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Baltijos valstybėse
Latvijos prezidentas Guntis
Ulmanis įteikė akreditavimo
raštą Latvijos nepaprastajam ir
įgaliotajam ambasadoriui Lietu
voje Ačiui Sjaničiui.
T a l i n a s . Estijos ministro pir
mininko Tiit Vaehi teigimu,
1997-98 metais kati narna priva
tizuoti geležinkeli, Talino jūrų
uostą ir telekomunikacijų bend
rovę. Už valstybinį Estijos telekomą
planuojama
gauti
maždaug vieną milijardą kronų
(83.2 mln. dol.). T. Vaehi atmetė
idėjas, kad telekomunikacijos
bendrovės privatizavimas galė
tų pakenkti partneriams iš
Švedijos ir Suomijos. Šiuo metu
valstybinė bendrovė „Estijos
Telekomas" kontroliuoja mobi
lųjį ryšį ir 51 proc. tradicinio
telefono ryšio įmonės „Eesti
telefon".
' Liepos 12 d Rusijos sostinėje Maskvoje troleibuse sprogo bomba Tai buvojau antrasis per 24
valandas įvykdytas sprogimas (liepos 11d sprogimo metu buvo sužeisti 5 žmones). Kaip ir pirmąjį
kartą, užtaisas sprogo troleibuse, važiavusiame centrine Maskvos gatve. Patikslintais duomenimis,
nukentėjo 28 žmones - 8 iš jų būklė labai sunki. Siekiant užkirsti kelią teroristiniams aktams,
Maskvos milicija pradėjo dirbti sustiprinto režimo sąlygomis. Daugiau kaip 1,000 Vidaus reikalų
ministerijos kareiviu pradėjo patruliuoti mieste. Rusijos Valstybės Dūmos Saugumo komiteto
pirmininkas Viktor Iljachin mano, kad yra ryšys tarp sprogimų Maskvoje ir karinių veiksmų
Čečėnijoje suaktyvėjimo. Kaukazo tautų konfederacijos prezidentas Jusup Soalambekov
kategoriškai paneiįe galimą čečėnu dalyvavimą ruošiant šiuos teroro aktus.
Reuter nuotr. „Lietuvos ryte".

į Šiaurės Europą. „Ukraina gali
ne tik tikėtis didžiausio pa
lankumo režimo, bet ir turėti
savo nuosavybę. Anot jo, Latvi
ja neketina palaikyti jokių san
tykių su Nepriklausomų valsty
bių sandrauga, tačiau pasisako
už dvišalį bendradarbiavimą su
visomis buvusios SSRS šalimis,
kartu ir s u Rusija.

Lietuva ir Graikija
saugos viena kitos
investicijas
Vilnius, liepos 19 d. (AGEP)
— Penktadienį Vilniuje pasira
šyta tarpvyriausybinė Lietuvos
ir Graikijos sutartis dėl in
vesticijų skatinimo ir abipusės
apsaugos.
Šį dokumentą pasirašė Grai
kijos valstybinės ekonomikos
ministerijos
tarptautinių
ekonominių ir komercijos ryšių
direktorius Pheodoros Vlassopoulos ir Lietuvos Užsienio
reikalų ministerijos Teisės ir
tarptautinių sutarčių depar
tamento direktorius Darius Jur
gelevičius.
Sutartį turės ratifikuoti Lie
tuvos ir Graikijos parlamentai.
Kaip sakė D. Jurgelevičius,
investicijų apsaugos sutartis
Lietuva stengiasi pasirašyti pir-
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Nutrauktos Lietuvos-Latvijos
derybos
Vilnius, liepos 19 d. (AGEP. derybos s u latviais vyksta
— Pirmadienį Vilniuje turėju geranoriškumo dvasia, pabrė
sios tęstis Lietuvos ir Latvijos žiant abiejų šalių politinę valią
derybos dėl jūros sienos delimi kuo greičiau susitarti dėl sienos.
tavimo atidėtos nenustatytam Nepaisant to. procesas užtrunka
del kai kurių itin jautrių ap
laikui.
Kaip sakė Lietuvos delegaci linkybių, įskaitant numanomą
jai šiose derybose vadovaujantis dideij naftos telkinį dabar
Lietuvos Užsienio reikalų mi ginčijamos priklausomybės Bal
nisterijos (URM) sekretorius Ri tijos šelfe.
Rimantas Šidlauskas mano.
mantas Šidlauskas, šią savaitę
kad
artimiausiame dtT>bų dei
jis gavo Latvijos derybininkų
valstybės
sienos ir ekonominės
prašymą nukelti susitikimą ir
zonos
bei
kontinentinio seifo
pažadą pranešti apie naują de
Baltijos
jūroje
delimitavimo
rybų tęsinio datą.
susitikime vargu ar bus staigiai
R. Šidlauskas pažymėjo, kad
pasistūmėta link sutarties pa
tarp Lietuvos ir Latvijos dele
sirašymo. Tačiau jis atsisakė ko
gacijų nėra principinių nesu
mentuoti derybų proceso deta
tarimų, todėl derybų atidėjimą
les, teigdamas, kad toks yra
galima sieti nebent su pokyčiais
abiejų pusių susitarimas.
Latvijos ministrų kabinete.
Sausumos sieną jau turinčių
Šią savaitę Latvijos ministras
Lietuvos ir Latvijos derybos del
pirmininkas Andris Škelė pa
jūros sienos su įvairios trukmes
skelbė, kad bus panaikinti trys
pertraukomis vyksta jau dau
ministrų postai. Tarp jų yra ir
giau nei porą metu. Šalių nesu
URM valstybės ministro postas,
tarimai buvo ypač sustiprėję
kurį užima deryboms su Lietuva
pernai rudeni, kai Latvijos vy
vadovavęs Juris Sinka.
r i a u s y b e pasirašė licencinę
R. Šidlauskas pažymėjo, kad
s u t a r t į su J A V bendrove
miausiai su ES valstybėmis bei ..AMOCO" ir Švedijos OPAB'
daugiausia Lietuvoje investuo del naftos telkimu žvalgybos
jančiomis šalimis ar potencia ginčytinos priklausomybes Bal
tijos šelfo da.yje.
liomis investuotojomis.

Latvijos užsienio reikalų mi
nistro Valdžio Birkavs ir Ukrai
nos premjero Pavel Lazarenka
susitikime Ukrainos vadovas
pareiškė, jog ketina „aktyviau
vystyti dvišalius santykius su
Latvija, remiantis abiejų šalių
siekiu integruotis į Europą". V.
Birkavs pasiūlė Ukrainai akty
nijoje, atnaujinti taikos derybas viau naudotis Latvijos uostais,
ir atskleisti jų turinį visiems pervežant krovinius iš Ukrainos
Rusijos
Federacijos gyvento
(Remiantis AFP, ĮTARTAS. BNS. RIA žinių agentūrų
jams.
pranešimais
— Rusijos prezidentas Boris
d. surengė spaudos konferenci
Rusija
Jelcin
įsakė laikinajai darbo
ja Gudermeso rajone. J o kalbos
— Naujasis Rusijos gynybos įrašas buvo demonstruojamas grupei, kuri atlieka dingusių be
Vilnių., liepos 19 d. (AGEP) paskolos bus pervesti į Finansų
ninistras Igor Radionov lie per Grozno televiziją. S. Radu žinios a r b a laikomų įkaitais — Tarptautinis valiutos fon ministerijos sąskaitą. Minis
V a š i n g t o n a s , liepos 20 d. jos sportininkams sėkmes Olim
jos 17 d. gęr valstybinę. jev pskviete į ginkluotą, kovą kariškįų ir vidaus reikalų orga das (TVF) sutaikė Lietuvai terija iš įvairių savo sąskaitų
(Lietuvos ambasados spaudos p i n ė s e ža«ay:.ese. Gcorgia
televiziją pareiškė apie vienin
iki pergalingos pabaigos. J i s nų darbuotojų paieškas Čečėni 20 mln. 700,000 SST (speciali Vokietijos bankui „Westdeu- sk.) — Liepos 19 d. Lietuvos pre valstijos Fulton apygardos ad
gos karinių jėgų valdymo siste taip pat pareiškė, kad y r a gyvas joje, t a i p p a t atlikti ir civilių skolinimosi teisė), k a s sudaro tsche Landesbank Girocentrazidentas Algirdas Brazauskas ministracijos atstovas priėmimo
mos sukūrimo būtinumą, nes. prezidentas Džochar
apie 30 mln. dolerių, paskolą. Ji le" grąžino valstybės garan
Dudajev. asmenų paiešką.
apsilankė CNN televizijos cent metu įteikė prezidentui Bra
taip teigia I. Radionov, dabar
gauta 7 metama su kintama pa tuotą paskolą, kurią šis bankas
— Čečėnijos vadovas Doku
pažymėjimą, suteikian
Belgradas (Bosnija) lūkanų norma. Pagal susitari buvo suteikęs akcinei bendrovei re, domėjosi Headline News tįzauskui
šios struktūros dirba kiekviena Zavgajev Grozno aerouoste pra
j a m šios apygardos Garbės
kanalo
bei
tarptautinių
prog
sau.
— Radovan Karadzic pasi mą su Tarptautiniu valiutos „Mažeikių nafta".
nešė, kad žmogus, k u r i s buvo
ramų (CNN International) ren piliečio vardą. JAV Federalinis
Rusijos gynybos ministras Ig parodytas per televizija ir pa t r a u k s iš pasiskelbusios Bosni fondu, pusė šios paskolos lėšų
7 mm. 300,000 dol. TVF pa gimu, taip pat ir jų transliacija atstovas Atlantai Juozas Ju<or Radionov ruošiasi kovoti su sivadino lauko vadu Salman Ra jos serbų respublikos preziden skiriama valstybinės valiutos skolos lėšų pusei metų suteikia
ka įteikė Algirdui BrazausKui
į Lietuvą.
korupcija ginkluotose pajėgose dujev negali juo b ū t i . S. Radu to ir Serbu demokratinės parti stabilumui palaikyti.
Garbės
žymenį už nuopelnus
ma akcinei bendrovei „Lietuvos
Tą pačią dieną prezidentas
Jis pareiškė, kad visą gyvenimą jev t u r i m a i s t i k s l i a i s duo jos (SDS) vadovo postų. Tokį su
Vyriausybė pritarė Valsty energija" kurui įsigyti ir skolin
Lietuvai
jos laisvės ir nepri
laikėsi vienos taisyklės — „ar menimis yra miręs. D. Zavgajev sitarimą pasiekė JAV tarpinin binės užsienio paskolų komisijos toms lėšoms grąžinti. Bendrovė kartu su kitų trisdešimties vals klausomybės kelyje.
mijoje viskas turi vykti pagal taip pat paneigė pranešimus, jog k a s Richard Holbrooke po 10 siūlymui kitą paskolos dalį mokės 10 proc. metinių palūka tybių vadovais dalyvavo JAV
prezidento Bill Clinton Olim
principą: daryk kaip aš". I. Ra jis ir Čečėnijos vyriausybė pa v a l a n d ų t r u k u s i ų „ a š t r i ų " panaudoti skoloms grąžinti.
nų.
• L i e t u v o s k r e p š i n i o rink
pinių žaidynių atidarymo proga
dionov palaiko prezidento spren sisako prieš planuojamą šiaurės derybų s u Serbijos prezidentu
7 mln. 450,677 doleriai šios
tinės
treneriai nusprendė, kad
surengtame priėmime. Priėmi
dimą dėl gynybos tarybos sukū Kaukazo karinės apygardos va Slobodan Milosevic ir Bosnijos
olimpinėse
rungtynėse dalyvaus
mo metu prezidentai Brazaus
rimo. Gynybos taryba turi spręs do Anatolij Kvašin i r separatis serbų a u k š t a i s pareigūnais.
tik
11
Lietuvos
krepšininkų: vi
kas ir Clinton prisiminė nese
ti visus klausimus, susijusius su tų štabo viršininko Aslan Ma- Palės mieste R. Karadzic pasi
durio
puolėja:
—
Arvydas Sabo
niai įvykusį trijų Baltijos
karinėmis reformomis.
rašė faksu iš Belgrado gautą at
chadov susitikimą.
nis,
Eurelijus
Žukauskas.
Gin
valstybių prezidentų vizitą
sistatydinimo dokumentą, šalia
— Rusijos ministras pirmi
taras
Einikis;
krašto
puolėjai
—
— Čečėnijos reikalų komisijos
JAV, kėlė minti, jog reikia
stovint įtakingam S. Milosevic
ninkas Viktor Čemomyrdin
Artūras
Karnišovas.
Mindaugas
sekretorius Sergej S t e p a š i n
siekti ne tik Vašingtone aptartų
saugumo vadovui Jovica Stanipranešė, kad būsimojoje vyriau
paneigė gandus, k a d čečėnų
idėjų įgyvendinimo, bet ir nauju Žukauskas. Saulius Štombergas;
sic. E i n a n č i a prezidento parei
sybėje bus septyni premjero pa
sukilėlių vadas Džochar Duda
rezultatų dvišaliuose santy gynėjai — Šarūnas Marčiulio
gas p a t v i r t i n t a R. Karadzic pa
vaduotojai, iš jų — trys pirmieji
jev gyvas. Tokią versiją, patkiuose
įvairiose
srityse. nis. Rimas Kurtinaitis. Darius
vaduotoja Biljana Plavsic. Vado
vicepremjerai. V. Čemomyrdin
tvirtintą priesaika Alacho var
Priėmimo metu Algirdas Bra Lukminas. Rytis Vaišvila ir
vavimą S D S perėmė Bosnijos
taip pat pranešė, kad ketinama
du, paskleidė n e t i k ė t a i „iš
zauskas ilgai bendravo su Tomas Pačesas. Trys i rinktinę
serbų respublikos užsienio rei
žymiai sumažinti ministerijų ir
Lenkijos prezidentu Aleksandr nepatekę žaidėjai — Virginijus
mirusių prisikėlęs" čečėnų karo
kalų m i n i s t r a s Aleksa Buha.
žinybų skaičių.
Kwasniewski, kalbėjosi su Praškevičius. Kęstutis Šeštokas
lauko vadas S a l m a n Radujev,
— Valdančioji Bosnijos Serbų
— Rusijos Federacijos Vals pranešimai apie kurio mirtį pa
ir Darius Maskoliūnas — iš At
Argentinos, Slovėnijos, Slova
tybės Dūma nutarė padidinti sirodė š.m. kovo mėnesį. S. Demokratinė Partija šeštadienį Justui Paleckiui besikalbant su žurnalistais, Seimo Užsienio reikalų komiteto kijos p r e z i d e n t a i s , k i t a i s lantos į Lietuvą parskrido penk
pensijas ir minimalius atlygi Stepašin patvirtino, k a d „apsi pabrėžė, jog, nepaisant to, k a d pirmininkas Kazys Bobelis paskelbė balsavimo rezultatus, pagal kuriuos tapo aukštais priėmime dalyvavu tadienį, liepos 19 d. ryte, ..Lie
nimus. Pagal naująjį įstatymą reiškęs" asmuo y r a Radujev, po jos vadovas Radovan Karadzic aišku, jog Seimo Užsienio reikalų komiteto nariai pritaria J. Paleckio siais svečiais. Po priėmimo tuvos avialinijų'" lėktuvu, at
nuo rugpjūčio 1 d. visos pensi plastinės veido operacijos pakei buvo priverstas atsistatydinti, ji kandidatūrai į ambasadoriaus vietą Didžiojoje Britanijoje.
skraidinusiu Lietuvos olimpinę
P. Lileikio nuotr. „Lietuvos ryte" Lietuvos prezidentas nuvyko j
jos didinamos 37 proc. Minima tęs savo išvaizdą. „Neprisieksiu tes jo pradėtą radikalią politiką.
olimpinį stadioną, kuriame ste delegacija i Ameriką.
li pensija sudarys 95,320 rublių Koranu, kaip t a i p a d a r ė Radu „Bosnija niekada nebebus vien
Vilniaus aeorodrome iš Atlan
bėjo iškilmingą Olimpinių žai
arba bus 20,000 rublių didesnė jev, tačiau esu 100 procentų tisa", sakoma partijos vadovybės
tos
grįžusio K. Šeštoko nuomo
dymų atidarymą.
negu anksčiau. Taip pat nutar įsitikinęs, jog Džochar Dudajev pareiškime.
ne.
Lietuvos krepšininkai olim
Liepos 20 d. prezidentas Bra
— Bosnijos serbų vadovybė nė
ta, kad minimalus atlyginimas yra miręs", teigė S. Stepašin.
piados
varžyboms yra pasiruošė
zauskas k a r t u su Atlantos
Rusijoje nuo liepos 1 d. turi būti Dž. Dudajev žuvo r a k e t ų apšau n e m a n o išduoti karo nusikalti
Šeštadienį
Lietuvos krepšinio
miesto mere dalyvavo Lietuvos
prilygintas minimaliai pensijai. dymo metu š.m. balandžio 20 mais įtariamo Karadzic Jungti
rinktinė įveikė Kroatijos ko
vėliavos
pakėlime
Olimpiniame
Vilnius, liepos 17 d. (Elta) - Paleckis bus paskirtas atsto
manda. Po įtemptos kovos, ant
— Tarptautinis rekonstruk .d., tačiau jo palaidojimo vieta nių T a u t ų karo nusikaltimų
vauti Lietuvai Didžiojoje Bri kaimelyje. Po to nuvyko pas Lie
atsarginiu suolelio atsisėdus A.
cijos ir plėtros bankas pritarė nežinoma, todėl nemažai čečėnų tribunolui Hagoje, motyvuoda Lietuvos ministru kabinetas su
tuvos
olimpiečius,
domėjosi
ju
tanijoje. Buvusį Lietuvos amba
1.8 mlrd. dolerių skyrimui Rusi tiki jog jų prezidentas yra gyvas. ma tuo, k a d t a i politinė, o ne tinka, kad Lietu vos prezidento
gyvenimo sąlygomis, pasirengi Saboniui ir S. Marčiulioniui
patarėjas užsienio politikos sadorių Didžiojoje Britanijoje
teisingumo institucija.
įdavus 5 pražangas>. A Karnišo
jai 1996-aisiais finansiniais
mu
varžyboms. Įvyko turi
— Europos Parlamentas priėmė
— E S B O misijos Bosnijoje va klausimais Justas Paleckis būtų Raimundą Rajecką pakeisian
vui 'del traumosi. du kartus pra
metais. Lėšos skirtos devynių
ningas
pokalbis
su
Lietuvos
rezoliuciją, kurioje paragino dovas, J A V diplomatas Robert paskirtas Lietuvos nepaprastuo tis diplomatas dirbti Londone
tęsus pagrindinį rungtynių
projektų finansavimui. Pagal
Čečėnijoje „konfliktuojančias Frovrick, atsakingas už rugsėjo ju ir įgaliotuoju ambasadoriumi turėtų pradėti vasaros pabai Olimpinės komandos vadovu
skirtų lėšų apimtį Rusija tapo
Stasiu Šaparniu, vyrų krepšinio laiką, rezultatu 83-81 laimėjo
šalis" atnaujinti derybas, kad 14-osios rinkimų parengimą, Jungtinėje Didžiosios Britanijos goje.
Lietuvos krepšininkai ..diriguo
trečiąja pasaulyje skolininke po
komandos vyresniuoju treneriu
būtu galima rasti „politinį ir pareiškė, kad panaikina draudi ir Šiaurės Airijos Karalystėje.
Lietuvos Užsienio reikalų mi Vladu Garastu, krepšininkais jant'" komandos ..veteranui"
Kinijos (2.97 mlrd dol.) ir Indijos
taikų" problemos sprendimą. mą rinkimuose dalyvauti SDS. Tokiam Užsienio reikalų minis nisterija yra gavusi Didžiosios
Rimui Kurtinaičiui.
(2.077 mlrd dol).
Rezoliucijoje r e i š k i a m a s susi Bosnijos musulmoniškoji vy tro Povilo Gylio siūlymui buvo Britanijos sutikimą, kad J. Šarūnu Marčiulionio. Artūru
(LR, 07 19)
rūpinimas nesiliaujančiais karo r i a u s y b ė k e t i n o b o i k o t u o t i pritarta vyriausybės posėdyje. Paleckis būtų paskirtas am Karnišovu, kitais Lietuvos olim
piečiais.
Čečėnija
veiksmais, o Rusija r a g i n a m a r i n k i m u s , jeigu Karadzic ne
Pagal Konstituciją Lietuvos basadoriumi toje šalyje. Tokiam
Po susitikimo su Lietuvos
KALENDORIUS
— Čečėnijos lauko vadas išvesti savo k a r i u o m e n ę iš Če būtų atsistatydinęs iš preziden ambasadorius užsienio šalyse žingsniui praėjusią savaitę pri
olimpiečiais
Algirdui
Bra
čėnijos.
to ir SDS vadovo pareigu. Bosni vyriausybės teikimu skiria ir tarė ir Seimo užsienio reikalų
Salman Radujev, kurio vado
zauskui priėmimą surengė At
Šv Brigita
L i e p o s 23
— Rusijos Valstybės Dūma jos viceprezidentas Ejup Ganic atšaukia Respublikos prezi komitetas, kurio nutarimai yra
v a u j a m a g r u p u o t ė sausio
lantos
lietuvių
bendruomene
Brigita.
Apolinaras
Romulą.
mėnesį paėmė šimtus įkaitų priėmė rezoliuciją (272 balsais sveikino R. Holbrooke sėkme, dentas. Manoma, kad preziden tik rekomendaciniai, ir prezi
Bendruomenės
pirmininkė
Ra
Tarvilas.
fielmine
kaimyninės Ingušijos Kizliaro „u§" ir 4 „prieš"), raginančią tačiau nuogąstavo, kad Karad tas Algirdas Brazauskas dar šį dentas neprivalo į juos atsiž
munė Badauskienė pasveikino
L i e p o s 24 d.: Kristina. Kris
mieste, ir kuris, kaip buvo prezidentą Boris J e j o n . sustab- zic galės manipuliuoti užkuli mėnesį pasirašys dekretą, ku velgti.
prezidentą,
linkėjo
Lietuvai
ir
toforas.
Kunigunda. Laimis,
riuo 54 metų ambasadorius J.
manoma, buvo žuvęs, liepos 18 dyti visus k a r oj. | ^ 0 m u s Čečė siuose, kol nebus suimtas

