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Nebūk storžievis,
neardyk savo sveikatos!
- pataria dr. Jonas
Adomavičius;
Lietuvos Valstybinės
džiovos sanatorijos
istorija.
2psl.
Blogybės - visos
planetos problema: JAV
tam neturi monopolio, teigia vedamajame
Danutė Bindokienė;
šis tas iš PLB veiklos.
3psl.
Lietuvių Evangelikų
liuteronų „Tėviškės"
parapijos sukaktis.
4 psl.

Izraelio įtaka JAV politikai
Aleksas Vitkus
Kai Artimuose Rytuose j a u
kurį laiką vyksta Izraelio-palestiniečių konfliktas, beveik
kasdieną matome įvairiuose
Amerikos didmiesčiuose ren
giamas, Izraelį remiančias de
monstracijas, skaitome spau
doje apie senatoriams siunčia
mus tūkstančius laiškų ir fak
sų, stebime televizijoje rengia
mus politinius pokalbius, žiū
rime į didžiulius viso puslapio
skelbimus laikraščiuose, visa
tai atliekant gausių ir turtin
gų Izraelį remiančių grupių,
kurias amerikiečiai paprastai
vadina vienu v a r d u — Izraelio
„lobby".
Mes, lietuviai, „lobby" kar
tais vadiname įtaka, lobizmu,
ar net, j a u gal ir pasenusiu
terminu — kuluarais.
Nukelta į 3 psl.

Bundestagas pritarė
Eilutės iš laiškų:
Baltijos valstybių
Čikagos kardinolas - be j
n a r y s t e i NATO
puikybės; vien žodžiais
B e r l y n a s - R y g a - V i l n i u s , ba
sotus nebūsi; „Draugas" ! landžio
26 d. (BNS) — Vokieti
vertas mūsų draugystės. jos parlamento žemieji rūmai
5 psl.
— Bundestagas — penkta

Lietuvos žurnalistai vėl ejo karo mokslus. Apie pusšimtis Lietuvos žurnalistu balandžio 26-ąją dalyvavo jau tradicija
tampančiame kariniame žygyje „Žurnalistai j NATO". Dvi die:.as žiniasklaidos atstovai galėjo pabūti šauktinio kario
kailyje — karinis žygis šį kartą surengtas Rukloje dislokuotame Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokoma
jame pulke.
Gedimino Žilinsko 'Elta' nuotr

„Mažeikių nafta" šiemet nesitiki d i r b t i pelningai
Vilnius, balandžio 29 d.
(BNS) - JAV bendrovės „Williams International" valdomas
susivienijimas „Mažeikių naf
ta" pagal JAV bendrai pri
imtus apskaitos
principus
(GAAP) pirmąjį šių metų ket
virtį patyrė 104.42 mln. litų
nuostolių ir jau nebesitiki
šiais metais dirbti pelningai.

dienį priėmė nutarimą dėl
Reikia sujungti jėgas ir NATO plėtros, kuriuo pritarė
Baltijos valstybių priėmimui į
didžiąsias tautos
NATO per artimiausią jo plėt
šventes vėl švęsti
ros ratą.
Nepaisant to, įmonės vado
kartu, ne kiekvienas
Diskusijų m e t u buvo išskir
vas teigiamai vertina pirmojo
savo kampelyje. tos Baltijos valstybės. Tai
ketvirčio rezultatus ir optimis
nulėmė teigiamas "jų derybų
svarsto JAV LB
tiškai žiūri į ateitį. „Pagrin
dėl narystės NATO reikala
Lemonto skyriaus
dinės pirmojo ketvirčio nuos
vimų vykdymo įvertinimas bei
tolių priežastys buvo 22 JAV
susirinkimo dalyviai.
istorinė Vokietijos
atsako
doleriais, palyginti su praėju
6 psl.
mybė prieš Baltijos valstybes,
siais metais, sumažėjusi vie
susijusi su 1939 metų Molotonos tonos naftos perdirbimo
vo-Ribbentropo paktu, kuriuo
marža, neveikiantis Būtingės
Baltijos
valstybės
atiteko
terminalas bei
sumažėjusi
''•'• Į t a r i m a s , j o g 1992 m.
SSRS įtakos sferai.
naftos produktų paklausa",
Barcelonos olimpinis čem
Lietuvos URM Informacijos
sakė „Mažeikių naftos" gene
p i o n a s , disko metikas Romas
ir kultūros departamento di
ralinis direktorius
James
Ubartas vėl vartojo dopingą,
rektorius P e t r a s Zapolskas
Scheel.
pasitvirtino. Apie tai Tarptau
pasveikino Bundestago nuta
tinės lengvosios atletikos fe
„Tačiau prasidedant antra
rimą. „Šis sprendimas rodo,
deracijos atstovai pranešė Lie
kad Vokietijos parlamente jau j a m ketvirčiui situacija pa
tuvos vadovams, kai Montreasuformuota pozicija dėl Balti mažu gerėja, naftos perdirbi
lyje buvo atliktas antrasis mė
jos šalių priėmimo į Aljansą. mo maržos didėja. Mes nesiti
ginio tyrimas. Manoma, kad
Tai, artėjant NATO susitiki kime atsigauti po pirmojo ket
sportininkas gali būti diskva
mui Prahoje, m u m s kelia dar virčio nuostolių ir iki metų
lifikuotas visam gyvenimui.
didesnį optimizmą", sakė jis. pabaigos juos padengti, nesiti
Lietuvos lenktyninin
k a s Ž i l v i n a s O.škutis dalyva
vo balandžio 20-21 d. Floridoje
..Daytona International" tra
(Remiantis AFP. Reuters. AP. Intertax. ITAR-TASS. BNS
soje vykusiame 7-tame ..For
žinių agentūrų pranešimais)
mules Dodge R/T 2000" lenk
tynių rate. Puikiai lenktynia
ma, nepaisant visų pastangų
JAV
vęs lietuvis šiose varžybose
užkirsti jai kelią bei fakto, kad
užeme II vieta.
V a š i n g t o n a s . JAV prezi CIA dabar „pavagia daugiau
* Į t i k i n a m a v o k i e č i o Mi- dentui George W. Bush ren paslapčių" nei kada nors
c h a e l S c h u m a c h e r p e r g a l e giantis metiniam JAV ir Euro anksčiau. „Kai egzistuoja tiek
baigėsi penktasis ..Formulė-1" pos Sąjungos viršūnių susiti daug galimų taikinių ir prie
pasaulio čempionato r a t a s — kimui šią savaitę. Vašingtone šas, trokšte trokštantis numir
Ispanijos Grand Prix lenkty auga pasipiktinimas neva per ti, tobula gynyba yra neįma
nės — Barcelonoje.
dėta Europos simpatija pales noma", teigė jis.
tiniečiams, kurie mėgina pasi
* O l i m p i n i s d i s k o m e t i m o priešinti Izraeliui. Kaip kurie
Crawford, T e x a s . Ant JAV
č e m p i o n a s Virgilijus Alekna Kongreso respublikonų ir de prezidento George W. Bush
šeštadienį Vilniuje iškovojo mokratų nariai teigia, jog Eu stalo dar nėra planų, kaip nu
Lietuvos ilgų metimų čempio ropos valstybės žlugdo JAV, versti Irako vadą Saddam
nato aukso medali.
kurios užėmė labiau Izraeliui Hussein. nors didžiausio JAV
palankią nuostatą, mėginimus priešininko Persijos įlankoje
nutraukti smurtą Artimuo nuvertimas išlieka vienu iš
siuose Rytuose ir siekti ilga svarbiausių politikos tikslų.
laikės taikos. Tokie ginčai. įs sekmadienį pareiškė Baltieji
kaitant nesutarimus dėl pre rūmai. S. Hussein baigiant 5
* T e i s m a s p r i p a ž i n o Š v e i  kybos bei europiečių nepa dienas trukusias 65-ojo gimta
c a r i j o s b e n d r o v ė s t e i s e iš lankumą G. W. Bush siekiui dienio iškilmes, kuriomis sie
ieškoti skolas iš Kėdainių trą nuversti Irako vadą Saddam kiama pademonstruoti didelę
šų bendrovės „Lifosa".
Hussein. kelia grėsmę gyvy irakiečių paramą jam. JAV
* K a u n e a t i d a r o m a S k a n - biškai svarbiems JAV ir ES pareigūnai išreiškė viltį, jog jo
dinavijos-Norvegijos
susi ryšiams.
dienos valdžioje jau suskai
vienijimo ..Kitron ASA" elekt
V a š i n g t o n a s . JAV7 Centri čiuotos. Baltųjų rūmų atsto
ronikos gamykla ..Kitron".
nes žvalgybos valdybos (CIAt vas spaudai Ari Flescheri tei
* N e m u n e p r i e š p o r ą direktoriaus pavaduotojas ope gė, jog Pentagonas veiksmams
d i e n ų j a u a p t i k t o s pirmo racijoms J a m e s Pavitt įspėjo Irako atžvilgiu yra parengęs
planų
įvairioms
sios
kraujasiurbių
upinių amerikiečius, kad nauja tero „daugybę
mašalų lervos.
ristinė ataka yra neišvengia aplinkybėms".
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kime šiemet dirbti pelningai,
tačiau manome, kad per likusį
laiką priartėsim • prie savo
planų", sakė „Mažeikių naf
tos" vadovas.
Jis tikisi, kad i .i 2005 metų

Mažeikių naftos perdirbimo
įmonėje gaminama produkcija
atitiks Europos Sąjungos rei
kalavimus. Šiam tikslui pa
siekti reikės maždaug 220
mln. JAV dol. investicijų.

Už „Mažeikių naftos" nuostolius turi
atsakyti „Williams" ir vyriausybė
V i l n i u s , bah.ndžio 29 d.
(BNS) — Seimo i iberalų frak
cijos nuomone, atsakomybę už
didėjančius susivienijimo „Ma
žeikių nafta" nuostolius turi
prisiimti ne tik ją valdanti
JAV bendrove „Williams In
ternational", bet ir Lietuvos
vyriausybė.
„Liberalai siūlo Algirdo Bra
zausko vadovaujamam Mi
nistrų kabinetui kuo greičiau
inicijuoti tarptautinį 'Mažei
kių naftos' valdymo ir finan
sinį auditą, kuris objektyviai
išaiškintų blogas koncerno
veiklos priežastis ir užkirstų
kelią įvairioms politinėms spe
kuliacijoms
komentuojant
'Mažeikių naftos' darbą", tei
giama Liberalu frakcijos pir
madienį išplatintame prane
V a š i n g t o n a s . Pranešimai.
kad su teroro išpuoliais JAV
siejamas įtariamas ekstremis
tų vadas Mohammcd Atta
prieš rugsėjo i 1-ąją susitiko
su Irako agentu, yra nepa
grįsti, pranešė -avaitinis nau
jienų žurnalas „Newsweek".
Netrukus po rugsėjo 11-osios
teroro išpuolių JAV žvalgybos
pareigūnai pranešė įtarią, kad
M. Atta Prahoje susitiko su
Irako agentu ir darė išvadą,
jog Irako vadovas Saddam
Hussein gali būti susijęs su
šiais išpuoliais. Tačiau Čekijos
atstovai pripažino, kad ši in
formacija galėjo būti klaidin
gaF r a n k f o r t , K e n t u c k y . Sek
madieni teritorijose i rytus
nuo Missouri iki New York ir
Maryland valstijų siautė dau
giau kaip 15 viesulu ..torna
dų", per kuriuos žuvo ma
žiausiai 6 žmonės, o dar dau
giau nei 100 buvo sužeisti.

n
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šime spaudai.
„Panašu, kad 'Mažeikių naf
tos' vadovai nėra geri vadybi
ninkai ir šioje srityje mes ma
tome resursų tobulėti", teigė
Liberalų frakcijos seniūnas
Eligijus Masiulis. „'Mažeikių
naftos' nuostoliai yra grės
mingi ir kelia nerimą libera
lams, todėl vyriausybė ne
turėtų apsiriboti ramia pozici
ja", teigė E. Masiulis
Liberalai taip pat mano, jog
„Mažeikių naftos" darbo są
lygos pagerėtų vyriausybei ir
Seimo daugumai įvykdžius
2000 m. Konstitucinio teismo
priimtą sprendimą ir patai
sius su susivienijimo pardavi
mu užsieniečiams susijusius ir
Konstitucijai
prieštaraujan
čius įstatymus.

D m U Rumsfeld
M a s k v a . JAV ir Rusija pir
madienį pranešė pasiekusios
pažangą derybose, kuriose sie
kia susitarti del bendro bran
duolinės ginkluotes mažinimo,
tačiau neužtikrino, kad susi
tarimas bus pasiektas iki ge
gužės mėnesį įvyksiančio dvi
šalio viršūnių susitikimo. ..As
meniškai manau, kad šian
dien mes pasiekėme tam tikrą
pažangą", pareiškė Rusijos gy
nybos ministras Sorgej Ivanov
po derybų su JAV gynybos
sekretoriumi Donaki Rumsfold. kuris pritarė sakydamas,
jog ..mes darome pažanga, ir
vėliau šią savaite susitikimai
bus pratęsti Vašingtone".
M a s k v a . Rusijos užsienio
reikalų ministras Igor ivanov
pirmadieni paragino įniko už

Nr.83
K a i n a 50 c

Lietuva pirmauja tarp
valstybių-kandidačių į NATO
jog Vašingtone buvo teigiamai
įvertintos Lietuvos parlamen
t a r ų pastangos bendrauti su
Baltarusijos demokratinėmis
jėgomis.
NATO komisijos pirmininko
pavaduotoja R. Juknevičienė
p a b r ė ž ė , jog Lietuva
turi
išlaikyti savo, kaip patikimos
N A T O bendrininkės, statusą.
„Lietuva neturi padaryti ko
kių nors nesąmonių", teigė ji.
P a s a k jos, tokios „nesąmonės"
g a l ė t ų būti antisemitinių nuo
t a i k ų kurstymas, visuomenės
p a r a m o s NATO narystei smu
k i m a s a r sprendimas surengti
referendumą
dėl
narystės
š i a u r ė s Atlanto sąjungoje.
Idėją surengti referendumą
n e s e n i a i iškėlė Seimo Švie
timo, mokslo ir kultūros komi
teto pirmininkas Rolandas Pa
vilionis.

V i l n i u s , balandžio 29 d.
(BNS) — Praėjusią savaitę
JAV viešėję
parlamentinės
NATO reikalų komisijos vado
vai socialliberalas Vaclovas
Stankevičius ir konservatorė
Rasa Juknevičienė džiaugiasi
Lietuvos
sėkme
kelyje
į
NATO, bet įspėja nedaryti
klaidų.
„Lietuva yra vertinama vie
nareikšmiškai gerai. Lietuva
įvardijama Vilniaus dešimtu
ko lydere", pirmadienį Seime
surengtoje spaudos konferen
cijoje teigė NATO komisijos
pirmininkas V. Stankevičius.
„Vilniaus dešimtuku" vadi
namos NATO narystės sie
kiančios Vidurio ir Pietryčių
Europos valstybes, kurių at
stovai buvo susirinkę Vilniuje
2000 metais paskelbti para
mos NATO plėtrai.
V. Stankevičius pažymėjo,

„Rokiškio sūris"
„eina" \ Ameriką ir
E u r o p o s Sąjungą
Bendrovės „Rokiškio sūris"
akcininkai vadovui iškėlė am
bicingą užduotį — šiemet
įsitvirtinti JAV ir Europos
Sąjungos (ES) rinkose be tar
pininkų, o Lietuvoje parduoti
daugiau šviežių pieno pro
duktų. Tai leis bendrovės
apyvartą padidinti m a ž d a u g
penktadaliu.
„Rokiškio sūris" su savo pro
dukcijos platintojais „DP Vonk
Diary Products" ir „Marygold
Ltd." susitarė, jog šios firmos
rokiškėnams perduos savo pa
tirtį ir žinias, k a i p platinti
sūrius JAV ir ES rinkose.
Taip pat „Rokiškio suris" iš
tarpininkų
turėtų
perimti
klientus ir pardavimo k a n a l u s
šiose valstybėse, rašo dien
raštis „Verslo žinios".
„Rokiškio sūrio" direkto
riaus Antano Trumpos vado
vaujama bendrovė kaip kom
pensaciją buvusiems tarpinin
kams atiduos pusę gauto
pelno iš tiesioginio sūrių par
davimo JAV ir ES, tačiau susi
tarta, kad bendra mokėtina
suma neviršys 3.6 mln. dol.
sienio reikalų ministrą Naji
Sabri leisti ginkluotes tikrin
tojams sugrįžti į jo valstybę,
kad užkirstų kelią galimam
JAV puolimui.
N o v o s i b i r s k a s . Rusijos ge
nerolas Aleksandr Lebed. su
vaidinęs svarbų vaidmenį sužlugdant 1991 m. pučą prieš
tuometinį SSRS vadovą Michail Gorbačiov ir vėliau var
žęsis dei prezidento posto su
Boris Jeicin. sekmadienį žuvo
per sraigtasparnio nelaimę.
Sraigtasparnio vadas, turintis
30 metų skraidymo stažą, pa
blogėjus oro sąlygoms, atsisa
kė kilti į orą. tačiau A. Lebed
privertė lakūną skristi. Sraig
tasparnis sudužo, užkabinęs
elektros perdavimo liniją.
M a s k v a . Radikalusis čečė
nų sukilėlių vadovybes spar
nas pirmadieni patvirtino vie
no autoritetingiausių sukilėlių
vadų Khattab žūtį. Vadas žu
vo nuo užnuodyto laiško, kurį
jis gavo kovo 19 d.

