torų ritinius,
monę
Amerikos
pabaltijiečių formas, sąjungos valstybių ka
kultūros ministras panorėjo
išgirsti tik savo gero pa- laisvės lygos vardu pareiškė riniu biudžetų mažinimą ir
žįstamo. Lietuvos Izraelio par- lygos prezidentas, buvęs Lat n u m a t o m ą ateityje dar dides
lamentinės grupės pirmininko vijos gynybos ministras Valdis nį Rusijos konservatyviųjų jė
gų spaudimą.
Emanuelio Zingerio nuomonę, Pavlovskis.
„Mūsų neįtraukimas į
V.
Pavlovskis
savo
kalboje
neatkreipdamas dėmesio į
pirmąjį
NATO plėtimosi etapą
sake.
kad
NATO
iškyla
sudė
kitų Lietuvos miestų žydų
bus
tolygus
naujai Jaltai. Nuo
tingų
problemų
dėl
pirmuoju
bendruomenių prašymus.
etapu ketinamų priimti val J a l t o s proceso šitai skirsis tik
tuo, kad mes — ne okupuota
stybių įsijungimo.
Lygos prezidentas pabrėžė, valstybė, kaip tai buvo 1945
kad Baltijos politikams reikė m e t a i s . Todėl JAV ir jų sąjun
tų apsvarsty-.: galimybę parei gininkų požiūris j mus gali
kalauti, kad JAV ir Vakarų būti d a r labiau išdavikiškas",
teismo nuteisti už nusikal Europos vair-tybės pareikštų s a k ė Valdis Pavlovskis.
timus ar dar nebaigę atlikti aiškų ir vienareikšmį požiūrį į
teismo paskirtos bausmės, bei karinę grėsmę Baltijos valsV. Landsbergis
asmenis kurie būtų teismo
išsiuntė padėkos
pripažinti neveiksniais.
Brazauską ir po susitikimo
laišką JAV Atstovų
Tačiau svarstymo metu Sei sakė ž u r n a h - t a m s . kad jis jai
mo nariai smarkiai abejojo pritaria.
Rūmų nariui
tikslingumu atsisakyti tokių
Konstitucijai pakeisti yra
V i l n i u s , , balandžio 26 d.
reikalavimų kandidatui į pre būtini du balsavimai parla
zidentus, todei E. Bičkauskas mente, darant 3 mėnesių per 'BNS) — Seimo pirmininkas
nutarė pateikti naują Konsti trauką. Abu k a r t u s už Kon V y t a u t a s Landsbergis penkta
tucijos 78 straipsnio pataisos stitucijos keitimą turėtų bal dienį išsiuntė laišką JAV At
projektą, pagal kurį būtų at suoti ne mažiau 94 parlamen stovų Rūmų užsienio reikalu
komiteto pirmininkui Benjasisakyta tik reikalavimo kan tarų.
didatui gyventi Lietuvoje pas
Iki šiol Seime y r a du k a r t u s min Gilman, kuriame dėko
svarbaus
taruosius 3 metus.
p a b o s t a Konstitucija. Buvu j a m a del Lietuvai
Europos
Saugumo
Akto
patei
E. Bičkauskas pirmadieni siame Seime buvo pakeistas
kimo
JAV
Kongresui.
pradėjo rinkti būtinus 36 Sei Konstitucijos 47 straipsnis ir
Kaip pastebėjo V. Landsber
mo nariu parašus ir tikisi leista užsieniečiams įsigyti
;
gis,
šiame įstatyme išreikštas
treč adieni
pateikti
naują nuosavybėn ne žemės ūkio
Lietuvoje. rūpestis, kad, šią vasara pak
Konstitucijos pataisos pro paskirties žemę.
Taip pat Seimas priėmė Kon vietus į NATO keturias pir
jektą.
Pirmadienį Centro frakcijos stitucijos pataisą ir pratęsė maujančias Vidurio Europos
kitos
keturios,
seniūnas supažindino su šia savivaldybių tarybų kadencija valstybes,
įskaitant Lietuvą, neasidurtų
iniciatyva prezidentą Algirdą nuo dvejų ik: 3 metų.

Konstitucijos pataisa neleis
nuteistiesiems ir neveiksniems
siekti prezidento posto
V i l n i u s , balandžio 28 d.
(BNS) — Seimo Centro frakci
jos seniūnas Egidijus Bič
kauskas nutarė pakeisti Kon
stitucijos pataisos projektą,
kuriuo būtų palengvinta už
sienio lietuviams kelti savo
kandidatūrą per Lietuvos pre
zidento rinkimus.
Balandžio pradžioje E. Bič
kausko iniciatyva buvo su
rinkti parašai ir pasiūlyta Sei
mui pakeisti Konstitucijos 78ąjį straipsnį, kad būtų leista
kandidatuoti
i prezidentus
Lietuvos piliečiams, nereika
laujant iš jų sėslumo laikotar
pio — gyventi Lietuvoje pas
taruosius 3 metus.
Be to, pagal pradėtą svarsty
ti projektą, iš kandidato būtų
nereikalaujama
atsisakyti
priesaikos ar pasižadėjimo ki
tai valstybei, bulų leista rinkti
prezidentu asmenis, kurie yra

naujienos

; R^iiantis DPA. Reuter. BNS, INTERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN, RIA žinių
agentūrų pranešimais).

Ukraina BA nariai paragino
savo valstybių vyriausybes sti
printi politinius, ekonominius
ir kultūrinius ryšius su Ukrai
na, taip pat plėtoti bendradar
biavimą su šia valstybe Euro
pos ir kitose tarptautinėse
organizacijose.
BA priėmė nutarimą del ko
vos su pinigų „plovimu" ir ben
dros politikos užkertant kelią
nelegaliai migracijai.

Naujasis
Baltijos Asam
blėjos prezidiumo pirmininkas
Mečys Laurinkus sako, kad ši
organizacija j a u atliko Baltijos
valstybių „pripažinimo skati
nimo" darbą, o dabar ji reika
linga tik tiek, kiek padės
trims valstybėms įsijungti į
Europos saugumo struktūras.
„Dabar Baltijos Asamblėjos
šūkis bus „Veidu į Europą",
spaudos konferencijoje pirma
dienį sake Mečys Laurinkus.
Jis taip p a t sieks, kad į
asamblėjos sesijas delegacijos
atsivežtų valstybiniuose par
lamentuose jau aptartus doku
mentus.
Lietuvos delegacijos narys
Egidijus Bičkauskas, kuris
anksčiau yra vadovavęs BA
prezidiumui, mano, kad sesi
jose dabar daugiau nuveikia
ma.
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Antrojo NATO plėtros etapo
gali ir n e b ū t i

M a s k v a . Rusijos prezidento Boris Jelcin atstovas spaudai
Sergej Jastržembskij šeštadienį pareiškė, jog Rusijos vadovas
neketina dalyvauti liepos mėnesį įvyksiančiame NATO valsty
bių vadovų susitikime, kuriame prisijungti prie Šiaurės Atlan
to sąjungos bus pakviestos kai kurias buvusias
sovietines
valstybės. Artimiausi Jelcin aplinkos žmonės atsisakė pra
nešti, ar šis prezidento sprendimas reiškia, kad Rusijos vado
vas atsisakys pasirašyti ir ruošiamą NATO ir Rusijos santykių
susitarimą.
Otawa. Kanados ministras pirmininkas Jean Chretien
sekmadienį paleido valstybės parlamentą ir paskelbė, jog bir
želio 2 d. bus sušaukti visuotiniai rinkimai.
Novosibirskas. Baltarusijos prezidentas Aleksandr Lukašenko. ketinantis gegužės 11-13 d. surengti vizitą į Kijevą, vėl
pakartojo esąs įsitikinės, kad Ukraina prisijungs prie Rusijos
ir Baltarusijos kuriamos sąjungos. Anot jo, Ukraina vykdo
„specifinę politiką" ir pripažino, kad Baltarusijos ir Ukrainos
santykiuose "„yra didelių problemų". Baltarusijos prezidentas
teigė, kad krizė Ukrainoje pasiekė „neregėtą mastą" būtent dėl
trijų buvusios SSRS slavų respublikų ekonominio
atsiribojimo.
„Sugriovusios didžiąją šalį. nieko nelaimi ne viena tauta", sakė
A. Lukašenkų.
P r a h a . Sekmadienio vakarą popiežius Jonas Paulius II
baigė vizitą Čekijoje, per kurį pakvietė įvairias krikščionių
grupes ekumeniniam dialogu, siekdamas užgydyti praeities
žaizdas.
Maskva. Rusija teigia išmontavusi beveik pusę savo bran
duolinės ginkluotės, laikydamasi tarptautinių susitarimų, ku
riais siekiama sumažinti itampą ir garantuoti, kad uranas ne
patektų į priešiškas rankas, pranešė Rusijos branduolinės
energetikos ministras Viktor Michailov, nurodydamas, kad be
veik 400 tonų urano pašalinta iš rusiškų raketų kovinių galvu
čių. Pagal susitarimą didelis kiekis parduotas JAV. kur me
džiaga bus paversta kuru. naudojamu atominėse elektrinėse.
Vašingtonas. Susirūpinusios mažėjančia užsienio p a r a m a
besivystančios valstybės ketina kreiptis į didžiąsias pramo
nines pasaulio valstybes, prašydamos sumažinti juos slegiančią
skolų naštą. Dvidešimt keturių Azijos, Afrikos ir Lotynų Ame
rikos valstybių grupė (G 24) pasirašė kreipimąsi, kuriame ra
ginama paspartinti smarkiai įsiskolinusių neturtingų valsty
bių iniciatyvos vykdymą, palengvinant skolų naštą esmines
ekonomikos reformas vykdančioms neturtingoms valstybėms,
kurioms prieš pusę metų padėjo Pasaulio bankas ir Tarptauti
nis valiutos fondas.
Groznas. Kol Maskva ir Groznas nepasirašė taikos sutar
ties, negalima kalbėti apie ..Rusijos ir Čečėnijos karo pabaigą",
pareiškė Čečėnijos prezidentas Aslan Maschadov. „Pagaliau
laikas užbaigti Rusijos ir Čečėnijos karą. trukusį ne dvejus, o
400 metų", pabre/.e jis interviu pirmadienį, pritardamas
siūlymui, kad Čečėnijoje toliau dirbtu ESBO atstovai, kurie, jo
nuomone, turi suvaidinti savo vaidmenį rengiant taikos su
tartį.
P e k i n a s . Kinija balandžio 25 d. patvirtino tarptautinę
Cheminių ginklų sutartį. įteikdama patvirtinimo raštą J u n g 
tinėms Tautoms, ir yra 78-oji valstybė, tapusi pradine šios su
tarties nare-signatare.
Kopenhaga. Danijos policija pirmadienį pranešė, kad Peru
generalinį konsulatą Kopenhagoje užėmė jauni demonstrantai.
Danijos Ritzau naujienų agentūrai policijos atstovas citavo Tupac Amaru Revoliucinio Sąjūdžio Kalinių gelbėjimo komiteto
atstovą Peru. sakiusį, kad akcija norima išreikšti gailestį žu
vusiems Tupac Amaru partizanams.
nesaugioje teritorijoje.
Įstatyme numatomas kelias,
kaip Estija. Latvija. Lietuva ir
Rumunija galėtų kuo greičiau
prisijungti prie NATO
„Jūs nudžiuginote mus Lie
tuvoje, pateikdamas
JAV
Komrre^ui nauja įstatymą",
rašoma V. Landsbergio laiške

KALENDORIUS
Balandžio 29 d.: Šv. Kotryna
Sienietė. Bažnyčios mokytoja
'1347-1380>; Petras. Vaitenis.
Indrė.
Balandžio 30 d.: Šv Pijus V,
popiežius 11504-1572); Marijo
nas. Sofija. Venta, Viroutas.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
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KAIP MAŽINTI
CHOLESTEROLĮ?

3| * * į
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DANIELIUS D E G Ė S Y S , M . D .
Cholesterolis kaupiasi šir
dies koronariniuose induose ir
juos siaurina, tokiu būdu
mažina kraujo pritekėjimą \
širdį ir silpnina širdies rau
menį.
Dabartiniai
tyrimai
rodo, kad koronarinių indų
pakitimai prasideda gan jau
name amžiuje, todėl tuomet,
kai mes pradedame rūpintis
sveikata,
daugeliu
atvejų
širdis jau būna ligos paliesta.
Mes žinome, kad mažinimas
riebalų maiste, mažina gali
mybę širdies kraujo indų su
sirgimams, bet mes neturime
daug duomenų, rodančių, kad
mažinimas riebalų sumažintų
kraujo induose jau susidariu
sius pakitimus. Nors Kalifor
nijoje, San Fancisco mieste,
gyvenantis daktaras D. Ornish, žymus kardiologas, gy
dydamas savo pacientus griež
ta be riebalų dieta, tvirtina,
kad jo dietą mažina širdies in
duose susidariusius pakiti
mus, pvz., indų susiaurėjimus.
Jo programa susideda iš
griežtai kontroliuojamos die
tos, fizinės mankštos, medita
cijos ir nerūkymo. Pacientams
yra leidžiama valgyti kiau
šinio baltymą, liesą pieną, jo
gurtą, daržoves, vaisius ir rie
balus, ne daugiau kaip 10%.
Pacientai daro mėnesinius su
sirinkimus, kurių metu jie dis
kutuoja ligos eigą, medituoja
ir mokosi, kaip sumažinti ner
vinę įtampą. Taip gydant, po
metų laiko kai kuriems pa
cientams susiaurėję koronari
niai indai pradėjo gerėti.

(Zocor) davė d a r geresnius re
zultatus. G y d a n t s i m v a s t a t i n u
murimų
buvo
42%
proc.
m a ž i a u negu grupėje tų, kurie
šių vaistų neėmė. Simvastatin
buvo gerai toleruojamas, nu
paišant mažų
virškinamojo
t r a k t o s u t r i k i m ų ir nedidelių
išbėrimų.
Šiuo m e t u s t a n d a r t i n i s ko
ronarinių indų gydymas reika
lauja, k a d LDL (blogas choles
terolis) b ū t ų mažesnis negu
100 mg. Vartojant mažai rie
balų turinčią dietą, LDL cho
lesterolį galima sumažinti, bet
tik iki 108 mg, tuo t a r p u , var
tojant cholesterolį mažinan
čius v a i s t u s , jis sumažėjo iki
97 mg. Blogo cholesterolio
s u m a ž ė j i m a s 10 m g sudaro
g a n ryškų s k i r t u m ą širdies
ligų gydymui. Vartojant vais
t u s , geras cholesterolis HDL
irgi didėja. Cholesterolį maži
nantieji vaistai s u m a ž i n a mir
ties riziką net 62% proc.
tiems, k u r i e , t u r ė d a m i a u k š t ą
cholesteroli, dar serga širdies
ligomis. Riebalų m a ž i n i m a s
m a i s t e bei mažinimas ner
vinės įtampos ir d a r y m a s
m a n k š t o s , pavyzdžiui vaikš
čiojimas
vidutiniu
greičiu
vieną v a l a n d ą dienoje, didina
gero cholesterolio kiekį ir
m a ž i n a širdies priepuolio pa
vojų. Bet, t u r i n t koronarinių
širdies indų sutrikimus, to
n e u ž t e n k a , reikia dar vartoti
cholesterolį mažinančius vais
tus.