Pasaulio naujienos

Užsienio paskola — senoms
skoloms grąžinti

Kas užims Lietuvos
ambasadoriaus Didžiojoje
Britanijoje vietą?

Lietuvos prezidentas
olimpinėse žaidynėse
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J O N A S ADOMAVIČIUS.M.D.
Visi jau žinom, kad džiovą
sukelia plaučiuose (rečiau kito
se kūno vietose) besiveisianti
maža bakterija. Ji oran paten
ka, džiovininkui kosint, čiaudant ir kalbant. Už tai dažniau
siai džiova suserga tas, kuris
daug laiko praleidžia viduje su
ta liga sergančiuoju.
Švieskimes — nesigailėsime
Džiovos reikalu reikia kiek
vienam daugiau apsišviesti, nes
gali būti džiovos bacilomis apsi
krėtęs, visai apie tai nežinoda
mas. Milijonai žmonių yra džio
va apsikrėtė ir nesijaučia sergą.
Bet tokiems gali būti reikalin
gas gydymas, kad nesirgtų ar
nuo to nemirtų. Gydymas yra
vienas ir vienintelis džiovos
bacilų sunaikinimas.
,

Kaip* džiovos bacilos
susirgdina?

Žmogus suserga džiova, kai
įkvėptos džiovos bacilos ima
plaučiuose daugintis. Iš jų jo>
gali atsirasti inkstuose, kau
luose ir smegenyse. Aišku, pri
gimtos žmogaus jėgos su jomis
kovoja, bet visų nepajėgia nu
žudyti. Tokie tik kai kurie, ne
dauguma jų, labai sunkiai su
serga. Daugumai natūralios.
kūną ginančios, jėgos apsup
tas bakterijas kalkine siena i.
jos ten kalinamos, o žmogus ge
rai jaučiasi.
Kada džiova atgyja?
Iš tokio kalkinio kalėj) io
džiovos bakterijos gali b iti
išlaisvintos ir vėl prad- ti
daugintis. Tas gali įvykti už
metų, kitų ar daug vėliau. T.is
džiovos bacilas išlaisvina
žmogaus pasilpimas, kai jis
kovoja su kitomis negalėmis,
kaip AIDS, cukralige, inkstų
liga, plaučių uždegimu, vėžiu.
Tos kalkėmis užmūrytos džiovos
bakterijos laisvėn išeina, taip pat
žmogui sau kenkiant rūkymu,
girtavimu, narkotikais, ištvir
kavimu, nesveiku maistu bei
panašiu gyvenimu. Kai tos bak
terijos išsilaisvina iš kalkinio
apsupimo — žmogus suserga
džiova.
Džiova apsikrėtimas dar
nėra susirgimas
Užsikrėtimas džiova ir ja
susirgimas yra du skirtingi
dalykai. Štai jie.
Užkrėstas džiova žmogus turi
džiovos bakterijas savo kūne,
bet neserga ir neplatina džiovos.
Tuo laiku gydymas gali apsau
goti asmenj nuo susirgimo džio
va.
Visai kitas reikalas yra džiova
susirgimas. Tada jis turi džiovos
bakterijas kūne besiveisiancias-serga džiova, kuri reiškiasi
kosuliu, nusilpimu, pavargimu,
karščiu, svorio netekimu ir
kraujais spjaudymu.
Jei toks ligonis nesigydo —
neima tas bakterijas žudančių
vaistų, jis gali užkrėsti džiova
kitus. Tinkamai, labai atkakliai
ir ilgai negydoma, džiova labai
sunkiai sirgdina ir marina.
Dabar ne Vinco Kudirkos lai
kai — yra prieš džiovą labai
veiklių vaistų ir jais reikia be
pertraukos gydytis bent devynis
mėnesius, geriau metus, nes
tada po to beveik neatkrintama.
Imamai trejopi vaistai. Gydy
mas yra brangus. Už tai daug
tokių ligonių reikiamai nesi
gydo. Čia ir yra visa nelaimė su
ta džiova.
Blogiausia, kad dabar gausėja
tokių džiovos bakterijų rūšių,

kurios yra atsparios minėtiems
prieš džiovą dabar vartoja
miems vaistams. Tas jų at
sparumas atsiranda ypač nesigydant be pertraukos visus
metus, o tik protarpiais gydan
tis. Todėl nė vienas lietuvis ne
turi taip elgtis. Pradėjai kartą
gydytis, tai trūks-lūž, ištesėk
visus metus nė dienos nepraleidęs be gydytojo nurodytų vaistų.
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Nejuokaukime su gyvenimu
Nors žmogaus gyvenimas yra
trumpas, bet jis gali būti labai
gražus. Todėl naudokimės juomi
per išmintingumu pasipuošimą
ir nekenkimą sau, kitam ir ap
linkai. Čia su džiova tvarkantis
vien proto negana, būtinas yra
išmintingumo ir apšvietos nestokojimas. Gydytojas yra
mums kovoje su džiova vadovas
— pildykime visus jo nurodymus
kuo pilniausiai. Daugiau tuo
reikalu kitą kartą.

BITEI IGĖLUS
Bitei įgėlus, geluonis su nuo
dų pūslele nutrūksta ir lieka
odoje. Bitė išskiria 0.2-0.7 mg
nuodų ir įgėlusi po kelių valan
dų žūsta. Vietinė uždegimo
reakcija (patinimas, deginantis
skausmas, paraudimas, vietinis
odos karščiavimas) trunka ke
lias dienas ar net paras.
Tačiau bičių nuodai gali su
kelti ir bendrą organizmo reak
ciją. Jautriems žmonėms liguis
ta savijauta gali tęstis kelias
paras. O gavus 0.2 g bičių nuo
dų, t.y. sugėlus 500-1,000 bičių,
dėl kvėpavimo centro paraly
žiaus gali ištikti mirtis (atspa
rus žmogus palyginti lengvai
pakelia iki dešimties bičių
įgėlimą).
Ypač jautri įgėlimui liežuvio
sritis, gerklė, minkštasis gomu
rys, ryklė (žmogus gali uždusti).
Pavojingos abi kaklo pusės,
akies ragena (regėjimas atsi
stato po 7-10 dienų, tačiau gali
išsivystyti katarakta, glau
koma).
Bičių nuodams alergiški 0.5-2
proc. žmonių. Jiems kartais nuo
vieno įgėlimo pasireiškia sunki
alerginė reakcija: bėrimas, silp
numas, galvos skausmas, vidu
riavimas, vėmimas, o kritiniais
atvejais — arterinio kraujospū
džio sumažėjimas, sąmonės ne
tekimas, net — mirtis. Tai
išimtiniai atvejai, tačiau žino
kite, kad prasidėjus alerginei
reakcijai, būtina kuo skubiau
kreiptis į medikus.
Pirmoji pagalba
B i t ė s geluonis atsargiai
nukrapštomas peiliu arba nagu
(tik netraukite pirštais, nes su
spausite nuodų pūslę). Kuo sku
biau neutralizuojami nuodai
(pavyzdžiui, pienės sultimis),
uždedamas šaltas kompresas,
tamponas, suvilgytas vandeni
lio peroksidu ar spiritiniu me
detkų užpilu, arba įgelta vieta
tiesiog patrinama grynu spiritu.
Jeigu sugėlė daug bičių, pa
tartina gerti daug skysčių, iš
gerti širdį stinfįnančių vaistų.
Tokiam atvejui pravartu pasi
ruošti tokį receptą: 200 ml deg
tinės, 50 g medaus, 1 1 virinto
vandens. Viską sumaišyti ir ger
ti po stikline kas 3-4 vai.
Imunitetas bičių nuodams
J) kai kurie žmonės įgyja po
50-80 įgėlimų, bet paprastai
reikia apie 700. Deja, imunitetą
įgyja ne visi.
Ką daryti, jei žmogus alergiš
kas bičių nundamj^^Ciau nori

Mažeikių ligoninėje naujagimiu džiaugiasi keturios kartos... Naudojant University of Chicago
perinatalinės programos taisykles, šioje ligoninėje gimdyvę ir naujagimį gali lankyti šeimos na
riai. Trečioji iš kairės neonatologe dr. Lid ute. už jos — dr. Raginin.
Nuotr. P r a n ė s Š l u t i e n e s

SPINDULINE TERAPIJA:
VILNIUS NORI PASIEKTI
ČIKAGOS IR LONDONO
LYGĮ
„įsigiję naują radioterapinės
aparatūros kompleksą, ir Vil
niuje galėsime suteikti vėžiu
sergantiems ligoniams tokią pa
čią pagalbą, kaip teikiama Či
kagoje ar Londone", teigia
Lietuvos onkologijos centro
Distancinės spindulinės terapi
jos skyriaus vedėjas Eduardas
Aleknavičius. Aparatūra bus
perkama iš konkursą laimėju
sios General Electric firmos už
Prancūzijos banko Credit Lyonais 2.44 milijonų Vokietijos
markių paskolą. Lietuvos vy
riausybė nusprendė šiai pasko
lai suteikti valstybės garantiją.
Vėžiu sergančių ligonių, kaip
teigia E. Aleknavičius, vis dau
gėja. 1990 m. Lietuvoje iš
100,000 gyventojų vidutiniškai
jų buvo 259, o 1995 metais—jau
315. Pernai vėžys nustatytas
11,035 ligoniams.
Kai kuriais atvejais galima li
gonį išgydyti ir vien tik chirur
gine operacija arba vien spin
duline terapija. Onkologijos cen
tre yra švitinama apie 70% visų
ligonių. 22,826 nuo vėžio gydyti
žmonės gyvena jau ilgiau kaip
penkerius metus.
Radioterapinė aparatūra, ku
rią žadama pirkti Paryžiuje, tai,
anot E. Aleknavičiaus, — nau
jausias medicinos technikos
žodis. Kompiuteriais valdomi
spinduliai absoliučiai tiksliai
pasiekia tą vietą, kurią reikia
sunaikinti, nepadarydami žalos
šalia esantiems audiniams.
(Elta, 05.28)
bitininkauti? Patartina vartoti
raminamuosius preparatus. Ge
riausia būtų pasitarti su gydy
toju. Vartojant raminančius
vaistus, organizmas ilgainiui
tampa atsparus bičių nuodams.
Kaip išvengti įgėlimų
Bitės irzlesnės, kai oras ap
niukęs ir vėjuotas, rytą ir į
vakarą. Tokiu metu geriau
neapžiūrinėkite lizdų.
Dirbkite ramiai, nelaikykite
ilgai atidengto lizdo. Venkite be
reikalo apžiūrinėti bičių Indus,
nuo to jos palaipsniui tampa
agresyvios.
Prie veido skraidant bitei,
nemosikuokite rankomis, bet
ramiai stovėkite, o jei įgėlė,
kantriai iškęskite įgėlimo
skausmą.
Bites ypač nemėgsta aštrių
kvapų.
Rankas įtrinkite mėtų, katžolių, citrinos arba pipirmėčių
lapais, spiritiniu 10 proc. pikio
tirpalu.
Jei bičių šeima pikta, pakeis
kite motinėlę, tik, žinoma, iš
kito avilio. Vietinės rasės bites
esti piktesnės. Jų prigimties ne
sistenkite pakeisti, tai — gene
tinis paveldėjimas.