ARTIMIEJI RYTAI

j

Cravvford. T e x a s . JAV pre
zidentas George W. Bush sek
madienį sako. kad susitarimas
nutraukti palestiniečių vado
Yasser Arat'at būstines ap
siausti žymi ..vilčių regionui

Palangoje balandžio 27 d. atideng
tas paminklas žymiausiam XIX
amžiaus lietuviu tautinio at
gimimo veikėjui daktarui -Jonui
Basanavičiui 11851-1927'. Pa
minklą pašventino Palangos kle
bonas Vytautas Petrauskas. Skulp
tūrinis J. Basanavičiaus biustas
išlietas iš bronzos pasai gipsinį
originalą, sukurtą žymaus skulp
toriaus Juozo Zikaro. Skulptoriui
pozavo pats J. Basanavičius. Gip
sinis originalas saugomas Kauno
Vytauto Didžiojo karo muziejuje.
Palangoje į paminklo pamatą bu
vo įdėta atminimo kapsulė.
Juozo Baitiejus 'Elta- nuotr

teikiančią dieną", tačiau naktį
s m u r t a s Artimuosiuose Ry
tuose atsinaujino. Anksti pir
madienį Izraelio tankai įva
žiavo į Vakarų Kranto Hebro
no miestą, kur per kilusį susi
š a u d y m ą žuvo 7 žmonės, d a u g
buvo sužeista.
Betliejus. Vakarų Kran
t a s . Vienas Betliejaus Viešpa
ties gimimo bažnyčioje esantis
palestiniečių kovotojas sakė.
kad pirmadienį iš bažnyčios
p a s i t r a u k s 15 civilių žmonių
— jo žodžiai gali reikšti, kad
26 dienas trunkanti šventoves
apsiaustis artėja prie pabai
gos.

EUROPA

|

E r f u r t a s . V o k i e t i j a . Pasa
kojimas apie istorijos mokyto
ją, k u r i a m pavyko sustabdyti
ginkluotą jaunuolį, surengusi
tragiškiausias žudynes Vokie
tijoje nuo II pasaulinio karo
laikų, sekmadienį kiok paguo
dė kruvinos nelaimes sukrės
t u s vokiečius. Mokytoja Rain e r Heise. kuriam keliais ra
miais žodžiais pavyko sustab
dyti Erfurto miesto Gutonbergo mokykloje šaltakraujiška:
16 žmonių nušovusį Robert
Steinhaeuser, Vokietijos žiniasklaida pavadino tikru didvyriu.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
LĄSTELIŲ ATMATŲ VALYTOJAI
JONAS ADOMAVIČIUS, MJX
Tai antioksidantai. Kiekvie
nas motoras meta atliekas.
Kiekvienas gyvis yra motoras
— jis minta ir gamina išma
tas, kurios turi būti pasalintos
iš aplinkos. Žvirblio tėvai sna
pu išneša iš lizdo išmatas.
Žmogus jas tvarko kanalizaci
ja. Žmogaus kūno ląstelės irgi
yra gyvos ir mintančios. Ir
joms atsiranda išmatos. Jas
medicina vadina laisvais ra
dikalais (free radicals). Visų
gyvių išmatos — atlaikai yra
nuodai, jų neprašalinus. Tas
pats ir su tų ląstelių atlaikais
— laisvais radikalais. Jie net
mirtinai pražudytų ląsteles,
jei nebūtų sunaikinti. Tų nuo
dų naikinimo darbą atlieka
antioksidantiniai vitaminai.
Na, tai kas išgelbėja kūno
ląsteles nuo tokios pražūties?
Nagi vitaminai, vadinami an
tioksidantais
(antioxidant).
Kas jie tokie? Tai trejopi ląs
telių gelbėtojai: vitaminai C ir
E ir priešvitamininis ląstelių
gelbėtojas — Beta Karotene.

žovėse. Beta Karotene yra
stipriai žalių lapų daržovėse
— „collard" žalėsiai ir špina
tai, o taip pat apelsinuose ir
daržovėse, kaip kantelopės,
morkos, persikai ir saldžios
bulvės.
Tų trejopų antioksidantų
yra ir vitaminų tabletėse-kapBulėse ir jų pridėta tam tik
rame maiste.

kuriame kasdien būtų ma
žiausiai penkios daržovės ir
keturi vaisiai, kur gausiai yra
minėtų antioksidantų. Dar to
negana. Būtina apsauga yra
valgant neriebiai, nesūriai,
nerūkant, su pertraukomis
darbuojantis ir esant gydytojo
žinioje.
Vien tokio patarimo neuž
tenka — reikia mums jį įgy
vendinti savu gyvenimu: dėl
sveikatos, turime tiesinti savo
kreivą gyvenimą.

Kaip jie padeda žmogui?

Tie antioksidantiniai vitami
nai yra svarbi dalis kūno ląs
telių apsaugai. Jie panaikina
minėtus laisvus radikalus, ku
rie yra veiklūs — nepastovūs
ir gali stipriai sužaloti ląste
les. Milijardai kūno ląstelių
nuolat susiduria su tomis atlaikomis — tais laisvais radi
kalais. Ląstelėms gyvuojant,
jie atsiranda kaip atmatos.
Tie antioksidantiniai vitami
nai saugo kūną ir nuo išorės
kenkėjų, kaip oro tarša ir ta
bako dūmai.
Dabartiniai
mokslininkai
mano,
kad
minėti
radikalai ir
Kur tie vitaminai
kitokie
kenkėjai
artina
chro
randami?
niškas ligas, įskaitant vėžius,
Vitamino C turi daugelis kataraktą ir širdies ligas.
Ką pataria sveikatos
vaisiu, ir daržovių — greipfru
žinovai?
tai, braškės, brokoliai, kale ir
bulvės. Vitamino E yra riešu
Jie prašo mus valgyti miš
tuose, kai kurių daržovių alie
juose ir stipriai žalių lapų dar rų, gerai balansuotą maistą,

emigracijos varėniškį rašytoją
šaulį — patriotą Balį Gražulį
(jo vardu pavadindami Seno
sios Varėnos biblioteką), už
mezgęs ryšius su Balio žmona
Marija Gražuliene, gavome
gydytojo Albino Grigaičio sū
naus Algirdo adresą. Mūsų
laiškas jį pasiekė jau ligos pa
tale — paralyžiuotą (prieš 2,5
metų Algirdas mirė), bet jo
žmona, gydytojo Albino Gri
gaičio marti Irena, tapo nuo
širdi mūsų pagalbininkė, pa
skolinusi svarbius dokumen
tus, nuotraukas, padėjusias
mums priminti svarbius Lie
tuvos ir medicinos istorijos
faktus.
Sanatorijos įsteigimo
datos patikslinimas
Literatūros šaltiniai tvirti
na, kad sanatorijos įkūrėjas
buvo gydytojas Albinas Gri
gaitis. Nesutampa tik sanato
rijos įkūrimo datos nurody
mas: Akiras Biržys, rašęs savo
prisiminimus 1931 metais (po
apsilankymo Varėnos sanato
rijoje pas jos direktorių A. Gri
gaitį), nurodo sanatorijos įkū
rimo datą labai tiksliai. Tai
1927.08.01. 1927-sius metus
nurodo ir anksčiau minėta dr.
Milda Budrienė, tuo tarpu ki
tuose šaltiniuose nurodomi
1926-ji metai. Šio klausimo
patikslinimui būtina priminti
sanatorijos įkūrėjo gydytojo
Albino Grigaičio biografiją.
Albinas Grigaitis gimė 1893
m. Skepėjų kaime, Lankeliš
kių valsčiuje,
Vilkaviškio
apskrityje. Baigęs Marijam
polės gimnaziją, iki I Pasauli
nio karo studijavo Maskvos
universitete mediciną. Karas
sutrukdė studijas, tad grįžo į
Lietuvą ir 1919 m. stojo sava
noriu karo gydytoju jaunoje
Lietuvos kariuomenėje. 1920.
05.14 jam suteikiamas jaunes
niojo leitenanto laipsnis, po
metų — pakeliamas į vyr. lei
tenantus. 1922 metais — jis
jau Kauno karo ligoninės eta
tinis gydytojas. 1923 metų lie
pos 15 d. jam suteikiamas ka
pitono laipsnis. Įsikūrus Kau-
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K a i p elgtis
storžieviams?
Aišku, bus tokių, kurie ne
nori ar negali valgyti nurodyto
maisto. Kad tokie nesuardytų
savo sveikatos, patariama
jiems imti mineralų ir vita
minų priedus tablecių-kapsulių pavidalu ir valgyti sustip
rintą vitaminais ir mineralais
maistą. Ypač sunkumoje esan
čios ir senesnieji. Minėtus an
tioksidantus galima priimti
įvairių tablečių ar pagerinto
maisto pavidalu, ypač pusry
čiams tinka tokie javainiai ir
vaisių-daržovių sultys. Skaity
kite etiketes.
Sveikas m a i s t a s negali
kenkti
Daugybė mokslinių tyrimų
jau seniai aiškiai susekė, jog
net ir gausūs kiekiai antioksi
dantinių vitaminų C, E ir Be
ta Karotene yra naudingi —
jie negali kenkti — jie yra
saugūs sveikatai. Aišku, visa
da naudinga skaityti etiketes.
Sėkmės!

PIRMAJAI VALSTYBINEI DŽIOVOS
SANATORIJAI — 75-ERI
1926 metų rugpjūčio mėn. 1
dieną Varėnoje pradėjo darbą
I Lietuvos Valstybinė džiovos
sanatorija. Jos įkūrėjas ir di
rektorius visą sanatorijos gy
vavimo laikotarpį (išskyrus
sovietinį — 1940.06-1941.07)
buvo gydytojas Albinas Gri
gaitis. Literatūroje apie sana
torijos įkūrimą ir jos darbą
duomenų mažai. 1987 metais
Čikagoje išleistoje J. Meš
kausko JLaetuvos medicinos
istorijos" knygoje dr. Milda
Budrienė savo straipsnyje
„Kova su tuberkulioze Lietu
voje" Varėnos džiovos sanato
rijai skiria tik vieną sakinį:
„Valstybinė TB sanatorija Va
rėnoje buvo pastatyta 1927 m.
ir turėjo 50 lovų" (569 psl.). O
sanatorijoje ligoniai buvo gy
domi iki 1944 metų vasarcj
(17 metų), buvo aukšto lygio;
B. Kviklio duomenimis, joje
nuolat gydėsi 150-200 ligonių
ir nustojo veikusi tik dėl to,
kad II Pasaulinio karo metu
atsitraukianti iš Varėnos vo
kiečių kariuomenė ją susprog
dino, sanatorijos direktorius
A. Grigaitis, vengdamas gali
mų grįžusios sovietinės val
džios represijų, su sūneliu Al
girdu ir žmona Jadvyga — sa
natorijos vyr. medicinos sesele
— emigravo į Vakarus.
Prabėgę dešimtmečiai visą
skandina užmarštin. Buvusios
sanatorijos vietoje, Glūko giri
ninkijos miške, iki šiolei išli
kęs miško plotelis, kuriame
jau ne kiekvienas netgi varėniškis suras buvusios susprog
dintos sanatorijos rūsio lieka
nas. Vienas po kito Anapilin
iškeliauja varėniškiai — buvu
sieji sanatorijos darbuotojai —
sanitarės, virėjos, staliai, ve
žėjai, monteriai, nusinešdami
su savimi neišpasakotus prisi
minimus. Iki 1997-jų metų ne
žinomas buvo ir gydytojo Albi
no Grigaičio šeimos likimas.
Varėnos vyresnio amžiaus
žmonės, prisimindami jį vien
geru žodžiu, galėjo pasakyti —
jis Amerikoje, atrodo, jau mi
ręs Ir tik laimingo atsitikti
numo dėka, kai rūpinomės
Varėnoje
pagerbti
iškilųjį

DRAUGAS

no valstybiniam universitetui
su medicinos fakultetu, A.
Grigaitis jame baigia studijas
ir 1923 metais įgyja medicinos
daktaro diplomą. Tai gydyto
jas ne „pradinukas", o jau tu
rintis solidų karo gydytojo
praktiko stažą, įgytą sunkiau
siomis nepriklausomybę atga
vusios Lietuvos sąlygomis.
Kauno Karo ligoninėje tebe
dirba iki 1927 metų. Per šį lai
kotarpį kaip karo gydytojas
vyksta ten, kur siunčiamas:
įvykiai Klaipėdos krašte —
vyksta į Klaipėdą; Lietuvos
kariuomenės vasaros manev
rai Varėnos poligone — vyksta
į Varėną. Galimas dalykas,
kad mintis kurti džiovos sa
natoriją Varėnos lagerių pas
tatuose gydytojui A. Grigaičiui
ir kilo, įvertinus esančių sąly
gų tinkamumą: patalpos sa
natorijai yra; regiono klimatas
— idealus; nuo gyvenvietės
lageriai nutolę per 2-3 kilo
metrų pušynų ruožą, o pušynų
masyvai nusidriekę dešimtis
kilometrų į visas puses, ga
rantuodami atmosferos oro
grynumą. Varėnos miestelyje
daug jaunų žmonių — bedar
bių, kuriuos galima pasikvies
ti apmokamiems darbams sa
natorijoje.
Įdomus posūkis biografijoje:
1927 m. liepos 2 dieną karo
gydytojas kapitonas Albinas
Grigaitis išleidžiamas į atsar
gą (įrašas karininko doku
mente), o jo biografijoje (rašy
toje sūnaus) toliau pateiktos
šios žinios: „1927 metais apie
trys kilometrai nuo Varėnos,
buvusios rusų caro stovyklos
karininkų ramovės rūmuose
įsteigė valstybinę džiovininkų
sanatoriją. Po kelių metų apie
vieną kilometrą į šiaurę nuo
šios sanatorijos buvusioje ge
ležinkelio stotyje „Artilerija"
įsteigė ligonių kasos džiovi
ninkų sanatoriją, kurią pava
dino „Dainava" (tai Kauno li
gonių kasų džiovos sanatorija
Varėnos lageriuose įsteigta
1931 metais, kuriai taip pat
vadovavo A. Grigaitis).
Taigi, nelieka abejonių, kad
pirmoji Lietuvos valstybinė

Y i l n i a u s P s i c h . i t r i n e s l i g o n i n e s p a c i e n t a i užsiėmimuose. Š i o s ligonines
v y r ų s k y r i ų globoja D a y t o n a Beach. FL. ..Saulute".

džiovos sanatorija Varėnoje
įsteigta 1927.08.01. Tik dr.
Mildos Budrienės sakinys,
kad .,sanator.;a Varėnoje buvo
pastatyta" neatitinka tikro
vės: jos statyti nereikėjo, nes
to meto Lietuvos valdžia kūry
bingai panaudojo 19 a. gale
caro karinei stovyklai pastaty
tus ir karų oei žmonių nesu
naikintus pastatus (kitos Lie
tuvos džiovc? sanatorijos, ku
rių patalpas dar reikėjo pasta
tyti, buvo atidarytos daug vė
liau, pvz., V Tumėnienės vai
kų sanatorija A. Panemunėje
— 1933-1937 m.; A. Panemu
nės dr. Griniaus vardo sanato
rija — 1934 m. — taigi, net 6 10 metų vėliau nei Varėnoje).
Sanatorijos m a t e r i a l i n ė
bazė
Džiovos sanatorijos įkūrimui
Varėnoje sąlygos buvo palan
kios. Karų gaisrai buvo sunai
kinę Varėnos miestelį, bet ca
ro armijos stovykla-lageriai iš
liko beveik nenukentėję. Ku
riantis sanatorijai buvo išliku
sių medinių kokybiškų namų
personalui. Ūkiniams porei
kiams buvo remontuojami ir
kareivinių barakai.
Sanatorijai pradėjus gyvuo
ti, dar tebestovėjo caro laikais
pastatyta pravoslavų cerkvė.
Tebestovėjo ir įdomios archi
tektūros medinis namelis —
„vėliavų saugykla". Kaip nu
rodoma literatūroje, Varėnos
poligoną iki I Pasaulinio karo
naudojo Vilniaus karo apygar
dos visos kariuomenės rūšys.
Vykdavo vasaros pratybos 12
kariuomenės stambių vienetų.
Savo žinioje sanatorija turė
jo 27,5 ha miško ir 2,3 ha dir
bamos žemės. Netoli sanatori
jos — Glūko ir Varėnio ežerai.
Pušynų masyvai į visas puses
tęsiasi dešimtimis kilometrų,
oras prisotintas
fitoncidų;
Varėnos klimatas — kontinen
tinis: žiemos, nors ir šaltos,
bet sausos, šios sąlygos labai
palankios gydyti ligonius su
kvėpavimo organų susirgi
mais.
Literatūroje nurodoma, kad
sanatorija turėjusi rentgeno,
kvarco aparatus. Būtina prie
monė, kurią su savimi visuo
met privalėjo ligoniai nešiotis
ir naudoti, tai individualios
portatyvios, sandariai uždaro
mos spjaudyklės, kad TB ba
cilomis nebūtų užteršiama pa
talpų ir miško aplinka (spjaudyklių plovimas, dezinfekcija
— sanitarių darbas).
Patalpų ir teritorijos apšvie
timui sanatorija turėjo auto
nominę elektrinę. Sanatorijoje
buvo Varėnos klimatologinis
postas, priklausęs Hidrome
teorologinės tarnybos Lietuvos
valdybai. Duomenų stebėtoja
ir registratorė — sanatorijos
vyr. seselė Jadvyga Grigai
tienė.