Taigi, prisilaikant griežtos
dietos, darant kūno mankštą
ir medituojant, galima suma
žinti cholesterolio telkinius
kraujo
induose,
sumažinti
skausmus krūtinėje bei su
mažinti kraujo spaudimą. Bet
tokį gyvenimo būdą, kaip dr.
Ornish reikauja, mažai kas
pajėgtų tęsti visą gyvenimą.
American Heart Association
nuomone, dieta, turinti 30%
riebalų, yra praktiškesnė, to
dėl jie ir pataria ją vartoti.
Paskutinių
kelių
metų
tėkmėje koronarinių indų gy
dyme įvyko didelių pakitimų,
vartojant aspiriną, Beta-blockers ir naujus, cholesterolį
mažinančius, vaistus. Visos
šios gydymo priemonės buvo
išbandytos su dideliais skai
čiais ligonių.
Škotų gydytojai tyrė 6,595
asmenis. Ši grupė buvo suda
ryta iš vyrų, turinčių 250 iki
300 mg cholesterolio. Tyrimų
metu visi turėjo prisilaikyti
mažai riebalų turinčios dietos.
Pusei tos grupės, atsitiktinai
išskirtiems (at random), asme
nims buvo duodama choleste
rolį mažinantieji vaistai, prauastatin
'PravachoD. Kitai
pusei grupės buvo duodama
placebo. Po 5 metų tie, kurie
ėmė pravastatin, turėjo 24
proc. mažiau mirimų ir 27
proc. turėjo mažiau širdies
operacijų. Be to, vienu treč
daliu mažiau jie turėjo sme
genų insultų negu tie, kurie
vartojo placebo. Ėmusieji pra
vastatin, jį gerai toleravo ir
nesiskundė pašaliniu jo veiki
mu.
Kita, prieš porą metų pas
kelbta, Norvegijoje
daryta,
studija su 4.444 vyrais ir mo
terimis, davė panašius rezul
tatus. Šios grupes dalyviai, vy
rai ir moterys, praeityje buvo
turėję širdies priepuolius ir
dalis jų skundėsi anginos
skausmais. Penkerių metų
stebėjimas parodė, kad kiti,
bet panašūs cholesterolį ma
žinantys vaistai
simvastatin

M E D I K A S ŽMONĖMS
R E I K A L I N G A S IR
PASIKALBĖTI
Mažeikių polikliniką pasta
ruoju metu aplanko du k a r t u s
daugiau ligonių nei tuo pačiu
m e t u p e r n a i . Medikai pri
versti dirbti viršvalandžius.
Poliklinikos direktorius V.
Džiugas, s v a r s t y d a m a s tokio
ligonių antplūdžio priežastis,
.Lietuvos r y t u i " sakė, k a d
žmones p a s gydytoją dažnai
t r a u k i a paprasčiausiai gali
mybė p a b e n d r a u t i .
Gyventojai, ypač pensinin
kai ir bedarbiai, jaučia ben
dravimo stoką ir visuomenės
dėmesio
trūkumą.
Jiems
t r ū k s t a pinigų, ir tai labai
siaurina poreikių tenkinimo
galimybes.
Rajono poliklinikos direkto
riaus
pavaduotoja O. J u o činskienė s a k ė , kad tokio pa
cientų padaugėjimo priežas
tys gali būti komplikacijos po
gripo. Mažeikiuose j a u a n t r a
šios ligos epidemijos banga, ir
tai aiškintina nauju gripo vi
rusu.
Kai k a s bando sergamumą
sieti su „Mažeikių naftos" ben
drovės į t a k a . Prieš metus ben
drovė dėl prastovų mažiau
teršė rajono aplinką, o tai esą
turėjo
teigiamai
atsiliepti
žmonių sveikatai. (LR)
P A N E V Ė Ž I O KŪDIKIU
NAMUOSE DAUGĖJA
DVYNIU
Panevėžio valdybos sprendi
mu į miesto kūdikių n a m u s
išsiųsti dvynukai Lukas ir
Saulius. Šiems nė dviejų
mėnesių n e t u r i n t i e m s kūdi
k i a m s savo n a m u o s e neteko
pagyventi nė dienos — į val
diškus n a m u s jie pateko tie
siai iš Panevėžio respublikinės
ligoninės gimdymo skyriaus.
Vieniša dvynių motina S.B.
gydoma nuo tuberkuliozės.
Dėl n e t i n k a m o elgesio iš jos
j a u ne k a r t ą atimtos moti-
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$55.00
$40.00
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BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
MARIJOS VAIDMUO JĖZAUS MISIJOJE
Jono evangelijos pasakoji
m a s apie stebuklą per ves
tuves Kanoje ne tik buvo pir
masis ženklas, atskleidžiantis
J ė z a u s šlovę, bet ir parodė
Marijos dalį jos s ū n a u s mesianistinėje misijoje. Popiežius
J o n a s Paulius II aiškino šio
epizodo simboliką per kovo 5
dienos visuotinę audienciją.
Anot popiežiaus, Marija, ku
pina užuojautos sutuoktinių
porai ir jų svečiams, prašo
J ė z a u s įsikišti, kad jie šventės
m e t u turėtų vyno. Per tai Ma
rija buvo įtraukta į pirmąjį
savo s ū n a u s
mesianistinės
misijos „ženklą"; jos bendra
darbiavimas šioje misijoje tru
ko iki pat J ė z a u s nukry
žiavimo. Vandens pavertimas
vynu vestuvių puotai pasižymi
„tvirtu simboliniu matmeniu".
Iki evangelijų vestuvės Šven
tajame Rašte dažnai simboli
zuodavo Dievo ir jo tautos
sąjungą. Vandens pavertimas
vynu žymi „perėjimą nuo Se
nojo Testamento prie Naujojo,
nuo ritualinių Įstatymo prie
sakų prie jų išpildymo naujo
joje karalystėje, kurią simbo
lizuoja vestuvių puota", kal
bėjo J o n a s Paulius II. Vyno
t r ū k u m a s vestuvių pradžioje
nystės teisės. Vaikų teisių ap
saugos tarnybos darbuotojai
nesitiki, jog ji kada nors pa
siims savo s ū n u s iš kūdikių
namų.
Panevėžio kūdikių namuose
šiuo metu auginamos dvi po
ros dvynių. Vyriausiasis gydy
tojas P. Okas iš savo praktikos
neprisiminė, kad kas nors
būtų įvaikinęs dvynius.
Panevėžyje praėjusiais me
tais gimė 30 porų dvynių,
šiemet —jau 6. (LR)
S T U D I J A S BAIGĖ
KETVIRTOJI
SLAUGYTOJU LAIDA
Kauno medicinos akademi
joje (KMA) bakalaurų studijas
baigė ketvirtoji diplomuotų
medicinos seserų (slaugytojų)
laida. Tai viena jauniausių
akademijos specialybių.
Diplomai buvo įteikti 21
studentei.
1990 m. įkurta diplomuotų
medicinos seserų specialybė
sulaukė didelio populiarumo.
Kasmet t a r p stojančiųjų į
Slaugos fakultetą konkursas
didėja, į vieną
vietą preten
duoja
daugiau
kaip trys
žmonės.
Medicinos seserys studijuoja
geriatrinę slaugą (senų žmo
nių priežiūrą), šeimos evoliuci
jos ciklus, medicinos sesers
darbą šeimoje, visuomenes
slaugą, slaugos pedagogiką,
administravimą, vadyba bei
kitus dalykus.
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gali būti aiškinamas kaip
meilės trūkumas, keliantis
grėsmę daugeliui santuokų.
„Marija prašo Jėzaus įsikišti
visų susituokusių porų labui,
nes vien Dievu pagrįsta meilė
gali išlaisvinti iš visų ne
ištikimybės, nesupratimo ir
susiskaldymo pavojų", — tvir
tino popiežius. Sykiu jis
pabrėžė, kad' vynas taip pat
pranašauja
Eucharistiją
ir
žymi Jėzaus buvimą tarp mo
kinių.
Per kovo 12 dienos visuoti
nę audienciją popiežius Jonas
Paulius II pavadino Mariją
pavyzdžiu visiems, kurie ken
čia dėl tikėjimo Kristumi. Pa
sak
jo,
savo
tarnystės
pradžioje „Jėaus sąmoningai
nutarė atsiskirti nuo savo mo
tinos ir šeimos meilės". Tačiau
nors
Marija
nebedalyvavo
Jėzaus kasdieniniame gyve
nime, jos meilė jam ir jos
tikėjimas juo leidžia manyti,
kad „atsiskyrimas nereiškė
širdies tolumo". Marijos tikė
jimas leisdavo jai išgirsti Jėzų
mačiusiųjų pasakojimus ir su
prasti J ė z a u s žodžių reikšmę
„anksčiau ir geriau už jo mo
kinius, kurie dažnai nesupras
davo jo mokymo, ypač užuo
minų apie būsimąją kančią".
„Mergelei dažnai bus tekę
girdėti kritiką, įžeidimus ir
grasinimus Jėzaus adresu", —
kalbėjo popiežius tūkstan
čiams dalyvių, susirinkusių
Šv. Petro aikštėje. „Ji moko
mus su pasitikėjimu klausytis
Išganytojo ir atrasti jame die
viškąjį žodį, perkeičiantį ir at
naujinantį mūsų gyvenimą."
Jos patirtis įkvepia mus
„panašiai priimti išbandymus
ir
kančias,
kylančias
iš
ištikimybės Kristui, nenukrei
piant akių nuo palaiminimų,
pažadėtų Jėzaus tiems, kurie
klauso ir laikosi jo žodžio", —
sakė Jonas Paulius II. — BŽ.
Nr. 6, 1997

ATSIPRAŠYS, BET
S U SĄLYGA
Vasario 25 dieną Kauno ar
kivyskupijos spaudos tarnyba
išplatino pareiškimą, kuriame
Seimo ir LDDP nario Gedimi
no Kirkilo elgesys vertinamas
kaip tiesioginis kišimasis į
Bažnyčios vidaus reikalus.
Vienoje spaudos konferencijoje
G. Kirkilas teigė esą krikš
čionių demokratų partijos val
dybos narys mons. A. Svarins
kas Kauno įgulos bažnyčios
rektoriumi paskirtas politi
niais sumetimais Pasak pareiškrmo autorių, tokie Seimo
nario teiginiai yra visiška ne
tiesa. Sykiu pastebima, kad
požiūris i Bažnyčią kaip poli
tinių jėgų tarnaitę yra že-

Nuotr. J u o z o P o l i o

minantis ir niekuo neįro
domas. Primenama, jog Kauno
arkivyskupo S. Tamkevičiaus
reikalavimu mons. A. Svarins
kas atsistatydino iš Lietuvos
krikščionių demokratų parti
jos valdybos. „Tikimės, jog
paskleista
netiesa
bus
atšaukta", rašoma Kauno ar
kivyskupijos spaudos tarnybos
pareiškime. Vasario 27 d. G.
Kirkilas išplatino pareiškimą,
kuriame teigia niekuomet ne
sikišęs ir neketinąs kištis į
Bažnyčios reikalus. Jis sakosi
pasirengęs atsiprašyti Bažny
čios ir gerbiamo arkivyskupo
Sigito Tamkevičiaus, bet tik
su sąlyga, jei, jo žodžiais, nuo
šiol dvasininkai nebesikišią į
politiką.

.
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kardinolo Josepho RatzingeDR. L PETREIKIS
rio, rengiantis Didžiajam 2000
DANTŲ GYDYTOJA
metų jubiliejui būtina ap 9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL
mąstyti Jėzaus svarbą savo 1 mylia Į vakarus nuo Hariem Ave.
gyvenime. Kovo 5 dieną Šv.
Tel. (708)598-4055
Jono
Laterano
bazilikoje
Valandos pagal susitarimą
kreipdamasis į Italijos meni
DR. A R GLEVECKAS~
ninkus, žurnalistus, aktorius
ir filmų kūrėjus, jis tvirtino, GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
jog rengiantis Didžiajam jubi
liejui nederėtų tikėti fantas 3900 W.95 St Tai. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą
tiškomis spekuliacijomis apie
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p.
lūžio tašką laike ir didinti ka
trec. uždaryta, ketvirt 1 - 3 v.p.p.
penktad ir šeštad. 9 v r. - 12 v.p.p.
tastrofų baimę. Kita vertus,
jo nereikėtų apriboti
vien
EDMUNDAS VtZINAS, M.D..S.C.
„praeities realybe", kaip tai
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
nutinka „didiesiems atminti
Kalbame lietuviškai
niems įvykiams". Jubiliejaus
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
šventė turėtų apimti praeitį,
Tel. 773-585-7755
PAMINĖTAS
dabartį ir ateitį, akcentuoti ne
Valandos pagal susitarimą
„RŪPINTOJĖLIO"
tik istorinį Jėzus asmenį, jo
20-METIS
DR. ALGIS PAUUUS
mokymą ir Bažnyčios įstei
gimą, bet ir Kristaus svarbos
ORTOPEDINĖS L I G O S
Kovo 1 dieną Kaune, Res kaip nuo)atinio šiandienos ir
CHIRURGIJA
publikiniame pedagogikos mu ateities žmonių pagrindo ap 1185 Dundee Ave.. Elgin, IL 60120
ziejuje, paminėta pogrindinio mąstymą. — BŽ. Nr. 6, 1997
Tel. (708)742-0255
Valandos pagal susitarimą
religinio-kultūrinio
žurnalo
„Rūpintojėlis" 20 metų sukak
BŪTINA DĖSTYTI
CanMac Diagnoaia, LTD.
tis. Apie žurnalo ištakas ir lei
TIKYBĄ
6132 S. KedzieAve.
dybą pasakojo buvusi aktyvi
Popiežiaus Jono Pauliaus II
Chicago, IL 60629
„Rūpintojėlio" bendradarbė Alė žodžiais, tikybos dėstymo mo
T * . 773-436-7700
Počiulpaitė. Pasak jos, tokie kyklose nevalia atsisakyti. Per
pogrindiniai leidiniai, kaip audienciją Prancūzijos vysku RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
„Kronika" ir „Aušra", prieš- pams jis ragino visus švietimo
širdies ir kraujagyslių ligos
okupacinį režimą kovojo pa sistemos vadovus
pamokų
Valandos pagal susitarimą
teikdami dokumentus, faktus, tvarkaraštyje rasti deramą
aštriu publicistiniu stiliumi. vietą tikybos mokymui. Sykiu
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
Tuo tarpu „Rūpintojėlio" tiks jis įspėjo nepainioti savito re KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
las buvo atskleisti daugeliui liginio jaunuolių auklėjimo su
7722 S. Kezie A v e .
tarybinių žmonių nepažįstamą bendrosios religijotyros pa
Chicago, IL 6 0 6 5 2
religijos ir dvasinių vertybių mokomis kai kuriose mokyk
Kab. tel. 773- 471-3300
pasaulį. Šis tikslas lėmė lose. Jonas Paulius II vėl ak
žurnalo struktūrą ir tematiką. centavo krikščioniškųjų
šei
DR. JOVITA KERELIS
Leidinyje buvo spausdinami mų teisę į tai, kad per tikybos
DANTŲ G Y D Y T O J A
originalūs Lietuvos ir išeivijos pamokas jų vaikai būtų ugdo
autorių religiniai, filosofiniai, mi krikščioniškai, morališkai 9625 S.79th Ave., Htekory Hite, IL
apologetiniai kūriniai, verti ir dvasiškai. Apsiriboti vien
Tai. (708) 598-8101
mai iš užsienio spaudos, Baž techninių ir mokslinių žinių
Valandos pagal susitarimą
nyčios dokumentai, korespon perdavimu reikštų nesuprasti
dencijos. Alė PoCiulpaitė sakė, vidinių
ARASZUOBA.M.D.
žmogaus
poreikių.
jog daugelis publikacijų orien Būtent visuomenėje, kuri vis
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
tuodavosi į aktualias to meto labiau orientuojasi į žmogaus
A K I U LIGOS - C H I R U R G I J A
1020 E Ogden Ava.. Surte 310
problemas bei įvykius. Temas našumą, per tikybos mokymą
NaperviOe. IL 60563
ir straipsnius siūlydavo "Rū reikėtų
skatinti
jaunuolių
Tai. (830)527-0090
pintojėlio siela" ses. Ada Ur žmogiškąją brandą ir sklaidą.
3825 Higrtland Ava..
Tomrar 1.Suite3C
bonaitė. Nuo 1977 iki 1990
Dommeis Grova. lL 80515
— BŽ. Nr. 6, 1997
metų leistasis "Rūpintojėlis"
Tei (630)435-0120
turėjo per 60 bendradarbių.
• Marijampolė.
Kovo 3
DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
Tarp žurnalo autorių pa
dieną Vilkaviškio vyskupijos
DRPAULKNEPPER
minėtini kun. A. Markaitis,
kurija pranešė Kauno arkivys
AKIU LIGOS - CHIRURGUA
kun. K. Garuckas, kun. R.
kupui metropolitui apie prita
168 E. Supattor, Šuto 402
Dulskis, K. Šapalas, F. Kaspu
Valandos pagal susitarimą
rimą naujiems paskyrimams
tytė, E. Šiugžda ir kiti. Žur
Tai. 312-337-1285
Kauno Šv. Mykolo Arkangelo
nalo 20-mečio proga sveikini
(Jgulos) bažnyčioje.
mus leidinio leidėjams ir ben
UNAS SIDRYS, M.D.
• Birštonas. Kovo 7-9 d.
Akių ligos / Chirugija
dradarbiams atsiuntė kardi
9830 S.Ridgeland Ave.
nolas Vincentas Sladkevičius Kaišiadorių vyskupijai pri
Chicago Ridge, IL 60415
ir Telšių vyskupas Antanas klausančiuose „Baltosios tul
Tai. 708-838-8822
pės"
namuose
vyko
savaitgalio
Vaičius. Kardinolo V. Sladke
4149VV. 63rd. St.
vičiaus laiške pabrėžiama, jog rekolekcijos sutuoktiniams pa
Tai.
773-735-7709
ir po 20 metų
Rūpintojėlis' gal programą „Sutuoktinių su
nepraranda savo reikšmės". sitikimai". Rekolekcijas orga EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4847 W. 103 St, Oak Lawn, IL
„Pasirinktas vardas įpareigoja nizavo Kaišiadorių vyskupijos
ir šiandien rūpintis tautos šeimos centras. Tokios šeimų Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
dvasinio gyvenimo ugdymu". rekolekcijos („BŽ". 1996, Nr. diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
Bž., Nr. 6. 1997 8 p. 7) Kaišiadorių vyskupi
priimami absoliučiai punktualiai
joje vyko pirmą kartą. Sekma
Susitarimui (kalbėti angliškai)
dieni, kovo 9-ąją, rekolekcijų
Tal.708422-8280
dalyvius aplanke Kaišiadorių
RENGIANTIS
vyskupas Juozapas Matulai
DIDŽIAJAM .JUBILIEJUI
tis, kuris kalbėjo apie nuolat
Pasak Romos Tikėjimo mok didėjantį Bažnyčios dėmesį
slo kongregacijos
prefekto šeimų sielovadai.