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
PASAULYJE
JAUNIMO DIENA KAUNO
JĖZUITŲ GIMNAZIJOJE

Po šv. Mišių parapijų jau
nimas susitiko su arkivyskupu
S. Tamkevičiumi pasidalyti
rūpimais gyvenimo ir tikėjimo
klausimais. Atsakydamas į
klausimą apie sektas, arkivys
kupas patarė jaunimui būti
atsargiems ir aktyviau burtis į
katalikiškas organizacijas, judė
jimus, bendruomenes. Sveikin
tinas, jo žodžiais, ir Bažnyčios
aprobuotas charizminio atsinau
jinimo judėjimas. Charizminis
judėjimas turi dvasios vadus,
veikia vienybėje su vyskupais ir
kunigais.

Atsiliepdami į popiežiaus Jono
Pauliaus II kvietimą tinkamai
pasirengti XI Pasaulio jaunimo
dienai, kuri įvyks 1997 metais
Paryžiuje, Kauno arkivyskupi
jos Evangelizacijos centras,
Katechetinė komisija, atei
tininkai, akademiniai skautai,
bendruomene „Gyvieji Akme
nys", Kauno Jėzuitų mokykla,
„AC Patria" bei Marijos vaikų
sambūris Sekminių išvakarėse
gegužės 25 dieną Kauno Jėzui
tų mokykloje surengė Kauno
Arkivyskupui paklausus, su
arkivyskupijos jaunimo dieną. kokiomis problemomis tenka
Jaunimo diena prasidėjo šv. Mi- susidurti jaunimui, norinčiam
šiomis Šv. Pranciškaus Ksave burtis į vairias katalikiškas or
ro Jėzuitų bažnyčioje, kurias ganizacijas, bendrijas, judėjimus
koncelebravo arkivyskupas S. ir kokia arkivyskupo parama
Tamkevičius, kancleris kun. A. jiems reikalinga, jaunuoliai
Jagelavičius r kun. R. Kaušas, paminėjo kunigų — dvasios tėvų
kun. G. Vitkus, SJ, Šiluvos trūkumą parapijose, kunigų
dekanas kum L. Kalinauskas. abejingumą ir norą atsiriboti
Pamokslą sakė arkivyskupas S. nuo jaunimo, dvasininkų ir
Tamkevičius..
pasauliečių entuziazmo ir,
vidinio nusiteikimo stoką, fi
Pamokslo metu kalbėdamas nansinius sunkumus, vyresnia
apie mirties ir gyvybės kultūros jai tikinčiųjų kartai nepriimtiną
ženklus, arkivyskupijos gany charizminį judėjimą ir t.t.
tojas sakė, kad nešamas į mūsų Apžvelgęs šias problemas, arki
tautą materializmas yra pagrin vyskupas S. Tamkevičius pabrė
dinis mirties'kultūros ženklas. žė, kad kunigų rengimas, kurie
Įsigalint džiunglių įstatymams, norėtų būti jaunimo dvasios va
medžiaginių dalyku, pinigų ir dais, yra pats aktualiausias
gerovės kultui, atmetamas klausimas. Jis ragino jaunuo
Dievas, suniekinamas žmogus, lius nebūti abejingiems dvasi
moteris ir meilė. Mirties kultū nėms krikščioniškoms verty
ros nešėjai — visuomenės in bėms, rūpesčiais bei idėjomis
formavimo priemonės, laukinis dalytis
su
dvasininkais,
biznis — noras bet kokiomis arkivyskupu, kuris nori ar
sąlygomis turėti pinigų ir timiau ir dažniau susitikti su
gerovę padaryti Dievui, iškreip jaunimu.
tos kalbos apie meilę, nesivado
Pats jaunimas, pasirinkęs
vaujant šios meilės pavyzdžiu —
vieną
iš grupelių, turėjo progos
ant Kryžiaus numirusiu Kris
tumi, neteisingi įstatymai, apsilankyti Kauno Tarpdietarnaujantys galingiesiems, cezinėje kunigų seminarijoje.
gimdo visuotini nusivylimą, liū Katalikų televizijos studijoje,
desį, apatiją, dėl to daugėja dalyvauti giedojimo, liturginių
nusikaltimų ir savižudybių. šokių, darbo su Biblija, kūrybi
„Norėti gerai gyventi — nio darbo būreliuose, pasiklau
natūralu, bet, kai gerovė syti jaunimo muzikos koncerto,
kuriama nesiskaitant su sąžine artimiau susipažinti ir pabend
— šis kelias veda į mirtį", — rauti, pateikti ką nors nauja,
sakė arkivyskupas S. Tamkevi reikšminga, atrasti naujų idėjų
ir minčių, kuriomis grįžęs
čius.
galėtų pasidalinti su savo
Popiežius Jonas Paulius II parapįjų jaunimu. Jaunimo die
viešėdamas Lietuvoje ragino noje dalyvavo apie 150 jau
jaunimą atverti duris Kristui — nuolių iš 32 arkivyskupijos
būti gyvybės kultūros nešėjais parapijų.
į savo aplinką, į savo tautą ir
JP
visą pasaulį. Pasak arkivyskupo
(„Bažnyčios žinios", Nr. 10)
S. Tamkevičiaus, būtina išsiug
dyti pagarbą gyvybei, nes žmo
KUNIGŲ SEMINARIJĄ
gaus gyvybė yra šventa nuo pra
BAIGĖ 14 AUKLĖTINIŲ
sidėjimo iki natūralios mirties.
Niekas neturi teisės uždrausti
Pasak Telšių vyskupo Antano
žmogui gimti, ir niekas neturi
Vaičiaus,
Telšių seminariją
teisės pasakyti, kada žmogui
šiais
metasi
baigė 14 klierikų.
mirti. Arkivyskupas akino pir
menybę skirti dvasinėms verty Šiais metais taip pat įšventinta
bėms. — tiesai, meilei, užuo 12 kunigų, o dar 7 diakonai iki
jautai, grožiui ir gėriui, bet ne kunigystės šventimų įdarbinti
įvairiose parapijose. Vyskupo
valdžiai, ne pinigams.

metams W metu
$96.00 $55.00
JAV
.(U.S.) $110.00 $80 00
Kanadoje ir kitur
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00 $40.00
Kanadoje ir kitur . . . . . .(VS.) $60.00 $45.00
Užsakant i Lietuvą
$100.00 $55.00
$55.00
Tik šeštadienio laida .
Užsakant i užsieni
$500.00 $250.000
oro pastų
$160.00 $85 00
Tik šeštadienio laida

3 mėn.
$35.00
$40.00
$30.00
$35.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsniu nesaugo. Prašome
. siunčiant pasilikti kopiją.

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

žodžiais, Telšių vyskupijoje visos Bažnyčios bendruomenės
kiekvienais metais įšventinama parama. „Paaiškėjo, kad nepa
daugiau kunigų negu jų miršta. kanka siauro sielovados lauko:
Šiemet net atsirado galimybė šeima turėtų atsidurti vyskupi
paskirti klebonus trims parapi jų ar valstybinių planų centre,
joms, iki šiol neturėjusioms savo nes nuo šeimos priklauso žmo
kunigo. Šiandien savo kunigo nijos ateitis". Popiežius Jonas
vis dar neturi 72 vyskupijos Paulius II skatino vietos vysku
parapijos. Viso jau įšventinti 42 pus siųsti kai kuriuos savo ku
kunigai, baigę atkurtąją Telšių nigus į institutus ar univer
sitetus, siūlančius specializuo
kunigų seminariją.
Kunigų seminarijos veiklą ir tas tarnystės šiuolaikinėms šei
dvasinę aplinką Telšių vysku moms programas, įsitikinus,
pas vertina „neblogai". Atsi kad kursai pasižymi aukštu
žvelgiant į gautas pastabas ir akademiniu lygiu ir nepriešta
nurodymus iš Vatikano, ketina rauja Katalikų Bažnyčios mo
ma daryti pakeitimų dėstymo kymui.
bei dvasinio ugdymo srityse.
(„Bažnyčios ž i n i o s ^ ^ r . 9 )
Norima papildomų dviejų ar
trijų dėstytojų, iš kurių vienas
SUNG L. CHOU, M.D.
būtų atsakingas už klierikų
dvasinį ugdymą.
HOLYCROSS
(„Bažnyčios žinios", Nr. 11)
PHYS4CIANS PAVtUON
9 n. South, East Suttaa
Lithuanian H — Ct,
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Popiežius Jonas Paulius n
tvirtino, kad visuomenė, pulda
ma, silpnindama ir griaudama
šeimas, negali tikėtis ramios
ateities. Popiežinės šeimos
tarybos 15-ųjų metinių proga
popiežius gegužės 9 d. pabrėžė,
jog šeimoms šiandien reikalinga
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HOLY CROSS FAMILY
MEDfCAL CCNTSR
7 4 t W. 31 at St.
Chicago, IL t O S I t ,
(312>-225-0*25

DR. A. S. OLEVtCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3tOP W. M SL Tet (700) 433-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirma 3v p p -7v v . antr 12 30 3v pp
trecd uždaryta, ketvd 1 - 3 v p p
penkta ir ssstd 9 v r • 12 v p p
•133 S. KaaMe Ava.,
(312) 771 l t a a SftM (313) —

1111

•132 a. KooMo Avo.

CMeoeo, IL ao*2*
Tol. 312-430-7700

RIMGAUDAS NEatfCKAS, M.D.
S. PftASAD TUMMALA, M.0.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS

ŪMAS A. MDRYS, M.D.

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO OOOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

Opruatmutugai/Akių Chirurgas
I a ftMeaaan* Av».
, N. 00410

DR. JOVITA K I M U S
331S W 5Sth Si Chicago. IL
Tol. ( 3 1 2 ) 4 7 4 - 2 1 1 2
9525 S 79m Ave . Hiekory Hills. IL

TOL (7aa) foo-oioi
Valandos pagal susitarimą

41401

312-73O-77O0
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TARNAUTI LIETUVAI
KUN. V. R I M Š E L I S
Lietuvos Krikščionių Demok
ratų partijos laikraštis „Ap
žvalga" šių metų liepos 12-18 d.
laidoje paskelbė prieš artėjan
čius rinkimus į seimą savo
LKDP programą, kurią pava
dino „Tarnauti Lietuvai". Ta
programa bus svarstoma ir pri
imta partijos konferencijoje rug
pjūčio mėn. Programa, kuri dar
vadinama tik projektu, yra pa
ruošta Algirdo Saudargo, Česlo
vo Stankevičiaus ir Alberto
Šimėno ir patalpinta penkiuose
puslapiuose. Perskaičius tuos
penkis ilgus puslapius, gauni
įspūdį, kad čia j a u daugiau nie
ko negali pridėti. Atrodo, kad
pagal tą programą galima daug
knygų parašyti. Paliesta visos
mūsų tautos problemos, visas
valstybinis gyvenimas, visos
žmogiškos vertybės.
Krikščioniškoje demokratijoje
veikia Dievas ir žmogus. Po
Dievo šioje žemėje didžiausia
vertybė yra žmogaus asmenybė
su laisva valia, su atsakomybe
prieš Dievą ir žmonių bendruo
mene. Laisva valia nėra akla jė
ga. Ji yra tikrai laisva, kai
vadovaujasi proto sprendimais.
Žmogaus sąžinė yra Dievo bal
sas, kuris ateina iš Dievo su
kurtos ir nemirtingos sielos.
Žmogus, būdamas laisvas, yra
atsakingas už savo veiksmus
prieš sąžinę, taigi ir prieš Dievą
ir visuomene- Krikščioniškoje
demokratijoje visi žmonės yra
lygūs ir turi visas tas pačias pri
gimties teises. Visuomenės tai
kos pagrindas yra teisingumas.
Pagal LKDP programą, reikia
kovoti prieš visokį skurdą ir
siekti gerovės visiems pilie
čiams. Ypatingą dėmesį krikš
čioniškų demokratu partija
teikia į šeimos vaidmenį. Seimą
yra mūsų gyvenime visuomenės

didvsis pagrindas. Šeima turi
teisę būti įjungta į valstybinės
švietimo sistemos veiklą.
LKDP partija santykį su Baž
nyčia išreiškia, pripažindama,
kad Bažnyčia politinei bend
ruomenei yra moralinis autori
t e t a s . Ypač yra įvertinama
Katalikų Bažnyčios įtaka į
dorovinį ir socialinį visuomenės
gyvenimą. Bet nepritariama
įvairių
sektų
kūrimuisi.
Siekiama, kad visuomenė būtų
apsaugota nuo piktų išnaudoji
mų ir bet kokios prievartos prieš
asmenį. LKDP yra už Lietuvos
Respublikos ir Šventojo Sosto
sutartį, nustatančią Lietuvos
valstybės ir Bažnyčios santykių
ir bendravimo principus. Krikš
čioniškosios vertybės yra sėk
mingas demokratijos pagrindas.
Jos neturi būti viešame gyveni
me paneigtos, o politinė valdžios
galia neturi peržengti dorinės
santvarkos ribų.
Valstybinė valdžia turi būti
pagrįsta tarnavimo dvasia, ji
turi tarnauti bendrajai gerovei.
Iš valstybės tarnautojų reika
laujama pasiryžimo nesavanau
diskai darbuotis tėvynei, są
žiningai ir teisingai tarnauti pi
liečiams. LKDP remiasi visais
piliečiais, kurie nori prisidėti
prie krikščioniškųjų vertybių
atgavimo visuomenės gyvenime.
Pagal LKDP Lietuva priklau
so krikščioniškai V a k a r ų
Europos kultūrai. Todėl reikia
prisidėti prie Lietuvos integra
cijos į Europą, todėl turime rem
ti narystę Europos Sąjungoj ir
transatlantinėje gynybos orga
nizacijoje.
Lietuva paveldėjo sunkų oku
pacinės santvarkos palikimą.
Ūkio srityje nomenklatūrinis
valdymas nulėmė sunkią smul-