siugdytas darbštumas, valin
gumas, draugiškumas, tole
rancija bendradarbių atžvil
giu. Senieji varėniškiai dakta
rą Grigaitį charakterizavo
kaip demokratišką, huma
nišką, labai pareigingą, kuklų,
paslaugų, neatsisakantį padė
ti žmonėms bet kuriomis sąly
gomis.
Kurdamas sanatoriją, sufor
mavo 17 asmenų personalą vi
soms būtinoms darbo sritims,
daugiausia įdarbindamas vie
tinius gyventojus. Todėl sana
torijos įkūrimas Varėnoje bu
vo sutiktas labai palankiai,
nes sprendėsi to meto bedar
bystės klausimai.
Sanatorijos personalą suda
rė: jau minėtas sanatorijos ve
dėjas — direktorius, ūkio ve
dėjas, trys medicinos seserys,
šeimininkė, technikas, virėjas,
dvi tarnaitės, du sanitarai, dvi
slaugytojos, dvi skalbėjos, vie
nas sargas.
Be etatinių darbuotojų, sa
natorijoje buvo samdomi žmo
nės ir sezoniniams darbams.
Siekiant ekonomiškumo ir rū
pinantis kokybiška ligonių mi
tyba, buvo samdomos mergi
nos ir moterys rinkti miško
gėrybes (uogas, grybus, vais
tažoles, riešutus ir kt.), tvar
kyti sanatorijos aplinkos gėly
nus, gyvatvores, vejas, takus;
daržuose — išauginti savų
daržovių, o tvartuose —
paukščių bei kiaulių. Tokia
darbo organizacija buvo visa
pusiškai naudinga: ir sanato
rijai, ir miestelio gyventojams,
ir besigydantiems ligoniams.
Sanatorija nuo Varėnos bu
vo nutolusi per 3 kilometrus.
O reikalų miestelyje buvo
kiekvieną dieną: pašto perve
žimas ir nugabenimas; algos;
kai kurių maisto ir ūkinių pre
kių pristatymas ir kt. Šį klau
simą dr. A. Grigaitis išspren
dė, sudarydamas terminuotas
darbo sutartis su arklį ir ve
žimą turinčiu varėniškiu. Žo
džiu, buvo apgalvoti visi darbo
barai, kiekvienam numatant
atsakingus apmokamus kad
rus. Žmonės vertino savo dar
bo vietas, nes sanatorijoje už
dirbdavo daugiau nei pas
ūkininkus (dirbdama pas ūki
ninkus minėtoji Jadvyga Kaz
lauskienė už metų darbą gau
davusi 100 litų; virėjos atly
ginimas sanatorijoje — 130
litų mėnesiui).

Iš Kauno atvykęs 34 metų
gydytojas A. Grigaitis dar te
bebuvo viengungis. Vyr. medi
cinos sesele jis pasikvietė
Kauno ligoninėje dirbusią
aukštos kvalifikacijos vyr. me
dicinos seserį Jadvygą Gu
rauskaitę, kuri, kaip ją apibū
dino Varėnos sanatorijoje ke
lis sykius gydęsis rašytojas
Rapolas Šaltenis, buvusi sa
natorijos tvarkančioji jėga:
sanitarai ir kitas personalas
bijojęs jos labiau nei daktaro
Personalas
ir viską darydavę taip, kaip
Sanatorijos
direktoriaus nurodydavusi seselė.
daktaro Albino Grigaičio or
1930 metais gydytojas Albi
ganizaciniai sugebėjimai buvo nas Grigaitis vyr. seselę Jad
svarbiausias sėkmingo sanato vygą Gurauskaitę vedė. Šeima
rijos darbo veiksnys. Tam, be susilaukė sūnaus Algirdo, ku
abejo, turėjo įtakos jo darbas ris pradžios mokyklą pradėjo
kariuomenėje, bet ir paties iš lankyti dar Varėnoje.
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ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą

DR. L PETREIKIS
DANTLI GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL

1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VClNAS, MJD., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sfe. 5 * 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

EUGBCG DECKER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
pneinama kainą. Pacientai priimami
absoliutai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arūa lietuviškai.
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
TM. 706-422-8260

Albino Grigaičio
gydymo metodai ir
— asmenybė
Nėra pavykę gauti paties gy
dytojo užrašytų jo džiovos gy
dymo metodų, todėl juos ban
dysime nušviesti, remdamasi
Varėnos sanatorijos buvusių
pacientų pasakojimais.
Gana išsamiai apie tai pasa
koja jau minėtas rašytojas Ra
polas Šaltenis. Pagal jį, sana
torijos valgykloje kabojęs pla
katas: „Nuo džiovos vaistų nė
ra. Tikrieji vaistai — tai sielos
ir kūno ramybė", kurią turinti
sudaryti aplinka: grynas pušų
oras, sotus maistas, gydytojo
nurodymai, sesučių globa. Pa
gal Rapolą Šaltenį:
„Mūsų, ligonių 'darbas', —
tik gulėjimas, valgymas, pasi
vaikščiojimai, gydytojo vizita
cija, injekcijos, vonios, kvar
cas.
Kiekvienam
ligoniui
atskiros dozės, atskiri nurody
mai. Ir visa tai 60-čiai ligonių
atlieka vienas gydytojas ir dvi
sesutės. Gydytojas mažakal
bis, apžiūrėdamas ligonį, ges
tais rodo, ką tas turi daryti —
gulti, sėsti, nusivilkti. Labai
įdomų įspūdį jis padarydavęs
vos tik atvykusiems, kai ges
tais rodydavęs, kad reikia nu
sivilkti. O tiems matėsi, kad
gydytojas juos peržegnojąs...
Pagarbiai kai kurie ligoniai
skleidė gandą, kad gydytojas
esąs labai dievotas, nuolat li
gonius peržegnojąs. Toks jo el
gesys tartum padėjo ligoninėje
įsigalėti tylai, ramybei, kažko
kiam paslaptingumui, kuris ir
esąs svarbi gydymosi priemo
nė. Nesigirdėjo, kad jis ką
nors bartų ar bent smarkiau
suriktų. Buvo labai tvarkin
gas, punktualus, drausmin
gas. Kalbėta, kad jis anksčiau
dirbęs kariuomenės gydytoju
ir ten tokias būdo vertybes
išugdęs. Bet, matyt, daugiau
sia gero buvo paveldėjęs iš sa
vo tėvų, šeimos. Kartą jis bu
vęs prasitaręs, kad jo brolis
esąs kunigas, kitas — gydyto
jas. Nors atrodė, kad daktaras
savyje užsidaręs, šaltas, bet

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.

Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
DR. 2lBUT£ ZAPARACKAS
DR.PAUL KNEPPER
Akių ligos - chirurgija
150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos pagal susitarimą
Tel. 3i2-W-1285
ne — jis buvo baisiai geros
širdies, kiek galėdamas bet
kam padėdavo. Jis veltui gy
dydavo apylinkės gyventojus,
tuo metu jis buvo vienintelis
valsčiuje gydytojas. Tai labai
doras, kuklus,
nuoširdus,
darbštus, ne plepio žmogaus
pavyzdys", — taip charakte
rizuoja gydytoją Albiną Gri
gaitį rašytojas Rapolas Šalte
nis. Taip pat jį charakterizuo
ja ir mokytoja Marija Matukonytė (mirusi 1996 m.), kuri su
grupe kitų mokytojų gydėsi
sanatorijoje
1930 Vytauto
Didžiojo metais. Vien geru žo
džiu gydytoją ir šiandien tebe
mini varėniškė Izabelė Cereškevičienė, kurios tėvelio ir jos
pačios gyvybę vaikystėje išgel
bėjęs Albinas Grigaitis.
Mokytojos Marijos Matukonytės atsiminimuose rašoma,
kad dr. A. Grigaitis ligonius
mokęs autosugestijos metodo,
kuris dažnai padedąs efekty
viau nei vaistai. Jis buvęs ir
geras psichologas, jautęs, ko
kios sąlygos kuriam ligoniui
geriau tinkančios.
Gydytojas domėjosi ir fitoterapija. Yra parašęs rank
raštį brošiūrėlei „Vaistingieji
augalai Lietuvos liaudies me
dicinoje",
pasinaudojęs
ir
kraštotyrine medžiaga. Jį jau
dino ir moraliniai klausimai.
Yra likęs rankraštis „Jaunuo
lių nusikaltimai", kuriame jis
svarsto didelio Amerikos jau
nuolių nusikaltimų skaičiaus
priežastis (rankraštis rašytas
jau gyvenant Amerikoje).
Sanatorijos gyvenimo
buitis
Ligoniai buvo maitinami ge
ru, kokybišku, pačių virėjų pa
gamintu maistu. Kaip pasako
jo virėja Jadvyga Kazlaus
kienė, ji iš kvalifikuotos šei
mininkės Špikienės greitai iš
mokusi visų kulinarijos pa
slapčių.
N u k eita į 5 psl.
>

IZRAELIO ĮTAKA JAV
POLITIKAI
Atkelta iš 1 psl.
Verta
apžvelgti tą įtaką ir panagri
nėti jos istoriją — tikrą, o gal
ir perdėtą, tos jėgos supratimą
Amerikos politikoje. Prieš II
pasaulinį karą tos įtakos be
veik nesijautė. Amerikoje bu
vo stipri izoliacionistų srovė,
kuri ne tik stengėsi Amerikos
neįvelti į jokias pinkles, bet ir
gan aiškiai reiškėsi savo veik
la prieš juodąją rasę, katali
kus, imigrantus ir net žydus.
Kai Hitleris Vokietijoje pra
dėjo persekioti žydus, jų daug
norėjo bėgti į Ameriką. Pakar
totinai Amerikos žydų organi
zacijų tuometiniai bandymai
paveikti prezidentą F. D. Roosevelt įsileisti Europos žydus
nedavė jokių pasekmių, ir
bendri imigracijos nuostatai
nebuvo liberalizuoti. Preziden
tas Roosevelt nepasidavė įtai
gojamas. Pamate savo tokį
politinį silpnumą, karui pasi
baigus, turtingi Amerikos žy
dai tuojau po truputį pradėjo
stengtis įeiti į Amerikos poli
tinį gyvenimą. To vaisiai ne
trukus pasirodė, kai su didele
Amerikos žydų parama ir įta
ka 1948 metais Jungtinės
Tautos nutarė įsteigti žydų
valstybę — Izraelį. Kai David
Ben-Gurion 1948.05.14 pa
skelbė Izraelio valstybės su
kūrimą, Amerikos prezidentas
Harry S. Truman laike keletos
valandų (!) pripažino naująją
valstybę de facto.
Prasidėjo nauja Amerikos
žydų politinės įtakos era. Kai
1967 metais Izraelio lėktuvai
subombardavo karinį Ameri
kos laivyno žvalgybinį laivą
„USS Liberty", kur žuvo 34
Amerikos jūrininkai, prezi
dentas Lyndon Johnson nera
do reikalo sudaryti komisiją
ištyrinėti tą įvykį ir apkaltinti
Izraelio vyriausybę. Izraelio
politinis svoris jau tuomet bu
vo žymus, bet dar nugalimas.
Kai 1973 metais Egiptas ne
tikėtai užpuolė Izraelį, po di
delių nuostolių izraelitai grei
tai perėjo į ofenzyvą, ir susto
jo, kai jų pirmieji daliniai bu
vo tik 50 mylių nuo Egipto

sostinės — Kairo. Prieš Izraelį
nusistatę arabų kraštai suma
žino naftos siuntas į Vakarus,
ir Amerikoje prasidėjo vadi
namasis „naftos embargo". Ne
paisant Izraelio lobistų pro
testų, Amerikos interesai tada
laimėjo, ir Izraelio kariuome
nė turėjo iš Egipto pasitrauk
ti. Tuomet ir vėl atsirado naf
ta. Panašų ginklą prieš Ame
riką naudoja Irakas ir šian
dien. Laimė, kiti arabų kraš
tai prie jo dar neprisidėjo.

DRAUGAS, 2002 m. balandžio 30 d., antradienis
Danutė

Bindokienė

Dar ko gero reikės
klausti JAV patarimo...