IKI GALO NEIŠSAKYTA
TIESA
P o k a l b i s su naująja L i e t u v o s G y v e n t o j ų g e n o c i d o ir
r e z i s t e n c i j o s t y r i m o c e n t r o g e n e r a l i n e d i r e k t o r e Dalia
Kuodyte.
funkcijų, pagaliau, neįverti
nus d i r b a m ų darbų. Vertinimo
rezultatai, galbūt k a m nors ir
s k a u d ū s , bet tik dėl to viską
palikti, kaip buvo, a š negaliu.
— Perskaičius buvusio
centro darbo pianus, nuos
tatus, atrodo, kad planai
g r a ž ū s . K o d ė l b u v o reika
lingas perorganizavimas?
— Nepasakysiu nieko naujo,
teigdama, kad planų gražu
mas — d a r ne darbas. Ir kiekvieno padalinio d a r b a s atskira i, be ryšio su kitais, be motyvo t a i p pat n ė r a centro
darbas. B ū t e n t — visų padali
nių funkcijų patikslinimas ir
jų d e r i n i m a s tarpusavyje, sie
kiant bendrų rezultatų, ir rei
kalavo pertvarkymo.
Istorikė Dalia Kuodyte.
— K o k i o s p r o b l e m o s , per
tvarkant
centro
veiklą,
— Ką v e i k ė t e V. S k u o d ž i o J u m s y r a s u n k i a u s i o s ?
v a d o v a v i m o c e n t r u i laiko
— Iš pradžių m a n atrodė,
tarpiu?
kad centro veiklą organizuoti
— Esu istorikė, baigusi Vil galima paprasčiau, bet dabar
niaus Valstybinio universiteto m a t a u , kad biurokratiniai rei
Istorijos fakultetą. J a u gero kalai bent j a u kol k a s iš ma
kai prieš centro įkūrimą dir nęs a t i m s daug laiko ir jėgų,
bau Lietuvos politinių kalinių kurias būtų galima skirti
ir tremtinių sąjungos istorijos k o n k r e t e s n i a m darbui. Kūry
sekcijoje. Leidome „Laisvės binei veiklai gali ne tiek j a u
kovų archyvo" žurnalą, skirtą daug laiko likti.
pokario rezistencijos proble
Be to, per šiuos du mėnesius
moms. Po konfliktų Lietuvos dar n e su visomis problemo
gyventojų genocido ir rezisten mis suspėjau susipažinti.
cijos tyrimo centre mūsų leidy
Faktiškai centras dar nėra
binė grupė tapo tarsi alterna p e r t v a r k o m a s iš esmės, nes
tyviu centru, bendraminčių nėra priimtas naujasis įstaty
komanda, nudirbusia nemažą mas ir patvirtinti nuostatai.
darbų.
Šiuo metu visi diskutuojame
Išleidome 19 „Laisvės kovų aiškinamės, kaip geriau susi
archyvo" numerių, dvi knygas tvarkyti, kad, patvirtinus įsta
„Iš naujausios Lietuvos istori tymą, galėtume greičiau pra
jos", nemažai kitų knygų, pa dėti normaliai dirbti.
vyzdžiui: Justinas Lelešius —
Situaciją centre maždaug
Grafas, Lionginas Baliuke
vičius — Dzūkas „Dienoraš taip ir įsivaizdavau, todėl jočiai", Nijolė Gaškaitė. Dalia kio s u k r ė t i m o nepatyriau. Tik
niekada n e m a n i a u , kad tokios
Kuodytė, Algis Kašėta. Boni
sudėtingos bus kadrų proble
facas Ulevičius „Lietuvos par
mos. Vienok, jei y r a problema
tizanai 1944 - 1953 m.", „Ta
— y r a ir sprendimas.
da, kai žuvom dėl Tėvynės",
— Seime, svarstant J ū s ų
Andrius Dručkv „Laukit, su
k a n d i d a t ū r ą , kalbėjote, j o g
grįšim laisve n< ini", „Laisvės
n u m a t o t e mažinti darbuo
kovos 1944 - 1953 metais",
t o j ų s k a i č i ų . Kodėl tai b ū 
„Lietuvos partizanų kovos ir
tina? Kaip vykdote?
jų slopinimas MVD - MGB
— Peržiūrint visą struktūrą,
dokumentuose 1944 - 1953
šiek
tiek keisis ir etatų skaimetais" — sudarė Nijolė Gaš
čius,
j ų pasiskirstymas, be to,
kaitė, Algis Kašėta, Juozas
tikimės
įvesti ir kitokias darStarkauskas ir tt. Labai no
bo
formas,
organizavimą. Anrėtųsi, kad ir Centre dirbant,
tra
v
e
r
t
u
s
,
nė vieno, norinčio
ir vėliau, iš jo išėjus, būtų ga
ir
galinčio
dirbti, nesiruošiu
lima tą patį pasakyti.
atleisti.
— J a u pasipylė kalbos,
— Gal g a l ė t u m ė t e supašmeižtai, skundai spaudoje
žindinti su Jūsų vadovauir k i t u r a p i e J ū s ų ..buldo j a m o c e n t r o s t r u k t ū r a , plaz e r i n i " d a r b o stilių. P a k o  n a i s ?
m e n t u o k i t e tai.
—
Jau
perorganizavimo
— Skiriant mane i LGGRT įstatyme. Seimo priimtame
centro vadovės postą, žadėjau vasario 13 dieną, fiksuota, kad
profesionalų požiūrį ir į cent centro padaliniai taps deparrą, kaip „sustyguotą" ir efek t a m e n t a i s , šiek tiek keisis ir
tyvų mechanizmą. To padaryti žemesnioji s t r u k t ū r a , pavyzneįmanoma, neperžiūrint visų džiui. informacijos skyriaus ir
veiklos sričių, neperskirstant rezistentų
teisių komisijos
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Apačioj buvo dėžė, pilna
škaplierių, rožančių, šukų — ir galvą šukuoti ir į
plaukus įsmeigti. Paprastų ir su blizgučiais. Aš vis
norėdavau, kad ir man tokias nupirktų, bet m a m a
sakydavo, kad man dar per anksti, nors j a u buvau pie
menė kaip reikiant, net ir botagą j a u mokėjau nusivy
ti, bet šukoms dar buvau... Atėjo laikas ir toms. Kai
tėvui reikėjo išlėkti į Ameriką, o a š nenustojau jo
rėkusi, mama nupirko. Ir dar tokias, kokios man la
biausiai patiko, bet jos ašarų neuždengė. Rėkusi ne
nustojau, tik žiūrėdavau, kad m a m a nepamatytų, kad
savo rėkimu širdies jai neužduočiau.
O po ta sėdyne buvo ir kitokių daiktų, daiktelių. Ir
siūlų, ir adatų, ir virbalų, o pačiam dugne maldakny
gių, laikraščių ir kitokių knygų.
Tą dieną Škaplierninkas atvažiavo susirūpinęs.
Jam geras žmogus pranešęs, kad miestely jo laukia
žandarai. Norį jį labai lengvai paimti. Tai jis šį sykį
apsukęs per mišką ir norįs čia knygas palikti. Kitą
dieną nuvažiuos miestelin, ir tegu žiūri.
— Ne sykį nosis jiems nušluosčiau, nušluostysiu ir
dabar, -.-juokėsi Škaplierninkas

funkcijos, priklausomybė bus
peržiūrėta. Struktūros pritai
kymas konkrečiai funkcijai ir
yra pirmoji užduotis.
— Dabar d a u g e l y j e ben
drojo lavinimo ir aukštųjų
mokyklų mažai arba labai
atmestinai a i š k i n a m a Lie
tuvos
pokario
istorija.
Kaip, J ū s ų n u o m o n e , rei
k ė t ų sudominti m ū s ų mok
sleivius, studentiją, jau
nimą, pagaliau — pedago
gus?
— Problema neiškils, jei kal
bėsime ir rašysime tiesą. Žino
ma, be galo svarbu tinkamas
metodikos ir būdo pasirinki
mas. Turiu idėją, ir ne tik aš,
tačiau apie tai, matyt, kalbesime su Švietimo ir mokslo
ministerija. Viena aišku — pilietiškumo ugdymas yra žy
miai platesnė sąvoka, nei isto
rijos mokymas ar dėstymas.
— Spaudoje b u v o rašyta
apie s u n a i k i n t a s , t.y. pa
gražintas k a m e r a s buvu
siuose KGB r ū m u o s e . Kaip
b u s tvarkoma ši problema?
— Pirmiausia turi būti nor
maliai sutvarkytas Genocido
aukų muziejus. Drįstu teigti,
kad kol kas jo nėra. To, kas
sunaikinta, nebeatkursi. Ta
čiau galime prašyti ir reika
lauti toliau nebeniokoti, t.y.
perduoti centrui d a r neremon
tuotą buvusio KGB pastato
dalį šalia muziejaus. Gal ir
naivu, tačiau vis dar tikiuosi,
kad toji problema bus išspręs
ta.
— Kaip
įsivaizduojate
naująjį G e n o c i d o a u k ų mu
ziejų?
— Tai labai specifinis mu
ziejus — tiek savo patalpų,
tiek fondų struktūra, tiek
emocine bei dvasine prasme.
Todėl ir jį rengiant būtinas
ypatingas j a u t r u m a s , pasiren
kant išraiškos priemones. Ma
nyčiau, kad tai turėtų būti in
formatyvus muziejus, pasirenkant labai subtilias, taupias vaizdines priemones ir
akcentus.
— Ką g a l ė t u m ė t e pasaky
ti apie l e i d y b ą J ū s ų vado
vaujamame centre?
— Svarbiausia — nedaryti
naujų klaidų. Visų pirma
turėtų keistis leidybos kryptys, plėstis tyrinėjimų ratas,
Bandysim parodyti visą priežasčių ir pasekmių, kovų ir
prisitaikėliškumo, išdavysčių
ir didvyriškumo, egzistavusių
50 metų, įvairovę, stengsiuosi
istoriniams žurnalams ir knygoms atrinkti pačias aktualiausiąs temas. Leidyba centro
veikloje turėtų užimti pakankarnai rimtą vietą. Tik 30 procentų leidinių bus populiaraus, beletrizuoto pobūdžio.
Centre, mano supratimu, turetų būti kaupiama visa tai,
ką Lietuva pergyveno paskutiniosios okupacijos metais,
Galbūt iki šiol centras užsiėmė aiškiai per smulkiais uždaviniais, buvo galima jausti

didelį atotrūkį nuo visuome
nės, nuo tautos.
Tiesą sakant, tokia leidyba,
kokia buvo centre, manęs ne
tenkina. Tai pasakytina tiek
apie tematiką, tiek apie darbo
organizavimą. Numatome tu
rėti leidybos skyrių, kuris pa
rengtų leidinius iki spaus
tuvės. Tai išeitų gymiai pi
giau, o, be to, maloniau. Kita
problema — temat nės kryp
tys. Leidiniai turėtu būti aiš
kiau orientuoti į skaitytoją —
moksliniai, istorinė- publicis
tikos. Kai kam, pavyzdžiui,
nepatinka, jog siekiama paro
dyti, atskleisti tiesą net tuo
atveju, kai ji — nemaloni,
skaudi, nuvainikuojanti. O aš
esu įsitikinusi, kad iki galo
neišsakyta tiesa ir kelia pas
m u s tiek painiavos, nesusipra
timų, konfliktų. "
— Į k o k į skaitytoją b u s
orientuojamas
naujasis
centro žurnalas? Kaip j i s
vadinsis?
— Centro žurnalas vadinsis
„Genocidas ir rezistencija". J o
bus leidžiamos dvi serijos: „A"
ir JB". „A" serija — rimti isto
rikų
darbai,
dokumentų
spausdinimas. „B" serija — is
torinė publicistika platesniam
skaitytojų ratui. Tikiuosi, kad
toks atskyrimas turės pras
mės.
— G r u p ė buvusių disi
d e n t ų , politinių kalinių,
g e o l o g ų , geografų ir k i t ų
profesijų asmenų kreipi
m e s i į prezidentą, S e i m o
p i r m i n i n k ą ir ministrą pir
m i n i n k ą teigia, kad J ū s —
cituoju: „...net nepasitarusi
s u žurnalo T a u t o s atmin
t i s ' redkolegija ir neatsi
ž v e l g d a m a į tai, kad žur
n a l a s t u r i nemažai prenu
meratorių, keletą sutarčių
d ė l jo platinimo, valdingai
n u t a r ė tolesnį to žurnalo
leidimą nutraukti, o j o re
d a k t o r i ų skubiai atleisti".
Mano, kaip vadoves, pareiga
ir teisė vertinti dirBamus dar
bus. Pagal įstatymą aš atsa
kau už tai, kas leidžiama cen
tro vardu. Tai, koks buvo šis
žurnalas, manęs netenkino. O
valdingai ar švelniai jo leidybą
nutraukiau, palyginkime tai
su centro kūrimu ir buvusios
vadovybės skyrimu.
Trumpai tariant, finansiškai
„Tautos atmintis" buvo nuos
tolinga. Suprantu, kad tai bu
vo numatoma, bet ir nuosto
liams y r a riba. Jei iš 1,000 litų
atsiimama tik 10 litų — tai
savaime kalba ne tik apie fi
nansinius nuostolius.
— S u k u o numatote ben
dradarbiauti?
— Centras jau tariasi dėl
bendradarbiavimo su Lstorijos
institutu, Vytauto Didžiojo
universitetu, paminklosaugi
ninkais, Saugumo departa
mentu, Seimo komisija, vado
vaujama A. Stasiškio. Tai tik
pradžia — tikimės, kad cent
ras iš tiesų taps centru, kuris
bus patrauklus visiems, norin