kaus, vidutinio verslo ūkininko
būklę. Iškilo neteisingas valsty
bės pajamų panaudojimas. Išsi
veržė nusikalstamų grupuočių
interesai praturtėti nesąžinin8 a i s b ū d a i s ' pasinaudojant valdžios ryšiais. Dabar dauguma
žmonių yra nuskurdę, praradę
santaupas, neturi minimalių
pragyvenimo lėšų, nemato ge
resnio gyvenimo perspektyvų.
Žmonės negali pragyventi iš
savo darbo. Išaugo nedarbo
lygis. Bloga žemės ūkio pro
dukcijos supirkimo ir kainų
politika sužlugdė gamintojus.
Lietuvai išbristi iš ūkio ir socia
linės krizės reikalingos re
formos. Galime pasinaudoti jau
patikrintais modeliais ir pavyz
džiais. Lietuvos įsijungimas į
Europą yra strateginė LKDP
politikos kryptis. Ūkio tobulėji
mas ir plėtimasis yra pats svar
biausias socialinių problemų
sprendimo šaltinis. Krikščionių
demokratų partija savo politi
koje jaučia pirmaeilę pareigą: —
sustabdyti skurdą ir sudaryti
normalias gyvenimo sąlygas
tiems, kuriems būtinai reikia
p a r a m o s , s u d a r y t i sąlygas
kiekvienam užsidirbti ir pra
gyventi iš sąžiningo darbo, su
tramdyti organizuotą nusikals
tamumą, išgyvendinti korupciją
ir nebaudžiamumą, sumažinti
girtavimą.
LKDP programa numato už
baigti reformas kaime. Tai
įvykdyti, reikia remtis privačia
žemės nuosavybe, a t s t a t y t i
žemės nuosavybės teises. Kiek
vienai kaime gyvenančiai
šeimai g a r a n t u o t i teisę ir
galimybę įsigyti iki 3 ha žemės
sklypą netoli savo gyvenamo
sios vietos. Neturintiems nuo
savos žemės kaimo žmonėms
reikia sudaryti palankias sąly
gas žemei įsigyti. Tam reikalui
galima panaudoti valstybei
p r i k l a u s a n č i ą žemę.Reikia
suprastinti žemės grąžinimo jos
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Atstovai atvažiavo amerikiečių apsupti, kad jų
nemustume, mūsų į Balę niekas nevarė, tik pasiklausyti
atėjo mažiau kaip dešimtis Vienas tų raudonųjų am
basadorių buvo kažkoks kapitonas Tuinyla. Man esant
ketvirtoje Alytaus gimnazijos klasėje ir gyvenant pas
Kazlauskienę Simno gatvėje, pažaisdavau su netolimu
kaimynu Tuinyla, tada trečiokėliu, geru berniuku. Ar
tai buvo tas pats? Ar vaikystės draugas atvažiavo manęs
ieškoti? Amžius atitiko. Norėjau nueiti ir pasižiūrėti,
bet susilaikiau. Jei savo vaikystės bendrininką šia
įtariančia mintimi įžeidžiau, labai atsiprašau.
Sovietų svečiai Kemptene lankėsi du kartus. Negir
dėjome, kad nors vienas mūsų vargdienis žmogus būtų
jiems patikėjęs ir grįžęs į Lietuvą. O gal? Gal slapta
pasisalino ir išvažiavo?
Kai paskelbė apie prel. dr. Juozo Končiaus, BALFo
(Bendro Amerikos Lietuvių Fondo) pirmininko
atsilankymą, jo laukėme labiau kaip ponios Ros
veltienės. Savas žmogus, lietuvis iš Amerikos! Mūsų
užtarėjas! J i s tai pasakys, jis t a i patars.
Ir atvažiavo prel. dr. J. Končius, BALFo pir
mininkas. Visą taką per stovyklos kiemą nustojo minia.
Prelatas — neaukštas, a š — neaukštas. Todėl taku žy
giuojančio, amerikiečių kareivių apsupto, pamatyti
nespėjau. Bet kai šis pranašas salėje užlipo ant paaukš
tinimo, visi jį pamatėme ir visi karštai jam plojome. O

APIE MOKESČIŲ KLAMPYNĘ
Balandžio 15 d. per Lietuvos
televiziją buvo rodomas interviu
su Lietuvos prezidentu Algirdu
Brazausku. Buvo kalbama apie
įgaunančią vis didesnį mastą
šešėlinę ekonomiką, vis ma
žėjantį mokesčių surinkimą iš
p r i v a č i ų ūkio
struktūrų,
besinaudojančių liūdnai pagar
sėjusia „dviguba buhalterija",
k u r i y r a pasityčiojimas iš
moralinių ir teisinių normų,
p r i e m o n ė nuslėpti pajamas,
nemokėti mokesčių, dėl ko
tuštėja valstybės ir Sodros iždai,
mažinamos ir, be to, skurdžios
pensijos, kurių išmokėjimas
mėnesį ar daugiau vėluoja. Pre
zidentas pasakė, jeigu 450,000
dirbančių privačiame sektoriu
je sąžiningai mokėtų mokesčius,
pensijas galima būtų padidinti
100 litų.
Gerai, kad apie šią skaudžią,
opią problemą bent jau garsiau
prakalbėta. Kaip mums dar toli
iki tikrai civilizuotų šalių, kur
sąžiningas mokesčių mokėjimas
yra neginčijama aksioma, kur
net milijardieriai, žymiausi
savininkams eigą.
Skyriuje apie sveikatos apsau
gą sakoma, kad sveikata yra di
džiausia žmogaus ir visos tautos
vertybė. Sveikatos apsaugos sis
tema turi remtis krikščionišku
mokslu ir Bažnyčios socialine
doktrina. Medicinos pagalba
turi būti teikiama kiekvienam,
nepriklausomai nuo žmogaus
socialinės padėties.
LKDP aptardama švietimo ir
mokslo reikalus, nurodo, kad
mokslas turi būti prieinamas vi
siems, turtingiems ir neturtin
giems. Valstybė gina vaikų
teises į išmokslinimą. įstatymai
turi nustatyti privalomą vaikų
mokymą ir įpareigoja tėvus tuo
rūpintis. Dorinio ugdymo pa
mokos turi būti privalomos.
Jaunimo ruošimas šeimos gyve
nimui yra neatskiriama ir svar
bi dorinio auklėjimo dalis.
Kultūros politika grindžiama is
toriniu tautinės kultūros tęs
tinumu, priklausymu krikščio
niškosios Europos k u l t ū r a i .
Skyriuje apie tautai saugumo
užtikrinimą Lietuvių krikščio
niu demokratų partija numato
mūsų tautos integraciją į Vaka
rų struktūras. Lietuva, kaip ir
kitos Vidurio Europos vals
tybes, turi susivienyti su Vaka
rų Europa bendroje NATO sau
gumo užtikrinimo sistemoje ir
turėti tokias pačias saugumo
garantijas
Perskaičius tą ilgą, LKDP uo
liai paruoštą, programą, kyla
klausimas, kokia gi Lietuvai
y r a t i n k a m i a u s i a valdžia!
Atsakymą randu trumpą ir pa
prastą. Tinkamiausia valdžia
yra ta, kuri rūpinsis tautoje
įvykdyti Dešimt Dievo įsakymų.

jis po visų plojimų maždaug taip mus pamokė:
Ko jūs bėgote? Ar kuo nusikaltote? Lietuvoje samdėtės tarnaites, jas skriaudete, todėl bijojote likti? Prisivirete nemalonumų, štai kas!
Prel. dr J. Končius barė, o mes tylėjome. Ir labai
stebėjomės. Kodėl šis garbingas, tiek lauktas žmogus
neteisybes pasakojo? Aš jokių tarnaičių nesamdžiau, tik,
tiesa, mažame tarnaites kambarėly gyvenau, nes ge
resnio neturėjau. Tai kokia čia kaltė?
Visi labai labai stebėjomės, visi nusivylėme,
nusiminėme. O kai jis baigė, neplojome. BALFo pirmi
ninkas, amerikiečių uniformą dėvįs, visai nepanašus į
dvasiškį, išvažiavo išdidžiau už Eisenhowerį.
Paaiškėjo, kad piktokai jis kalbėjo visose lietuvių
stovyklose. Vėliau, jau mums JAV gyvenant, prelatas
teisinosi, kad, norėdamas gauti iš JAV vyriausybės ir
iš labdaros organizacijų daugiau paramos, jis tyčiomis
baręsis. Esą, amerikiečiai tokio tono pageidavę.
Bet mes jam nepilnai tikėjome. Gal todėl, kad dr.
Končius visą laiką buvo labai išdidus. Praėjus
penkiolikai metų, su juo teko kai kuriuos reikalus
tvarkyti. Porą kartų jis mūsų namuose valgė pietus
Atrodė kolegiškas, tik aš nepaklausiau jo vieno
patarimo:
— Pirk tik Cadillac automobilį. Nors brangiai
kainuoja, bet negenda, ilgai laiko, gerai važiuoja. Aš tik
Cadillac perku.
Iš tikrųjų jo automobilis buvo beveik tokio pačio dy
džio kaip mūsų namas, prie kurio išgirtasis Cadillac
stovėjo.
Išbarė tada mus Kemptene, tai išbarė, bet prel. Kon
čiaus BALFas rūpinosi. Vos įsikūrus stovykloms, BAIJo

visuomenės veikėjai, politikai
dėl mokesčių nuslėpimo atsidu
ria už grotų, o pas mus nemoka
šimtai tūkstančių — ir nieko
O gal ir nereikia mokesčių su
rinkimo žinyboms reikalauti iš
privačių įmonių žinių apie dar
buotojų atlyginimus, nes jos vis
tiek suklastotos Ar ne papras
čiau būtų imti mokesčius, kurių
suma bent apytikriai artėtų prie
mokesčių sumos, surenkamos,
jeigu būtų žinomi ne suklastoti,
o tikri, realūs privačios įmonės
darbuotojų atlyginimai. Bet
kadangi jie nėra žinomi, tai
reikia nustatyti tos ūkio šakos,
kuriai priklauso privati įmone
darbuotojų atlyginimo vidurkį,
o gal imti visos Lietuvos dir
bančiųjų privačiame sektoriuje
atlyginimų vidurkį (tai turėtų
būti 500-600 litų) ir skaičiuoti
privačiai įmonei mokesčius tar
si visi joje dirbantys gautų tą
vidurkį (jį turėtų nustatyti ati
tinkamos ūkio šakos ekspertai).
Tokiu būdu renkant mokes
čius, didelės paklaidos nebūtų,
ne taip, kaip dabar, kai darbuo
tojas, sakykim, gauna 1,000
litų, o algalapyje užrašyta tik
200 litų. Mokesčiai turėtų būti
kažkiek mažesni, negu Europos
šalyse, kad privačiu verslu užsi
imantys neturėtų pagrindo
skųstis. Už klaidingas žinias
apie darbuotojų skaičių pri
vačioje įmonėje turėtų būti
didelės, bet nežlugdančios
verslininkų baudos (tas skaičius
turėtų būti išradingai tikri
namas, nes yra žmonių, kurie iš
baimės prarasti darbą privačioje
įmonėje slepia šį faktą.
Žinoma, rekomenduojama ly
giava renkant mokesčius iš pri
vataus sektoriaus (laimė, kad
nors valstybinis sąžiningai mo
ka mokesčius) nėra ideali išeitis,
bet ji vis tiek yra geriau, negu
beveik v i s i š k a s mokesčių
mokėjimo vengimas. Mokesčių
nustatymo ir rinkimo žinybos
gali pakoreguoti šią tvarką, nu
statyti individualų mokestį
kiekvienam dirbančiajam, jeigu
privati įmonė pateiks darbuo
tojų atlyginimų suvestinę, bet iš
jos turi būti aišku, kad darbuo
tojų atlyginimų vidurkis nėra
žemesnis negu mokesčių žiny
bos nustatytas tai ūkio šakai,
verslo rūšiai.
Mokesčiai turi būti mažinami,
grupei ekspertų nustačius, kad
privati įmonė nukentėjo nuo
stichinės nelaimės, gaisro,
stambios vagystės ir pan. Lais
voji rinka sentimentų nepripa
žįsta, joje vyrauja geležiniai
konkurencijos dėsniai, tad ir
mokesčių surinkimo sistema
turi būti tvirta, nepalaužiama,
bet ir teisinga daugumos Lie
tuvos žmonių požiūriu.
Algimantas Lelešius
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žmonėms sunku atsisakyti sa
vo įsitikinimų ir įpročių, nors,
kaip sakoma, ..užrašas a n t sie
nos" aiškiai rodo, kad atsisaky
ti reikėtų. Šį žmonių nusista
tymo tvirtumą (arba užsispyri
mąt gerai s u p r a n t a ne tik poli
tikai, bet ir pramonininkai, o
suprasdami, panaudoja savo
tikslams.

Artinantis p r e z i d e n t o rinki
mams šiame krašte, savo kandi
datus remiančios partijos stro
piai ieško „krislų" oponento
pasisakymuose, elgesyje. įpro
čiuose, kad galėtų jais (žinoma,
žymiai patamsintais) įtaigoti
balsuotojus. Pavyzdžiui, Bill
Clinton, siekiantis a n t r o s ka
dencijos Vašingtone, ypač pa
brėžia žalą, kurią r ū k y m a s daro
Amerikos jaunuoliams, ir kvie
čia visomis priemonėmis kovo
ti su vis gausėjančiu p a a u g l i ų
įpratimu į cigaretes. Respubli
konų kandidatas Bob Dole ne
mažai suerzino sveikatos dar
buotojus, tėvus ir auklėtojus,
išsitaręs, kad galbūt tabakas ne
sukelia rūkymo įpročio, nepai
sant sveikatos apsaugos įstaigų
priešingos nuomonės.
Viena yra tikra: t a b a k o pra
monės skiriami pinigai rinkimi
nėms kampanijoms priverčia
kandidatus (ypač respublikoną
Dole, kuriam nelengva s u k a u p
ti milžiniškas dolerių s u m a s ,
reikalingas reklamoms) a t s a r
giai kalbėti prieš rūkymą. Vien
šių metų pirmąjį ketvirtį tabako
pramonė parėmė Respublikonų
partiją vienu milijonu dolerių,
o demokratai gavo 75.000 dol. Iš
tikrųjų respublikonams iki šiol
dar niekas nėra skyręs tiek pini
gų per tokį trumpą laiką, tad ir
Bob Dole atsargūs pareiškimai
apie tabako n e k e n k s m i n g u m ą
y r a iš d a l i e s p a t e i s i n a m i
O dėl įpročio įgijimo ginčytis
nei Dole, nei kam kitam never
tėtų. Nepaisant nuolatinių pa
stangų sumažinti pradedančiųjų
rūkyti skaičių. Pasaulinė svei
katos organizacija <PSO) pra
neša, kad dabar daugiau žmo
nių užsidega pirmąją cigaretę
negu bet kada anksčiau. Rug
pjūčio mėn. Kinijos sostinėje
ruošiama dešimtoji t a r p t a u t i n ė
konferencija kaip tik stengsis
rasti išeitį iš šio akligatvio, nes
suvažiavimo pagrindinė tema —
r ū k y m a s ir sveikata. Pagal
PSO, šiuo metu pasaulyje y r a
1.1 mlj. rūkančių — 47 prr>c.
vyrų ir 12 proc. visų planetos
moterų rūko. Manoma, k a d t a
bako pramonė ateinančiu de
šimtmečių bėgyje savo p a s t a n
gas dės i tarpo sumažinimą tarp
rūkančių vyrų ir moterų skai
čiaus Dabar pasaulyje k a s m e t
nuo su rūkymu susietų ligų

pirmininkas rasdavo būdų kaip DP lietuviams persiųs
ti kiek šalpos siuntinių, nors tada per Atlantą vyko tik
karinis transportas. Jokio tarptautinio pašto, jokios ko
mercijos nebuvo. Nežinau, kokia mūsų „valstybinė" in
stitucija Kemptene perimdavo tas šalpos siuntas. Man
buvo neįdomu, nes viengungiai teisių į paramą neturėjo.
Tik po BALFo dėžių ar maišų atsilankymo stovykloje
kalbos tapdavo įvairesnės:
— Pagalvok, kokia neteisybė! Sau pasiėmė kelnes,
o aš net palaidinukės neišsiprašiau!
— Giminėms ir pažįstamiems išdalino, štai kokie
grobuoniai!
— Gavau prairusį sijoną, bet pažiūrėkite į jo žmonos
paltą! Sukčiai, žulikai, visi dalintojai tik sau griebia!
Malonu buvo nieko negauti ir neturėti gavimui
teisių. Todėl nei dalintojų, nei sukčių, nei žulikų
nepažinojau. Bet stovykliniais metais įsisąmoninau, kad
sunkiausias darbas yra ką nors veltui dalinti. Niekas
už tave nei gyvą, nei mirusį nesimels. O juk Amerikos
lietuviai tada aukojo, rengė siuntas, dirbo ir rūpinosi
nežinodami, kad Vokietijoje tos siuntos kai ką supykdo
Burnojo vienas ant kito, burnojo ant BALFo. nors ši or
ganizacija turėjo būti tada gerbiama ir šiomis dienomis
turi būti gerbiama. BALFas mums ir tiltus per vandenis
iki JAV nutiesė.
Nemalonu pripažinti, bet stovyklose būdavo atskiros
burnotojų klasės. Jos nariams viskas ir visi būdavo
negeri.
Kempteno lietuvių demokratinėje valstybėlėje
vyravo religijos laisvė. Turėjome kunigus A. Stanevičių,
P a u l a u s k ą , J. Panavą, Klimą, k a n a u n i n k ą J.
Meškauską Pačioje stovyklos pradžioje sekmadieniais