O tokia prielaida kai ku mas tiki, kad bet kokios prie
riems europiečiams atrodo pa mones pateisinamos, norint
ti baisiausia! Mat, Europoje užtikrinti vaikų ir mokytojų
jau kuris laikas vyrauja įsi saugumą. Prie tokio sprendi
tikinimas, kad pats didžiau mo turbūt turės prieiti ir-Vo
sias visokių blogybių, nusikal kietijos ar kurios kitos -Euro
timų ir morales nuosmukio pos šalies gyventojai.
lizdas yra JAV-os. Net ir per
Jau kuris laikas sklinda
nai rugsėjo 11d. teroristų iš žinios iš Vokietijos. Italijos.
puolio pasekmes atrodo tary Anglijos, Prancūzijos bei kitu
tum Amerikos problema, at- Europos valstybių, kad vis
Kad žydų įtaka Amerikoje
sietina nuo Europos reikalų.
dažniau pasireiškia smurtas
vis didėjo, prisiminkime ir
Nereikia manyti, kad ne bei kiti
netolerantiškumu
1984 m. rinkinius, kai Illinois
laimės
ar
kiti
skaudūs
įvy
ženklai
prieš
įvairių tautybių
sen. Charles Percy, tariamai Lietuvių Bendruomenes Lemont. IL. valdybos nariai. Sėdi iš kairės: sekretore Genė Razunuene, pirmininkė kiai šioje Atlanto pusėje ne svetimšalius,
gyvenančius
nusikaltęs žydų interesams N'ijole Nausėdiene, revizijos komisijos pirm. Stasys Džiugas; stovi: Vytautas Jasinevičius, Algirdas Razumas. randa atgarsio ir nesusilaukia tuose kraštuose. Stiprėja nea
Eugenijus Stasiulis. Rimantas Dirvonis, Gediminas Kazėnas, Leonas Juraitis.
(balsavęs už ginklų siuntimą
užuojautos Europoje, bet visgi pykanta prieš žydus, musul
Saudi Arabijai), pralaimėjo
dažnai išsireiškiamą, kad „tai monus, turkus, juodosios ra
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŽINIOS
rinkimus, kada milijonai dole
Amerikos problema, pas mus sės žmones ir kitas mažumas.
rių rinkimų propagandai prieš
taip neatsitiks". Tokia euro Nors Amerika dar nėra visai
Percy plaukė į Illinois iš Ka
Vienuoliktasis Pasaulio lie mas įvyks 2002 m. rugpjūčio piečių pažiūra yra tarytum atsikračiusi priešiškumo kitų
Lietuvos Respublikos vy
lifornijos ir kitur. Mat, Kon riausybei nukėlus III Pasaulio tuvių jaunimo kongresas įvyks 12-15 d. Lietuvoje, Druskinin galvos įkišimas į smėlį, norint rasių. įsitikinimų ar tautybių
grese yra įsitikinimas, kad lietuvių dainų šventę iš 2002 2003 m. liepos 12-27 d. Lietu kuose. Pirmininkai prašomi pabėgti nuo realybės. Šiuolai asmenims, tačiau visgi tokie
neprieštarauk žydų intere m. į 2003 metus, teko keisti voje, Punsko/Seinų krašte ir pranešti apie dalyvavimą ir kiniame pasaulyje, kuri būtų incidentai gan retai pasitaiko,
sams, jei nenori pralaimėti", Pasaulio lietuvių jaunimo Vokietijoje. Jaunimas ruošiasi atsiųsti savo siūlymus bei pa ir saugi, ir be jokių blogybių. nes įstatymai griežtai baudžia
— sako J. J. Goldberg, žydų (PLJ) kongreso ir PLB seimo kongreso atidarymo programą geidavimus šiam suvažiavi Europoje juk netrūksta riau nusikarstančius. Europoje- šie
savaitraščio „The Forward" re datas, kurios jau buvo iš anks turėti Lietuvoje, vienos savai mui PLB atstovybei Lietuvoje. šių, demonstracijų, rasinės reiškiniai palyginti dar nauji,
daktorius ir autorius knygos to nustatytos ir spaudoje pa tės stovyklą Punske/Seinuose Programa, tiksli vieta ir kita neapykantos, teroro, o juo la todėl truks laiko, kol kiekvie
^Jewish Power" apie jų politi skelbtos.
ir vienos savaitės studijų die informacija bus netrukus pra biau — nusikalstamumo. Toks na šalis išmoks tvarkytis su
nę jėgą. Jis betgi pats prime
Trečioji Pasaulio lietuvių nas bei uždarymą Vokietijoje nešta.
„tarptautinis nusikalstamu tokiais išpuoliais.
na, kad nėra taip aišku, ar dainų šventė ir karaliaus Min — Vasario 16-osios gimnazi
Pastaruoju metu naujos
49-oji Europos lietuviškųjų mas" ypač pagausėjo, vykstant
svarbu, kad žydų interesai po daugo 750 metų jubiliejaus joje. Visas XI PLJ kongreso in studijų savaitė įvyks 2002 m. nuolatinei gyventojų kaitai ir medžiagos kaltinimams, kad
litikoje esą tikrai nenugalimi. šventė įvyks 2003 m. birželio formacijas teikia jo ruošos ko rugpjūčio 5-11 d. Lietuvoje. atsiradus laisvesnei tarpvals Amerikoje klesti visokios blo
„Bėda yra ta, — tvirtina Gold 30-liepos 6 d. Lietuvoje. Išei mitetas — pirm. Vytautas Patalpos surastos Kretingoje, tybinei sienų kontrolei. Ja gybės, suteikė Kataliku Baž
berg, — kad daug Kongreso vijos chorų ir tautinių šokių Lemkė ir PLJ sąjungos valdy pranciškonų studijų namuose. visų pirma stengiasi pasi nyčios dvasininkijos nusižen
narių tuo tiki".
grupių dalyvavimą šventėje ba — pirm. Matas Stanevi ELSS organizuoja Vokietijos naudoti tas gyventojų sluoks gimai. Jau ne kartą Europoje
registruoja ir koordinuoja čius.
LB valdyba ir Lietuvių išeivi nis, kuris mažiausiai pagei pasisakyta, kad tai taip pat
Neseniai valstybės departa
PLB valdybos talkininkai Da
„Amerikos problema'*, kad
jos
institutas Kaune. Dėl in daujamas užsienio šalyse.
Metinis PLB valdybos, kraš
mento sekretoriaus padėjėjas
rius Polikaitis su Audra Linta- tų LB ir Lietuvių jaunimo są formacijos kreiptis:
amerikiečiai
net į katalikybe
Praėjusios
savaitės
penkta
Paul Wolfowitz vienos žydų
kiene, bendradarbiaudami ir jungų pirmininkų suvažiavi
žvelgia
„pro
savo akinius",
dienį
Erfurto
(Vokietija)
gim
Linas_Saldukas@fc.vdu.lt
demonstracijos metu pareiškė,
gaudami informacijas iš Lietu
nepaisydami
nei
Dievo įsta
nazijoje
vienas
19
metų
jau
kad „ne vien izraelitai yra
vos. Abiems talkina PLB val
tymų,
nei
Vatikano
nuostatų.
nuolis,
keršydamas
už
paša
smurto aukos; nekalti palesti
dybos vicepirmininkė kultūrai
Ar
tikrai
taip''
Štai
kelios
linimą
iš
mokyklos,
nušovė
17
niečiai irgi kenčia ir miršta",
Laima Žliobienė.
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detalių
nuotrupos,
kai
..batas
mokytojų
ir
mokinių,
po
to
— už ką jis buvo žydų de
Vienuoliktasis Pasaulio Lie
pats nusižudė. Šis įvykis su ant kitos kojos". 1998 m. Vie
VISUOMENEI!
monstrantų nušvilptas. Nors
tuvių Bendruomenės seimas
krėtė ne tik miesto gyvento nos arkivyskupas bavo ; pri
atrodo, kad dabartinė Bush
įvyks 2003 m. liepos 7-11 d.
nim
89
dol.
naktį.
Rezervuoti
jus,
bet visą kraštą. Užuo verstas pasitraukti, -nes-apkalJAV
LJS
jau
ruošiasi
būsi
vyriausybė lyg ir stengiasi vai
Lietuvoje. Pirmadienį — PLB mam suvažiavimui, kuris kambarius šia specialia kaina jautą pareiškė net pats Vokie tintas nepadoriu elgesiu vie
ruoti tarp Izraelio interesų ir
XI seimo registracija, susipa įvyks š.m. liepos 5-7 d. Ameri reikia skambinti nurodytu tijos kancleris, o tėvai, moky noje katalikiškoje berniukų
Amerikos noro neprarasti nuo
žinimas, nuo antradienio iki kos sostinėje Washington, viešbučio numeriu ir pažymė tojai ir teisėsauga dabar svar mokykloje; praėjusi mėnesį
saikių arabų valstybių koope
ketvirtadienio darbo posė D.C.
ti, kad esate dalyvis JAV LJS. sto, kaip reikės elgtis, kad Lenkijos arkivysk. Juliusz
racijos, buvęs Izraelio minist
džiai, penktadienį seimo pa
Paetz pasitraukė, nes buvo
ras pirmininkas Benjamin NeJAV Lietuvių jaunimo są Kaina galioja iki birželio 5 d. tokie įvykiai nepasikartotų.
baiga ir užbaigimo pokylis, gal
apkaltintas
jaunų kunigų
—
po
to
kaina
aukštesnė.
Tad
iškilo
ir
atsargi
užuo
tanyahu vis dėlto pareiškė:
junga vis ieško būdų pritrauk
kartu su P U Kongreso daly
prievartavimu:
tarp 1995 ir
mina,
kad
galbūt
reikės
klaus
„Mes dar niekada Baltuose rū
ti ir prijungti lietuvišką jau
Registracijos mokestis — 10
viais.
1999
m.
Anglijoje
daugiau
ti
Amerikos
patarimo,
nes
muose neturėjome geresnio
nimą prie šios organizacijos. dol. taip pat įmokamas iki
kaip
20
kunigų
ir
vyskupų
Amerikoje
jau
buvo
keletas
at
draugo kaip šiandien".
Suvažiavimo metu bus proga birželio 5 d., siunčiant Kaziui
buvo teismo nubausti už pa
jaunimui
pareikšti savo po Adomkaičiui, 29 Barberry vejų, kai moksleiviai nukreipė
iš viso buvo balsuota 10,187
našius nusižengimus, be to.
ginklą
prieš
savo
draugus
bei
balsais už šiuos asmenis į žiūrius, norus ir gauti atsa Lane Milton, MA 02186. Po mokyklos personalą.
teismas
turėjo
pa&ašius
Kontrolės komisiją: Algis Ja kymus į klausimus. Vyks įvai nurodytos datos ir prie įėjimo
sprendimus daryti ir 2000 ir
PERSKAIČIUOTI BALSAI
Žinoma,
išeitis
šiame
krašte
nusas — 7,356, Marius Kas- rios diskusijos, nutarimai ir 15 dol. Prašom užsiregistruoti gan paprasta: mokinių patik 2001 m.; daugiau kaip du tu
www.javljs.com
Registracijos ir mandatų ko niūnas — 8,783, Dalia Puško- valdybos rinkimai.
Po Lietuvių fondo narių su
rinimas, įeinant į mokyklos zinai kunigų buvo nubausti
Registracija
ir
susipažinimo
važiavimo, įvykusio 2002 m. misija, patikrinus ir perskai rienė — 4,981, Audrius Ru
Klausimus galima kreipti e- pastatą ir visiškai netoleruo Airijoje, turėjo pasitraukti ir
vakaras įvyks penktadienį, paštu
balandžio 20 d. Pasaulio lietu čiavus visus balsus ir visus senąs — 8,109.
kjonusas@javljs.com jamas nukrypimas nuo nusta vienas vyskupas.
rado,
Balsų perskaičiavimas ne liepos 5 d. Šeštadienį, liepos 6 (užvardinta
vių centre, Lemonte, porai as įgaliojimus/mandatus,
Meksika. Kolumbija. Čilė.
„Suvažiavimas tytų apsaugos taisyklių. Kai
menų padarius pastabas, kad kad buvo išduota 543 balsai pakeitė rinkimų rezultatų, ku d., vyks diskusijos, pašne 2002"). Arba galima kreiptis kur dėl to jau nueita net iki Puerto Rico. Brazilija, Filipi
bendras už Kontrolės komisiją dviem suvažiavimo dalyviams, rie buvo pranešti suvažiavime. kesiai ir rinkimai. Tą vakarą www.javljs.com
tokio absurdiško kraštutinu nai. Australija — tai kiti
duotas balsų skaičius atrodo bet jie nebuvo įrašyti į regist Taryba peržiūrėjo ir patvirti ruošiamas pasilinksminimas.
mo, kad mokinys pašalintas iš kraštai, kur įrodyti kataliku
Lietuviškas jaunimas nuo mokyklos, kai piešimo pamo kunigų nusikaltimai prieš ne
per didelis, buvo tuojau at racijos lapą. Padarius pataisą, no naujai pateiktus komisijų Sekmadienį — šv. Mišios.
Smulkesnė darbotvarkė bus 16 metų, bei visa lietuviška koje nupiešęs šaunamąjį gink pilnamečius vaikus. Vadinasi.
kreiptas rimtas LF vadovybės suvažiavime dalyvavo 99 na duomenis.
visuomenė yra kviečiama da lą... Nors labai skaudu pri Amerika čia jokio monopolio
dėmesys ir nutarta patikrinti riai su 10,234 balsais.
Lietuvių fondo Taryba atsi paskelbta vėliau.
ir perskaičiuoti Registracijos
Balsų skaičiavimo komisija prašo visų LF narių už šias
Suvažiavimo dalyviams už lyvauti ir paremti JAV LJS pažinti, kad mokyklos turėjo neturi Tad galbūt tik tie
ir mandatų komisijos bei Bal praneša, kad buvo perskai klaidas ir dėkoja už nuolatinį sakytas Washington Plaza suvažiavimą. Iki pasimatymo! tapti „karo lauko zonomis", galėtų sviesti akmenis, kurie
sų skaičiavimo komisijos duo čiuoti už Kontrolės komisiją rodomą dėmesį LF darbams.
Kristina V. Jonušaitė užuot mokymo ir auklėjimo neturi kaltes, nes puodui ne
Hotel (tel. num. 1-800-424menis.
JAV LJS sekretorė institucijomis, tačiau daugu dera katilo juodu vadinti...
Lietuvių fondo Taryba 1140). Kambariai 2-4 asme
duoti balsai ir buvo rasta, kad
jau, kad kažin kur toli. Ko nežinojau tada, nežinau nė
želmenis neisim".
— Gal tu pats avižieną ardamas varnas tais akme
šiandien.
— Škudekš! — pasakau ir pagrūmoju pirštu, lyg nim laidei, — kirtosi.
kvailas padaras galėtų ką suprasti. Bet atrodė, kad
Tadaušas nieko nebesakė ir tyliai srėbė kopūstus.
Avys, sauso šieno per žiemą atsibodusios, iš karto
JURGIS
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suprato,
gal
net
susigėdo,
kad
nusisuko,
nuėjo
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būrio
Kas
žino, gal jis ir buvo akmenim kokia varną pavvsusmeigė
nosis
į
beatsigaunančią
pievą,
o
motinėle
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vidurį ir kaip niekur nieko ėmė ėdrinėti.
kėjęs. Aš padėjau šaukštą — nebegalėjau nuryti ko
prišnekėjo, kad jų niekur nevarinėčiau, kad leisčiau
Abi, ir mama, ir motinėlė, nusijuokė. Jos žinojo, kad
Apsižvalgiau. Motinėlės niekur nebuvo matyti. Kad pūstų, bet ir niekam nieko nesakiau. Tylėjau kaip že
pačiom rinktis, tik žiūrėčiau, kad nesueitų į po žiemos
tamsų kelučio įlėkimą, jau nuo kažin kada vadinu
mama manęs negali matyti, buvo aišku. Ji ką nors dir mė. Kas galėjo pagalvoti, kad toks pupų pėdas būtų
atsigaunančius rugius. Susakė, susakė, paglostė, pa
krosnim.
ba troboj, o langų į tą pusę nėra, bet motinėlės langai pievą dalgį ėdančių akmenų prisėjęs...
taisė iš po skepetos išdrikusius plaukus ir nuėjo.
Arčiau kalniuko Upelyje balučių nebebuvo tai ir žio
buvo į tą pusę ir atrodė, kad visi žiūri tiesiai į mane.
Motinėlė prašneko pirmoji:
Pasilikau beveik pakluonėje viena. Kas iškęs visą
gų
šokdinti nebebuvo kur. Reikėjo prasimanyti ką ki
Vis
tiek,
pati
save
padrąsinusi,
pajudinau
avis
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ten,
— Tuščia jų, tų kazokų. Tegu sau lekia, jeigu žino
dieną prie namų. Toliau už kalniuko į save mojo žals
tą.
Žinojau, kad piemenys pažindavo laiką iš savo še
kur
pati
norėjau.
Pajudinau
ne
tiek
rykšte,
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žo
kur. Gerai, kad neužsigeidė sustoti. Kai sustoja, tai jų
vumu paširmavusi gluosnio viršūnė. Praeitą savaitę
šėlio.
Pernai Kaziukas, parsivaręs rytgonio, sakydavo:
džiu,
ir
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pakluso.
Ta
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prasiskverbė
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užgaidoms ir galo nėra. Va, su tavo mama šnekam,
atvežė ir pievoje pastatė du lėktuvus. Tai dabar, o ta
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Laikas.
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kad tu pernai rudenį taip gerai žąsis ganei, gal šiemet
da sakydavom araplanus. Sekmadienį, eidami iš baž
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riesti.
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akmenukų
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žiogus.
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galėtum paganyti avis. Žolelė jau pradeda žybsoti, o
nyčios, buvom užsukę pažiūrėti. Matėm, kaip vienas
Iš saulės atrodė, kad turėtų būti jau geri priešpiečiai
galvą neatėjo, kad vasarą šienpjoviai įjuos daužys dal
mes piemenuką tik kitą savaitę teparsivešim.
pakilo, apsuko ratą ir vėl nusileido. Man atrodė kaip
ir
pilvukas jau ragino pažiūrėti, ką mama su motinėle
gius
ir
keiksnodami
spėlios,
kas
tų
akmenukų
čia
didelis gandras. Tik be ilgo kaklo ir be raudonų kojų.
— Mūsų šienas irgi baigiasi. Nebus sunku, — pri
buvo
įdėjusios. Pažiūrėjau į šešėlį. Jis atrodė daug il
primėtė.
Ypač
pyks
mūsų
Tadaušiukas.
Sakys,
jeigu
Kojų vietoje buvo du juodi ratai. Pakildamas sukėlė
dėjo ir mama, — tik nesuleisk į rugių želmenis, o dau
gesnis
už tris ar net keturias mano pėdas. Pradėjau
sužinotų,
kas
tai
padarė,
kailį
kruvinai
nudirtų.
Taip
tokį vėją, kad kitiem net kepures nuo galvų nupūtė.
giau gali leisti visur.
matuoti.
Bet kur tu išmatuosi. Matuoju, o jis irgi kar
ir
buvo,
bet
manęs
neminėjo,
jo
aš
klausiau
ir
tylėjau,
Kareiviai tėvui sakė, kad tik pradžia. Greitai atveš
Man daug sakyti nereikėjo. Kad tik į laukus. Ir mo
tu
eina.
Ir
penkios ir dešimt pėdų, o jis vis toks pat.
kaip
pelė
po
šluota.
Galėjau
tų
akmenukų
primėtyti
daug daugiau, ir kai visi iš karto pakils, tai vokiečius
tinėlė tik dėjosi prašanti, o jau buvo atsinešusi krep
;
Supratau,
kad
nieko nepadarysiu. Apsidairiau. Namai
nemažai.
Iš
karto
nesisekė.
Nemokėjau.
Kaip
besisten
ne tik atgal į Vokietiją, bet kiaurai ligi paties žemės
šelyje ir r emenėlei pietus.
jau
buvo
tolokai
ir apie juos nieko gyva nebuvo matyti
giau,
kiekvienas
mano
žiogas
iš
pirmo
žingsnio
plumpt
galo nudulkins...
Pirmi sivariau mūsiškes, motinėlė atginė savas.
Pašmigavau
su
rykšte
ir kaip mat su visom avim at
ir
skendo.
Koks
džiaugsmas
suėmė,
kai
vienas
net
tris
Valandė pastovėjo, pažiūrėjo, kol avys susimaišė ir
Prie linmarkos ant didžiojo akmens pasistojusi ga
sidūriau
už
kalniuko.
Iš
čia tebuvo matyti tik mūsų
šuolius
nušoko.
Tekina
bėgau
į
dirvą,
pilnas
kišenes
nuėjo m >. Pasilikau viena. Na, ne visai viena, su
lėčiau pamatyti, o gal net ir suskaityti, kiek naujų
medžių
viršūnės,
bet
kaip
ant delno buvo vieškelis,
prisikimšau
ir
tol
šokdinau,
kol
net
ranka
įskaudo.
bariu avių.
atlėkdino, bet kaip nulėksi, kad čia pat už varsno ru
dvaro
kluonas
ir
du
lėktuvai.
Tie patys du, kuriuos
Paskum
mama
klausė,
ką
veikiau,
kad
kišenės
žemė
giai jau visai sužaliavę, visos avys irgi turi akis ir ži
Pasivariau į Upelį. Gal kada ir buvo koks upeliūkš
abu
su
tėvu
matėm,
o
tų
žadėtų
— nė vieno. Pažadėjo
tos.
Net
nebežinau,
ką
jai
pasakiau.
Turbūt
nutylėjau.
no, ką mato. Ypač mūsų Ragė. Nespėsi net ligi kalniu
tis, bet mano laiku jokio upelio nebebuvo, tik ilga,
ir
kaip
šlapia
smilga
po
nosim
pabraukė. Bet ir vėl
Tylėjau
ir
dabar,
kai
pusryčius
valgydamas
Tadaušius
ko nubėgti, ji pirmoji jau bus želmenyse. Paskui ją ir
siaura, pievutė, išsirangiusi, ne tik per mūsų lauką,
nulėkė
mintis:
o
gal
gerai,
kad
dar
nesulėkė Gal tuoj
plūdosi
ir
kaltino
piemenį,
o
piemuo
prisiekinėjo,
kad
visos kitos. Lyg žinodama mano mintį, Ragė pakelia
bet ir toli per sodžiaus laukus. Kur tų pievaičių buvo
•
'
i
iš
karto
lėkte
sulėks.
Upelin
nė
kojos
dar
nebuvo
įkėlęs.
galvą ir žiūri tiesiai į akis. Lyg sakytų: „Bėk, mes į
pradžia ir kur galas nė nuovokos neturėjau, tik žino
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SKELBIMAI