Man jis labai patikdavo. Niekada nebuvo susirau
kęs, visada ką smagaus pasakydavo, visada kokį sal
dainį kišenėje turėdavo, o jeigu apsinakvodavo, tai vi
sokių atsitikimų pripasakodavo, o kartais net ir kokią
pasaką man pasekdavo. Aš j a u skaičiau, tai jis vis
pradėdavo:
— Va tos pasakos tai jokioj knygoj nerasi. Jos dar
niekas neparašė.
Išsižiojusi klausydavau tų jo pasakų. Buvo visokių.
Apie pelytę su skambučiu, apie moterį, kuri naktį pa
siversdavo meška, apie vilką, kuris knygnešiams gerą
kelią rodydavo, o žandarą paklaidindavo pelkynuose.
Ir dar visokių kitokių. Kas dabar jas neatsimins.
Apsinakvojo ir tada. Tėvas su glėbiu knygų nuėjo į
klėtį, Škaplierninkas davė saldainių kiek tik galėjau
apgniaužti. Sakė, kad pati visus pasitaupydama suvalgyčiau, kad piemenim neišdalinčiau. Severiukas
tada nebeganė, jau pusberniavo, palindęs po vežimėliu
viršun žiūrėjo, paskum ant brikelio dugno sumintus
šiaudus pasklaidė.
— Ko tu dabar čia ieškai? — paklausė Škap
lierninkas.
. — Knygoms vietos, — atsakė tas po vežimėliu
gulėdamas.
Niekas kitas nesugalvojo, o jis sugalvojo. Severiuko sugalvojimas patiko ir Skaplierninkui, ir tėvui. Jie
nuvažiavo brikelį į daržinę, o arklį paleido į kluoną

tiems dirbti šioje srityje.
— Ar prisidės išeivijos
lietuviai?
— Manyčiau, kad taip. J a u
tarėmės dėl bendrų darbų su
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybos pirmininku B.
Nainiu, su Tautos fondo atsto
vu N. Kitkausku.
Šiandien, balandžio 29 d.,
Kaip ypatingą reiškinį mūsų įsigalioja Tarptautine sutar
istorijai ir kultūrai išskirčiau tis, kuria pasaulio valstybes
Tautos fondo inicijuotą ir vyk pasižada ne tik negaminti ir
domą Gyvosios atminties pro nesandėliuoti cheminių gink
gramą, kuriai vadovauja R. lų, bet jau turimus sunaikinti
Razgaitienė. Dabar gal dar ne šio dešimtmečio būvyje.
visai gerai suvokiame jos
Tai nemažas laimėjimas,
reikšmę ir svarbą. O j u k tik po kuriuo vertėtų džiaugtis, jei
kruopelę renkama gyvoji išei gu ir čia nebūtų, kaip mūsų
nančios kartos atmintis padės liaudis sako, „musele įkritusi į
kurti autentišką to mažo lo rūgusį pieną..." Kaip buvo ga
pinėlio prie Baltijos j ū r o s isto lima tikėtis. Rusija vel velkasi
riją. Net vaizdajuostėse fik iš paskos. Praėjusį penkta
suoti žmonių veidai, akys. bal dienį Rusijos Durna atsisakė
sai, nekalbant apie patį pa ratifikuoti
sutartį.
priža
sakojimą, yra vertybė ateities dėdama vėl klausima svarsty
Lietuvai.
ti ateinantį rudenį. Tuo tarpu
LGGRT centras nori bendra JAV Atstovų rūmai, po ilgo
darbiauti ir bendradarbiaus delsimo, diskusijų ir partinių
šiame darbe su Tautos fondo ginčų, 74 balsais už ir 26 bal
žmonėmis. Visi dar galvosime. sais prieš, nubalsavo Ameriką
kaip tai daryti greičiau ir įjungti į kitų susipratusių val
stybių, uždraudusių chemi
efektyviau.
Prašytumėme visų, galinčių nius ginklus, tarpą.
m u s paremti knygomis, nuo
JAV yra
sepyniasdešimt
traukomis,
prisiminimais, penktoji valstybė.
sutikusi
mums juos atsiųsti. Kaip ten jungtis į 164 tautų būrį, kad
ka skaityti ir girdėti, dalis jau pasaulis taptų saugesnis. Rei
nosios kartos lietuvių nebesi kia
pripažinti,
kad
tas
domi savo šeimos, giminės, įsijungimas
taip pat turėjo
tautos praeitimi, istorija. Jų praeiti nemažai kliūčių ir
tėvų, senelių sukauptos biblio įvykęs faktas yra laikomas
tekos, prisiminimų rankraš prezidento Clinton
dideliu
čiai, nuotraukos k a r t a i s atsi laimėjimu, mokėjus patraukti
duria sąvartynuose ar ati ir respublikonų partijos bal
duodami į makulatūrą. Todėl sus. Čia daug padėjo buvęs Se
ir kreipiamės į visus tautie nato narys ir Clinton oponen
čius, prašydami dovanoti ar tas praėjusiuose
preziden
paaukoti mums reikalingą is tiniuose rinkimuose — Bob
torinę medžiagą. Norėtume Dole, bei respublikonų daugu
daugiau sukaupti
faktinės mos vadas Senate Trent Lott
medžiagos apie J ū s ų gyveni (R-Miss). Amerikos Atstovų
mą pabėgėlių stovyklose, pra rūmų nerangumas yra kiek
dėjus kurtis svetimose vals nesuprantamas ir dėl to, kad
tybėse, apie Jūsų veiklą prieš JAV kaip tik pradėjo akciją
sovietų okupaciją ir t.t., ir ją sustabdyti cheminių ginklų
pradėti nuodugniai tyrinėti.
gamybą ir sunaikinti jau tu
Ir dar vienas m ū s ų prašy rimuosius. Tos akcijos vienas
mas: jeigu kas nors turite la uoliausių rėmėjų buvo prez.
bai retai bevartomą ar mažai Ronald Reagan.
reikalingą Bostone
išleistą
Pirmą kartą tarptautinis
Lietuvių enciklopediją, pado įstatymas, pavadintas „Genevanokite mūsų LGGRT centro va Protocol" buvo pasirašytas
bibliotekai. Mūsų istorikams, 1925 metais. Juo draudžiama
praeities tyrinėtojams ji yra vartoti
cheminius
ginklus
labai reikalinga, ieškant duo karo metu. bet nedraudžiama
menų ir žinių apie išeivijos lie juos gaminti bei sandėliuoti.
tuvius, prieškario Lietuvą ir (Tai bent logika') Dėl to pa
t.t. Būsime labai dėkingi. Mū saulyje buvo nuolat lenkty
sų adresas: Lietuvos gyven niaujama, kas pasigamins ir
tojų genocido ir rezistencijos sukaups daugiau cheminių
tyrimo centras Didžioji gt. Nr. ginklų arba medžiagų jų ga
17/1, Vilnius.
mybai. Pagal naująja sutartį,
Be jūsų pagalbos m u m s bus kiekviena valstybė turi regu
labai sunku dirbti.
liuoti ne tik tų medžiagų im
Norėčiau padėkoti visiems portą, bet ir eksportą. Sudary
politiniams kaliniams, trem ta tarptautinė komisija turi
tiniams ir kitiems žmonėms, teisę daryti periodiškus patik
ištisus trejus metus budėju rinimus, ar tikrai sutarties
siems prie KGB archyvų durų signatarai laikosi jos nuos
ir neleidusiems išvežti bylų, tatų.
išsaugojusiems tai, kas dar
Be Rusijos s įtartį atsisakė
yra likę, tyrinėtojams.
pasirašyti Irakas. Libija, Syri— Dėkojame u ž pokalbį. ja ir Šiaurės Korėja. Tikima,
Linkime s ė k m ė s .
kad visos šios valstybės turi
Kalbėjosi cheminių ginklų arba bent
M. J a k i m a v i č i e n ė

Man labai rūpėjo pamatyti, ką jie darys, bet jau
reikėjo varytis karves. Išsivariusi čiulpdama saldainį,
o vakare parginusi, tuoj nubėgau į daržinę, pažiūrėti,
ka jie padarė. Brikelis tebestovėjo kaip stovėjęs. Apsu
kau, apžiūrėjau, bet nieko nebuvo nei pridėta, nei
atimta. Galvojau, kad jie dirbs rytoj, ir aš parginusi
rytgonės pamatysiu, ką ir kaip jie daro, bet parginusi
neberadau nei Škaplierninko, nei brikelio. Jis jau
buvo išvažiavęs. Tik vėliau Severiukas paaiškino, kad
jie įdėjo brikeliui antrąjį dugną. Sakė, kad brikelio
šenai buvo beveik per sprindį nuleisti, kad nebūtų ma
tyti sijų, tai jis ir sugalvojo, kad t a s sijas reikia ir iš
apačios uždengti. Taip pasidarė skrynia, į kurią galėjo
kažin kiek knygų sukrauti. Prieiti tereikėjo įtaisyti
brikelio dugne kelias pakeliamas lenteles. Ir kam
galėjo į galvą ateiti, kad taip padaryta. Pasakė, bet
liepė persižegnoti, kad liežuvį laikysiu už dantų. Ir lai
kiau. Paskum visiškai net užmiršusi buvau. Ir dabar
turbūt pirmą sykį įsižodau. Bet dabar ir nebesvarbu:
niekas knygų taip nebevežioja. Ir tėvo, ir Škap
lierninko seniai nebėra. Ir Severiukas jau pas
Viešpatį. Turi būti pas Viešpatį k a r t u su kitais kan
kiniais. Teisybė, jis kai kam ir brūkštelėdavo. Ir tams
ta pats matei, kaip tada agitatorius iš Staškaus išjodino, bet nemanau, kad Viešpats už tokius darbus
žmogų smerktų. Greičiausiai, kad tik nusijuokia. O
jeigu ir nesijuokia, tai švnsnio vareu a r gali sulaikvti.

Danutė

Bindokienė

Rusija vėl velkasi
iš paskos
gali jų greitu laiku pasigamin
ti. Dabar jau rasta pakanka
mai įrodymų, kad Irakas
Persų įlankos karo metu nau
dojo cheminius ginklus prieš
JAV kariuomenę. Iš dalies tai
patvirtina ir to karo veteranų
neišaiškinti susirgimai, pasi
reiškę net po kelerių metų.
Kaip ir kitos minėtos val
stybes, Irakas neprisipažįsta
turėjęs cheminių ginklų.
Vienintelės dvi valstybės,
paskelbusios, kad turi chemi
nių ginklų, yra Rusija ir Ame
rika. Kadangi JAV j a u sutiko
jungtis į tarptautines pastan
gas sustabdyti tų pavojingų
ginklų plėtrą. Rusija savo del
simą motyvuoja lėšų stoka.
Nors sutartis įpareigoja pa
dėti kiekvienai valstybei ap
sivalyti nuo cheminių ginklų
atsargų, vienok Rusija tvirti
na, kad tos paramos neuž
teksią. Kad būtų sunaikinta
40,000 tonų cheminių ginklų,
sąskaita sieksianti apie 5 mili
jardus dolerių Tuo tarpu Ru
sija negali net svajoti apie
naujas išlaidas, kai jau keli
mėnesiai milijonams valstybės
tarnautojų nemokamos algos.
Antra vertus. Dūmos dau
gumą sudaro senosios komu
nistų partijos pasekėjai, kurie
norinčius jungtis į tarptautinę
sutartį kaltina nepatriotišku,
dar vienu nuolaidžiavimu ar
pataikavimu Vakarams.
Ką Rusija praranda, nepasi
rašydama sutarties? Visų pir
ma balsą jos narių sprendi
muose. Jai taip pat gali būti
taikomos įvairios sankcijos,
verčiama įsileisti tarptautinę
inspektorių komisją, gali būti
daromi kitoki spaudimai. Ta
čiau Ian Kenyon, kuris yra
sutarties planavimo ir įsi
galiojimo komisijos pirminin
kas, mano, kad Rusija per il
gai neiškęs, nereikalaudama
aktyvios rolės sutarties daly
vių tarpe. Jos prestižas pa
saulyje ir taip nėra labai
aukšto lygio, tad neigiami at
siliepimai bei nuomonė dėl
šios sutarties nepasirašymo,
privers netolimu laiku klaidą
atitaisyti. Be abejo, bus pada
ryta nuolaida ir Rusija priim
ta į narių tarpą išskėstu
glėbiu, kaip stengiamasi jai
pataikauti NATO plėtimosi
reikalu. Rusija visuomet gau
na tai, ko nori. nes pasaulis už
jos nugaros tebemato buvu
sios Sovietų Sąjungos grės
mingą šešėlį.
Reikia manyti, kad Maskva
sutiks nusileisti ir įsijungti į
šios sutarties narių gretas.
Tuomet galbūt sumažės pavo
jingų ginklų atsargos ir Kara
liaučiaus srityje.