Bindokienr

tikrovė

miršta apie 3 milijonai žmonių.
-Jeigu cigarečių gamintojams
pavyks į moterų burnas įkišti
savo produktu, iki 2025 m.
kasmet nuo tos priežasties bus
apie 10 mln. ar daugiau mirčių.
Ne vien -JAV susirūpinusios
kova su tabaku. Kukančiųjų
skaičius didėja ir kitose išsivys
čiusiose valstybėse. Kanados
vyriausybė, norėdama užkirsti
kelią rukalu kontrabandai iš už
sienio, ypač -JAV. pernai suma
žino federalinius mokesčius
cigaretėms, b e m a t a n t jaunu
(15-19 m.) rūkorių skaičius nuo
21 proc. 1990 m. pakilo iki 30
proc. (Amerikoje rūko 34 proc
moksleivių.) Vokietijoje 2~ proc.
visų suaugusiųjų rūko: Japoni
joje — 36 proc.; Prancūzijoje
pirmąją cigarete daugiausia už
sidega jaunos moterys, tačiau
tabako pramonė, vis dėlto jaus
dama pelno netekimo pavojų la
biau išsivysčiusiuose ir savo
gyventojų sveikata susirūpinu
siuose kraštuose, dėmesį nu
kreipė į naujus dirvonus. Ypač
plačiai jos produktams atsivėrė
durys į buvusias sovietijos
respublikas ir Kinija Ankstes
nėse Rytų bloko valstybėse —
Lenkijoje. Rusijoje. Bulgarijoje,
Rumunijoje
ir kitose —
rūkantieji sudaro daugiau kaip
55 proc. Nors daugelio tu kraštų
ekonominė padėtis yra sunki.
žmonės kemša paskutiniu* \>\u\g e l i u s į r ū k a i ų gamintojų
kišenes ir perka sau nesveika
ta.
Kova su tabako pramone yra
tik pusiau sėkminga, gal labiau
šiai dėl to. kad viena ranka mu
šama, kita - glostoma Vienaip
ar kitaip, tai labai pelninga pra
monės šaka. duodanti neblogas
įplaukas ir valstybes iždui. Pvz.,
Japonijoje mokesčiai už cigare
tes kasmet duoda valstybei 18.2
mln. dol.; Kinijos rūkantieji per
metus vyriausybei sumoka daugiau kaip 6 milijardus dol.. be
to. tabako pramonėje darbo ran
da daug žmonių. Vien Kinijoje
yra 350 milijonu rūkančiu '61
proc. visų vyrų ir 7 proc mo
terų), tad jų sveikatos sutri
kimai teikia nemažai pajamų ir
gydytojams, ir ligoninėms, ir
vaistų gamintojams, ir pagaliau
laidojimo ištaigoms.
Kiekvieną kartą, kai šiose
skiltyse užsimenamas rūkymo
kenksmingumas, susilaukiame
priekaištu ir teigimų: ..mano
gyvenimas, mano sveikata, da
rau, kaip noriu!" Su tuo net ne
manome nesutikti, tačiau rū
kymo žalos temos šiuo metu yra
labai aktualios. Amerikoje nuo
lat nagrinėjamos ir atspindi
mūsų kasdienybes rūpesčius.
..Draugas'" negali nuo jų nusi
gręžti

šv. Mišias lietuvis kunigas atnašaudavo nedidelėje
koplyčioje, rodosi, Lauryno parapijai priklausančioje
Kadangi Mišios ir kitokios pamaldos būdavo svarbi susi
tikimo proga, lietuviai gausiai lankydavo visas apeigas
Gal ką išgirs, gal ką sutiks. Todėl koplytėlėje pristigo
vietos, nes vėliau sekmadieniais eidavome per visą
Kempteno didmiestį į Šv. Antano bažnyčią, kažkokiu
vienuolių, malonių ir draugiškų, administruojamą. O
kai persikėlėme į Pilies kareivines, kai jau buvome
patyrę stovykliniame gyvenime, administracija kataliku
bendruomenei (kitos nesireiškė) skyrė didesnį kambarį
pagrindiniame pastate, kad įsirengtų sau maldos vietą.
Turėjome mielą vyrą, jauną ir gražu, buvusi Virbalio
geležinkelio stoties viršininką. Joną Skladaiti Šis žmo
gus nuo ryto iki vakaro dirbo, kol padarė altr>r<>!i pri
taikė patalpas maldos aplinkai, o vėliau apeigose patar
naudavo k u n i g a m s . J o n a s Skladaitts Kemptene įkūrė
lietuvių bažnyčią! Tą gerą vyrą vėliau demokratiškai
nusiuntė j valgyklą, kad stebuklais iš makaronu k<-pt\
kotletus J o n a s Skladaitis administravo ir stovyklos
žinias
— Ar t a s Skladaitis, zakristijonas 1
nors pasitikrinti.

klaupdavo kas

— Ne, t a s valgyklos vedėjas, -- atsakydavo ne
visiškai informuotas stovyklietis, oji pnpildvdavotrečia
sis , gudriausias:
— Nei vienas, nei kitas, bet „Algųvos baro" n daktorius.
1
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DRAUGAS, antradienis. 1996 m liepos mėn. 23 d.
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PANEVĖŽIEČIŲ
PRISIMINIMAI IR RYŽTAS
Būk palaiminta šviesa, kuri
pradėjo brėkšti Lietuvoje ir
buvo apvainikuota tautos nepri
klausomybe! Tai Dievo ste
b u k l a s , s u p r a n t a m a s gerai
tiems, kurie šaudyti, kalinti,
tremti, guldyti, išniekinti ant
grindinio miestuose ir miestelių
aikštėse ir išliko gyvi. Nebe
daug mūsų išliko. Dėkojame
Dievui ir tiems, kurie paskatino
pakelti gaivas, paskelbė Lietu
vos valstybingumą ir toliau dirtėvynės labui. Jiems nedalioami apdovanojimai, bet nepa
perkami, tvirtai saugo Lietuvos
svę.
1988 metų ruden; Panevėžyje
jau nebe pogrindyje, o nešini
spalve, buvę politiniai kali
niai ir tremtiniai susirinko i
politechnikumo sale ir nužymė
jo pirmutines darbų gaires. Tų
pačių metų gruodyje jau dides
niu būriu susirinko į Panevėžio
sporto rūmus. Taip susikūrė
pradžioje tremtinių klubas,
kuris vėliau pasivadino Lietu
vos politiniu kalinių ir tremti

nant Aukščiausiosios Tarybos
rūmus Vilniuje.
Choro dalyviai pasitiko visu
lėktuvų skrydžius, parvežusius
tremtinių kaulus metalinėse dė
žese iš Sibiro, giedojo bažnyčiose
ir palydėjo j amžiną poilsio vietą
— Lietuvos kapines. Dalyvavo
perlaidojant žuvusių partizanų
paiaikus. šventinant pastatytus
paminkius. Choras yra pasiekęs
neblogą meninį lygį. Kiekvieno
mėnesio vieną sekmadienį gie
da šv. Mišias Panevėžio Kris
taus Karaliaus katedroje. Vi
sada dalyvauja politinių kalinių
ir tremtinių laidotuvėse. Daly
vauja priešrinkiminėje agitaci
joje Panevėžio mieste ir rajone,
važinėdamas po miestelius ir kai
mus. Ypač daug pastangų dėta
amb. Stasio Lozoraičio sumany
mams įgyvendinti.
1991 m. rugpjūčio 1 d. choras
koncertavo Pasaulio lietuvių
sporto šventes dalyviams Pa
nevėžyje.
1995 m. surengti 6 koncertai
Druskininkų sanatorijose, baž
nyčioje. Ratnyčios bažnyčioje ir
Vieciūnų mokykloje. Rengiami
koncertai Panevėžio mokyklose,
organizuojant pokalbius su mo
kiniais klasėse.
Rašomas choro metraštis, il
iustruojant nuotraukomis. Ja
me atsispindi įvairi choro
veikla
Siu metu kove 11d sukako
šešeri metai, kai Lietuva vė!
nepriklausoma valstybe. Lietu
va priimta į Jungtines Tautas
Tai oficialus atkurtos tėvynės
pripažinimas. Tas mus džiugi
na, bet liūdna, kai nemokame
gyventi nepriklausomoje val
stybėje.
Dėkojame už puikius straips
nius D. Bindokienei. dienraščio
..Draugas" redaktorei, J. Zygui
:r kitiems, kurie labai teisingai
nagrinėja Lietuvos politinius, ir
ekonominius ir kitus svarbius
klausimus. Dėkojame BALFui,
Centro pirm. M. Rudienei ir
visam kolektyvui. Philadelphijos skyriui J. Majauskui, jo
pagalbininkams, ir visiems, dir
bantiems labdaros darbus bei
padedantiems Lietuvai. Su
meile ir nuoširdumu bei dideliu
dėkingumu.
J. Čeponis
LPKTS Panevėžio skyriaus
pirmininkas

REAL ESTATE

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

REALMART II, IlK.
6602 S. Pulaski Rd.
Chicafo.lL 60629

RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose Suinteresuoti
skambinkite
BUDRAIČIUI
BM.3124K4100
FM.312-MM9B7

Maironio lit. mokyklos, veikiančios Pasaulio lietu įų centre. Lemonte. 6 skyriaus mokiniai per
traukos metu. Iš kairės: N Aukštuolyte. S. Valaityte, A. Sušinskaitė. A. Janušaite ir Kl.
Daugirdas.