L " 1 Trumpai apie viską
* „Lietuvos rytas" pirma
dienį i š k ė l ė p r i e l a i d ą , jog
vyriausybė panaikino nuosta
tose galiojusį amžiaus cenzą
komisijos nario vietai užimti,
kad į ją galėtų kandidatuoti
Vilniaus universiteto Teisės j
fakultetą baigęs Seimo pirmi- j
ninko s ū n u s 23 metų Andrius |
Paulauskas, kuris šiuo metu
jau dirba Mokestinių ginčų
komisijos
nario
padėjėju.
Premjeras Algirdas Brazaus
kas paneigė, jog praėjusią sa
vaitę vyriausybes priimtos
Mokestinių ginčų komisijos
nuostatų pataisos buvo specia
liai taikytos Seimo pirmininko j
A. Paulausko sūnui. „Aš
nežinojau, kad vieno asmens
sūnus dirba šioje įstaigoje",
* D a u g k a r t i n i a i L i e t u v o s teigė A. Brazauskas, komisijos
č e m p i o n a i Ariina.< Bizokas ir nuostatų pataisas pavadinęs
Edita Daniūte iš Kauno ..Sū s u t a p i m u " .
BM9
kurio" klubo Europos suaugu
* L a t v i j a i r E s t i j a t a p o sa
siųjų klasikinių šokių čempio
v
o
t i š k a t r e n i r u o č i ų „sto
nate Danijoje iškovojo bronzos
vykla"
Lietuvos verslinin
medalius, pakartoje 2000 me
kams
prieš
artėjančią laisvąją
tų pasiekimą.
prekybą Europos Sąjungoje.
* N a u j o s i o s sąjungos (so
Latvijoje parduodamų lietu
cialliberalų)
taryba
nu
viškų prekių apimtis maždaug
sprendė paremti valdančiosios
5 kartus viršija latviškų pro
daugumos bendrininkų social
duktų importą į Lietuvą, su
demokratų pasiūlymą paanks
Estija šis santykis — 2:1 Lie
tinti kitam pavasariui numa
tuvos naudai. Prieš savaitę
tyti savivaldybių tarybų rin
Rygoje buvo įregistruoti pir
kimus ir surengti juos šių
mieji Lietuvos prekybos rūmai
metų pabaigoje kartu su prezi
užsienyje — oficiali Lietuvos
dento rinkimais. Eiliniai pre
kapitalo lobistinė institucija.
zidento rinkimai numatyti šių
;LR, VŽ. Elta'
metų gruodį, o savivaldybių —
* Į m o n i ų g r u p ė s i ū l o Lie
2003 m. vasario-kovo mėne
įkurti
vadinamąją
siais. „Manome, kad sujungus t u v o j e
rinkimus, bus aktyvesni rin „Žaliojo taško" organizaciją,
kėjai, pavyks sutaupyti pinigų kuri imtųsi pakuočių atliekų
ir jėgų", sakė socialliberalų va surinkimo bei tvarkymo. Šią
dovas, Seimo
pirmininkas idėją palaiko įmonės, kurioms
A r t ū r a s Paulauskas.
<BNS> gresia nuo kitų metų sausio
* Policijos u n i f o r m o m i s įsigaliosiantys mokesčiai už
ir policijos a t r i b u t a i s už aplinką teršiančias pakuotes.
maskuotas automobilis „Volkswagen Vento" leido Panevėžio
nusikaltėliams užklupti tėvą
ir sūnų Kiesus bei jų vairuo
toją iš pasalų. Pakluse ta
riamų pareigūnų reikalavi
mams sustoti viešbučio „Villon" apylinkėse mažeikiškiai
suprato esą pagrobti tik tada,
kai „policininkų" automobilis
iš greitkelio pasuko į miškelį, o
į jų galvas buvo įremti pistole
tai Iš balso atpažinęs pa
grobėją verslininkas pasirašė
sau mirties nuosprendį. „Resoublika" pradeda spausdinti
žurnalistinį tyrimą, atsklei
džiantį vieno turtingiausių
Lietuvos verslininkų pagro
bimo aplinkybe5 ir paslaptis
K F.: ui

(VŽ. Eltai

* K a s d i e n iš K a u n o rajo
n o į m i e s t o m o k y k l a s važi
nėja arti 1,000 vaikų. 7 marš
rutais moksleivius į miestą
vežioja bendrovė „Kauno au
tobusai", su kuria rajono savi
valdybė buvo pasirašiusi ke
leivių
vežiojimo
sutartį.
Praėjusių metų pabaigoje šią
sutartį savivaldybė nutraukė,
būdama „Kauno autobusams"
skolinga 300,000 litų. Bendro
vė įspėjo, jog n u t r a u k u s marš
rutinių autobusų eismą Kau
no rajone ir miesto bei rajono
savivaldybėms
tarpusavyje
nesusitarus, kelionės išlaidas
gali tekti kompensuoti Kauno
savivaldybės Švietimo ir ugdy
mo skyriui.
CKD. Elta)

madieni Kaune atsiimti Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) garbes
daktarų regalijų susitiko Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ir Latvijos
prezidente Vairą Vyke-Freiherga. VDU rektoriaus Vytauto Kaminsko pasi
rašytame teikime Senatui teigiama, kad V. Adamkus, būdamas VDU Atku
riamojo Senato nariu, daug prisidėjo atkuriant ir stiprinant universitetą.
buvo vienas i.š JAV lietuvių liberaliosios p' kraipos Santaros-Šviesos fede
racijos organizatorių ir vadovų, o išrinktas prezidentu siekė, kad Lietuva
taptų demokratine ir saugia Europos valstybe V. Vykei-Freibergai garbes
daktaro vardas suteiktas kaip žymiai socialinių ir humanitariniu mokslų
srities mokslininkei ir mokslo organizatorei, kuri, būdama Latvijos prezi
dente, daug prisideda, kad stiprėtų Lietuvos ir Latvijos santykiai, pletotusi
Vytauto Didžiojo universiteto l^etonikos centro veikla
Eltos nuotr

mm^tmm

PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS.

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
S 1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO
VĖSINTUVUS.
H. DECKYS
TEL. 773-585-6624.

ELEKTROS
(VEDIMAI-PATAISYMAI.
Torio Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Window YY'ashers Needed!
40.000 per year. Ve need 100 crevvs
No exp. necessary Will train. Mušt
have valid driver's license and transportation. Mušt be fluent m Eneiish.
LA McMahon Window Wasrung.
Chicągo and Milwauk.ee area.
TeL 800-820-6155.

Skubiai reikalingi
PERKRALSTY T O J A I
Skokie kraustymo
kompanijai.
Tel. 847-673-3309.

ALTOMOfflJO, NAMUį SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DRAUDfVlAS
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr
Auksė S. Kane kalba lietuviškai

Lietuvių evangelikų liuteronų ..Tėviškes" parapijos bažnyčia Čikagoje šįmet švenčianti 50 metų gyvavimo ir
veiklos sukaktį

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
LIETUVIŲ EV. LIUTERONŲ
„TĖVIŠKĖS" PARAPIJAI —
50 METŲ
Antrojo pasaulinio karo ato
slūgio metu 1940-ais metais
Sovietų raudonoji armija oku
pavo Lietuvą. Pagal Sovietų
Sąjungos užsienio reikalų mi
nistro Molotovo ir Vokietijos
Ribbentropo sutartį vokiečių
kilmės Lietuvos gyventojai
1940-1941 metais išvyko į Vo
kietiją. Bijodami sovietų grės
mės, palikę savo n a m u s ir
draugus, prie jų prisijungė ir
lietuviai evangelikai. Mat, r u 
sai neskyrė tikybos nuo t a u 
tybės — evangelikus jie laikė
vokiečiais.
Sovietų armijai jau a n t r u
k a r t u užimant Lietuvą, pasi
t r a u k ė j a u ištisos šeimos, di
delė dalis Lietuvos inteligenti
jos, o su jais ir likusieji lietu
viai evangelikai. Visi jie atsi
d ū r ė Vokietijoje — karo pa
bėgėlių stovyklose.
Po keleto metų gyvenimo
stovyklose, 1948-ais m e t a i s
prasidėjo emigracija į užsie
nius. Didžiausia dalis lietuvių
atvyko į Čikagą, nes čia dau
giausia gyveno ankstesnės
kartos tautiečių, kurie galėjo
padėti naujiems ateiviams įsi
kurti. Be to . Čikaga garsėjo
skerdyklomis, plieno fabrikais
ir daugybe įvairios pramonės
gamyklomis — tai reiškė ga
limybę greičiau įsidarbinti.
Ankstesnės kartos lietuviai
turėjo j a u savo bažnyčias
(daugiausia Romos katalikų),
mokyklas, leido savus dien
raščius, buvo įkūrę lietuviškas
draugijas ir šalpos fondus.
Naujai
atvykę
lietuviai
evangelikai jau rado veikian
čią liuteronų Ziono parapiją.
Pradžioje dauguma įsijungė į
šia parapiją ir jos bažnytinę
veiklą. Deja, Ziono bažnyčia
priklausė
konservatyviam
amerikiečių Missoun sinodui,
kurio pamaldų eigos tvarka
buvo neįprasta ateiviams iš
Lietuvos Jie norėjo turėti sa
vą parapiją, savu būdu garbin
ti Aukščiausiąjį, kaip jie buvo
pripratę savo krašte. J i e m s
buvo svarbu laikytis savų tra
dicijų, mokyti jaunimą evangeliškoje dvasioje.
Atvykęs iš Vokietijos kun.
Ansas Trakis, 1951-ais me
tais, susitikęs su kun. Marty
nu Preikšaičiu bei kitais, dau
giausia iš Klaipėdos krašto ki
lusiais
ateiviais,
sumanė
įsteigti antrą lietuvišką para
piją, nepriklausančią jokiam
amerikiečių sinodui. Pradžioje
buvo mažas būrelis, bet jį grei
tai didino vis naujai atvyks
t a n t y s imigrantai. Nauja pa
rapijėlė pamaldoms susirado
pastovią vietą — slovakų ev.

liuteronų Šv. Petro ir Povilo
bažnyčią Čikagoje prie Halsted ir 19-tos ?lace sankryžos.
Čia prasidėjo gyvesnė bažny
tinė veikla. Štai vienos parapi
jietės žodžiai: „...čia mes visi
glaudėmės prie vienas kito.
kadangi visi buvome pabėgė
liai ir būrėmės į grupę, kuri
m u s visus jungė iš praeities.
Kilo mintis turėti oficialią Lie
tuvių evangelikų liuteronų pa
rapiją Čikagoje. 1952 m. kovo
2 dieną Šv. Petro ir Povilo
bažnyčios patalpose buvo su
šauktas parapijos steigiama
sis susirinkicias, kuriame ša
lia kunigų Martyno Preikšaičio ir kun. Trakio dalyvavo
dar 33 asmenys. Už parapijos
steigimą nutarta vienbalsiai.
Parapijos steigimo reikalus
tvarkyti sutiko dr. Martynas
Kavolis su naujai išrinkta aš
tuonių asmenų taryba. Dabar
parapija dar sparčiau didėjo,
prie jos jungėsi nauji ateiviai
ir į Čikagą iš k i t u r persikė
lusios šeimos.
Slovakų bažnyčia buvo tik
laikini
namai.
Neskaitant
nuomos ir laikas pamaldoms
(sekmadienio popietė) buvo
nepatogus, ypač jaunuomenei.
Taigi pribrendo laikas turėti
parapijai savus n a m u s — savą
bažnyčią.
Netikėtai buvo rasta par
duodama žydų sinagoga prie
Marąuette Parko, G641-45 S.
Troy gatvėje J i buvo nupirkta
1957-ais metais. Pastatas bu
vo tuščias ir n y k u s . Parapijie
čiai aukojo visą savo laisva
laikį jo pertvarkymui: sudėjo
naujus suolus, sukūrė naują
tautiniais motyvais altorių,
sudėjo krikščionių bažnyčiai
tinkamus langus, įtvirtino a n t
stogo kryžių ir įvykdė daug
kitų restauracijos darbų.
Pagaliau 1957 m. gruodžio
15 diena. Naujos bažnyčios
durys atsidarė pirmoms pa
maldoms. Iškilmių dalyviams
giedant „Atkelk vartus, atverk
duris...", — palydint orkestrui,
parapijos kunigas A. Trakis su
tarybos nariais iškilmingai
įnešė bažnytinius indus. 1959
m. gruodžio 7 d. bažnyčia buvo
teisiškai inkorporuota ir doku
mentai pasirašyti „Tėviškės"
parapijos vardu, šioje bažny
čioje buvo pasižadėta tęsti sa
vo gimtojo krašto tradicijas ir
jas toliau puoselėti, todėl ir
pavadinimas „Tėviškes" para
pija.
Savoje bažnyčioje pagyvėjo
religinė bei visuomeninė veik
la. Moterų draugija, s u k u r t a
kunigo žmonos Adelės Trakienės, be Šv. Rašto valandėlių,

rūpinosi sergančių l a n k y m u ,
neturtingų ir d a r Vokietijoje
likusių, šelpimu. P a d ė d a v o ir
naujai atvykusiems, rinko au
kas Vasario 16-tos gimnazijai
Vokietijoje. Moterų draugija
buvo didžiulis r a m s t i s ir ži
dinio šiluma „Tėviškės" p a r a 
pijai... „kaip k ū n u i y r a svarbi
širdis, taip parapijai Moterų
draugija"... — p a r e i š k ė ilga
metė ir dabartinė, n i e k u o m e t
nepailstanti draugijos pirmi
ninkė Ida J o n u š a i t i e n ė .
Dr. A. Trakienė vedė ir sek
madieninę mokyklą. Mažie
siems buvo teikiami tikėjimo
pagrindai, papildomi giesme
lėmis ir religiniais scenoje
vaizdeliais. Kun. A. T r a k i s ,
šalia tikybos pamokų, pradėjo
mokyti vaikus ir lietuvių kal
bos. Jis sakydavo, k a d tėvų
kalbos išlaikymas y r a labai
svarbu ne tik parapijai, b e t ir
lietuvybės išlaikymui. P a r a p i 
j a savo patalpose priglaudė
lietuvių kalbos mokyklą, pava
dintą Kristijono
Donelaičio
vardu. Vėliau ši mokykla,
išaugusi ir sutvirtėjusi, persi
kėlė į erdvesnes p a t a l p a s . Ši
mokykla tapo v i e n u didžiau
siu lietuvybės u g d y m o centru
Čikagoje.
Parapijoje veikė j a u n i m o ra
telis. Šalia ruošiamų religinių
pokalbių jie ruošdavo iškylas į
Čikagos apylinkes ir tolimes
nius miestus, mokėsi t a u t i n i ų
šokių.
Bendri
išgyvenimai
juos sujungė į t i k r ų d r a u g ų
būrelį. D a r ir š i a n d i e n dauge
lis palaiko a r t i m u s t a r p u s a v i o
ryšius ir dalyvauja lietuvių
visuomenėje.
Bažnyčios choro p r a d ž i a —
net 1951 metai. S u k u r t a s di
delio muzikos mėgėjo M a r t y n o
Lasyčio,
administruojamas
energingo jaunuolio
Leono
Gružo, choras išaugo į rimtą
giesmininkų vienetą. Vėliau
chorą perėmė m u z . J u r g i s
Lampsatis, a d m i n i s t r u o j a n t L.
Gružui. Muz. L a m p s a č i u i va
dovaujant d a u g i a u n e g u 20
metų, choras p a s i e k ė a u k š 
čiausią lygį. Pradžioje buvo
pasitenkinta lietuvių liaudies
giesmėmis, vėliau, sustiprėjus
jėgoms, buvo a t l i e k a m a s sudė
tingesnis r e p e r t u a r a s .
Tradiciniuose Giesmių va
karuose, kurie b ū d a v o ruošia
mi Verbų sekmadienio popie
tėse, choras p a t e i k d a v o klau
sytojams j a u žymesnių kom
pozitorių k ū r i n i u s . Daugiau
sia tai prof. Vlado J a k u b ė n o
harmonizuotus k ū r i n i u s , kaip
„Prisikėlimo" kantata, „Pra
n a š e Didis" ir „Profundis", su
kurtą pagal B e r n a r d o Braz
džionio eiles „Iš gilumos šau
kiuos Tavęs, o Viešpatie".
Giesmių vakarai s u s i l a u k d a v o
svečių ir k a t a l i k ų muzikos
mėgėjų, ir lietuvių v i s u o m e n ė s
atstovų. Žymus lietuvių tapy
tojas prof. V a r n a s su žmona
buvo nuolatiniai šios valandos
dalyviai. P a k l a u s t a s , kodėl jis
mėgstąs šį chorą, atsakė...