Severiukui tokių išmonių niekada netrūko. Jeigu, kuri
nors Viešpačiui ir būtų nepatikusi, tai ir už tą enkave
distų rankose šimteriopai atkentėjo. Kad tėvas knygų
turi, visi žinojo, nes nuo žmonių neslėpė. Kitiems pa
sakydavo, ką yra išskaitęs, o jeigu kas norėdavo pats
paskaityti, irgi negailėdavo. Kai visi žinojo, tai ne
galėjo nežinoti ir žandarai. Ne sykį buvo ir atlėkę
paieškoti. Nerado. Tėvas nepyko. Buvo visada manda
gus. Parodydavo rusiškas knygas. Turėjo ir rusiškom
raidėm išspausdintą lietuvišką maldaknygę. Parody
davo ir tą. Vis tiek jie pasidairydavo po stalčius, po
spintas. Nueidavo į klėtį. į daržinę, atidarydavo moti
nos skrynią, pasirausdavo. Vieną sykį net ant krosnies
užsikorė, iš rieklos pliauskas išėmė, bet niekada nieko
nerado. Sykį Škaplierninkas atvežė knygų, tėvas jas
pasidėjo į savo vietą, o man paliko kalendorių. Aš jau
gerai paskaičiau, tai mano pareiga buvo kiekvieną
dieną paskaityti ir pasakyti, koks bus tą dieną oras.
Paskaičiusi ora. skaitydavau ir dauinau Žandarams
kas nors pasakė, kad buvo Škaplierninkas. Ką tik pa
valgė pusrytį nusivalem stalą, o aš pasiėmiau kalendo
rių, kai į kiemą lieke žandarai. Kitą sykį atvažiuodavo
ar raitas atjodavo tik vienas, o tą sykį buvo trys.
Tėvas sake. kad iš Grinkiškio talką pasitelkė. Mama
riktelėjo, kad šiepčiau
Bus daugiau'
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ANTANAS DUNDZILA
Tęsinys
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GREIT
Spalio pabaigoje elegan kantrybę visos nakties sėdė
PARDUODA
tiškame, baltutėliame voke jimui nuobodžiai ūžiančiame
REALMART II, I n e
6602 S. PuUski Rd.
gavome kvietimą į Stokholmą, lėktuve.
ChicagO,IL 60629
į premijos iškilmes. Aišku, ne
— Žiūrėk, judviejų universi
RE/MAX
j Švedijos karaliaus dalyvavi teto nuotrauka, — pasakė Al
REALTORS
mu pagerbiamą apdovanojimo dona. — Ir dar tas paminklas!
(773)586-5959
BALYS BUDRAITIS
akademiją, bet vis tiek \ kitas, — pridėjo.
(708) 425-7161
Broker Associate
antraeiles iškilmes Švedijos
• **
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
sostinėje. Ta pati didžioji iš
R I M A S L. STANKUS
Nuotrauka žurnale mano
priemiesčiuose Suinteresuoti
kilmė tradiciškai yra ruo sąmonėje pabudino anuos stu
skambinkite
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
šiama gruodžio 10 d., Alfredo dijų laikus. Ten tada mudu su
BUDRAIČIUI
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
Nobelio mirties dieną.
Bus. 773-5*5-6100
Prisimenu, į Liucijos laido
• Perkame ir parduodame namus
Jonu susipažinome, susidrau
Liucija stud: avo mokslo is
— Taip. taip! Aš norėsiu tą
Pager 773-308-0307
F«x. 773-S8S-3997
Jau pats Švedijos Kara gavome. O dabar, va, po tiek tavo iškilmingą Liucės" ta toriją. Ši jos studijų sritis tuves automobilį vairavome
• Pensininkams nuolaida
liškosios mokslo akademijos metų, skrendame \ jo Nobelio rimą išgirsti!
pradžioje mucu stebino, nes daug lėčiau, daug atsargiau.
kvietimas maloniai džiugino. gavimo iškilmes.
MISCELLANEOUS
— Mielai! — šūktelėjau, lin gimnazija isterijos pamokose Tyiedami abu rymojome prie
MISCELLANEOUS
Su žmona jį vartėme ir
Prisiminė tas, universiteto guodamas taurę. — Parepe buvo įkalusi daugiausia tik uždaro karsto laidotuvių ko
skaitėme kelis kartus. Tą patį aikštelėje stovintis, gan įspū tuosiu ir iškilmingai išskie karalių vardus bei karus. Liu plyčioje ir vėliau bažnyčioje.
ELEKTROS
TAISOME
vakarą paskambinome Kerė- dingas paminklas, didokas menuosiu!
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
cija tačiau savo studijų šaką Abu, nuleidę galvas, ėjome
SKALBIMO
IR DŽIOVINIMO
nams:
Turiu Chicagos miesto leidimą.
nuo gėlėmis apkrautos jos
kelių statulų ansamblis. Jono
Kai vėliau vakare linksmi tuoj pati įtikinančiai apgynė:
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
MASINAS,
ŠALDYTUVUS.
— Jonai, ačiū už kvietimą, dėmesį ten traukė galvutę skirstėmės namo, mes su Liu
— Čia nieko keisto! Žiūrėkit, karsto duobės.
garantuotai ir sąžiningai.
ŠILDYMO SISTEMAS,
773-779-3313
— linksmas, garsiau negu pa pasukusi, į skrendantį paukštį cija buvome dar kartą šnek kambario duris galima pritvir
Kai po laidotuvių grįžome į
VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
KLAUDIJUS PUMPUTIS
prastai, kalbėjau į telefono žiūrinti, gražios mergaitės telėję ir aš turėjau užsirašęs tinti akmens amžiaus plaktu universitetą, paminklo kurį
H.Deckys
ragelį, kai, šalia stovėdama figūra. Jis vis sakydavo, kad jos
telefoną.
Diktuodama ku, ar ne? Bet taip pat galima laiką vengėme.
Tel. 773-585-6624
AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
Aldona, mane tramdė: „Ne ta figūra visai panaši į su mu numerį ji man priminė, kad tai daug geriau padaryti su
— Sukim pro čia, — pirmą
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
taip garsiai! Ko taip šauki?..." mis studijuojančią Liuciją:
Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. Auksė
būtinai turiu ją supažindinti šių laikų įrankiais. Čia kaip dieną sugrįžus pasakiau.
S. Kane kalba lietuviškai.
Dependable lan.dsca.ping 4
— Malonu, malonu girdėti,
tik glūdi žmogaus veržlumas
— Gerai, sukim, — pritarė
— Tu tik įsižiūrėk, tik gerai su Jonu.
FRANK ZAPOUS
lawn
maintenance help wanted
kad jau gavote... O ar tie įsižiūrėk! Ten tikra, prieš
„Maloniausios yra tos mi kurti, intelektas galvoti ir Jonas ir mudu nužings
3208 1/2 W«*t 95th Street
in
Oak
Lawn area. Eam up to
švedai tavo pavardę taisyklin pusšimtį metų nulieta, Liuci nutės, kurioms trūksta pasku dirbti! O intelekto ugdymui niavome visai kitu, mums
Tel. (708) 424-8654
$300
per vveek
(773)581-8654
gai išrašė?
ja! Aš tavo vietoj prie jos kojų tinių
minčių",
pagalvojau reikia kultūrinio nusiteikimo, neįprastu, universiteto taku.
Tel.
773-284-0491
— Visai be klaidų, — atneščiau gėlių...
Gal po savaitės mūsų drau
grįžęs į namus, kai mane ėmė reikia pažinimo, patirties. Tai
skubėjau užtikrinti. — Klau
J K S CONSTRUCTION
— Turbūt ji tau rūpi dau maloniai svaiginti miegas. Bu yra mokslo istorijos užda gų grupė susimetė vaišėms.
syk, mums reikia žinoti, ar tai giau, negu man, — atsikal vau tikras, kad tų minučių vinys!
„Shingle" stogai ir visų rūšių
Nuotaika buvo rimtoka. Aiš
apkalimai (siding): medžio,
nuoširdus jūsų kvietimas, ar binėjau. — Jeigu kada pama bus daugiau.
BE
— Kažkur skaičiau, kad ku, prisiminėm Liuciją. Tą pa
M M t a a t J a M M M a a , ieško darbininko,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
tik šiaip sau?
naujos mokslo šakos subrendi vakarę, su Jonu grįždami į
tysiu gulinčią puokštę, tai
* **
kuris gautų vietą gyventi veltui už namo
draudimą. R. J a n k a u s k a s ,
— Na, aišku, kad nuoširdus! žinosiu, kas čia slaptai
mas žymimas tos Šakos istori bendrabutį, stabtelėjome prie
priežiūrą, valymą ir mažus remonto
Jono,
mano
ir
Liucijos
drau
tel. 630-969-2658
— telefono vielomis atskriejo lankėsi.
darbus +$5 į vai. u i "tandseaping" daitoą:
krautuvės
vitrinos.
jos parašymu, — kapitulia gėlių
gystę
matė
ir
kiti,
bet
mes
vi
žoles pjovimą, kiemo valymą, aplinkos
atsakymas. — Kas čia per
Abiem atėjo ta pati mintis.
— Na, na... Aš jokiai statu sai nesijaudinome. Nėra abe vau.
HOUSE FOR SALE
tvarkymą KrekMKM. 200444-2373
idiotiškas klausimas?
Mudviejų su Jonu inžinerija Nupirkome puokštelę gėlių ir,
By ovvner. Homer Twp. near
lai gėlių neklosiu, tai jau bus jonės, kad Liucija man patiko.
— Jei nuoširdus, tai nenus tavo darbas. Juk tu vis dai
1 aere, 3 bdrms, 3 baths,
Aš jos draugyste kažkaip ir Liucijos mokslo istorija tapo ja nešini, nukeliavome prie Lemont.
2 tireplaces; 2 decks, fam. rm.,
tebkite: mes skrisime i tavo nuoji, kad „... reikia skaičiuoti
paminklo.
Man
buvo
neramu,
viena
kitą
papildančiu
deri
didžiavausi. Man atrodė, kad
game rm., hardwood fl. $234,900
Subrendusi, darbšti ir nuoširdi
premijos šventę! Tokios progos tilto struktūrą, o man akyse
Tel. 708-301-3259
kitų studentų aplinkoje ji mu niu. Su Liucija buvo visiškai tamsoje drėko akys. Mačiau,
moteris,
legali JAV gyventoja, ieško
negalim praleisti. Juk niekas moters figūra..." Cha, cha,
natūralu kalbėtis mūsų stu kaip Jonas irgi giliai at
du su Jonu kažkaip puošia.
žmogaus pensininko amžiaus, kurį
iš draugų Nobelio tikrai dau cha...
sikvėpė.
Pakelyje
puokštę
pa
galėtų prižiūrėti- globoti jo namuose.
Po daugelio metų ir Jonas dijų temomis. Bendruosius
giau negaus!
Statula tikrai buvo panaši į pasisakė, kad jis irgi į ją ne griežtųjų mokslų dėsnius ji sidalinome pusiau.
Vairuoja nuosavą automobili.
— Tai bus puiku, labai pui tą mudviejų studijų draugę.
gerai
suprato,
į
juos
reaguoda
Skambinti
tel. 773-436-4943 Rita.
—
Čia,
prie
mūsų
drau
ku, — su jam įprastu san Kai kartąją prie paminklo nu- tik kaip į draugę pažiūrėdavo. vo. Ji domėjosi mudviejų kur gystės paminklo, tau gėlių, —
tūrumu atsakė Jonas. — Stok sivedėm ir statulą parodėm, ji Tačiau tuo metu mūsų pa sais, retkarčiais pasiteirauda pusbalsiu pasakiau.
žįstamų studijų tarpe buvo tik
Pay upto $20 per hr.;
holme, per svečių priėmimo patenkinta šypsojosi:
— Liucija, čia nuo mudviejų,
kelios aiškios porelės. Visiems vo apie vieną ar kitą dalykėlį.
Southvvest area banquet
to start immediately.
komisiją aš jums užsakysiu
O
mes
iš
jos
sužinodavome
vi
— Puiku! Štai ir paminklas kitiems rūpėjo studijos, pra
Liucija..., pasakė Jonas ir su
faciHtyhasopeningsforpart
viešbutyje kambarį. Kai jau man jau stovi! Tik dabar
Check every vveek;
sokių istorijos deimančiukų, glaudė abi puokštės dalis vėl į
time vveekends. housekeeping,
žinosi tikslią atskridimo datą, reikės ilgesnius plaukus už mogos ir, bent mudu su Jonu, apie kuriuos mums skirti va vieną.
health insurance.
vvaitress, dshvvasher.
tuoj man paskambink. Mes į siauginti ir būsime kaip dvy apie flirtus negalvojome. Ne dovėliai nerašė.
Tada jis atsisuko į mane ir
buvo nė minties, kad dėl Liu
Stokholmą išvyksim anksčiau, nukės seserys!
Tel. 70*388-1703
Tel. 8 4 7 - 4 3 7 - 9 9 4 1
cijos mudu savo tarpe var- — Ar žinai, kas yra nadiras? jam neįprastu, šiurkštoku bal
apie savaitę prieš visas iš
* • *
su pasakė:
žytumės. Kai plepalai apie — šypsojosi Liucija.
kilmes. Ten bus man priva
Tas
žodis
mano
ausyse
nus
— Daugiau šito paminklo
mūsų trijulę pasiekė Liucijos
lomų visokių priėmimų, susiti
Su Jonu universitete jau bu ausis, ji nesivaržydama trau kambėjo kaip „eliksyras" ir nebevengsime! Tik pagalvok,
MOLD MAKING
kimų, repeticijų. O judu at vome gerokai pasivarę ir susi
buvau besakąs, kad čia kas kokie mudu kvailiai ir bailiai!
kė
per
dantį
mudu
abu:
Leading
manufacturer
of prectsion injection molds is seeking
skridusius pasitiksiu.
draugavę, kai mudviejų akira
nors iš gydomųjų balzamų, gal
Jis dar sugriebė mano ranką
trte folbvving qualified, experienced individuate:
—
Iš
tikrųjų
judviem
sakau,
Kai
išjungiau
telefoną, tyje atsirado Liucija. Iš tolo,
" E D A I OPERATOR
esate patys gražiausi vyrai vi žiedų sultys kvepalams. Ne virš alkūnės:
būsimos kelionės ir iškilmių studentų būryje aš ją buvau
laukdama mano atsakymo,
"E.D.M.TRAJNEE
— Su šitom gėlėm mūsų
same
universitete.
Tik
gaila,
- MANUALĄ NC LATHE OPERATOR
rūpesčiai jau viešpatavo mūsų pastebėjęs, bet tada mes dar
Liucija gyvai aiškino:
vengimas apie ją kalbėti, ją
kad
nesate
patys
gudriausi,
"MACHMST
nė nesisveikinome. Oficialiai
namuose:
—
Aš
tik
vakar
išgirdau,
tai
prisiminti pasibaigė! Liucija
" LEAD MOLD MAKER
nes, geriausiu atveju, aš ga
pažinčiai
atsirado
proga
vie
— Nepaklausei, ar jie ba
astronomijos sąvoka. Nadiras! buvo mudviejų draugė. Jos at Our toolrooms are bright, clean, smoke-free, well venolated and A/C
lėsiu
ištekėti
tik
už
vieno
iš
linius rūbus pirksis Stok name suėjime. Kai ten pasi jūsų... 0 kas tada atsitiks su Beveik romantiškai skamban minimo nėra ko slėpti! Va, with modem, up to date eauipment. We offer competitive wages,
exellent benefrt pkg.. (10 pd. holidays, vacation, profit sharing, 401K plan,
holme, ar vešis iš čia, — prie rodžiau, svečių dalis jau buvo mūsų trijule?
tis žodis! Tai priešingas taš aiškiai, draugiškai čia ir jai ir sec.125
med. & dep. care exp. plan, health ins., ete J and overtime.
susirinkusi.
Kambario
gale
kaištavo Aldona. — Juk ten
kas zenitui. Zenitas yra virš tau sakau: „Liucija"! Ištark jos COMMAND OF THE ENGLISH LANGUAGE A MUŠT. Please contact:
— Kas atsitiks? — leidomės
karališkas pokylis, priėmi stovėjo, galvutę gražiai pasu į tą
NORTHWESTERN TOOL & DIE
erzel,: - Ogi tas, už kurio ^ s ų galvų, o nadiras - taip vardą ir tu!
kusi,
su
kažkuo
kalbėjosi,
Liu
3445 W. Howard S t
mai... Žiema Stokholme gali
at d a n g a u s s W i a u t e bet po
—
Liucija,
Liucija...,
—
aš
Skokie, Tel. 847-677-9280
'
būti šalta. Visai nežinau, ką cija. Kai pasisveikinęs pasa netekėsi, galės pasipiršti tai P
mūsų kojomis, kitoje planetos pakartojau beveik iškilmingai,
or
reikės man su rūbais daryti, kiau savo vardą ir pavardę, ji statulai. Ji šiaip jau šaltokai pusėje!
375 Renner Drive
kaip
tada.
susipažinus,
tačiau
atrodo, bet labai ištikimai čia
draugiškai šypsojosi:
Elgin, Tel. 847-697-2030
šitokia šventė...
Atsimenu, mūsų studentų akių į statulą nekėliau. Jos
E.O.E. PRINCIPALS ONLY
— Puiku, būsime pažįstami, stovi, niekada iš šios vietos suėjime ji skaitė pranešimą iš vardas skambėjo melodingai,
— Nobelio iškilmės, tai kaip
; kokia pasaka. O vienoj pasa — tačiau visiškai nesiskubino nepajuda, neišvažiuoja namo. mokslo istorijos srities. Pas švelniai. Jį tariant, man buvo
koj žinai, pats karalius visai pasakyti nei savo vardo, nei Tokią žmoną turint, jokio kito kaitėlė visiems patiko, buvo liūdna ir nesuprantama, klai
ramsčio gyvenime nereikės!
nuogas vaikščiojo... Ir tu ten pavardės.
ku. Jutau, kai Jonas tuo metu
— Į inžinerijas įbridę, tiek mokslo keistenybėmis bei hu
— Ir man malonu, — sten
galėsi vaikščioti, kaip pasakų
perpinta. Mudu su Jonu paleido mano ranką.
apie gyve jmoru
a
tikinom
karalienė' — čia siurbtelėjau giausi atsilyginti. — Tik aš judu ir suprantateLyg
nė kine
i
> k a d * Panešimą
Mūsų atneštos gėlės prie Knygos
nimą.
Kvailystė!
siunčiamos
Jūsų
pasirinktai
dar
nežinau,
kaip
į
tave
kreip
: gurkšnį kokteilio ir sprukau iš
t
buvę'
išverstų
į
anglų
kalbą
ir
Liucijos
statulos išgulėjo apie
niekad
nebūtumėt
buvę
bibliotekai
arba
privačiam
asmeniui
į Lietuvą,
tis...
kambario.
BVt statula? galima visad P f j ^ * inžinerijos studentų savaitę. O pažadą ištesėjome.
0.59
sv.,
minimumas
$25.00.
—
Paprastai
mane
Liuce
va
—Buvau užmiršus, kad apie
Apie mudviejų draugystę su
žurnalą.
apsirengimą su tavim negali dina. Tačiau iškilmingomis gėles nešti, dieną naktį ją lan
Liucija vėliau žinojo mūsų
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO,
ma rimtai pasikalbėti, — jau progomis galima kreiptis Liu kyti! — bandėme gelbėti savo — Ei, žinot, kas pasidarė su žmonos. Jos abi tą draugystę komercinės siuntos.
logiką, kuria ir patys ne
versdamas profesinį žurnalą, cijos vardu...
mano straipsniu? — vėl be suprato.
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo
— O kaip dabar, susi tikėjome.
išgirdau Aldonos balsą.
veik girdžiu, čiauškant Liu
Baig" universitetą, išvy
—
O
dėl
gudrumo,
tai,
pa
pažįstant?
Ar
čia
paprasta
ar
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
Gruodžio šeštosios vėlyvą
ciją. — Redakcijoje straipsnį
nele, leisk dar mums, taip pamatė kažkas iš profesūros ir kome kur kas sau. Abu studi
popietę lėktuve abu žiūrėjome iškilminga proga?
javome toliau. Vienas kito
— Be abejo, kad iškilminga! sakant, pražysti, pasaulyje jį nukreipė į regioninio simpo jungtuvėse pabroliavome. Al MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų
pro langą. Lengvai siūbuo
damas, lėktuvas slinko link Argi dar gali būti koks klausi išsiskleisti... Dabar mes dar ziumo komisiją. Už mėnesio dona norėjo net mūsų pirmagi klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas.
tik studijuojame ir nieko tikro savo darbą skaitysiu studentų
pakilimo tako. Pagaliau pasi mas?
mę dukterį krikštyti Liucijos
neprojektuojame.
Visos
mūsų
sukome paskutinį kartą ir,
suvažiavime! Judu esate pui vardu, nors aš abejojau:
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
— Norint, galima iškil
trumpai stabtelėję, pakilimo mingai ir »Liucė" pasakyti, — pastangos lieka tik ant namų kūs draugai, čia man labai ge
— Tai gražus vardas, bet to sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava,
taku pasileidome riedėti vis bandžiau aiškinti, bet tuo darbų ir egzaminų popieriaus! rai patarėte.
gal nereikia! Su juo susijusi malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai,
— Smarkiai studijuojame,
greičiau ir greičiau. Trink metu priėjo pokylio šei
***
nelaimė tegul nebūna šešėliu razinos, majonezas, nešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas,
telėjo įtrauktų ratų durys, mininkė su dviem gėrimo pati žinai! — aiškinau su už
aspirinas, vitaminai. 55 svarai.
mūsų gyvenime...
sidegimu. — Kai prisėdam Nežinia, kuo visa tai būtų
žeme greitai pradėjo tolti, mes taurėm:
— Aš suprantu, ką tu sakai $39.- Šventinis - tirpi kava, malta kava, arbata, kakava,
prie knygų, tai puslapiai ga normaliai pasibaigę. O pasi
plešėmes į aukštį. Kabinos
— Ilgai bekalbėdami iš- ruoja, logaritminės liniuotės baigė netikėtai ir nenormaliai. ir ko vengi ar net prisibijai. mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai,
priekyje esančiame ekrane išBet gal nereikia nuo to visko aspirinas, vitaminai.
Ji išvažiavo į tą simpoziumą, taip toli trauktis. Pagalvok
- ryškėjo šiaurės Atlanto že trokšite, štai, pavilgykite ger įkaista!
— Tada ne statulos, o bet jo nepasiekė. Po Liucijos apie tai. dar gerai pagalvok! $45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai,
mėlapis su nubrėžtu skridimo kles, tuoj dainas trauksime!
—
Mes
ką
tik
susipažinome,
struktūros galvoje!
gyvybę nuskynusios automobi Liucijos vardas man patinka, javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas,
keliu, lėktuvo aukščio, greičio
sausainiai, saldainiai, vitaminai.
apie
daug
ką
turime
išsi
— Gana čia šitų kalbų! — lio katastrafos, mums su Jonu aš čia nieko blogo nematau.
ir keliones laiko duomenimis.
šnekėti,
—
man
buvo
lin
patenkinta mus pertraukė liko tik mudviejų draugystė ir
Jau virš Atlanto, po vaka
Kai atsilankiusiems Kerė- TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
Liucija. — Eikim geriau kiekvienam savaip išgyventas nams pasakėme išrinktą duk
Telefonas. (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055
rienės pirštuose sukinėjau ksma.
Liucija tuo metu stovėjo karštų spurgų ir kavos...
skausmas. Mudu dar graužė relės vardą, Karilė reagavo
. stiklinėlę su V.S.O.P. Remy
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27
atsakomybė už tą paskati tuoj pat.
Martin. Abu tingiai vartėme šonu pasisukus į mane, bet at
nimą.
žurnalus. Tausojome jėgas ir suko galvą ir pasakė:
(Bus daugiau.1
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LAIŠKAI
GINČAI AR NUOMONĖS?
Sakoma, kur 3 lietuviai, tai
jau 4 organizacijos. Tai tiesa,
bet reikia atsiminti, jog esame
kunigaikščių palikuonys, pa
gal a.a. prof. A. Varną, turin
tys didelį atsparumą prieš nutautimą, nes daug lietuvių
per amžių bėgį nutautėjo, pa
sivadindami rusais, gudais,
lenkais ar vokiečiais.
Taigi, 3 lietuviai ir 4 nuo
monės, kurias visi karštai
gina, atseit, ginčijasi. Bet
mūsų vyresnioji k a r t a , išėjusi
nepriklausomos Lietuvos mo
kyklas ir dar pagyvenusi DP
stovyklose, Vokietijoje, moka
gražiai ginčytis. K a r t a i s ir
karštokai, net ir į „Laiškų"
skyrių parašydama. Tačiau,
niekada nėra susimušusi nei
kumščiais, nei kėdėm. Pa
reiškia savo nuomones, kar
tais laiškais, bet, kai pris
paudžia kurį bėda, visi, kaip
vienas, skubame gelbėti. Tada
nutyla ginčai, lieka tik vienin
gos nuomonės. Petys į petį už
kiekvieną lietuvį ir už Lie
tuvą.
Taigi, ir sakoma, kad lietu
viai, tik vargo spaudžiami, ge
rai sugyvena, vienas kitam
padedą., vieningai išeina prieš
svetimtaučius.
Kada reikia kurį asmenį
pakviesti į valdybą, tai grei
čiausias atsakymas: „Kai nus
tosite ginčytis, tai tada atei
siu". Tą labai dažnai išgirs
tame iš mūsų jaunimo ir net
vyresniųjų.
Tarp ginčo ir nuomonės
sąvokos yra labai mažas skir
tumas. Ginčą žodynas aprašo,
kaip pagrįstų nuomonių pasi
keitimą. Nuomonė yra asmens
įsitikinimo pareiškimas, ne
būtinai pagrįstas žiniomis ar
fąktfiJS. Kultūringi žmonės
Bareižkia savo nuomones, gal
kartais ir karštokai, bet, šaltu
protu galvojant, galima malo
niai prieiti prie kompromisų
arba nuomonių suvienodini
mo. Tad, apie kokius ginčus
dažnai kalbama? Tiesa, yra
asmenų, kurie ir be pagrindo
laikosi savo klaidingos nuo
monės, taip vadinami, karš
takošiai. Bet su laiku ir jie
prieina realių išvadų. Gyveni
mas išmoko.
Pats laikas nustoti kalbėti
apie neišrišamus ginčus ir
visi, šaltai pasakę savo nuo
mones, stokime į darbą iš
silaikyti lietuviais užsienyje,
būti gerais Šio krašto pi
liečiais, ir dirbti tėvynės la
bui.
B i r u t ė A. Vindašienė
Palos Hills, IL
KILNUS POELGIS
Daug kas Amerikoje, bet ir
Lietuvoje
pažįsta
darnią,
nuoširdžią Aldonos ir Anio
Grinių šeimą. Šių žmonių
pavardės dažnai minimos ge
rumo ir dosnumo straips
niuose.
Sutikau juos J a u n i m o cent
re, kaip ir visuomet, nuotai
kingus, gerumu dvelkiančius,
nors Aldonos akyse buvo
liūdesys. Ji Lietuvoje palaido
jo savo geriausį brolį. Nuo
širdžios jai užuojautos! Kal
bamės... Buvusi Anykščiuose
savo gimtinėje, aišku su do
vanomis, kaip daugelis iš
Amerikos vykstantys į Lie
tuvą, pas gimines ar draugus.
Griniai ne tik gimines, bet ir
svetimus našlaičius globoja,
siunčia'siuntinius, skiria lė