NEMIEGA IR JAUNIMAS

Tuoj po Vasario 16 dienos mi mums išeina, ..'et visi kartu
dirbkim laisvos sietuvos gražiai
nėjimų Amerikos sostinės jauni
mas pradėjo kalbėti, kaip kuo ateičiai. Po to . parodė labai
įdomiau suorganizuoti kitą jau gražių skaidrių :š Lietuvos.
tapusį tradiciniu, politinį sa
Christopher D <nnelly. Special
nių sąjunga ' L P K T S L centras
vaitgalį. Viltis buvo pakviesti Advisor for Cent ai and Eastern
Kaune.
labai naujus, dar čia negirdėtus, European Affair.-, Private Office
prelegentus, kurie gal duotų of the Secretary '.Venerai. N'ATO
Trumpai apie chorą. Paneve- I
visai naujų minčių, naujų pažiū Headąuarters, itskrido net iš
žyje choristus subūrė Margarita
rų, naujo įkvėpimo čia gimu Rumunijos vienai dienai, kad
ir Rimantas Vaičekoniai ir da
siam ir augusiam j a u n i m u i , galėtų pabendrauti su Ameri
bar sėkmingai vadovauja. Mes.
kokiu būdu jie galėtų padėti kos lietuvišku j ; unimu. Jis aiš
choristai, ėjome j repeticijas iš
Lietuvai. Buvo atstovai iš kino apie bendrus NATO prin
pradžių dar prisibijodami ir ap
Pasaulio banko. Internationa! cipus. Pavyzdž ui, kiekvienas
sidairydami, ar nesame sekami
Monetary Fund in Lithuania, NATO narys (k- ištas) yra trak
blogos akies. Tačiau daiyvių
Lietuvos ambasados. Demokra
skaičius -iš augo ir 1996 m.
tuojamas kaipl gus visiems ki
tų ir Respublikonų atstovai.. Pir tiems nariams. Tai reiškia, kad
sausio 6 d. Panevėžio politiniu
moji Amerikos Karo atašė Lie kiekvienas nar s privalo, bent
kaliniu bei tremtinių mišrus
t u v a i ir NATO v i r š i n i n k o iš principo. tu;->ti tam tikrus
choras šventė savo veiklos 7
Javier Solano specialus pata standartus, kui e būtų jau vie
metų jubiliejų. Šiuo metu dai
rėjas Centrinės ir Rytų Europos toje, kai tas k r a š t a s yra pri
nuoja 78 dainininkai. Iš choris
klausimais.
tu dar yra suburtas moterų an
i m a m a s į NATO. Dalis tu
samblis iš 14-kos žmonių: treč
Brig. generole Tiiu Kerą, standartų yra veikianti ka
dalis choristu gieda Panevėžio
pirmoji Amerikos karinė atašė riuomenė, kuri yra visai sava
bažnyčių choruose.
Lietuvai, labai įdomiai pa rankiška ir karo metu pajėgi
Panevėžio politinių kalinių ir
aiškino, kad mes dabar t u r i m e padėti kitierr. organizacijos
tremtinių choras dalyvavo Lie
tik vieną kartą gyvenime susi kraštam. Ta kariuomene turi
t u v o s politinių kalinių ir
darančia progą — padėti savo t u r ė t i piliečiu pritarimą ir
tremtinių dainų šventėse: 1991
protėvių kraštui atsistoti a n t pagalbą. Visi kraš' > gyventojai
m. Kaune. 1993 m. Vilniuje.
tvirtų kojų. Ji sakė. kad mes turi suprasti irTen - ' i demokra
1995 m. Panevėžyje ir dalyvaus
turime suprasti, kad 50 metų tiškas vertybes* Gyventojų poli
1997 m. birželyje Klaipėdoje, o
Lietuvoje laikas nebuvo su tiški įsitikinimai gal net svar
taip pat 3994 m. dalyvavo Pa
stojęs, bet tiesiog ėjo atbulai. besni, negu kariš--.: abai svar
saulio lietuvių dainų šventėje
Varšuvos pakto šalys bent bus yra krašto ekoi.aminis sto
Hepos 8-10 d. Vilniuje. Vingio
turėjo savo valdžias ir šiek tiek vis, jis turi būti stiprus ir nekin
parke.
galėjo valdytis, da:. t savo tantis diena po dienos.
Choras dalyvavo 1990 m. Bal
Prelegentas
teigė,
kad
sprendimus. Baltijos šalys buvo
tijos kelyje. 1991 m. Ugnies
t a i p gudriai o k u p a n t ų su Lietuvai yra svarbu jungtis prie
kelyje. Taip pat 1991 m. sausio
tvarkytos, kad jos visai pri Europos Sąjungos ir NATO.
13 d. Kruvinajame sekmadieny
klausė nuo kitų sovietų kraš NATO nėra karinė apsauga, tai
je ir daug dienų bei naktų, gi
tų, jokiu būdu negalėjo eko atsiranda tik kaip šalutinis na
nomiškai egzistuoti savaran rystės priedas. Kad Lietuva
kiškai. Pavyzdžiui, jei bu būtu saugi, ji turi bendrauti su
vo statomas Sovietų Sąjungai La f v:ja, Estija. Lenkija, atgai
sunkvežimis, tai jo dalys buvo vint • Kiekviename lietuvyje taugaminamos įvairiuose kituose tiš'simo pajautimą. NATO na
kraštuose, taip, kad nė viena ša ry -• negarantuoja saugumo.
lis nesugebėtų pastatyt to tik prisideda prie jo Lietuva
sunkvežimio tik toje šalyje, taip. priva i atgaivinti savo vakarie
kad tas sunkvežimis būtų tik tišką galvojimą, s a v . kultūra.
Sovietų Sąjungos produktas, o Rusai to nesupranta. Jiem sau
ne Lietuvos ar Latvijos, ar Es gumas yra KGB. Rusijoj dabar
tijos. Generole, kuri labai nuo yra nežmoniškas chaosas. Ten
širdžiai pamilo Lietuvą ir lietu nėra naujo Rusijos, kaip krašto,
vius, labai prašė suprasti, kad identiteto Rusai tik svajoja at
Baltijos šalys viską pradeda nuo statyt savo buvusia imperiją.
nulio, neturi patirties nei savęs kurios neatskiriama dalimi jie
valdyme, nei ekonomijoj, nei laiko visus tris Baltijos kraštus.
politikoj. Yra labai svarbu at Rusai gali bandyti pajungti
statyt krašto ekonomija, ga
Lietuvą ekonominiu būdu. ne
minti eksportui priimtinus pro
kariniu puolimu. Jis sake. kad
duktus, įgyvendinti nesovieLietuvai didžiausia grėsme yra
tišką darbo įvaizdį, pertvarkyt
neužtikrintos sienos, korumpuožemes ūki. kad jis pajėgtų
ta ir n e v e i k i a n t i pasienio
konkuruoti su kitais kraštais.
sargyba bei policija. Kraštas
Tam reikia p a s i š v e n t i m o ,
privalo save ijvalyt. pakeisti
kantrybes ir ne kritikos ar pa
mokymų, bet kooperacijos Kaip savo galvojiraa. Kiekvienas
kariške minėjo, kad Lietuvos lietuvis Lietuvoje turi suprasti.
Krašto apsauga padarė didelį kad tik jis pats atsakingas už
progresą, prisidėjo „Peace Keep- save, už savo ir savo krašto
ing" darbe ir jau siunčia trečią gerovę, kad »iekas neturi jam
grupę lietuvių 'kartu su danais) sakyti, ką ir kaip daryti, o pats
taikos apsaugai Bosnijoje. Ji la turi sugalvoti, koks veiksmas
bai išryškino, kad visi lietuviai atneš kokius rezultatus.
Ką gali daryti Amerikos lietu
kentėjo, tie. kurie buvo privers
viškas
jaunimas, kad prisidėtų
ti savo kraštą palikti, tie, kurie
prie
Lietuvos
atgimimo? Pir
buvo ištremti ir tie. kurie ten
miausia
jis
turi
sugalvoti, kaip
liko. Ji prašė visu nekaltinti vie
paskleisti
Lietuvos
vardą po
ni kitus, o bendradarbiauti.
pasaulį.
Reiktų
sugalvoti,
kaip
Visų lietuvių gyvenimai buvo
patalpinti
apie
Lietuvą
straips
pakeisti
iš
pagrindų,
tai
gyven
u
kime kiekvienas taip, k a i p nius labiausiai skaitomuose
.launimas p;na iš bažnvčios po pirmųjų jam skirtu Sv. Mišių, kurias Kazį
Amerikos žurnaluose Jis sakė.
Rudoje J9M6 m balandžio 28 d aukojo kun Tadas VTHlianas

pagalvot apie turistinius žur
nalus, randamus lėktuvuose,
moterų, etnografijos, žvejybos,
medžiokles, sporto, rankdarbių
leidinius. Kitaip sakant, smar
kiai paveikti visus Amerikos
gyventojus, aprašant,
ką
Lietuva turi, ko visiems reikia,
ko visi norėtų. Vienas ar kitas
labai brangus skelbimas apie
Lietuvą vieną kartą neišryški
na Lietuvos didžiajai publikai.
Turėtų būti protingai sukoordinuota informacija apie Lie
tuvą visur ir daug kartų, o tą
gali padaryti jaunimas, kuris iš
moksi i ntas ir čia gyvena. Tuo
pačiu reikia padidinti įtaką ir
Amerikos valdžioje per ..lobbyi.iy". kur parodyti, kad Lietu
vos gerovė svarbi ir Amerikai.
Jis labai skatino, jei tik kaip
nors įmanoma, kreiptis į įvai
r i a s organizacijas, „ T h i n k
t a n k s " ir važiuot į Lietuvą, kur
bent .trim mėnesiam dirbti bet
kokį darbą, kad asmeniškai
pažintume kraštą. Jei dirbsi
patį paprasčiausią darbą, jį dirb
si gerai, užsitarnausi vietinių
lietuvių pasitikėjimą ir pagar
bą.
Demokratija nėra institucija,
o širdies ir proto stovis. Reikia
perdirbti sovietišką galvojimą.
Reikia išmokti kuklumo, nuo
laidumo, protingo atsparumo ir
turėti labai daug kantrybės. Jis
taip pat minėjo, kad svarbu
bendradarbiauti su nevaldiškom, Lietuvoje veikiančiom, or
ganizacijom, kurios rūpinasi
krašto progresu ir integracija į
Vakarų pasaulį. Jis minėjo, kad
svarbu Lietuvai būti ir Europos
Sąjungos nare. nes ES gali būti
naudiiiga. stabilizuojant krašto
ekonomija. Jo kalba sukėlė
daug klausimų ir kalbų. Ne
daug laiko liko James Towsend,
Deputy Director, European
Policy, bet ir jo daug klausimų
jaunimas klausė.
Labai ačiū Washingtono jau
nimui, ypač vyriausiai organiza
torei Nerijai Orentienei ir Aud
rai Veitaitei-Avižonienei, šį
įdomų suvažiavimą suorganiza
vusiom.
Liuda Avižonienė

RIMAS L. STANKUS
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• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
•
•
•
•

MISCELLANEOUS
ELEKTROS
{VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPOTO

Nuosavybių įkainavimas veltui
Perkame ir parduodame namus
Apartmentus ir žeme
Pensininkams nuolaida

FOR RENT

Apt. for rent. 5 rms, 2 bdrms.
quiet; new apr :;ances: $500 a mo.
+ sec. depos i.
Tol. 3-2-737-1940

AUTOMOSRJO, NAMŲ, SVEIKATOS.
m OYVYBtS DRAUOfMAS.
Agentas Frank ZapoKs ir Off. Mgr.
Auks* S. Kana kalba Iietuviikai
FRANK ZAPOUS
3208Vt W«et t M h Street
Tel. (708) 424-0084
(312) 881-0804

IEŠKO D A R B O
29 m. moteris iš Lietuvos ieško
darbo. Gali gyventi kartu, padėti
namg ruošoje, prie senelių, ligo
nių, vaikų. Skambinti: t a i .
708-371-4128.

J K S CONSTRUCTION
..Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tol. 708-969-2858.

IEŠKO B U T O

Nerūkantis, negeriantis pen
sininkas ieško kambario prie
šeimos Tel. 312-778-7743

MOVIMO
Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS
312- 925-4331

HELP WANTED

Reikalingas darbininkas sunk
vežimių ir automobilių ruošimo ir
dažymo darbui. Su praktika.
Kreiptis: Stove Labinąs.
Tai. 708-398-1515.

MOVING-KRAUSTYMAS
Professionalus patarnavimas
prieinamoms karnomis jums patogiu
laiku. Draudimas garantuotas
Skambinti:
708-424-7183
312-539-3547

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO VĖ
SINTUVUS.
*
M. Deckys
Tel. 312-585-0024

Take*
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VVashington. IX". Amerikos lietuvių
jaunimo suvažiavime.

Nerija Orentier.' ir ''hris Donnelry.
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ties Angelas", „Marija, Marija"
(Kapuose)
Kartais šeimos ar kitų yra
prašoma palydėti mirusį Lietu
vos himnu. Čia ir kyla diskusi
jos. Vieni tam pritaria, kiti la
bai kritikuoja.
Norėčiau atsiklausti kitų nuo
monės tuo klausimu.
Regina S a b a l i ū n i e n ė
Hot Springs. AR

LAIŠKAI
BET JAU PUBLIKA'
Stebiuosi, kad nedaug laiškų
„Drauge" apie praėjusią tau
tinių šokių švente. Asmeniškai
teko girdėti įvairių nuomonių,
kai kurios jų — labai neigiamos.
Aš noriu tik trumpai pasakyti
ir savąją. Ne apie pačią šventes
programą, bet apie publiką.
Negaliu suprasti, kas atsitiko
mūsų žiūrovams, nes niekuomet
anksčiau tokio reiškinio neteko
pastebėti, o esu dalyvavęs kone
visose tautinių šokių ir dainų
šventėse, vykusiose Čikagoje.
Tikras jomarkas (ar redaktorės
žino, ką žodis ,jomarkas" reiš
kia?). Žmonės šneka, vaikš
tinėja, valgo ir geria, lyg susi
rinkę į kokį „pikniką", o ne į
prestižini renginį, tautinės gar
bės manifestaciją. Kieno „gudri
mintis" buvo ploti po himnų?
Nejaugi mes jau tiek persiėmę
amerikietiškais papročiais, kad
net himnams pagarbos nepa
rodome? Visi tie — taigi publi
ka — kurie kritikuoja šventės
rengėjus, meno vadovus, šokė
jus, tegul pasižiūri į veidrodį ir
pamatys daugiausia kritikos
reikalingus šventės dalyviams
Gėda mums!
Andrius Virbyla
Chicago Heights, IL
AČIŪ UŽ ŠVENTĘ
X lietuvių tautinių šokių
šventės aidas atsilieps dar ilgai.
JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninke* Reginos Narušienės žo
džiai: „žiūrėjau ne į šokančiųjų
kojas, o į jų širdis", — man la
bai artimi. Apie šokių meniš
kumą, jų techninį lygį tegul tar
pusavy kalba šokių šventės va
dovai. Mano supratimu, svar
biausias šventės tikslas burti
lietuvį prie lietuvio. Žiūrėdama
į šokančius lietuvaičius, savyje
pajutau dvasinį virpulį, jun
giantį Amerikos žemėje gyve
n a n t į lietuvį su L i e t u v a .
Tėvyne, Lietuva, tu tokia maža!
9 e t kaip toj dainoj — „esi didi".
Didi ne žodžiais, o tautinių tra
dicijų dvasingumu, margųjų
drobių raštais. Visuose pasaulio
žemynuose esančiam lietuviui
tu viena — viena esi. Dėl to ir
suplaukė lietuvaičiai iš visų
pasaulio kraštų į šią šventę, jun
giančią lietuvį prie lietuvio,
primindama jam savo tėvų ir
protėvių tautines šaknis, įaugu
sias Lietuvos žemėje.
Šventė kaip sėjėjas, ankstyvą
pavasari berdamas grūdą į
dirvą, laukia derlingo rudens.
Šioji šventė, pasėjusi tautinį
grūdą į mažojo lietuvaičio širdį,
lauks jo brandumo. O gal ir
mažajam šokėjui šventės aidas
sukels nenumaldomą tautinį
troškulį? Dėl to siunčiu padėką
visiems, kūrusiems šią švente.
Su kokiu dėmesingumu šventes
mažieji klausėsi organizacinio