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654

L

Daržovių ūkiui reikalingi
darbininkai. Anglų kalba
nebūtina. Turime gražų butą.
kur nemokamai galime apgyven
dinti žmones. Pirmenybę teikiame
tiems, kurie mėgsta dirbti lauke ir
vra iki 35 m. amžiaus.
Tel. 219-733-2766, Vida arba
palikti žinutą.

V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir va
žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams
klientams nuolaidos. Parduodame
naudotus automobilius. 3800 \V.
79 S t Tel. 773-582-0183; 773582-0184. Kalbame lietuviškai.
'
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Masažo salonui reikalingi
masažistai, nors truputi
kalbantys angliškai.
Tel. 630-640-8582 a r b a
847-691-7348.

- •

•

•

'

— -

"

" — — — - i

Pan time, M-VV-F. 5 hours. ELDERCARE, minimai, female housekeeping
for very neat home, f!ower gardening a
plūs. Mušt drive. Puliman area.
So.side. Tel. 773-743-1730, Gloria.
Leave message.

IŠNUOMOJA
VVestmont išnuomojamas 2 mieg.
su šiluma ir baseinu butas.
$795 per mėn.+ „security".
Lockport išnuomojamas 2 mieg
butas. $670 per mėn. + „security".

VVestmont išnuomojamas 2 mieg. j
su šiluma ir baseinu butas.
$795 per men.+ „security".
Lockport išnuomojamas 2 mieg.
butas. $670 per men. + „security".

Tel. 630-415-2405.

Tel. 630-415-2405.

For Rent — 2 bdr 5 rm.apt near
ORANGE LINE. $650 per mo.
plūs sec. dep. incl. heat and appl.
Adults only —- no pets.
Tel. 773-585-5758.

Išnuomojami ciu atskiri kam
bariai. Išnuomojamas atskiras
6 kambarių butas nuosavame
name. Tel. 773-376-2S74.

'
„na, k a d tie choristai man taip
mieli ir jaunučiai, o tos jų me
lodijos paprastos, pilnos gėrio
dvasios, tiesiog griebia už
širdies"... O vysk. Trakis:
„...choro giesmė jungia žemę
su dangum. Giesmė labai ga
linga, ji turi savyje didžiulę
jėgą, ji turi savyje patį Die
vą"... Choras turėdavo progų
pasirodyti ir už parapijos ribų.
Vysk. Ansui Trakiui staiga
mirus, parapija kunigo parei
goms pasikvietė kun. Hansą
Dumpį, baigusį teologijos stu
dijas Amerikoje. 1988 m. ba
landžio 10 d. k u n . H. Dumpys
iškilmingose pamaldose pasi
žadėjo su pasišventimu perim
ti parapijos dvasios vadovo pa
reigas. 1990 m. liepos 5 d. To
ronte, lietuvių ev. liuteronų
Sinode, kun. Dumpys buvo iš
r i n k t a s lietuvių ev. liuteronų

išeivijos vyskupu. Dalyvauda
mas Pasaulio liuteronų sąjun
gos suvažiavimuose,
kurie
vyksta kas ketveri metai vis ki
tose valstybėse, jis turi progos
supažindinti atstovus plačiau
su Lietuva ir jos istorija.
Vysk. H. Dumpys, iš dalies pri
klausydamas amerikiečių liu
teronų bažnyčiai, informuoja
šio krašto atstovus apie mūsų
veiklą ir mūsų gimtąjį kraštą.
Jį girdime ir per „Margučio"
radiją religinėje valandėlėje.
Šių metų kovo mėnesį „Tė
viškės" parapijai sukako 50
metų nuo jos įsisteigimo. Šis
reikšmingas įvykis bus šven
čiamas per Sekmines, š.m.
gegužės 19 d. iškilmingomis
pamaldomis bažnyčioje, o vė
liau — programėlėje su vai
šėmis parapijos salėje.
A Sedaitis

KARINES ETIKOS SIMPOZIUMAS
Kovo 5-8 d. Adažų mokymo Šventojo Rašto požiūriais. Ap
centre (Latvija) vykusiame II tartas etikos ir karo bei tero
t a r p t a u t i n i a m e karinės etikos rizmo santykis, kalbėta apie
simpoziume,
organizuotame karinių operacijų etiką. Etinio
Krikščioniškųjų mokymų kon ugdymo reikšmingumą liudija
ferencijų ir tarnybos asociaci daugelio pasaulio šalių ka
jos (ACCTS) bei Latvijos gyny riuomenių patirtis. Visuomet
bos ministerijos, svarstyta eti svarbus dalykas yra ir šio ug
kos kariuomenėje galimybės dymo motyvacija: „Kodėl aš
bei jos ryšys su kasdienybe. turiu būti etiškas ir nuolat gi
Pirmasis tokio pobūdžio ren lintis į šiuos dalykus?" Simpo
ginys įvyko 1999 metais Nor
ziume atkreiptas dėmesys į
vegijoje. Į šių metų simpoziu
etinio ugdymo būtinybe ren
mą atvyko delegatai iš 13 ša
giant jaunus vadus. Dalyviai
lių. Lietuvai atstovavo LR ka
diskutavo, kaip geriau orga
riuomenės ordinaro generali
nizuoti
šį procesą, kas pasitei
nis vikaras ir vyriausiasis ka
sino
ir
ką
reikėtų keisti. Dau
pelionas pik. Itn. Juozas Gra
žulis bei Alytaus įgulos kape gelyje Vakarų Europos valsty
lionas kpt. Remigijus Butke bių kariuomenėse etika anks
vičius. Krikščioniškųjų moky čiau buvo vien kapeliono už
mų konferencijų ir tarnybos duotis, tačiau šiandien padėtis
asociacija (ACCTS), vienyda daug kur yra pasikeitusi: eti
m a įvairiose pasaulio šalių ka nis ugdymas tapo neatsiejama
riuomenėse
tarnaujančius studijų dalimi. Klaidinga būtų
krikščionis ir
rūpindamasi tenkintis vien karo akademi
krikščioniškųjų vertybių įgy jose teikiamu ugdymu. Etika
vendinimu, organizuoja įvai turėtų būti ugdoma nuolatos
r a u s pobūdžio konferencijas.
— karininkų kvalifikacijos ir
Simpoziume etika buvo nag kituose kursuose.
BŽ. 2002. Nr. 6
rinėjama filosofiniu, religiniu,
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DŽIOVOS SANATORIJAI 75-ERI

kasmet vis vešliau dengiama
ataugančio miško. Per dešimt
mečius keičiasi žmonių kartos,
silpsta senųjų atmintis...
Į tolimą nežinios kelionę pa
traukęs gydytojas Albinas su
šeima, traukiantis į Vakarus
per bombarduojamą Vokietiją,
Staiga mirė 2002 m. balandžio 26 d., sulaukės 19
ir šiomis sąlygomis išlaiko
metų.
dvasinę ramybę. Jis blaiviai
Nuliūdę liko: mama Laima Gaudinskas, sesuo Auš
vertina susidariusią situaciją,
ra su vyru Frank Klupshas bei giminės ''r draugą'
teigiamai veikia besitraukian
tuvoje ir Amerikoje.
čius savus ir nepažįstamus.
Velionis pašarvotas trečiadienį, gegužės 1 d. nuo
Visur, kur reikalinga jo, kaip
2 v. p.p. iki 9 v.v. Blake-Lamb laidojimo namuose 4727
mediko, pagalba, teikia ją ne
W. 103rd St., Oak Lavvn, IL.
dvejodamas.
Laidotuvės ketvirtadienį, gegužės 2 d. Iš laidojimo
Per Ireną Grigaitienę (dak
namų velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gi
taro A. Grigaičio marčią) gau
mimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv.
tuose dokumentuose ir smui
Mišios už jo sielą. Laidotuvės privačios.
kininko Izidoriaus Vasyliūno
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
padėka daktarui Albinui Gri
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
gaičiui už jo sūnelio Vytenio
Nul''"»de artimieji
Vasyliūno gyvybės išgelbėjimą
Vladimiro G u l e v i č i a u s Eltai nuotrauka.
Klaipėdos uoste.
emigracijoje. Keistai susiklos
Laidotuvių direk. Blake-Lamb F. H. Tel. 708-636to žmonių likimai. Praėjusį ru
1193
arba 773-735-4242.
laiku išaiškėjusiu kai kurių
denį iš Vokietijos pas mus į
katalikų kunigų ištvirkavimo,
Senosios Varėnos bažnyčią bu
į Romą išskrido ir Čikagos armu bendromis jėgomis for kidiecezijos kardinolas Fran
PADĖJO NE VIEN
vo atvykęs koncertuoti žymus
muoti teigiama linkme jauną cis George.
PAŽADAIS
Vokietijos vargonininkas —
ją
Lietuves kartą, galime sa
mūsų tautietis Vytenis VasyNemačiau televizijoje, kai
Norime kreiptis į Jūsų lei
liūnas. Tas pats Vytenis, ku dinį su prašymu dėl straipsnio kyti, Lietuvos ateitį. Tikimės, jis išskrido, bet teko matyti
riam prieš 50 metų gyvybę paskelbimo apie mūsų tautietį kad kuo daugiau bus tokių žinių laidą, kai kardinolas nu
išgelbėjo bėgdamas iš Tėvynės Romą Jagminą, gyvenantį 61 patriotų, tuo skaisčiau švies sileido O'Hare oro uoste. Kas
Nuėjo pas Viešpatį 2002 m. balandžio 26 d. Provena
mūsų trispalvė.
mūsų Varėnos gydytojas Albi Orange St., Bridgewater.
man paliko didžiausią įspūdį,
Mercy
ligoninėje. Aurora, Illinois, sulaukęs 88 metų.
Mūsų mokyklos mokytojai kad šis didis žmogus, taip
nas Grigaitis. Jis to nežinojo.
Mums teko didelė garbė nuo
Gimė
1913 m. gruodžio 5 d.. Pittston. PA. Jo tėvai —
Džiaugėmės, galėdami per praėjusios vasaros bendrauti tikisi, kad per Jūsų laikraštį sunkiai žingsniuodamas dėl
Martynas
ir Marija (Palonytė) Savukynai. Velionis buvo
duoti jam įrėmintą jo tėvo pa su šiuo garbingu ir gerą širdį apie Romo Jagmino altruisti kojos negalios, pats paskui
vienas
iš
devynių
vaikų — penkių broliu ir keturių seserų.
dėkos kopiją.
turinčiu žmogumi. Sužinojęs, nę veiklą sužinos ir kiti Ame save tempė savo lagaminėlį.
Gyvos
likusios
dvi
seserys. Kun. Jono brolėnas kun. John
Nepražuvo Vakaruose dr. kad mūsų mokykla neturi rė rikoje gyvenantys tautiečiai, Tiesa, ant ratukų, bet visgi
Bulger
gyvena
Pittston,
PA.
Albinas Grigaitis. Dar tebegy mėjų, jis pats pasisiūlė padėti. kurie, paskatinti tokiu kilniu pats vežėsi. N'ešokinėjo aplink
1940
m.
velionis
įstojo
į marijonų vienuoliją ir po studijų
vendamas Vokietijoje, su gru Ir tai padarė ne vien pažadais, jo elgesiu, susimąstys apie sa jį asistentai, padėjėjai, ne
Manan
Hills
Seminary.
Clarendon Hills, IL, 1944 m.
pe daktarų ir savo žmona, vyr. kaip dabar yra įpratę dauge vo indėlį į Lietuvos klestėjimą. linkčiojo patarnautojai... Tai
rugpjūčio
13
d.
buvo
įšventintas
į kunigus. Darbavosi St.
Ta pagalba galėtų būti nebū geras nusižeminimo pavyzdys
medicinos sesele, suorganiza lis, o realiais darbais.
Mary
parapijoje,
Plano,
IL;
Aušros
Vartų parapijoje. Chi
tinai materialine išraiška.
mums visiems, kai norime pa
vo medicinos seserų kursus
Lietuvoje dabar gan įdomus
cago,
IL;
taip
pat
marijonų
parapijose
Kenosha, VVI:
Akmenės rajono Kariškių vaizduoti labai svarbius (arba
emigrantėms merginoms ir laikotarpis. Nors nepriklauso
Danen,
IL:
o
paskiausiai
ir
vėl
St.
Mary
parapijoje.
Plano,
pagrindinės mokyklos manome, kad esame to verti).
moterims, kad, būdamos sveti mybę skaičiuojame antrą de
IL.
Pablogėjus
sveikatai
ir
reikiant
nuolatinės
daktarų
bendruomenės vardu
Vida S a u d a r g i e n ė
mose šalyse, neliktų bedar šimtmetį, tačiau pastovumo,
priežiūros, buvo apgyvendintas Fox River Pavilion, Au
R
a m ū n a s Perminąs
Chicago. IL
bėmis be specialybės.
ypač keičiantis vienai valdžiai
rora. IL.
1948.11.30 Amerikos zonoje po kitos, nėra. Tą labai jau
PASIKEITIMAI VERTI
Kun. J. Savukynas priklausė Lietuvos Vyčiams.
PATIKO ATKARPA
Vokietijoje jam jau pagal va čiame švietimo sistemoje. Nie
DĖMESIO
Gegužes 1 d., po šv. M'šių St. Mary's bažnyčioje. Plano,
karietiškus standartus pripa kaip nesibaigiančios reformos,
IL, velionis bus pervežtas į Čikaga ir ketvirtadienį, gegužės
Tikiu, kad dabar „Draugas"
Ačiū, kad spausdinote R.
žįstamas kvalifikuoto gydytojo gąsdinančios net mokyklų už
2 d., nuo 2 v.p.p. iki 6 v.v. bus pašarvotas Marąuette Chi
gauna
tik
gerus
atsiliepimus,
John Rapšio atkarpą apie Ma
statusas. Amerikoje iki pensi darymais, nedaro mokyklų
cago laidojimo namuose. 2533 W 71 St . CfrJeago. IL
jos dirba Niujorko Šv. Kateri darbo efektyviu ir kokybišku. ypač dėl padą rytų pakeitimų roko įvairybes ir jo tarnybą
Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 3 d. Iš Marąuette
uos ligoninėje. Ir jau čia, sveti Juo labiau, kad pastovus lėšų tiek pirmame, tiek visuose JAV kariuomenėje. Tai buvo
laidojimo
namų 10 v.r. velionis bus atlydėtas j Švč.
moje šalyje, žymūs Amerikos trūkumas varo į neviltį ne kituose puslapiuose. Tik tur tikra atgaiva. Siūlau redakci
Mergelės
Marijos
Gimimo bažnyčią, kurioje 10.30 v.r. bus
specialistai pateikia charakte vieną mokyklos bendruomenę. būt mūsų žmonės (kaip pa jai kreiptis į autorių ir pra
aukojamos
gedulingos
šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių
ristiką, laiduodami už jį savo Todėl, kaip gaivaus oro gūsis, prastai lietuviai daro) gaili šyte prašyti, kad dažniau ra
velionis
bus
nulydėtas
į
Šv. Kazimiero lietuviu kapines ir
autoritetu: J ) r . Grigaitis is buvo žinia, kad yra dar žmo „Draugui" gerų žodžių. O šytų (rodos, jis vieną kartą jau
palaidotas
marijonų
sklype.
able, reliable, affable conscien- nių, kurie pasiryžę be atlygio turėtų juos kasdien sakyti buvo rašęs — tada irgi pati
Visi kviečiami dalyvauti laidotuvių šv. Mišiose ir
tious and trustworthy. He is a padėti savo tautiečių vaikams. arba rašyti. Aš niekad į laik ko).
laidotuvėse.
raštį laiško ar kokio straips
Nesupraskite
klaidingai,
fine person and a good doctor
Gauta parama įspūdinga —
and I would not hesitate re- kompiuteriai, dviračiai, sporti nio nerašiau, bet dabar džiaugiuosi ir Jurgio Jankaus
neiškenčiu: sakau 'valio' savo „Tėveliu". Kas gali nesi
commend him".
Liūdintys tėvai ir broiiai marijonai
nis inventorius, kanceliarinės
dienraščiui. Tegul jis auga ir džiaugti šio mūsų rašytojo kū
Gražų gyvenimą nugyveno prekės, rūbai. Tai didžiulis lo
keičiasi, kasdien gerėja ir dar ryba. Nejaugi jam tikrai 96
dr. Albinas Grigaitis. Išėjęs į bis sunkiai besiverčiančioms
daug metų mus lanko.
. ,v2sj*o2a&£ni.
metai? Dieve, duok jam svei
pensiją, apsigyveno Lemonte mokykloms. Visos šios dova
Ignas Ž ė r o n a s
katos
ir
jėgų,
kad
mus
dar
il
,DRAUGAS" lietuvybės Švyturys Ir sargini •«•
savo namelyje, primenančia nos prisidės prie mokinių ge
Waukegan, IL
gai galėtų džiuginti savo
me paliktą Lietuvoje. Inžinie bėjimų lavinimo, ugdomųjų
Prenumeruokime ir skaitykime „
riaus sūnaus Algirdo šeima programų įsisavinimo ir, be NEIŠPUIKES KARDINOLAS rašymu.
B i r u t ė V. K a n a p e c k a i t r
padovanojo 3 anūkes — Dailę, abejo, prie mokyklos materia
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente.
Chicago. IL
Daivą ir Liną. Rašė joms pasa linės padėties gerėjimo.
Kai šv. Tėvas sušaukė į
kojimus apie lietuvišką rūtų
Negalime nesižavėti Romo Vatikaną Amerikos kardino
Albino Grigaičio likimas
darželį, Šv. Kalėdų naktį... Jagmino optimizmu, pasiryži- lus pasitarti dėl paskutiniu
4 *WW AU.*MC«
Apie ką galvojo jau pavargęs
1944-ji metai, artėja frontas. gydytojas Albinas, ilgesingai
Sanatorijos pastatuose — vo žvelgdamas į tolimus vande nas Aleknauskai. kurių vaikai sutart-. Aš sutikau, ir dabar
kiečių kariuomenės komen nis Lietuvos pusėn?
Valerija ir Emilijonas buvo nerimą- dėl urnos neapleidžia
dantūra. Vis dažnesni rusų
jau
moksleiviai. Vėliau Kaune mano ;:adnų minčių. Gal žinia
Our new Airbus goes ty tfce<.
Užpuolė liga. Žinojo savo li
aviacijos bombardavimai. Li
apie mirtį tik koks nors pa
Valerija
baigė
Vytauto
Didžio
kimą, bet šalia — ištikimoji
Butyoucanjustca«ftCtourf%
goniai jau seniai išvažinėje.
vardžių sutapimas? Prašyčiau
Jadvyga padėjo ramiai palikti jo universiteto medicinos fa
Visiškai aišku, kad sovietai
visų, kas ką nors žinotų apie
šį pasaulį. Užgeso 1968-siais. kultetą, ištekėjo už Juozo Kar
grįžta. Dr. Grigaitis žinojo, jei
Valerija Karvelis ir jos sūnų
velio.
Karo
audrų
nublokšti
Ilsisi jis ten už Atlanto — Lie
nespės išvykti,
neišvengs
Joną, man parašyti. Mano ad
Karveliai
gyveno
Čikagoje
ir
tuvos karo gydytojas — kapi
tremties (kaip karininkas, jau
resas: Elvyra Zmiejauskienė.
man.
likus
su
dviem
vaikais,
tonas, pirmosios Lietuvos
1940-1941 metais buvo įtrauk
Draugystės pr. 5-9, LT 5400
labai
padėjo
morališkai
ir
valstybinės Varėnoje sanatori
tas į sąrašus tremtin). Tad,
Šiaulia:. Lietuva; tel. 8-21materialiai.
Kiek
žinau.
Vale
jos įkūrėjas. Kaip ir jo buvu
pasikinkęs Bėriuką, pasiėmęs
399946.
rija
dirbo
ligoninėje,
kuri
buvo
sieji bendražygiai, varėniškiai
būtiniausius daiktus, su žmo
prijungta
prie
Čikagos
Illinois
• Ieškau savo tetų, moti
— mokytojas Andrius Ryliš
na Jadvyga ir sūneliu pa
universiteto.
2001
m.
liepos
n
o
s seserų - Monikos Dondukis, rašytojas šaulys Balys
traukia savo gimtinės — Vil
mėnesį
netikėtai
sužinojau,
revičiūtes-Ramanausky.
gyve
Gražulis, buvę šviesuliai Čiur
kaviškio kryptimi. Čia neužsi
kad
Valės
jau
nebėra
(pasku
nusios
2243
VVakeling
St.,
lionio gimtinėje, ne savo noru
būna, keliauja per sieną tolyn
tiniais
metais
ji
dažnai
skun
PhiladeSphia.
PA
19737,
ir
netekę tėvynės. Ilsisi be or
į Vakarus.
dėsi
sveikata).
Šią
žinią
Lietu
Domicėlės
Valaitienės,
kuri
dinų, medalių, žemės sklype
Prieš akis — nežinia... ilga lių, milijonų bankuose... Ilsisi, voje likusio Valės brolio Emili- taip pat gyveno PhiladelphiThere are a number of reasons why our new A.rbus A340 is the uidmate
emigranto kelionė...
turtingi savo sielos turtais, ša jono dukrai Daliai pasakė kaž joje. bet kurios adreso neturi
in comfort and convenience. Economy Extra, our new class of service.
O Varėnoje neramu. Vokie lia kitų to paties likimo tėvy kokie tolimi giminaičiai ar pa me. D. Valaitienė turėjo tris
offers its own separate cabin with plenty of room to work or re!ax. While
čiai traukiasi. Varėniškių da nainių palikę šviesų atminimą žįstami. Po Valės mirties grei dukras: Eleną. Daratą ir Ro
every seat m all three classes has been newly designed and features an
tai mirė ir jos vyras Juozas. zaliją. Monica Ramanausky
lis keliauja į kaimus. Liepos varėniškių širdyse.
mdividual video sereen. Of course. the sense of well bemg ycu'H feei •
vidurys. Staiga virš sanatori Dr. doc. Gražina Jaronienė Esu nustebusi ir nuliūdusi, turėjo du sūnus - Joną, gimu
flying
on this sophisticated new aireraft is more than just the result of
kad mums nieko nepranešė sį 1928 m., ir Mykolą, gimusį
jos ir virš miestelio — ugnies
enhanced comfort. soace and amenities. It's also the result of an enhanced
Karvelių sūnus Jonas, kuris 1937 m. Jie gyveno Monicos
ir dūmų kamuoliai. Dega sa
quality of service you'll fir.d only OP SAS. To find out more call yo: r
gyveno
Milvvaukee.
WI.
Pas
natorija. Dega bažnyčia, mies
Ramanausky adresu. Paskuti
Agent or SAS at 1-800-221-2350.
kutiniuose
laiškuose
Valerija
telis. Kas buvo taip stropiai
nis laiškas Lietuvoje buvo
• Ieškau Valerijos Karve
rašė,
kad
ji
bus
kremuota
(crekurta beveik du dešimtme lis i r jos s ū n a u s J o n o .
gautas 1986 metais. Savo gi
www. seand mavian net
čius, sunaikinta per kelias va 1935-aisiais
mirus
mano mated) ir klausė, ar aš sutik minių ieško Monika Kunigaičiau
jos
pelenus
išbarstyti
ant
landas. Kur dar taip neseniai abiem tėvams, mane, ketverių
tytė-Sajonienė. Joanos duktė.
virė gyvenimas, kovota su metų Elvirą Danutę Kinčinai- tėvų kapo Radviliškyje. Lietu Mano adresas: Monika Sajosunkia liga, daugeliui sugrą tę, į savo šeimą Radviliškyje voje. Ji sakė, kad pelenų urną nienė. 1844 Gunderson Ave.,
It's Scandinavian
žinta gyvenimo viltis, liko tik priglaudė ir įdukrino buvę tė turėtų atvežti kažkokie firmos Bervvyn. IL 60402; tel. 708agentai,
su
kuriais
ji
sudariusi
apdegusių griuvėsių duobė, vų kaimynai Apolonija ir Jo484-0355.