šas „Lietuvos našlaičių glo
bai", skiria Partizanų globos
fondui.
Sužinojo, kad prie Anykščių
kaime
ištiko
nepažįstamą
šeimą nelaimė, kurioje yra 5
vaikai. Mažiausiam
reikia
operuoti koją, o tėvas ligo
ninėje ir motina ne visai svei
ka. Dar padvėsė paskutinė
karvė — kaime žmonių mai
tintoja. Nuvažiavusi nupirko
karvę už 500 dolerių. Kiek
džiaugsmo suteikė tai nelai
mių ištiktai šeimai. „Grįžau
laiminga", — sako Aldona,
galėdama nors kiek padėti
vargstantiems
žmonėms.
„Džiaugiuosi", — sako jos vy
ras Anis, turėdamas tokią
nuoširdžią žmoną.
O kaip gera būtų mums vi
siems pasidžiaugti padėdami
vieni kitiems gerais darbais, o
ne pamokslaudami.
A l b i n a Birgiolienė,
Chicago, IL
TENDENCINGAS
STRAIPSNIS
Ką tik susipažinau su anglų
kalba išleista Anatol Lieven
„The Baltic Revolution" ant
rąja laida, išleista 1994 m.
Kaip ir Priit J. Vesiland
„National Geographic" š.m.
kovo mėn. laidos straipsnyje
„Kaliningrad" (apie kurį vyr.
redaktorė rašė savo vedama
jame), t a i p ir čia pasigedau
ryškesnio užsiminimo dėl lie
tuvybės rolės Rytprūsiuose.
Keista, k a d knygos autorius,
kurs pasisako labai daug as
meniškos pagalbos gavęs iš
keletos žinomų mūsų veikėjų
čia ir a n a p u s Atlanto (net
doktoratus turinčių), labai
vengia užsiminti, arba tik
gana miglotai pamini ne tik
Rytprūsių, bet ir Didžiosios
Lietuvos praeitį bei kalbą.
Tuo t a r p u Lietuvos žydų isto
rijai, įskaitant lietuvių daly
vavimą jų žudynėse II pas.
karo metu, jis skiria ma
žiausiai 20 puslapių. Kur čia
šuo pakastas? Ar tai nėra
sąmoningas vengimas eizinti
to krašto dabartinius adminis
tratorius, tuo pačiu diskredi
tuojant lietuvius, kaip kad da
bar yra priimta daryti?

užrašyti pilietybę — rašiau
Lietuvos.
Nutariau dukterį ir anūką
nuvežti į Lietuvą. Bilietai se
niai pirkti, vaikai susijaudi
nę, užpildė anketas pasams ir
j a u gavo. Problema su manim
(ta vadinama Lietuvos pi
liete). Paskambinau konsului
Čikagoj dėl patarimo. Patarė
su „žalia kortele" važiuoti, nes
su
Lietuvos
pasu
ilgai
užtruks. (Seną „žalią kortelę"
atnaujinau; kad ir negausiu
laiku, tai nekliudys grįžti, nes
j a u kompiuteryje.)
Skambinau konsului New
Yorke, — ko man reikia įva
žiuoti į Lietuvą. Tik vizą! At
siuntė pluoštą dokumentų dėl
Lietuvos paso (bet bus gal
metai ar ilgiau, nes mes labai
užsiėmę!) Numojau
ranka,
nes ten asmens kodas, moti
nos kodas, sutuoktinio kodas,
kaimo kodas (kas jis yra?). Iš
kur ir kada atvykai į Lietuvą,
archyvuose asmeniškai ieškoti
dokumentai, ką darei iki 1940
metų, .tarnybinės „žymos" ir
dar daugiau. Ir „Permit for
reentry to USA". Kodėl?
Lietuvoj pusbrolis pasisiūlė
ieškoti archyvuose mano do
kumentų
ir parašė savo
„kodą" iš vienuolikos nu
merių, o jo paso kodas irgi il
gas. Kodėl Lietuvoje gyvenan
tiems reikia paso, kad čia mes
tik s u vairavimo leidimu apsiėjom, nebent į užsienį va
žiuoji.
Kelis kartus vis skambinau
į New Yorko konsulatą dėl an
ketos vizai. Galų
gale at
siuntė. Bet ir vėl! Reikia.
„Permit to reenter USA", ku
rio m a n nereikia! Ir vėl laikas
bėga, vėl anketos, vėl fotogra
fijos. Kodėl negaliu aplankyti
savo krašto su viza ir gal su
gimimo metrikais? Nežinau
jokio kito krašto, kur esi gi
męs, bet ne pilietis. Prie so
vietų buvo lengviau. Prieš 20
metų mano mama nuvažiavo į
Lietuvą su „žalia kortele", ir
grįžo. O dabar mums atėmė
pilietybę ir tiek kainuoja ner
vų bei išlaidų.
Jeigu esi Amerikos pilietis,
tai yra „bevizinis režimas",
(taip jie dabar kalba). Vanoja
m a n e čia žmonės (turbūt esu
vienintelė be Amerikos pilie
tybės). Vanoja ir giminės Lie
tuvoje, kad neturiu paso ir ne
balsuoju. Bet už ką?
P r a š a u patarti, kaip turiu
užrašyti „citizenship" ant vi
zos anketos. Atėmė Lietuvos,
kitos neturiu.
Kristina Kaffenberger
Detroit, Michigan

Apmaudu, kad kitataučiai,
mūsų
krašto istoriją
ap
žvelgdami tik pro savo aki
nius, mūsiškiams istorikams
vis užbėga už akių. Pavyz
džiui, vietos viešose bei uni
versitetų bibliotekose spausdi
namuose Europos
istorijos
leidiniuose, lietuvių kalba be
PIRMIEJI LIETUVOS
veik be išimties, priskiriama
SAKRALINĖS DAILĖS
prie slavų kalbų. Dar šio
KATALOGO TOMAI
šimtmečio viduryje man teko
„apšviesti" kalbų
skyriaus
Vasario 25 dieną Marijam
profesorius, kai viename ofi
polės miesto centrinėje biblio
cialiame vadove atsitiktinai
tekoje pristatyti du pirmieji
užtikau lentelę, kur lietuvių
Lietuvos sakralinės dailės ka
ir latvių kalbos buvo priskir
talogo tomai, apimantys Vil
tos prie slavų kalbų: autorius
kaviškio vyskupijoje esančius
medžiagą buvo paėmęs iš ruso
bažnytinius meno kūrinius.
istoriko knygos, išleistos 1905
Leidinį parengė Kultūros ir
metais. Belieka tikėtis, kad
meno institutas. Renginyje da
dabar Lietuvai nusikračius
lyvavęs instituto direktorius
rusų dominacijos, mūsų istori
dr. Stanislovas Juškevičius
jos traktavimas pakryps tei
pastebėjo, kad daugelis šalių
singesne linkme.
turi savo bažnytinio meno ka
J o n a s Š a r k a talogus. Sudaryti leidinį pa
Omaha, N E dėjo menotyrininkė Gražina
Marija Martinaitienė, Archi
tektūros ir statybos instituto
APIE PASUS IR
mokslinė bendradarbė Algė
ĮVAŽIAVIMĄ I LIETUVĄ
Jankevičienė,
Marijampolės
Gyvenau su „žalia kortele"
dekanas kun. Juozas Barkaus
50 metų, visuomet laikiausi
kas. Katalogo rengėjai dėkojo
Lietuvos pilietybės. Maniau,
Vilkaviškio vyskupui Juozui
kad esu Lietuvos pilietė (taip
Žemaičiui, MIC, visiems, pa
jie sako). Kur tik reikėdavo
dėjusioms parengti šias kny
gas. Kun. J. Barkauskas, kal
bėdamas apie bažnytinio me
no reikšmę, teigė, jog gausiau
yra lankomos tos bažnyčios,
kuriose yra gerų bažnytinio
meno kūrinių. Tačiau, anot
dekano, kartais ir niekuo neiš
siskiriančios bažnyčios tampa
tikru atradimu religines dai
lės tyrinėtojams.

DRAUGAS, antradienis,1997 m. balandžio mėn. 29 d.