ACH, TAS MIELAS DŪMAS...
Mūsuose yra tokių užsispy
rėlių, kurie įnikę į kokį blogą
įprotį, naikina savo sveikatą,
žudo kitus ir dar skelbia, trimi
tuoja fanatikai, piršdami savo
ydą kaip... dorybę.
Nenurimsta ir Karolis (Char
les) Ruplėnas, jau antrą kartą
brukdamas savo pamiltą dūmo
smarvę už gydančią vaistažolę!
Viena kilme — viena širdis: Lietuva, Pietų Amerikos šokėjai Čikagoje.
Dabar lauksime, kada atsiras
kitas šaunuolis ir ims įrodinėti
komiteto pirmininkės Jūratės yra lietuvių kilmės, o apie nepriklausomybės atgavimo
mums, neišmanėliams, kad
Budrienės! O aktorės Audrės kalbėjimą lietuviškai, nors vai gavome įsitikinti, kad ta šaka
alkoholis
yra jaunystės ir svei
Budrytės raiškusis lietuviškas kystėje visai neblogai susi vešliau žaliuoja, negu daug
katos
šaltinis!
žodis dar ir šiandien skamba šnekėdavome, nei užsiminti gyvųjų šakų, esančių arti tėvy
nės kamieno, bet laistytų rau
Gydytojai, auklėtojai, moks
ausyse. Ačiū Audrei už tą gražų dabar nenori.
Vargais negalais prisišneki donojo melo trąšomis.
lininkai, spaudos darbuotojai
taisyklingą lietuvišką žodį. O
V i k t o r a s Strokas šaukte šaukia apie rūkymo
kiek jaunuolių lietuvaičių jau nusi jį su manim nuvykti į šven
Philadelphia, PA kenksmingumą širdžiai, su
nebekalba savo tėvų ir protėvių tę, ne tik nesigailiu, bet labai
džiaugiuosi, nes tiesiog stebiuo
keliantį vėžį ir astmą. Ant kiek
kalba!?
si
pasikeitimu.
įsivaizduokit,
vieno rūkalų pakelio išspaus
SVEIKINIMAI
IŠ
HOT
Džiugu, kad šventėje šoko
dintas perspėjimas, tačiau rūko
SPRINGS
visi, kas tik gali: mažas, jaunas vaikas prašo, kad surasčiau
riams visai nesvarbu nei jų ar
ar pagyvenęs. Šoko ir džiaugėsi a r t i m i a u s i ą t a u t i n i ų šokių
Daugelis mūsų kartos tau timieji, nei pašaliniai asmenys,
lietuviais esą. Džiaugėsi gyveną grupę, nori šokti su lietuviais
demokratiškiausioje pasaulio jaunuoliais. Buvo labai nuste tiečių jau iškeliauja į Anapus. nei pagaliau net jų ligos.
Dūmai aptemdė ne tik jų
šalyje — Amerikoje, sugeban bintas, kad tiek daug vaikų, jau Mesjuos pagarbiai palydime su
čioje nediktuoti tautai primes nimo taip gražiai ir darniai malda ir giesmėmis: „Viešpa parudavusius dantis ir pirštus.
tinų internacionalinių dalykų, šoka. Žavėjosi tautiniais rūbais
prisiminiau dainų ir šokių ir svečiais iš tolimų vietų, ypač
Neužmirštamam
šventes Lietuvoje sovietirtiais Pietų Amerikos ir Lietuvos.
laikais, kai būtinai turėjo būti Sekmadienį po šventės, atsi
A.tA.
specialiai atliekamas sovietinis kėlęs ryte, man net pasakė:
STASIUI PETOKUI,
šokis, ar daina. O dainų šventėje „Labas rytas, mamyte!" Lietu
viškai!
turėjo
būtinai
skambėti
m ū s ų šeimos geram draugui, staiga mirus, jo liūdin
k ū r i n i a i , s k i r t i didiesiems
Tegul kalba kas ką nori, tegul
sovietų v a l s t y b ė s v a d a m s . skaičiuoja buvusios šventės ne
čiai žmonai ALEKSANDRAI, sūnui MINDAUGUI su
Būtinai turėjo skambėti ir rusiš tobulumus, bet aš pasakysiu,
šeima ir VYTAUTUI PETRAUSKUI gilią užuojautą
ka daina. Kitaip nebūtų leista kad esu labai dėkinga už tą
r e i š k i a m e ir kartu liūdime.
ir lietuviška šventė. Lietuva progą parodyti savo vaikui, kur
kaip n a š l a i t ė ,
s o v i e t i n ė s yra jo kilmės šaknys, kad gali
Liucina ir Jurgis
Grigalauskai
pamotės mušta ir persekiota, jomis vertai didžiuotis. Tai buvo
Judita ir Robertas
Yuškai
sugebėjo išsaugoti savo tau lietuviškos kultūros pamoka ir
Jolanta ir Jonas Zubinai
tiškumą. Štai ir šioje šventėje labai veiksminga. Ačiū.
galima pasidžiaugti Panevėžio
Sylvia W i n t e r b e r g e r
„Grandinėle". Ji — simboliška
Downers Grove, IL
B r a n g i a m Tėvui
grandis tarp Lietuvos ir Ameri
kos tautinių šokių šokėjų. Ačiū
AR NE PER DAUG
A.tA.
panevėžiečiams už trankų šokį.
REIKALAUJAMA?
Ačiū visiems visiems šokėjams
PETRUI PUPIUI
ir jų vadovams, padovanoju
Esu atvykęs iš Lietuvos pavie
siems tokį gražų ir prasmingą šėti pas pažįstamus. Skaitau
m i r u s , nuoširdžiai užjaučiame s ū n ų JUOZĄ P U P I Ų ,
lietuvių tautinį renginį.
„Draugą" (tikiuosi tapti nuola
šeimą ir visus artimuosius.
Angelė Našliūnienė tiniu jo skaitytoju ir grįžęs į
Los Angeles ateitininkai sendraugiai
viešnia iš Lietuvos tėvynę). Turėjau laimę daly
vauti Dešimtojoje tautinių šokių
SŪNUS PAKEITĖ
šventėje, tačiau niekaip negaliu
NUOMONE
suprasti, kodėl po tos šventės
Ilsėkis Ramybėje
girdėti tiek d a u g neigiamų
Reikėjo anksčiau parašyti, atsiliepimų ir kritikos. Mano
A.tA.
bet, matot, vasara, atostogos, akimis, šventė visapusiškai pa
nesibaigiantys darbai. Norėjau vyko. Net negalėjau sapnuoti,
VYTAUTAS KAVOLIS
padaryti pora komentarų apie kad tiek daug entuziazmo pa
Šią sunkią praradimo valandą guodžiame Vytauto
buvusią Rosemont Horizon tau rodys šokėjai, suvažiavę iš net
žmona RITĄ, sūnų KĘSTUTI ir sūnų PERKŪNĄ su
tinių šokių šventę. Esu tik labai tolimų vietų. Bolševikeilinė lietuve, dalyvavusi šiame mečiu užsienio lietuvius buvo
žmona. Nors mirtis atėjo, darbuose ir atminty d a r
didingame renginyje su pen mėgstama vadinti „nudžiūvusia
regime Vytautą gyvą.
kiolikmečiu sūnumi ' m a n o tautos šaka", kuri jau baigia išvyras yra amerikietis), kuris la nvkti ir netrukus visai baigsis,
Leonas Sabaliūnas ir Onutė
Sabaliūnienė
bai nerangiai prisipažįsta, kad tetiks tik laužo p r a k u r a m s Po
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bet ir protą. Kaip čia seniai pa vyskupų Valančių, žadinančiu
laidojom jauną, keturių vaikų nugalėti save ir išeiti laimėto
motiną, niekad gyvenime nerū jais.
Stasė Semėniene
kiusią, o jos vyras cigaretės iš
Chicago, II
dvokiančių pirštų neišleido. Ji
mirė plaučių vėžiu. Protingos
VITAMINAI REIKALINGI
moterys išvaro vyrus laukan
SENIEMS ŽMONĖMS
rūkyti. Bent taip apsaugodamos
vaikų ir savo pačių sveikatą.
Taip jau yra, kad išeivijos
Lietuvoje vyrai skandinasi lietuviškai skaitanti visuomene
alkoholyje ir pučia dūmą be at
sensta. Iš viso Vakarų pasaulio
vangos, kaip kaminai. Mačiau. ir ypač -Jungtinių Amerikos
kaip naujai atvykę lietuviai Valstijų visuomenė .sensta. O ta'
Balzeko Lietuvių k u l t ū r o s senstančiai visuomenei šian
muziejuje lentelę su prašymu dien y r a geros mediciniškos
nerūkyti ant stalo įkišo į stalčių naujienos. Vitaminai dideliais
ir... riskitės brangūs dūmeliai kiekiais yra ginklai prieš se
per paveikslus, žemėlapius, per nėjimą, širdies ligas, ateroskit
visą muziejų.
rožę, vėžio ligas. Amencat
Pamilę dūmelį daugiau už Association for the Advance
gyvybę, tegul degina savo ment of Science šį mėnesį save
sveikatą ir protą, bet jau tene- savaitiniame žurnale iškėlė vi
pučia dūmų kitiems į akis. taminų svarbą prieš senėjimą
Cicero jau žiloje senovėje nevel
O Cornel! universiteto me
tui rūgojo: „Klysti yra žmo dicinos centras New Yorke pra
niška, bet klaidose užsispirti — dėjo gydvti vežininkus vitami
velnioniška". Nė vienas rūko nų pagalba. ..Draugas" turėtu
rius, kaip ir alkoholikas, nepri
paskatinti lietuvius gydytojus
sipažins, kad jis yra dūmo ver rašyti šia tema ir taip pat gauti
gas. Tai silpnavalių žaidimas. reklamas iš sparčiai besiple
Kam trūksta tvirtos valios, tam čiančių vitaminų gamintojų.
trūksta ir proto, — įtikinėjo
Saulius Šimoliūnas
Shakespearo. Reikia šių laikų
Detroit. MI

A.tA.
DR. FELIKSAS ZUBINAS
Gyveno Westchester, IL, anksčiau Chicagoje. Marųuette
Parko apylinkėje.
Mirė 1996 m. liepos 22 d.. 7:45 vai. ryto. sulaukės 92 metu
Gimė Lietuvoje. Mažeikių apskrityje. Mažeikiu valsčiu
je, Buknaičių kaime. Amerikoje išgyveno 37 m.
Nuliūdę liko: žmona Valentina Lebedytė Zubinienė. sūnus
Jonas, marti Jolanta, anūkai: Andrius ir Tomas Zubinai. pus
seserė Irena Linartienė su šeima ir kiti gimines Lietuvoje
Priklausė Lietuvių Gydytojų draugijai. BALF'ui: buvo
vienas iš Korp! Gaja steigėjų.
Velionis pašarvotas trečiadienį, liepos 24 d nuo 3 iki 9
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose. 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 25 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios ui velionio sielą. Po Mišių velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, sūnus, marti, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. D. A. Petkus
312-476-2345 arba 800-994-7600.

D. M. Petkus. Tel.

A.tA.
BRONĖ BAKTIENĖ
Gyveno Jacksonville, FL.
Mirė 1996 m. liepos 20 d., sulaukusi 91 metų
Gimė Lietuvoje, 1904 m. rugpjūčio 24 d.
Nuliūdę liko: sūnus Algimantas, marti Dina. anūkai: Mat
thew, Peter, Regina su vyru David Parks. John: proanūkai:
Elisabeth, Nicholas.
Velionė buvo žmona a.a dr. Mato.
Velionė pašarvota liepos 24 d., trečiadieni nuo 3 iki 9 v.v
Beverly Ridge laidojimo namuose. 10415 S Kedzi^. Chicago.
IL.
Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, liepos 25 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į St. Christina bažnyčia. 11 lth
St. ir Christiana Ave., kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velione bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugu^ ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse
Nuliūdę: sūnus, marti, anūkai, proanūkai.

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus.
Skubiems sintiniams AIR CARGO.

Komercinės siuntos pagal susitarimą.
Pinigai pervedami doleriais
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo
rankas tarp 2 - 5 dienų.
Galimybė pervesti dolerius iš Lietuvos j JAV.
TRANSPAK - vienintelė siuntinių persiuntimo
įstaiga, kur pinigai pervedami pagal Illinois
valstijos leidimą.

MAISTO SIUNTINIAI.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.
Užbaigiant mokslo metus birželio 1 d. įvykusiose iškilmėse. Pedagogino lit instituto garbes
diplomu buvo pagerbti Rūta ir dr Martynas Buntinai u* Mažosios Lietuvos lietuviškumo paveldo
saugojimą ir lietuviškų šeimos tradicijų puoselėjimą Iš kaires: instituto rektorius prof dr. Jonas
Rn<" k miškas, dir Stase Petersoniene, Rūta ir dr Maįtvnas Buntinai
*
Nuotr. Jono Tamulaifio

TRANSPAK
2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

Laidotuvių direkt. Beverly Ridge Funeral Home. Tel
312-779-4411.

A.tA.
EDVARDUI STEPUI
STEPONAVIČIUI,
i š k e l i a v u s į A m ž i n u o s i u s N a m u s , nuoširdžią
užuojautą reiškiame mylimai žmonai JOANAI, bro
liams BALIUI ir ZIGMUI, seserims STASEI ir
JADVYGAI, sūnui K Ę S T U Č I U I , ir jo žmonai GI
DONEI, vaikaičiams SAULIUI ir DARU T. proanūkei
AMANDAI, giminėms, artimiesiems ir kartu liūdime.
B a l i o Steponio S t e p o n a v i č i a u s Babcock &
WiIcox-McDormott kompanijos inžinerijos skyriau*
bendradarbiai:
Petras Klinrys. V/adus
Palubinskas.
Vytautas Pltodzinskas.
Vacy*
Ronfinas
ir Jonas Vasaris
CIeveland, Ohio

t
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
„ D r a u g o " pirmojo p u s l a p i o
r e d a k t o r ė A l d o n a Zailskaite
nuo liepos 18 d. iki rugpjūčio 7
d. atostogauja. Ji yra išvykusi
j Lietuvą su A.P.P.L.E. kursų
programos dėstytojais. Pirmąjį
puslap; dabar redaguoja „Drau
g o " redakcijos nare D a i v a
Guzelytė Švabienė.
T e o d o r a s B l i n s t r u b a s , Litu
anistikos tyrimo ir studijų cen
tro tarybos narys, vel praturtino
trentro vedamo Pasaulio lietuvių
archyvo rinkinius reta perio
dika iš savo asmeniškos biblio
tekos. Jis ši kartą padovanojo
1949 ir 1950 metų įrištus kom
plektus Sao Paulo. Brazilijoje.
leisto dvisavaitinio laikraščio
..Mūsų L i e t u v a " ir keturis
tomus Lietuvos pasiuntinybes
VVashingtone leisto biuletenio
..Current News on the Lithuanian Situation". Gražiai įrišti
komplektai apima 1944-1952
metus. Per eilę metų, aktyviai
pirkdamas iš privačių šaltinių
retus leidinius lituanistine te
matiką. T. Blinstrubas yra su
kaupęs reikšmingą biblioteką.
Jis savo asmeninį archyvą,
kuris atspindi jo ir daugelio
bendraminčių visuomeninę
veiklą, taipgi numato padovano
ti Pasaulio lietuvių archyvui.
LTSC pirmininkas prof. dr.
Jonas Račkauskas ragina ir
kitus veikėjus savo korespon
dencijos ir leidiniu rinkinius
padovanoti Pasaulio lietuvių
archyvui, kur jie gaies papildyti
daugialypės lietuvių veiklos pa
veikslą.

S t a s y s Džiugas, daug metų
dirbės „Draugo" administraci
joje, dabar laikinai sugrįžo kaip
savanoris talkininkas ir padeda
sutvarkyti knygyną. Esame
Stasiui Džiugui nuoširdžiai
dėkingi už pagalbą.
Anglų kalba „Draugas",
kaip jau buvo kalbėta ir rašyta,
buvo išspausdintas tautinių šo
kių šventės savaitgaliui ir dali
namas norintiems. Susidomėji
mas, atrodo, yra nemažas ir jau
turime prenumeratų, tačiau rei
kia jų dar daugiau, kad galėtu
me ryžtis angliškas laidas tęsti
ir pasiekti lietuviškai nemokan
čius lietuvių kilmės asmenis.
Dar kartą pabrėžiame, kad šios
laidos jokiu būdu nesikirstų su
lietuviškuoju „Draugu", kuris
pasiliki, kaip visada, bus lei
džiamas 5 dienas savaitėje
(šeštadieninė laida su kultūri
niu priedu). Nors anglų kalba
„Draugas" — savaitraštis — bus
spausdinamas angliškai, jo me
džiaga — lietuviška, kad ir
lietuviškai nemokantiems galė
tume paskelbti savo rūpesčius,
siekius, kultūros apraiškas ir
pan. Angliškoji liepos 6 d. laida
reguliariems prenumeratoriams
nebuvo siuntinėjama (juk jie
skaito lietuviškai), jeigu kas
labai domisi šia laida, jeigu
norėtų užsakyti savo giminai
čiams, draugams, mišrioms šei
moms, amerikiečiams bendra
d a r b i a m s , galite u ž s u k t i į
administraciją ir nemokamai
gauti anglišką „Draugą". Jį bus
galima gauti ir sekmadienį,
liepos 28 d., pobūvio gamtoje
metu.

Po iškilmingų padėkos Mišių prie Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčios liepos 7 d. Tau
tinių šokių šventės vadovė Jūratė Budriene (1 eil viduryje.' ir Violeta Fabionovich (antroji iš
dešines,' šventės meninė vadovė su Lietuvos bei Pietų Amerikos šokėjais, dalyvavusiais šventėje.