Atkelta iš 2 psl.
Pačios kepusios visų
rūšių duoną, riestainius, ban
deles; gaminusios ir mėsiškus,
ir dietiškus pietų patiekalus,
saldžius desertinius kremus,
kompotus, kisielius.
Kai sanatorija tik pradėjo
dirbti 1927 metais, virtuvė bu
vo įsikūrusi lagerio kareivinių
rastiniame barake. Kiekvieną
dieną ligoniai valgydavo 5
kartus. Tai — pusryčiai, prieš
piečiai, pietūs, pavakariai, va
karienė. Valgydavo visi drau
ge valgomajame, porcijos ne
buvo normuojamos. Virėjoms
ypač pagausėdavo darbo šven
čių metu. Tekdavę gaminti su
dėtingiausius šventinius pa
tiekalus Kūčioms, Šv. Kalė
doms, Šv. Velykoms. Su kiek
vienais metais gyvenimas sa
natorijoje tobulėjo. Kadangi
maisto gamybos kokybei buvo
skiriamas ypač didelis dėme
sys, imtasi statyti naują mo
dernią virtuvę.
Sanatorija turėjo gerą biblio
teką ir skaityklą. Ligoniai
mielai naudojosi jų paslaugo
mis. Be to, dr. A. Grigaičio nu
rodymu, vakarais sanatorijos
salėje buvo organizuojami kul
tūriniai renginiai. Juose atsi
lankydavo ir pasienio polici
ninkai.
Jau atšventus pirmąjį Lietu
vos nepriklausomybės dešimt
metį, Varėnoje žymiai pagy
vėjo kultūrinis gyvenimas. Gy
dytojas A. Grigaitis visuomenę
ugdė per darbus sanatorijose,
o su Varėnos miestelio visuo
mene, ypač su jaunimu ir vai
kais, darbavosi geras gydytojo
draugas mokytojas Andrius
Ryliškis. A. Ryliškis — šaulių
organizacijos pirmininkas. Jo
iniciatyva pastatyti šaulių na
mai, sutvarkytos karių kapi
nės, veikė jaunimo choras,
dramos ratelis, orkestras. Išsi
augina jauną šaulį — būsimąjį
rašytoją Balį Gražulį. Varėna
atgyja. Pastatytas Varėnos
kultūros židinys — šaulių na
mai. Tai miniatiūriniai Tautos
namai, apie kuriuos buvo sva
jojęs M. K. Čiurlionis Vilniuje.
Tačiau priartėjo 1940-ji me
tai. Mokytojas A. Ryliškis sui
mamas. Gydytojas A. Grigai
tis atleidžiamas iš sanatorijos
direktoriaus pareigų.
Po metų — Rytų okupantus
keičia okupantai iš Vakarų.
Sanatorijoje — vokiečių ka
riuomenės komendantūra. Gy
dytojas tebegyvena lagerių zo
nos bute, tačiau sanatorijoje
— kariškos komandos.

A.tA.
MINDAUGAS JOHN
GAUDINSKAS

LAIŠKAI IR NUOMONĖS

A. t A

Kun. JONAS SAVUKYNAS, MJ.C.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\
Kas kur
Amerikos Lietuvių Tary
b a p r a n e š a , kad rytoj, gegu
žes 1 d.. Vašingtone yra nu
m a t y t a apklausa NATO plėt
ros atžvilgiu. Apklausinėjimai
S e n a t e vyks 9:15 vai.r. Čika
gos laiku (10:15 vai.r. Vašing
tono laiku). Atstovų rūmų ap
k l a u s a vyks 12 vai.r. Čikagos
laiku i 1 vai.p.p. Vašingtono
laiku K Atstovų rūmų narių
apklausinėjimus bus galima
sekti tiesiogiai per kompiuteri
naujosios „streaming" techno
logijos dėka šiuo interneto ad
resu
uwu.house.goc I
intemational_relations
Ameri
kos Lietuvių Tarybos atstovai
seks abi apklausas ir praneš
visuomenei jų rezultatus.
Č i k a g o s Venesuelos lietu
vių draugijos
pavasarinis
narių susirinkimas šaukiamas
gegužes 2 d., ketvirtadienį. 1
val.p.p. Saulių namuose, 2417
VY. 43rd Str. Valdyba kviečia
visus dalyvauti.

Iš

f j j r 5 Ir

troli

D a r i u s U d r y s , JAV LB
Švietimo tarybos narys, pri
mena, kad internete veikia
nauja JAV LB Švietimo tary
bos svetainė
www.svietunotaryba.org
kur lituanistinių mokyklų mo
kytojai a t r a s daug naudingo;informacijos. Kviečiame skaitvti:

įdomus susitikimai
U ž s a v a i t ė s m i n ė s i m e Mo
t i n o s d i e n ą Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijos ruošia
muose pietuose su programa,
grojant Broniaus Mūro orkest
rui. Šie pietūs ruošiami gegu
žes o d. 12 vai. PLC didžiojoje
salėje. Nedelskite ir užsisaky
kite stalus a r vietas kreipda
miesi į B. Kronienę tel. 630968-0184. Laukiame j ū s ų , ža
dėdami malonią popietę.
PADAINUOKIM — J U K
PAVASARIS!
Nuolatos t u r i m e spręsti, j
kokį koncertą, parodą, vaka
rienę, paskaitą eiti, kokį įvai
r u m ą pasirinkti. Čikagos Lie
tuvių moterų klubas kviečia
į malonią popietę, vyksiančią
sekmadienį, gegužės 5 d., 12
vai. Orland Chateau, 1450 S.
La Grange Rd., Orland Park.
Pasisvečiavus ir pasisotinus,
„Oak Lawn Barbershop" atli
kėjų grupė pateiks įvairių dai
nų be instrumentinio pritari
mo programą. Visą popietę
bus galima apžiūrėti gintaro
papuošalus, kuriuos svečiai
galės ir įsigyti. „Erelio Lizdo"
'„Eagle's Nešt) kompanija pri
statys naujausių formų bei
atspalvių apdailinto gintaro
puošmenų pasirinkimą. Vietas
užsisakykite, kreipdamiesi į
Sofija Žukaitę tel. 773-5823820. Iki malonaus pasimaty-