A.tA.
KUN. JOHN P.
STANKEVIČIUS
Klebonas Emeritus
Gyveno San Diego, CA, anksčiau Cicero, IL.
Mirė 1997 m. balandžio 24 d., sulaukęs 83 metų.
Nuliūdę liko: pusseserės Estelle Tallent, Barbara Forgue
ir Alice Kerpec, taip pat daug draugų.
Velionis buvo sūnus a.a. John ir a.a. Ursula Gecata,
posūnis a.a. Juozo Bernoto.
Kun. Stankevičius priėmė kunigystės sakramentą 1937
m. balandžio 3 d. Chicagos arkivyskupijoje, Mundelein semi
narijoje. Buvo Šv. Kryžiaus ligoninės kapelionu nuo 1955 m.
iki 1969 m., o nuo 1969 m. iki 1983 m. klebonavo Šv. Antano
parapijoje, Cicero, IL. J pensiją išėjo 1983 m.
Velionis pašarvotas antradienį, balandžio 29 d. nuo 3 iki
9 v.v. Šv. Antano bažnyčioje, Cicero, IL. Laidotuvių šv. Mišios
bus atnašaujamos trečiadienį, balandžio 30 d. 10 vai. ryto. Po
Mišių, Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: pusseserės ir d r a u g a i .
Laidotuvių direkt. Mark Rizzo, Hallmark Funeral Home.
Tel. 708-222-0052.

Su liūdesiu pranešame, kad š.m. balandžio mėn. 23 d.,
sulaukęs 88 m. amžiaus mirė

A.tA.
inž. LEONAS KAČINSKAS
Gyveno St Petersburg, FL, paskutiniu metu Pal. J. Matu
laičio namuose, Putnam, CT.
Gimė Punių km., Taujėnų vis., Ukmergės apskr. J JAV
atvyko 1949 m. VVorceeter, Mass. Gyveno VVashington, D.C,
kur dirbo Library of Congress. Nuo 1974 m. gyveno St. Pe
tersburg, FL. Buvo vyras a.a. Elenos Eimaitytės-Kačinskienės.
Lietuvoje buvo Ukmergės, Kauno gimnazijų ir Vytauto
Didžiojo universiteto matematikos dėstytojas, Vokietijos Pa
baltijo universiteto lektorius.
Priklausė Amerikos Lietuvių Architektų ir Inžinierių
sąjungai. Buvo narys Lietuvių Bendruomenės, Lietuvių fon
do, Tautos fondo, Lietuvių Enciklopedijos bendradarbis.
Amerikos Lietuvių klubo St. Petersburge garbės narys.
Liūdesyje liko giminės, artimieji draugai Lietuvoje ir
JAV.
Šv. Mišios už velionį bus atnašautos gegužės mėn. 1 d.,
11:30 vai. ryto Holy Name of Jesus bažnyčioje, Gulfport FL.
Laidojamas*Memorial Park Cemetery, St. Petersburg, FL.
Prašome velionį prisiminti savo maldose.
Globėjai
St. Petersburg, FL.

A.fA.
ANELĖ STONKIENĖ
Mirė 1997 m. balandžio 24 d., sulaukusi 78 metų.
Nuliūdę liko dukros: Živile, Nijole, žentas Gaylord;
anūkės: Andrea, Daria, Olivia ir Caroline.
Šv. Mišios už Velionę bus atnašaujamos gegužes 4 d., sek
madienį, 9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje Laidotuves pri
vačios.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šv. Mišiose.
Nuliūdę: dukros, žentas ir anūkės.

PADĖKA
AfA.
EMILIJA KUTKIENĖ
Mūsų mylima Žmona ir Mamyte mirė 1997 m. kovo mėn.
19 d. Detroite, MI, Fordo ligoninėje ir, po gedulingų šv. Mišių
Dievo Apvaizdos bažnyčioje buvo palaidota kovo mėn. 22 d.
Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, Michigan.
Širdingai dėkojame visiems, kurie buvo su mumis mūsų
skaudžiausioje ir sunkiausioje liūdesio ir skausmo valandoje
šermenyse, laidotuvėse ir keturnedėlyje. Ačiū visiems pa
reiškusiems užuojautą asmeniškai, laiškais, telefonu ir spau
doje. Dėkojame visiems už gėles, už užprašytas šv. Mišias ir
gausias aukas Lietuvių fondui, Draugo fondui. Lietuvos par
tizanams, BALF'ui, Lietuvos Dukterims ir Tautos fondui.
Nuoširdžiai dėkojame Šv. Antano parapijos klebonui kun.
Alfonsui Bjabonui ir Dievo Apvaizdos parapijos klebonui kun.
Viktorui Kriščįūnevičiui už gedulingas šv. Mišias, pamokslą
ir Velionės palydėjimą į Amžinuosius Namus; kun. A. Babonui už rožinį, aplankymą ligoninėje ir suteikimą Paskutinio
Patepimo sakramentų bei už keturnedėlio šv. Mišias Šv. An
tano parapijos bažnyčioje. Dėkojame šauliams už vėliavos
atnešimą į šermenis. Esame dėkingi muz. Stasiui Sližiui už
vargonavimą' ir giedojimą gedulingose laidotuvių ir ke
turnedėlio šv. Mišiose. Dėkojame Šv. Antano parapijos chorui
už giedojimą keturnedėlio šv. Mišių metu, ypač už Emilijai
skirtą ir specialiai išmoktą giesmę Marijai.
Dėkojame laidotuvių direktorei Yolandai Zaparackienei
už nuoširdžius žodžius, pravedant atsisveikinimą Harris lai
dotuvių namuose ir lietuviškų laidotuvių pravedimą. Dė
kojame ir jos talkininkui Algiui Zaparackui. Taipgi dėkojame
Pranui Zarankai už maldų pravedimą atsisveikinimo metu.
Dėkojame visiems giminėms, atvažiavusiems iš toliau.
Liekame giliame liūdesyje: Vytautas Kutkus, duktė Bi
r u t ė ir s ū n ū s — Vytautas bei Mindaugas.
•

...
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

AtA
MARIJONA PARAKININKIENĖ
MOTUŠYTĖ

AJfA.
URSULA DUNBAR
DAMBRAUSKAS
Gyveno Bridgeview, EL.
Mirė 1997 m. balandžio 27 d., sulaukusi 83 metų.
Gimė Lietuvoje, Kuršėnuose. Amerikoje išgyveno 65 m.
Nuliūdę liko: dukterys Gene Hess, žentas Herb, Joanne
Pape; sūnūs: Eligius Dunbar, marti Christine, Raymond
Dunbar, marti Glenn; daug anūkų ir proanūkų.
Velionė buvo motina a.a. Juliaus Dunbar.
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai ir daugeliui kitų lie
tuviškų organizacijų.
Velione pašarvota balandžio 30 d., trečiadienį nuo 2 iki 8
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks gegužės 1 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo
namų 9:45 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30
vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: dukterys, sūnūs, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M Petkus.
Tel. 800-994-7600.

AJUL

AGOTAI ŠIDLAUSKIENEI
iškeliavus \ Amžinybę, jos s ū n ų J U S T I N Ą ir m a r č i ą
STEFĄ nuoširdžiai užjaučiu ir dalinuosi j ū s ų s k a u s 

Mirė 1996 m. gegužės 4 d
Branginant Velionės atminimą, už jos sielą bus
atnašaujamos Šv. Mišios Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Čikagoje,
šeštadienį, gegužės 3 d. 9:00 vai. ryto.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamais dalyvauti šv. Mišiose, kartu su mumis.
Nuliūdę: vyras, dukra, sūnus, sesuo ir jų šeimos.

Namų išblyškusi vizija
sena lino staltiese vėl dengia stalai
Girdėti artėjantys žingsniai —
ir nieks neateina.
J. Marcinkevičius

A.tA.
ALDONAI VADOPALAITEI
MORKIENEI
iškeliavus Anapilin, skaudžios netekties valandą
nuoširdžiai užjaučiame velionės seserį IRENĄ
BLIŪDŽIUVIENĘ ir brolį PAULIŲ VADOPALĄ su
šeimomis.
Jolanta

ir Tomas

Sadauskai

mu.
Jadvyga

Aukščiūnienė
Talentingam rašytojui, Dailiųjų Menų klubo nariui

A.tA.
BRONIUI SNARSKIUI

A.tA.
BRONIUI RAILAI

mirus. „Saulutės" narei, R E G I N A I S N A R S K I E N E I ,
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir k a r t u liūdime.
„Saulutė",

Lietuvos

vaikų globos

būrelis

mirus, žmoną DANETĄ
jaučia ir kartu liūdi

ir šeimą nuoširdžiai už

Los Angeles Dailiųjų

Menų klubas

DRAUGAS, antradienis, 1997 m. balandžio mėn. 29 d.

r č AUTI

TU THT T

ĮVERTINTAS LIETUVIS
KOMPOZITORIUS
Imigracijos
klausimais,
y p a č a p i e naująjį imigraci
jos
įstatymą
„Seklyčioje"
gegužės 8 ir 15 d., 7 vai. vak.,
kalbės Čikagos miesto advoka
tas, o vertėjaus lietuvis advo
katas Algimantas Kėželis. Visi
kviečiami ateiti, klausti klau
simus, išsiaiškinti neaišku
mus. Paskaitas ruošia JAV LB
Socialinių reikalų taryba, pir
mininkaujama Birutės Jasai
tienės.

Visi, o visi, lietuviai, kurie
gyvena Marąuette Parke, Brighton Parke ir visose kitose
Čikagos miesto apylinkėse,
maloniai laukiami „Draugo"
pavasariniame koncerte šį
šeštadienį, gegužės 3 d., 6 vai.
vak., J a u n i m o centre.

Š.m. pradžioje prestižinis
„Clavier" žurnalas išspaus
dino labai palankų straipsnį
apie lietuvį, modernios muzi
kos kūrėją Osvaldą Bala
kauską: „The Contemporary
Music of Osvaldas Balakaus
kas", autorius Enrique Arias.
DePaul universiteto profeso
rius. E. Arias yra jau anks
čiau rašęs apie lietuvius kom
pozitorius. Paminima, kad jis
ypač daug dėmesio skiria O.
Balakausko
kompozicijoms.
Verta paminėti, kad straips
nis iliustruotas ne tik komp.
O. Balakausko nuotrauka, bet

Š E I M O S T R A G E D I J A IR
NAŠLAIČIO DALLA
Velykų sekmadienį jauną,
neseniai New Yorke apsigyve
nusią, lietuvių šeimą ištikc
skaudi tragedija, kurios metu
buvo nužudyti J ū r a t ė ir Rim
gaudą? Dainiai. Našlaičiu liko
8 metų amžiaus sūnus Lukas.
Apie tą tragediją plačiai rašė
New Yorko spauda, o gerada
riai žmonės atskubėjo su
užuojauta ir parama naš
laičiui Lukui. J'.s jau išvyko
atgal į Lietuvą, kur gyvens
pas gimines. Yra įsteigtas spe
cialus fondas, kurio aukos bus
skirtos Lukui Dainiui parem
ti. Fondo adresas:
Lithua
nian American Community
Lukas Fund, c/o Jurgita Vait
kiene, 147—14 84th Road,
Apt. 2E. Bnarvvood. NY
11435.