ANGLŲ KALBOS
PAMOKOS

ĮVYKIAI „SEKLYČIOJE'

Lithuanian Mercy Lift (LML) gantiesiems. Kai kurios ligo
nariai kartu su Christian Relief ninės net pareiškė, kad 70%
Services prezidentu Eugene vaistų ar kitų reikmenų y r a
Krizek, sekretore/iždininke gaunamos iš labdaros, daugiau
Adeline Krizek ir užsienio pro sia iš LML. Ligoninės neturi
gramų direktore Jenifer Pat- lėšų vaistų ar medikamentų
terson praleido penkias dienas pirkti. Ligoninės prasiskolinu
Lietuvoje, lankant ligonines. sios ir skolingos šimtais tūks
Per tokį trumpą laiką buvo tančių litų už šilumą, elektrą ir
aplankyta 14 ligoninių, susi t.t. Christian Relief Services na
tikta su Sveikatos apsaugos mi riai stebėjosi gydytojų inicia
nistru V i n k u m , d a l y v a u t a tyva ir entuziazmu, dirbant
Lietuvos Medicinos bibliotekos tokiose sunkiose sąlygose. K u r
Internet programos atidaryme tik važiavome, laukė nuoširdūs,
ir apžiūrėtas Sveikatos apsau dėkingi ligoniai ir ligoninių per
gos ministerijos sandėlys, kur sonalas. Nemažai k a r t ų gir
dėjome, kad nepatogu labdarą
laikomos LML siuntos.
vis imti, bet ką daryti, kai li
Ligonines lankėm Vilniuje,
goniui gal tik viena išeitis yra
Kaune, Ariogaloje, Švėkšnoje,
labdaros vaistai ar medikamen
Palangoje ir Klaipėdoje. Chris
tai. Tuo metu reikia pamiršti
tian Relief Services turėjo pro
savo kuklumą ir daryti, k a s
gos pamatyti dideles universite
geriau ligoniui.
tines ligonines, kūdikių su
C h r i s t i a n Relief S e r v i c e s
negalia n a m u s , psichiatrinę
(CRS)
įsitikino, kad jų pagalba
ligoninę, gimdymo namus ir
vis
reikalinga
ir pažadėjo toliau
vaikų tuberkuliozės ligoninę.
persiųsti
LML
siuntas. CRS
Abu Krizek ir J. Patterson
pamatė, kur jų persiųstos siun siunčia humanitarinę pagalbą į
tos gaunamos ir kaip jos verti Afriką, Bosniją, Rusiją ir
namos. Be labdaros dauguma Centrinę Ameriką, bet, CRS
ligoninių negalėtų padėti ser- manymu, L i t h u a n i a n Mercy
Lift, Sveikatos apsaugos minis
terija ir Lietuvos ligoninės
ginius, koncertus, rūpinosi
geriausiai tvarkosi.
palikimais ir kitokiais būdais
Sugrįžome į namus, pasiruošę
didino LF kapitalą.
Metų eigoje keitėsi kai kurie toliau dirbti. Kelionė buvo
įgaliotiniai, į jų vietą atėjo kiti. trumpa, bet tikslas pasiektas.
Kiekvienas iš jų buvo labai Parodėm mūsų Christian Relief
svarbūs LF veikloje, todėl kiek Services bendradarbiams, kokie
vienais metais per suvažia Lietuvos žmonės y r a nuoširdūs
vimus ir kitokiomis progomis ir išmaningi.
Viligailė Lendraitienė
buvo jiems visada reiškiama

Vasarai riedant į atostogų lietuviams. Taip pat dėkojo vi
mėnesius, kai dauguma pasi siems popiečių lankytojams už
krauna savo automobilius ir pasinaudojimą ir rėmimą šių
linksmi išnyksta džiaugtis va pastatų, nes išlaikyti šiuos
saros malonumais. ..Seklyčioje" „rūmus", reikia nemažai kapi
judėjimas neužsidarė, yra gyvas talo ir daug savanoriško darbo.
Po jos širdingos padėkos, gro
ir judrus, kviečia vyresniuosius
jant
muzikui F. Stroliai, šis ren
pabendrauti prie įdomių prane
ginys
tapo meilės ir dainos
šimų dainų ir kt.
Birželio 26 d., įvyko įprastinė , j ū r a " , banguojanti per visą pa
dainų popietė su muz. Faustu statą.
Kaip kiekvienas paminėjimas padėka už jų naudingus darbus.
Strolia. Jos metu buvo pagerb
ta žymi visuomenininke Birutė n e p r a e i n a be vaišių, todėl
Šiuo metu LF įgaliotiniai dar
Esame įsitikinę, kad geriausi
Jasaitienė. O kas nepažįsta po valgyklos darbuotojos pagamino buojasi dvylikoje vietovių. Jie pasaulyje žmonės y r a mūsų
nios Birutės, net daugelis ją va ir specialis pietus, tinkančius yra (alfabetine tvarka): Ina dienraščio skaitytojai: vos t i k
dina „Mamų Mama", Gailestin nusipelniusio asmens paminėji Bertulytė-Bray - Seattle, Wa- ištari prašymą ar pageidavimą,
goji „Samarietė" ir vyresniųjų mui.
shington; Justinas Buivys — tuoj ir atsiliepia su tikru nuošir
„Seklyčioje" niekad neužsi Baltimore, Maryland; Violeta dumu. Štai ir vėl jų būrelis
„Globėja". Jos rūpesčiu ir dide
Šį k a r t ą n e p a š t o k a l t ė .
lėmis pastangomis yra išlai daro popietės. Tad, liepos 10 d. Gedgaudienė — Los Angeles, papildė laimėjimų stalą, kuris
Penktadienio ir šeštadienio
vėl rinkomės į šiuos mielus na California; Irena Jansonienė — toks populiarus „Draugo" vasa
komi šie namai.
dienraštis pavėluotai pasiekė
mus pabendravimui. Šį sykį Cape Cod, Massachusetts; Dalia
Renginių
vadovės
E.
Siru
Valerija Žadeikienė ir O n a
mūsų skaitytojus, nes staiga
ros pobūvyje (liepos 28 d., sek
m u z i k a s , Jakienė — Philadelphia, Penntienės pastangomis, salė buvo m u s l i n k s m i n o
sugedo adresų lipinimo mašina P o ž a m i u k i e n ė yra dvi nuo
madienį). L a i m i k i ų atnešė:
išpuošta gėlėmis ir balionėliais kompozitorius ir smuikininkas sylvania; Jurgis Janušaitis — J a d v y g a Rutkienė, O n a Gu
» ir „ D r a u g a s " buvo išsiųstas širdžios ir uolios talkinin
su užrašais: sveikiname — dėko Jurgis Gaižauskas, atvykęs iš Daytona Beach, Florida; Lilė dauskas, Kazimiera Škerie* pavėluotai. Atsiprašome skaity kės, kurios niekad neatsisako
jame — didžiuojamės ir linkime Lietuvos į Šokių šventę ir muzi Milukienė - New York, NY; nė, K l e m e n s a s P o l i k a i t i s ,
tojų ir stengsimės visus sutriki padėti, kai redakcijoje atsiran
kas Kostas Ramanauskas su
Dievo palaimos.
Veronika Paovienė — Grand Irena Paliuliene, V. Simonai
da žmonių t r ū k u m a s (o jo
mus greitai sutvarkyti.
Anele Ramanauskiene, prita
B.J.
Muzikui
F.
Stroliai
grojant
Rapids, Michigan; Vytas Pet tis, Elena Rožienė. Labai dė
galima tikėtis, nes dienraštį
maršą, savanorėsrtalkininkės riančia tamborinu.
rulis — Detroit, Michigan; Dalia kojame ir dar vis prašome
kasdien
paruošia
tik
trys
redak
„ L i t h u a n i a n H e r i t a g e " sto
Tėvų m a r i j o n ų sode, prie „Seklyčiai": O. Lukienė ir J.
Po dainų ir skanių pietų po Puškorienė — Cleveland, Ohio; daugiau...
torės,
kurios
paprastai
dalinasi
v y k l a D a i n a v o j e vyks š.m.
„Draugo" pastatų, yra daug Gaigalienė, atlydėjo Socialinių pietė praėjo besišnekant ir bend
Gražina Reškevičienė — Oma
liepos 28 rugpjūčio 4 d. Sto visais darbais.. V. Žadeikienė ir puikių medžių, o juose — dar
reikalų tarybos pirm, Birutę Ja raujant.
ha, Nebraska; Salomėja ŠmaiO.
Požamiukienė
Dorą
savaičių
vyklauti kviečiami visi lietuvių
A d e l ė L i e t u v n i n k i e n ė ir
daugiau paukštelių-čiulbuo- saitienę prie garbės stalo. Čia:
A. P a u ž u o l i s žienė — Hot Springs, Arkansas.
kilmes jaunuoliai nuo 7 iki 16 dirbs redakcijoje, pavaduoda- nėlių. Tik paskutinėmis dieno
Viktorija
Valavicienė yra
V. Ringutė ir B. Zeikienė
Įgaliotiniai ryšį palaiko su LF
m. amžiaus. Informacijai skam mos mūsų korektores. Esame mis jų pasigendame, nes išsiun
prityrusios
ir
sumanios šeimi
perjuosė ją tautine juosta. Šioje
LIETUVIŲ FONDO
valdyba per LF rastinę (14911
joms labai dėkingi.
binti tel. '708) 257-2022.
ninkės,
kurios
vaišins svečius
tinėjome į visas keturias pasau iškilmėje dalyvavoir „Lietuvos
ĮGALIOTINIAI
127th Street, Lemont IL 60439,
„Draugo" vasaros šventėje j a u
lio šalis, kad pačiulbėtų po Vaikų Vilties" vaikučiai, jų tė
Nuo Atlanto iki Paciflko per tel. 708-257-1616 ir faksas šį sekmadienį, liepos 28 A, Tėvų
mūsų skaitytojų bei jų bičiulių veliai ir LVV komiteto vedėja
visą
Ameriką daug lėšų sutelk 708-257-1647). Būtų labai gerai, marijonų sodelyje (prie „Drau
langais ir pakviestų visus į Dana Putrienė.
ti
į
pagrindinį
Lietuvių fondo jei atsirastų daugiau savanorių,
„Draugo" vasaros pobūvį šį sek
Renginių vadovė.E. Sirutienė kapitalą padeda ir dabar tuo sutinkančių būti LF įgalio go" patalpų).
madienį, liepos 28 d. Jeigu dar pasveikinusi gausiai susirinku
tiniais kitose vietovėse, kur jų
pas Jus neatskrido plunksnuo sius popietės lankytojus ir rūpinasi LF įgaliotiniai. LF
Dr. Juozas Plikaitis paauko
šiuo m e t u n ė r a . Kviečiam
tas kvieslelis, tad mes nuošir laureatę, išvardindama Birutės veiklos visos JAV Lietuvių
jo
200 dol. Lietuvos Krikščionių
tokius
idealistus
savanorius
Bendruomenės apylinkės buvo
džiai prašome vis tiek atvykti į Jasaitienės pasižymėjimus, toli
labai aktyviai įsijungusios į lėšų telefonu ar laišku susisiekti su demokratų partijos paramai. Vi
šventę, pasivaišinti, pabendrau mesniam vadovavimui pakvietė
telkime ir naujų narių vajus. 60 LF rastine. Bendromis jėgomis siems LKDP rėmėjams prime
ti, aplankyti visus „Draugo" Sofiją Plenienę. Ji sveikino lau
JAV LB apylinkių ir 5 apygar bus galima lengviau ir greičiau nama, kad susirinkimas b u s
draugus.
reatę talkininkių-savanorių dos tapo LF nariais. Vėliau LB pasiekti sekantį LF tikslą — 10 trečiadienį, liepos 24 d., 7 vai.
vardu ir įteikė gėlių. „Lietuvos apylinkės, daugelį kitų darbų milijonų dolerių kapitalą, kuris vakare, pas t. marijonus (prie
Kaip ir k i e k v i e n a i s m e t a i s , Vaikų vilties" vardu sveikino t u r ė d a m o s , pradėjo mažiau lietuvių švietimui, kultūrai, „Draugo"). Kviečiami visi, no
„Draugo" vasaros šventės metu Ramutė Liulienė, dėkodama už rūpintis LF augimu. Tada LF jaunimui ir kitiems lietuviš rintieji prisidėti prie Lietuvos
bus atidaryta administracija, šios įstaigos įkūrimą ir atve vadovybei į talką atėjo kai kurie kiems reikalams kas metai duo valdžios grąžinimo į rankas,
dovanu krautuvėlė, knygynas žimą gydymui vaikučių. Ten LF nariai kaip LF įgaliotiniai. tų dar daugiau pinigų.
kurios dirbs tik žmonių gerovei.'
'bus daug knygų papigintomis esantys 16 vaikučių, įteikė gė Jie ruošė vajus, įvairius renL F inf.
kainomis). Kviečiame visus lytę. Restorano-valgyklos vardu
ateiti, pasižiūrėti, pamatyti sveikino ir įteikė gėlių Birutė
pasikeitimus, apsirūpinti lietu Šiaučiūnienė, o Vyresniųjų
viškais dirbiniais ir spauda.
centro lankytojų vardu sveikino
ir dėkojo už centro įkūrimą ir jo
išlaikymą, ruošimą-popiečių: M.
x TRASSPAK
praneša:
Guobužienė ir Liuda Vilimienė.
„Bedarbiu visoje Lietuvoje
LB Socialinio skyriaus bendra
balandžio 1 dieną buvo 144,200
darbių vardu sveikino „Pen
Per met us jų padaugėjo 36,000:
sininko" administratorė ir kar
53'; bedarbių yra moterys. 7 5 ^
tu einanti renginių vadovės
- vyrai". Pinigai, siuntiniai ir
pareigas, Elena Sirutienė.
komercinės siuntos į Lietuvą.
Visi sveikintojai ir susirinkę
Maisto siuntiniai. TRANSpopietės lankytojai ilgais plo
PAK, 2638 W. 88 St.. Chicago,
jimais dėkojo Birutei už jos
IL, tel. 312-436-7772.
nepailstamą darbą lietuviškos
(ak)
visuomenės gerovei.
x Vladas ir Marija Gela
Po sveikinimų, apdovanojimo
,rntu~ pnuK.i'vf'.ų der\ :u.<" Dubysos" rtraueoves paukštytes lAkyloje I* k žiai, St Petersburg Beach FL. gėlėmis, j susirinkusius, tei
Gabriele AuAruite. M U Biinikyte. Au.4ra Bu£enaiU> ir Alina Meilytė Virt globojo vieną našlaitį Lietuvo kiančius jai pagarbą, prabilo
,
T-AT A M : K U } v t e
je Pratęsdami globą kitiems Birutė .Jasaitienė, dėkodama už
x Aldona ir R i m a n t a s Vait- metams atsiuntė $300, nes
jos pagerbimą, išsireikšdama,
kai. Par irh>»- Valley AZ. globoja dabar nori globoti du našlaičius.
ARAS ROOFING
kad ji save vadina tik „Asme
du našlaičius Lietuvoje Pra Labai dėkojame' „ L i e t u v o s
A r v y d a s Kiela
niu", kuri suranda kitiems dar
t ę s d a m i m globaffkitiems Našlaičių g l o b o s " komitetas,
D e n q i » m e ir taisome
bus — sudaro sąlygas veikimui,
meta m.v a t s i ų ^ ^ $ 3 0 0 . De 2711 W. 71 St., Chicago. IL
VISIJ rušuj stogus
kad bendromis jėgomis galė
Prof A Laucevičius (kairėje), Vilniaus universiteto ligonine* kardiologijoa skyriuje, au Chris
kojąja**' „ L i e t u v f c f c ^ ^ a i č i ų 60629.
kojas**'
Tel 708-257 0746
tume padėti vargstantiems ir
tian Relief Services aUtovu i* JAV E Krizek ir Lithuanian Mercy Lift atatove Viligailė Lendrai
g l o b>o»
o s komitetas.
S k a m b i n t i po 6 v v
< s k > gyvenimo
nuskriaustiesiems
tienė
^
(sk>
Jeigu esate 17 metų ar vy
resni, ir norite užbaigti — gau
ti aukštesniosios mokyklos
„High school" diplomą, kurį
galite gauti per 10 savaičių, lan
kydami specialias klases šešta
dieniais, norite įstoti universi
tetan, bet trūksta anglų kalbos
pasiruošimo, norite išmokti
anglų kalbą, skambinkite šian
dien 708-923-1287 telefonu ir
susitarkite dėl pamokų. Nuo
š.m. rugpjūčio 17 d., šeštadienio
pamokos bus „Seklyčioje". 2711
West 71st St., Chicago, IL
60629. Šios pamokos taikomos
tiek Amerikoje gimusiems, bet
reikalingiems pagalbos, tiek da
bar atvažiavusiems į šį kraštą,
norintiems išmokti kalbos ir
pasiruošti gyveniman. „Aquinas tutoring services" y r a
sustatė specialias klases, su
rinkę kvalifikuotus dėstytojus
ir nori jums padėti.