Atsiųsta

METINIS JAV LB LEMONTO APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

paminėti

NAUJAS „MUŠU LIETUVOS" NUMERIS

San P a u l o . Brazilija.
lei- dijo žiniomis, pranešama, kad
džianias „ M ū s ų
L i e t u v o s " du Lietuvos kunigai - Severi
(direkt. V y t a u t a s Bacevičius; nas Buteikis (gir.i. Ukmergės
kada
administr.
Petras
Rukšys) apskr.) ir J o n a s Burneika
2002 m. 3-cias n u m e r i s apgai 'klebonavo Ukmergės apskr."
lestauja dėl Velykų šventimo: įrašyti į pasaulio kankinių
..Atrodo, k a d tai tik smagi pa sąrašą. Skelbiama, kad portu
v a s a r i o pradžios švente, sutei gališkai išėjo Prano Gavėno
kianti progą įsigyti naują knyga ..Sao Casimiro" (šv.
aprangą, išsitepliuti pirštus Kazimieras); siūloma užsisa
margučių dažais ir. pamiršus kyti vaizdajuostę apie 1998 m.
kalorijas bei cholesterolį, be Dainų šventę Vilniuje. Ilgiau
jokio sąžines graužimo k r a m - sių metų nakama Algirdui
. .,,y
tyti šokoladą". Leidėjai džiau- Šukiui. Suvalkijos sūnui, 194
giasi. kad Kuršių Nerija (kaip m. atvykusiam į Braziliją, akkulturinis
kraštovaizdis* tyviam Brazilijos lietuvių benAustralijoje
vykusiame druomenės nariui, sulauku
U N E S C O P a s a u l i o ' paveldo siam 80-mečio. Skelbiama,
komiteto posėdyje įtraukta į kad ..Mūsų Lietuvos" leidėjas
Pasaulio paveldo sąrašą (tai kun. P. Rukšys buvo išvykęs į
a n t r a s i s objektas po Vilniaus Kanadą, k u r dalyvavo „Tė
senamiesčio). Pasirodo, kad ir viškės žiburių" spaudos šven
t a r p Brazilijos lietuvių popu tėje ir lankė gimines.
liarūs lipinukai a n t mašinų su
Šio ML n u m e n i garbės lei
Pianistas Manigirdas Motekaitis
Lietuvos ženklais, kuriuos ga dėja - Greičių giminė, rėmėjai
Č i k a g o s ir a p y l i n k i ų lie lima užsisakyti Vila Zelina
- R. ir H. Bratkauskiai.
t u v i a i puikiai pažįsta pianis parapijos raštinėje.
tą, akompaniatorių Manigirdą
„ D r a u g o " inf.
V a d o v a u j a n t i s Vatikano raMotekaitį I praėjusio ..Kultūri
nio priedo" numeryje netyčia
G e g u ž ė s 1 d. Č i k a g o j e
Anglijos lietuvių
klubo
ne į tas vietas .,sušoko" M.
valdyba
p r a n e š a n a r i a m s , l a n k y s i s aukšta.- JAV Valsty
Motekaičio ir dainininko Arū
kad p u s m e t i n i s narių susirin bės departamento pareigūnas
no Malikeno nuotraukų para
k i m a s š a u k i a m a s š. m. gegu - JAV Valstybės sekretoriaus
šai). M. Motekaitis kaip kon
žės 5 d., sekmadienį. 12 vai. padėjėjo Europos ir Eurazijos
certmeisteris Čikagos Lietu Šaulių r i n k t i n e s namuose.
klausimais pavauuotojas Stevių operoje dirba nuo pat jos
ven Kari Pifer (Deputy AssisP a r o d o s
įsikūrimo. ..Kantrus, pareigin
t a n t Secretary oi European ir
gas, talentingas, atsakingas".
N o r o s A u š r i e n ė s k e r a m i  Eurasian Affairs Kelionės į
- taip muzikantą apibūdina
k o s p a r o d a Čiurlionio galeri Čikagą metu šis pareigūnas
Lietuvių operos dirigentas Al
joje. J a u n i m o centre, bus ati išreiškė pageidavimą susitikti
vydas Vasaitis. O štai barito
d a r o m a gegužės 10 d., penkta su lietuviu išeivijos žiniasklainas A. Malikėnas į Čikagą iš
dienį, 7:30 val.v. Mielai kvie dos
atstovais.
Susitikimas
Vilniaus atvyksta ..Lucia di
čiame d a l v v a u t i .
vyks gegužės 1 d., trečiadienį,
Lammermoor"
spektaklyje
12:30-1:30 val.p.p. Balzeko lie
dainuoti Liucijos brolio Enrico
r irt
otri
tuvių
kultūros
muziejuje
Vert:*
partiją. Šis svečias - Lietuvos
I e š k o k i t e d a r b ų , n a r š y  • 6500 S. Pulaski Road. Chica
Nacionalinio operos ir baleto
d a m i i n t e r n e t ą ! Siūlomi šie go; tel. 773-582-6500). Planuo
teatro solistas jau nuo 1985j a m a , kad S. Pifer skaitys 10i n t e r n e t o adresai:
ųjų. Visi kviečiami išvysti
15 min pranešima apie NATO
..Careers a n d Jobs" http://
naująjį „Lucia di Lammer
plėtrą ir kitus saugumo klau
www.starthere.com
Ijobs I
moor"' pastatymą, kuris įvyks
..Career Resource Center" simus, po to vyks klausimų ir
gegužės 12 d., sekmadienį. 3
http: 11 www.careers.orgI
- atsakymų valandėlė. LR am
val.p.p. Morton mokyklos au
t ū k s t a n č i a i darbų, išvardintų basada Vašingtone maloniai
ditorijoje. Cicero. Bilietus gali
pagal geografinę ir alfabetinę kviečia žiniaskiaidą dsrHaųti
te įsigyti ..Seklyčioje", 2711
šiame susitikime.
rodyklę:
VV. 71 St., Chicago.
..Federal
Jobs"
http: 11
Lietuvių operos pasiruo
G e g u ž ė s m ė n u o s k i r t a s www.fedworld.gov
/jobs I
šimas „Lucia di Lammer
Švč. M. M a r i j o s g a r b e i . Visą jobsearch .html
m o o r " p r e m j e r a i , kuria gromėnesį Švč. M. Marijos Gimi
..America's J o b Bank" http: I žėsimės sekmadienį, gegužės
mo parapijos bažnyčioje po I www.ajb.dni.us
apie 12 d„ sparčiai žengia pirmyn.
7:30 vai.r. šv. Mišių bus gieda 250.000 darbų pasiūlymų dar Pereitą sekmadienį Lietuvių
ma Švč. M. Marijos litanija. b i n i n k a m s iš 1.S00 valstijų operos choras paskutinį kartą
Kviečiame visus nuoširdžiai įdarbinimo tarnybų:
repetavo savo namuose, Jau
dalyvauti pagerbiant
savo
„CareerMosaic"
http: 11 nimo centre. Dabar iki spek
dangiškąją Motiną. 8 vai.r. šv.
www.careermosaic.com
- čia taklio repeticijos vyks Morton
Mišios bus aukojamos 8:30
galėsite tiesiogiai susisiekti su aukštesniosios mokyklos au
vai.r.
bendrovėmis, firmomis kor ditorijos scenoje. Balso parti
G e g u ž ė s 16 d. 7 val.v. Švč. poracijomis, išsisdėsčiumis po jas, o t a i p pat orkestro garsą
M. Marijos Gimimo parapijos visą pasaulį:
bei skambesį lygins ir tobulins
Alvydas
Vasaitis.
bažnyčioje bus teikiamas Su
„Boldface
Jobs"
http: 11 maestro
tvirtinimo Sakramentas. No www.boldfac.ejobs.voml
— čia Prie fortepijono j a m talkins
rinčius priimti Sutvirtinimo savo reziume galite patalpinti koncertmeisteris Manigirdas
Motekaitis. Spektaklį režisuos
Sakramentą, kviečiame ateiti n e m o k a m a i 30-čiai dienų:
į bažnyčią gegužės 4 d. po 5
..NationJob Nctvvork" http: I daug puikių spektaklių Čika
val.p.p. šv. Mišių užsiregist I wivw.nationjoh.com
- specia goje p a s t a t ę s maestro Eligijus
ruoti ir pasiruošti.
lių d a r b ų paieška: „The Per Domarkas. Lietuvių visuome
„ D r a u g o " b a l a n d ž i o 13 d. sonai J o b Scout" tarnybai pa nė turėtų nepraleisti šios pa
n u m e r i o straipsnyje „Lietu teikę savo reikalavimus, su vasarinės šventės ir dalyvauti
nuostabaus muzikinio grožio
vos Katalikų Bažnyčios kroni lauksite i š s a m a u s atsakymo;
G. Donizetti ..Lucia di Lam
kai - 30 metų" įsivėlė klaida „The Monster Board" http: I
mermoor" operoje. Jei dar ne
vietoj ..Kunigas Lionginas Ju Iirwiv.monster.com
- daugiau
turite
bilietų, juos įsigyti gali
nevičius, pabandęs užstoti nu kaip 50.000 darbų duomenys,
te
„Seklyčioje".
2711 W. 71st
baustuosius..." turėtų
būti galimybė patalpinti savo re
Str. Paštu užsakymus siųsti:
..Kunigas Lionginas Kune ziume ir persiskaityti daugiau
Lithuanian Opera Co. Inc.,
vičius...".
kaip 4.000 darbdavių sąrašus.
3222 W. 66th Place. Chicago,
IL 60629; tel. 773-925-6193.

KALENDORIUS
Balandžio 30 d.: . Šv. Pijus V, po
piežius: Marijonas. Sofija. Venta. Virbutas
Ciogužės 1 d.: $v. Juozapas darbi
ninkas, Anele. Vyrlmantė. Zigmantas
i Zigmas). Žilvinas.

Skelbimai

Čikagos Lietuvių motoru klubo pavasarinio renginio komitetas 'iš kaires I: Rutn HofTman. Prane Simanonienė
pirm Irena Buchbinder. Sofija Žukaitė, Cecilija Matulyte. Marija Krauchunienė. įremi N'orbutietie

• 27 c e n t a i s k a m b i n a n t \
L i e t u v ą , 5.5 c n t JAV, 24 v a i .
p e r parą, 7 d i e n a s per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.
J o k i ų m ė n e s i n i ų mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulės. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą su 8 metų p a t i r t i m i
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
708-386-0556. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
L i e t u v a b e i v i s u pasauliu!

Balandžio 21 d. 12 vai. PLC
didžiojoje salėje įvyko LB Lemonto apylinkės metinis susi
rinkimas. Dalyvaujančių skai
čius palyginti buvo didelis.
Susirinkimą pradėjo JAV
LB apylinkės pirmininkė Ni
jolė Nausėdienė, pakviesdama
Palaimintojo J. Matulaičio mi
sijos kapelioną sukalbėti šiam
susirinkimui skirtą invokaciją. Po to pirmininkė supažin
dino su šio susirinkimo dar
botvarke, kuri buvo vienbal
siai priimta.
Pereitų metų metinio susi
rinkimo protokolą skaitė val
dybos sekretorė Genė Razumienė. J i s buvo priimtas be
pataisymų.
Pirmininkė savo pranešime
sakė, kad pernai per metinį
susirinkimą
buvo
išrinkta
nauja JAV LB Lemonto apy
linkės valdyba. Per valdybos
posėdį buvo pasiskirstyta šio
mis pareigomis: pirm. Nijolė
Nausėdienė, vicepirm. Riman
t a s Dirvonis, sekretorė Genė
Razumienė, iždininkas Euge
nijus Stasiulis, atstovė švieti
mo reikalams Gražina Sturonienė, atstovas sporto reika
lams Leonas Juraitis, rengi
nių vadovai — Laima ir Ri
m a n t a s Žukai, Algirdas Razumas, socialinio skyriaus vedė
j u pasiliko dirbti Gediminas
Kazėnas. J Lemonto LB val
dybą j a u buvo įtraukti trečios
bangos atstovai.
Naujoji valdyba savo pirma
j a m e posėdyje aptarė visų me
tų darbotvarkės eigą. Pir
miausia buvo stengtasi nenu
krypti nuo ankstesnės LB
veiklos ir toliau tęsti pradėtą
darbą. Pirmasis toks m ū s ų
valdybos suruoštas renginys
buvo Gedulo ir vilties dienos
paminėjimas, kuris įvyko bir
želio 16 dieną, tuoj pat po šv.
Mišių Palaimintojo J. Matu
laičio koplyčioje. Pagrindinę
kalbą pasakė Povilas Vaiče
kauskas, gyvas Sibiro trem
ties liudininkas. Buvo graži
meninė programa, kurios dalį
atliko mūsų valdybos narės
Laima Žukienė ir Genė Razu
mienė. Minėjime
dalyvavo
generalinis konsulas G. Apuo
k a s , garbės konsulai V. Kleiza
ir S. Balzekas, kiti garbingi
asmenys. Minėjimas praėjo
gražiai, koplyčia buvo pilnu
tėlė. Rugsėjo mėnesį ruošėme
gegužinę. Nors oras buvo
m u m s nepalankus ir renginį
teko ruošti didžiojoje salėje,
tačiau viskas praėjo labai ge
rai, buvo daug žmonių, pui
kios muzikos, puikaus maisto,
visi liko patenkinti. Lapkričio
mėnesį ruošėme tradicinius iš
kilmingus metinius pietus su
didžiąja loterija. Per šiuos pie
t u s leidome pasireikšti S. Jagminienės „Tėviškės" kapelai,
kuri norėjo visuomenei prista
tyti savo naujai išleistą mu
zikinę juostą. Pietas praėjo
linksmai, visa publika kartu
šoko, dainavo. Šiais metais
Vasario 16-osios proga suruošėme pokylį, kuris kaip t i k iš
puolė vasario 16 dieną. Šį po
kylį ruošė visa valdyba, rei
kėjo parengti naujos valdybos
aplinkraščius, peržiūrėti Le
monto LB narių sąrašus, Le
monto LB nariams išsiunti
nėti laiškus su aukų lapeliais
Vasario 16-osios proga, gar
bingiems svečiams išsiųsti pa
kvietimus. Vasario 16 dienos
pokylį ruošėme lygiai taip pat,

kaip ir bet kurį renginį, tikė
damiesi gauti pelno. Kadangi
tai buvo pirmas toks renginys,
dėl jo buvo visokių ir nuomo
nių. Jis praėjo palyginti gerai,
pelno nebuvo, bet „išėjome" be
veik lygiomis. Šiame pokylyje
dalyvavo senatoriai R. Durbin
su žmona ir W. Malahar. Taip
pat dalyvavo Lietuvos amba
sadorė prie NATO Briuselyje
Gintė Damušytė, kuri mums
papasakojo
apie
Lietuvos
įstojimo į NATO padėtį. Šių
garbingų svečių pakvietimu
rūpinosi vicepirm. Rimantas
Dirvonis, jis skyrė tam nema
žai laiko, mes džiaugiamės ir
dėkojame už visą jo triūsij.
Pokylyje taip pat dalyvave
Lietuvos generalinis konsulas
G. Apuokas su žmona, JAV
LB XVI Tarybos pirm. R. Narušienė su vyru, dr. Antanas
ir Alė Razmos, „Amerikos lie
tuvio" redaktorius B. Abrutis,
Bronius ir Bronė Nainiai bei
kiti svečiai.
Kitas mūsų renginys vėl bus
Gedulo ir vilties dienos pami
nėjimas. IŠ Lietuvos esame
gavę apie šimtą retų nuo
traukų iš Sibiro tremties, da
bar jos yra tvarkomos, reng
sime šių nuotraukų parodą.
Ateinančiais metais mes vėl
ruošime Vasario 16 dienos po
kylį, į kurį bandysime įtraukti
kitas LB apylinkes, kad šis
renginys būtų labiau visuoti
nas, o sekmadienį suruošime
Vasario 16 dienos minėjimą su
linksma menine programa.
Gal k a m nors kils klausimas,
kam tokie du renginiai vienas
po kito? Tačiau pokylis rengia
mas, kad išreikštume džiaugs
mą, kad visi sueitume, pa
bendrautume, o sekmadienio
programa bus skiriama mal
dai, susikaupimui, mūsų tau
tos šventės paminėjimui.
Socialinio skyriaus vedėjas
G. Kazėnas aptarė socialinio
skyriaus veiklą. Šis skyrius
kartą per savaitę ruošia kul
tūrines popietes, rodo filmus,
ruošia įvairias išvykas po įdo
mesnes vietoves, sudaro žmo
nėms sąlygas aplankyti svar
besnius Čikagos teatro spek
taklius, suorganizuoja autobu
sus, kurie lemontiškius nuve
ža į svarbesnius lietuviškus
renginius. Socialinis skyrius
taip p a t notarizuoja, siūlo ver
timo paslaugas, tvarko vizų
pratęsimo dokumentus ir ki
tus popierius. Kiekvienais me
tais socialinio skyriaus dėka
daugelis žmonių gali pasiskie
pyti nuo gripo. Čia taip pat at
vyksta gailestingoji seselė,
kuri patikrina kraujo spau
dimą, duoda patarimus. Kvie
čiami įvairūs paskaitininkai,
kurie vyresnio amžiaus žmo
nėms suteikia daug naudingų
patarimų, pvz., šįmet vaisti
ninkė A. Juškienė kalbėjo apie
vaistų vartojimą. Socialinis
skyrius turi daug meninių,
dokumentinių lietuviškų fil
mų, kuriuos galima nusipirkti
arba išsinuomoti. G. Kazėnas
dėkoja socialinio skyriaus sek
retorei Lilijai Kizlaitienei už
nuoširdų ir gerą darbą.
Iždininkas Eugenijus Sta
siulis apžvelgė JAV LB Le
monto apylinkės valdybos fi
nansinę būklę, sakydamas,
jog, visos aukos, surinktos Va
sario 16-tos proga, be jokių
atskaitymų nusiųstos JAV LB
Krašto valdybos pirm. A. Gečiui.

Revizijos komisijos pirm S
Džiugas pranešė, kad revizijos
komisija, patikrinusi Lemuntu
LB apylinkes valchbus kny
gas, patvirtino, kad finansai.
iždininko E. Stasiulio vedam:
tvarkingai ir gerai, subalan
suoti, ir siūlė visiems išreikšti
padėką iždininkui už gera ju
darbą.
Garbės konsulas V. Kleiza
per klausimu ir sumanymų
punktą iškėlė klausimą, k;+
Lemonto LB apylinkės valdy
ba planuoja daryti dėl Min
daugo karūnavimo dienos?

Apie Mindaugo karūnavimo dienos
paminėjimą pasisakė garbes konsu
las Vaclovas Kleiza.
V. J a s i n e v i č i a u s nuotr.

Pirmininkė pasakė, k a d tai
yra labai svarbi d a t a m u m s vi
siems ir mes tą svarbą suma
žintume, jei kiekviena LB apy
linkių valdyba pradėtų tokios
šventės paminėjimą
ruošti
atskirai. Reiktų visiems bend
rai jungtis ir organizuoti vieną
bendrą šiai svarbiai datai pa
minėti renginį. Ligija Tautkuvienė sakė, kad JAV LB Kul
tūros valdybos pirmininkė M.
Remienė jau planuoja suruošti
tokį renginį, bet d a r n ė r a nu
t a r t a , k u r jį rengti ir kaip.
Buvo ir daugiau diskusijų,
klausimų, bet viskas praėjo
sklandžiai, gerai nusiteikus.
Susirinkimas buvo baigtas
sugiedant Maironio giesmę
„Lietuva brangi".
Savo vardu aš esu dėkinga
Lemonto apylinkės LB valdy
bos n a r i a m s už darnų, pasiau
kojantį darbą. Mes džiaugia
mės, kad valdyboje t u r i m e sa
vas „lakštingalas"' — Laimą
Žukienę bei Genę Razumienę,
kurios gali prisidėti prie pro
gramos atlikimo, be to, G. Ra
zumienė — kanklininkė profe
sionalė. Dėkoju R i m a n t u i Dirvoniui, Gediminui Kazėnui,
Eugenijui Stasiuliui, A. Razumui, Leonui Juraičiui, kurie
visi
kiekvienam
renginiui
daug ruošiasi, net savo ant
rąsias puses įtraukdami į dar
bus. Taip p a t noriu pasi
džiaugti, kad į mūsų valdybos
narių eiles įstojo Stasė Jagminienė. Mūsų valdyba beveik
kiekvieną sekmadienį, tuoj po
šv. Mišių, susirenka socialinių
reikalų skyriaus kambaryje ir
ką nors aptaria, svarsto. Taip
p a t noriu padėkoti mūsų lemontiškei šeimininkei Aldonai
Šoliūnienei, k u r i savo ska
niais
patiekalais
padeda
m u m s į renginius pritraukti
d a u g žmonių. Dėkojame Ankų
kepyklai, kuri visada m u s pa
r e m i a savo gardžiais pyragais
ir kvepiančia duonele.
Dėkojame
visiems
lietu
viams, vienokiu ar kitokiu bū
du remiantiems JAV LB Le
monto apylinkės veiklą.
Nijolė N a u s ė d i e n ė

•IAV LB J^emonto apylinkes metiniame susirinkime. Iš kairės: dr -J. Valaitis, garbes konsulas V Klei/.;i. (\i\ A.
Razma. A. Razmiene. S Baras. E Bariene. K Jecius, R Jocienė.
Vytauto J a s i n e v i č i a u s nuotr