A r k i v y s k u p a s P a u l i u s C.
Marcinkus paminės 50 metų
kunigystės jubiliejų šį sekma
dienį, gegužės 3 d., 5 vai.
Mišiomis Šv. Antano parapi
Čikagos lit. mokyklos, veikiančios Jaunimo centre, pokylio rengimo komitetas. I eil. iš kairės: Aušra Padalino,
G e g u ž i n ė s pamaldos Šv. jos bažnyčioje Cicero, IL. Apie
Juozas Kulys, Dalia Orentienė, Edita Žiurinskiene, Renata Butauskienė, J ū r a t ė Biskienė, Maryte Utz: II eil.:
A n t a n o parapijoje, Cicero, arkivysk. Marcinkų plačiau
Regina Reusch, Rolandas Jonavičius. Džiulieta Marcinkevičienė. Audronė Užgirienė ir Mindaugas Bielskus.
IL, vyks kiekvieną gegužės rašo Čikagos arkidiecezijos
Mokyklos pokylis bus Jaunimo centre gegužes 1C d Bilietus galima gauti pas Dainą Dumbnenę, tel. 773-476mėn. ketvirtadienį, 6:30 vai. laikraštis „The New World" ir jo muzikos pavyzdžiais.
3586 arba Renatą Butauskienę 773-434-7481. Visi kviečiami.
vak., pradedant šios savaitės balandžio 18 d. laidoje. Ten
Antanui Paužuoliui iš valdy
ketvirtadieniu — gegužės 1 d. taip pat paminima, kad 1970
I Š KANADOS
B a l t i c A m e r i c a n F r e e d o m kėlęs Kristus parodo m u m s , bos p a s i t r a u k u s , išrinkti kiti.
L I E T U V O S TURIZMO
Po giedamos Marijos litanijos m. lapkričio mėn. arkivysk.
L e a g u e , I n c . direktorių tary kad Dievo meilė stipresnė už Susirinkimo dalyviai pradėjo
CENTRAS AMERIKOJE
bus ir šv. Mišios. Visi apylin Marcinkus išgelbėjo popie
„ T ė v i š k ė s ž i b u r i u " meti ba savo posėdyje paskyrė mirtį.
skųstis dideliu šildymo dujų
kių lietuviai maloniai kviečia žiaus Jono Pauliaus gyvybę,
n i s s p a u d o s p o k y l i s sėkmin „Draugo" paramai 100 dol..
Norėdamas tai iškilmingai
kainos, elektros bei telefono
Šių metų pradžioje Lietuvos gai praėjo. Sus.rinko gausiai
mi dalyvauti.
kai lankymosi Bolivijoje metu
šventei tinkamai pasiruošti,
„kadangi
'Draugas'
visada
šv. Tėvą puolė asmuo, gink vyriausybė atidarė pirmąjį tu tautiečių, kurie kasmet palai rėmė mūsų veiklą, raginda Pal. J. Matulaičio misijos cho kainų pakėlimu. Pirmininkas
paaiškino, kad reikia važiuoti
rizmo
informacijos
centrą ko gausiai remia „Tėviškės
P a n e v ė ž i e č i ų klubo p u s  luotas peiliu.
mas visuomenę ton veikion ras labai kruopščiai repetavo. į miestą, ne vienam, bet visam
Šiaurės
Amerikoje,
paskirda
m e t i n i s susirinkimas vyks
žiburius'". Menine dalį atliko,
Choro vadovė Birutė Moc
Kapų p u o š i m o — Memori- ma jos direktorium Romą Ke- iš Montrealio atvykęs, vyrų įsitraukti", kaip rašo tarybos kienė su pagalbininke Rasa būriui. Jokio nutarimo nebuvo
gegužės 4 d., 12 vai., Jaunimo
katali zį. Centro paskirtis yra skleis oktetas ir .Audros" moterų narys ir iždininkas P. Algis Poskočimiene rūpinosi, kad p a d a r y t a . Kalbėta dėl sto
centro mažojoje salėje. Nariai al Day — iškilmės
Raulinaitis. Labai ačiū už
vinčių tuščių namų, kuriuose
prašomi susirinkime dalyvau kiškose kapinėse mūsų archi- ti informaciją, skatinančią tu kvintetas, vadovaujamas mu dosnumą ir už darbą, kurį visi balsai išmoktų savo parti
niekas negyvena. Reikia pra
diecezijoje
šiemet
ruošiamos
ristines
keliones
į
Lietuvą,
ti.
ziko Aleksandro
Stankevi BAFL atlieka Lietuvos labui. j a s , o juos sujungus gautųsi
nešti apylinkės atstovui. Vida
pirmadienį, gegužės 26 d. Šv. ypač amerikiečių tarpe, pla čiaus. Programai vadovavo re
darnus
skambesys.
Mūsų
Mišios tą dieną bus aukoja tinti turistinę literatūrą ir at daktorė Ramūne Sakalaitė-JoK v i e č i a m e Melrose P a r  chorvedė parodė didelę kan Sakevičiūtė padarė praneši
mos Šv. Kazimierp lietuvių sakyti į klausimus, susietus naitienė, padėkodama visiems k o , Maywood, Brookfield, trybę, dirbdamas su mumis, mą, k a d balandžio 27 d.
kapinėse.
Mišias
aukos su turistinėmis kelionėmis. apsilankiusiems ir rėmėjams. B e r w y n , North Riverside, nes mes ne visi muzikalūs, š a u k i a m a s susirinkimas visų
Švč.M. Marijos Gimimo ir St. Centro adresas: Lithuanian Skambant lietuviškai muzi R i v e r s i d e ir visų kitų prie kad greit išmoktume. Pasiro parapijos atstovų. Susirinki
Barbara parapijų klebonas Tourist Information Center. kai, buvo gera- pasišokta, o miesčių lietuvius pasiklausyti do, ji žinojo, kad k a n t r y b ė yra mas įvyks balandžio 27 d. 2
kun. Michael Yakaitis. Giedos 40—24 235 Str., Suite 100. per gausius laimėjimus, ne tikrai neeilinio choro koncerto viena pagrindinių dorybių ir vai. p.p. Curie High School,
esančioje prie Pulaski ir Ar
šį šeštadienį, gegužės 3 d., 6 pasiekė neblogų rezultatų.
Lietuvos Vyčių choras.
Douglaston, NY 11363, tel. vienam teko laimė išlošti.
cher Ave. kampo. Susirinkimo
vai. vak., Jaunimo centre.
Silvijos Kučėnaitės—Fot- 718-281-1623. fax 718-423Mūsų giedojimui per 7 v.r. tikslas — išvystyti didesnę
T. B e n e d i k t a s
Juršys,
Koncertą rengia „Draugas".
ti straipsnį apie jos senelį 3979.
Prisikėlimo- šv. Mišias iškil- veiklą parapijose ir gerinti apy
OFM, Vilniaus Bernardinų
partizanų vadą Joną Kazimie
vienuolyno viršininkas, spe
Aplink Čikagą y r a trys mingumo suteikė talkininkai
linkių būkle. Apie tai bus d a r
AKINIAI l LIETUVĄ
rą Noreiką—Generolą Vėtrą
cialiai atvyko vadovauti reko p r i e m i e s č i a i , k u r i e
prasi muz. Faustas Strolia akompa paskelbta spaudoje. Prašė kuo
išspausdino „Daily Southlekcijoms Montr^alyje. Londo deda žodžiu „Palos": Palos navo vargonais, dr. Leonidas daugiau t a m e susirinkime da
Nuolatiniai Lietuvos Aklųjų
town" laikraštis balandžio 18
ne, Hamiltone ir Toronte.
Park, Palos Heights, Palos Ragas pritarė smuiku ir sol. L. lyvauti, tuo pasirodyti, kad
d. Silvija rašo apie kelionę į ir silpnaregių sąjungos rėmė
L
I
T
H
P
E
X
p
a
š
t
o
ženklų
Hills. Visuose juose gyvena Kopūstaitė savo
giedojimu
mūsų parapija yra veikli ir sti
Lietuvą, kur, dalyvaujant jos jai Kanados lietuviai Genė ir p a r o d a XIII įvyko Toronto nemažai
lietuvių,
kuriuos
pri.
praturtino
Mišių
eigą.
Vytautas
•
Kairiai
neseniai
į
mamai Daliai Kučėnienei ir
Prisikėlimo
parapijos
salėje.
maloniai
kviečiame
dalyvauti
Mūsų
misijos
kapelionas,
Al
Maryte Nemickienė.
Kitas organizacijos susirin
broliui Rimui, valstybes prezi Lietuvą nusiuntė apie 5.000 Buvo išstatyta 30 rėmų su ..Draugo" pavasariniame kon girdas Paliokas, S J , ir taryba,
naujų ir dėvėtų akinių, rė
kimas bus gegužės trečią mė
dentas
pagerbė
didvyrį
parti
pašto ženklais ir Lietuvos pi certe gegužės 3 d., šeštadienį. atrodo, buvo patenkinta mūsų
R o d o s , savaime aišku,
nesio penktadienį, 6:30 vai.
nužudytą melių, linzių. Gautoji labdara nigais. Geriausi darbai buvo 6 vai. vak.. Jaunimo centre.
kad „B" nėra „N", bet pra zaną, bolševikų
giedojimu, nes po Prisikėlimo
išdalinta
ne
tik
visoms
LASS
vakarą toje pačioje salėje. Ne
ėjusio šeštadienio laidoje (8 prieš 50 metų, Vyčio Kry regioninėms organizacijoms, premijuoti. Parodos didžiąją
Mišių suruošė choristams pus
POSĖDŽIAUS
RAŠINIU
sant daugiau reikalų, susirin
psl.) po nuotrauka Marytė Ne žiumi. Žymenį priėmė duktė bet ir silpnaregių ugdymo „Auksinę" premiją gavo S.
ryčius. Tuo pačiu mes j a u t ė m e
KONKURSO
KOMISIJA
kimas baigtas kavute ir pyra
mickienė kažkaip tapo ,,Be- Dalia Noreikaitė—Kučėnienė, įstaigoms bei Kauno akademi Vaivada, Lietuvos pašto ženk
pareigą vėl pakartoti savo gie
gaičiais.
gyv. Čikagoje. Ilgas (dviejų
lų 1919-1941 m. A. Baltakys,
mickiene). Gailimės!
JAV LB Švietimo tarybos dojimą vėlesnėse 11 v.r. šv.
Ant. R e p š i e n ė
didelių puslapių) straipsnis nių klinikų reabilitacinei re gavo auksuotą sidabro medalį
Mišiose, nes ne visi galėjo da
gos
laboratorijai.
Medikai
pa
apimtyje
buvo
įsteigtas
Rai
iliustruotas
gausiomis
nuo
Ir i š Hinsdale, ir iš Clažadėjo, kad pirmiausia pado už pirmuosius Lietuvos pašto mundo Grigaliūno fondas Ryt lyvauti ankstyvose Prisikė
r e n d o n Hills, net Arlighton traukomis (pirmame pusla
vanotais akiniais, linzėmis ar ženklus. A. Laurinaitis — tokį prūsių, Punsko ir Pietryčių limo iškilmėse.
H e i g h t s , Palatine, S t Char pyje visos spalvotos).
Praėjus „darbymečiui" . su
rėmeliais bus aprūpinti socia pat medalį už Kanados klasi Lietuvos mokiniams, rašan
les, Itasca, Naperville (kur
x
Vytautas
Jonaitis,
liai remtini aklieji ir silpnare kinius pašto ženkus. A. Ruz tiems tautiškos sąmonės ug mažinome repeticijų skaičių ir
gi tų lietuvių nėra!) visus
Grand
Rapids,
MI,
yra
naujas
A.a. i s t o r i k ė s dr. V. Sruo giai. Tai nebe pirmas kartas, gas sidabro medalį už rinkti
dymo temomis. Konkursas mūsų vadovė Birutė Mockienė Lietuvos našlaičių globėjas,
kviečiame į „Draugo" koncer g i e n ė s atminimui jos vardu
nius
Lietuvos
pašto
ženklus.
bei
Rasa
Poskočimiene
galės
kai Genė ir Vytautas Kairiai
baigėsi balandžio 20 d. Kon
tą gegužės 3 d. J u k automobi įsteigtam
atsiuntęs $150 — metinį Lie
fondui
Lietuvių parodo artimo meiles kupiną Ed. Macijauskas — sidabro
kurse dalyvavo 25 mokiniai: bent kiek pailsėti. Kadangi
liu atvažiuoti — vieni niekai, fonde Lietuvos istoriją studijuo
. širdį akliesiems bei silpnare medalį už Guernsey pašto 15 Punsko mokinių, 7 Piet choro vienetas j a u gana dide tuvos našlaičių globos mokes
kai pavasarį keliai neslidūs, o jantį jaunimą paremti aukomis
giams
tėvynėje.
Lietuvos ženklus. Aida Vekterytė už ryčių Lietuvos ir 3 Rytprūsių lis, tai reikalinga ir „valdžia". tį. Našlaičio vardu dėkojame!
6 vai. vak. dar visai šviesu. 1,000 dol.
„Lietuvos Našlaičiu
glo
D. Sruogaitė; 200 Aklųjų ir silpnaregių sąjun laikinuosius 1993 metu Lietu
mokiniai. Konkurso dalyviai todėl po vienos repeticijos rin b o s " k o m i t e t a s , 2711 W. 71
Atvykite — lauksime visų!
vos
pinigus
—
litus.
dol. dr. A. Prunskienė; 100 gos adresas yra: Labdarių g.
buvo suskirstyti į dvi grupes: kome valdyba, kuri palaikys
dol. J. A. Simučiai, V. G. 7/17, 2600 Vilnius.
S t a s y s P r n k a p a s nuo 12-14 metų ir 14-18 metų. ryšius su vadovėmis, m u s in St., C h i c a g o , I L 60629.
fsk)
A r a t v y k o t e į Čikagą pa Maciūnai, S. Baras; 50 dol. A.
Jaunesniųjų grupėje dalyvavo formuos arba, kaip geri pri
s i s v e č i u o t i , ar ilgesnį laiką S. Jelioniai, B. S. Stravinskiai,
x J o k i a i organizacijai ne
15. vyresniųjų — 10 mokinių. žiūrėtojai, pabars. Valdybą su
gyventi, visi neseniai iš Tėvy S. V. Valiukai, dr. J. Jakpriklausanti
kanklininkė
daro:
dr.
Vilija
Kerelytė,
Aldo
Iš dalyvaujančių mokyklų
nės atvykusieji lietuviai nuo ševičienė, D. Danienė, dr. V.
D a i v a K i m t y t ė gali groti
na
Jankauskienė
ir
Romanas
mokytojų susilaukta gražių
širdžiai kviečiami dalyvauti Kelertienė, E. R. Sakadolsjūsų renginiuose, taip p a t
padėkų už konkurso organiza Stropus, kurie pasiskirstys pa
„Draugo"koncerte, kurio pro kiai, J. Gimbutas; 25 dol. E.
moko groti kanklėmis. Skam
vimą. Rašo Zita Spirauskienė reigomis.
gramą atliks tikrai puikus Barnet, D. R. Karužai; 20 dol.
Žinoma, pradėjus
vienai binti vakarais: 708-458-6276.
iš Šalčininkų raj. Dieveniškių
choras iš Cleveland, OH (argi J . Karuža-Arserault.
(sk)
mokyklos: „Esu dėkinga už or šventei, reikės ruoštis kitai, o
kitaip gali būti, kai choras
ganizuotą rašinių konkursą. sekmadieniais vėl giedosime
x TRANSPAK praneša:
pavadintas „Exultate!" var
G e g u ž ė s 10 d., šeštadienį,
Mums, čia atvykusiems dirbti tik gal kukliau negu per šv. „Aukščiausias medinis kryžius
du). Koncertas rengiamas šį nuo 1 iki 4 vai. p.p., St.
mokytojams, dar labiau padės Velykas.
— 18 m aukščio su 1.5 m
šeštadienį, gegužes 3 d., 6 vai. Charles Istorijos muziejuje (2
Karolina Kubilienė
mokinius ugdyti tautinės są
Rūpintojėlio skulptūra ir įrašu
vak.. Jaunimo centre. Bilietus E. Main Str., St.. Charles, IL)
monės ir Lietuvos, gimtinės
'Dieve, Lietuvą gink', pastaty
galima įsigyti iš anksto „Sek bus atidaryta Balzeko Lietu
NAMU SAVININKU
patriotizmo dvasią. Turiu pri
tas a n t Pakalnių piliakalnio
lyčioje" bei „Draugo" adminis vių kultūros muziejaus keliau
SUSIRINKIMAS
sipažinti, kad mokiniai, atėję į
(Utenos raj.). Sunaikintas —
tracijoje.
janti lietuvių liaudies paroda.
mūsų mokyklą iš lenkiškų.
m..
atstatytas
—
Marąuette P a r k o Lietuvių 1950
Joje eksponuojami senieji ir
rusišku klasių gan greit adap namų savininkų nariu bei sve 1989 m." P i n i g a i , s i u n t i 
J a u b e v e i k gegužės mė dabartiniai medžio drožiniai,
tuojasi, pajaučia savo protėvių čių susirinkimas įvyko kovo niai i r k o m e r c i n ė s siuntos į
n u o . K a t a l i k ų Bažnyčia jį velykiniai margučiai, kalėdi
H'tuviškas šaknis..."
s k i r i a Dievo Motinos gar niai .šiaudinukai, tautiniai rū
21 d., penktadienį, 6:30 vai. Lietuvą. Maisto siuntiniai.
Konkurso įvertinimo komisi- vak. Švč. Mergelės Marijos Gi T R A N S P A K , 4545 W. 6 3 S L ,
bei, o lietuvių tauta, turinti bai, tekstilės pavyzdžiai ir kt.
ja, susidedanti iš Danutės mimo parapijos salėje. Susi C h i c a g o , I L 60629, tel. 773ypatingą į Mariją, gegužines Maloniai kviečiami visi St.
Bindokienės, Alicijos Brazai- rinkimą atidarė valdybos pir 838-1050.
pamaldas laiko puoselėtina ir Charles, Naperville, Auroros
tienos, Julijos Švabaites-Gy- mininkas Juozas Bagdžius.
brangintina tradicija. Švč. M. ir kitų vakarinių Čikagos prie
(sk)
hcnos. Reginos Kučienės, Vik- pasveikindamas nors negau
Marijos Gimimo parapijos miesčių lietuviai parodoje ap
x P A M A L D O S su šv. Mi
•"p> Kučo. Bronės Nainienės, siai susirinkusius ir pateikė
bažnyčioje gegužinės pamal silankyti.
š i o m i s pirmąjį mėnesio šešta
I n n o s Šerelienės ir Juozo Žy- 13 punktų darbotvarkę. Proto
dos lietuvių kalba bus kiek
dienį, g e g u ž ė s 3 d. 4 vai.
go, susirinks posėdžiui balan- kolą Stasei Rudokienei per
vieną savaitės dieną, 3 vai.
Motinos dienos
pietus
p . p . Tėvų Jėzuitu koplyčioje.
io 2* d.
p.p. Kas tik gali. raginami pa gegužės U d., 12 vai.. Pasaulio
skaičius, pradėta
nagrinėti Kviečia Židiny*!.
maldose dalyvauti.
kiti darbotvarkes punktai. Bu
lietuvių centre ruošia Palai
(sk)
PAL. J. MATULAIČIO
vo priminta, kad Čikagos me
mintojo
Jurgio
Matulaičio
MISIJOS (MORO
ras Richard M. Daley ragina
L a i m a Vaičiūnienė, Chi- misija. Skanus maistas, trum
A R A S ROOFINO
DARBO VAISIAI
visus
apsišvarinti aplink savo
cago, IL. Draugo fondo pava pa įdomi
programa
pra
Ai v y r i a s K I H . I
namus. Žinoma, tokia švaros
sario vajaus proga ankstyves džiugins visus dalyvius, o
Dr>nc)i.)''n«
i' M i s o m ' '
Kai aliku Bažnyčia visame. savaite yra skelbiama kiekvie
nius 500 dol. įnašu papildė dar ypač mamytes. Būtina rezer
vis
j
'
.
J
V
.
'.tofjus
pasaulyje iškilmingai švenčia nais metais, bot ar visi jos lai
500 dol. ir tapo garbes nare. vuoti vietas ar stalus pas
Tol 6 30 ? V 0 / U .
Kri.-I.iu- l'n-ikcl'.mo.šventę — kos"1
Sveikiname naują Draugo fon Ireną Kazlauskienę tel. 1-630Sk.imbmti
po f> v v
V( lykas I u nepaprasta šven
Mažieji lietuviukai Kauno ir Klaipėdos klinikose džiaugiasi geraširdti
Pranešta, kad Joe Kuliui ir
do g a r b ė s narę ir dėkojame 257-8346 arba Ireną Šerel įenętė mūsų tikėjime, nes prisitautiečių iš Kanados atsiųstais akiniais.
už įnašu papildymą
1-630-243-0549.

SKELBIMAI

•

