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Amerikos ambasadorius:
Lietuvos ir JAV santykiai —
puikūs

Vilnius informuos Europos
Tarybą apie tautinių mažumų
padėti
V i l n i u s rugpjūčio 30 d.
(BNS) — Lietuva
nuolat
rengs pranešimus apie Euro
pos Tarybos Tautinių mažu
mų apsaugos pagrindų kon
vencijos įgyvendinimą.
Tai atliks trečiadienį vyriau
sybes posėdyje sudaryta komi
sija, vadovaudamasi Europos
Tarybos Tautinių ma. mų ap
saugos pagrindų konvencija.
J i Europos Tarybos generalinį
sekretorių informuos apie tei
sines ir kitas priemones, kurių
imamasi šios konvencijos prin
cipams įgyvendinti. Iškilus
neaiškumams dėl konvencijos
įgyvendinimo, komisija teiks
siūlymus vyriausybei dėl jos
nuostatų, kurios nenumatytos
Lietuvos įstatymuose, įgyven
dinimo tvarkos.
Vyriausybė nutarė, kad ko
misijai vadovaus Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamen-

to generalinis direktorius, o ją
sudarys Europos teisės depar
tamento, Kultūros, Švietimo ir
mokslo, Užsienio reikalų, Val
dymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministerijų bei Valsty
binės lietuvių kalbos komisijos
atstovai.
Komisijai pavesta iki šių
metų lapkričio 15 dienos pa
rengti Europos Tarybos Tauti
nių mažumų apsaugos pa
grindų konvencijos nuostatų,
kurios nenumatytos Lietu
vos įstatymuose, įgyvendinimo
tvarką.
Iki kitų metų liepos 1 dienos
komisija turės parengti pir
mąją informaciją Europos Ta
rybos generaliniam sekreto
riui apie teisines ir kitas prie
mones, kurių buvo imtasi pa
grindiniams konvencijos prin
cipams įgyvendinti.

Piketuojantys inkariečiai
kantriai laukia milijono litų
K a u n a s , rugpjūčio 30 d.
(Elta) — Iš „Inkaro avalynės"
j a u nupirkta produkcijos už
235,000 litų, tačiau įmonės
darbininkai vis d a r badauja.
Produkcijos pirko Krašto
apsaugos ministerija, taip pat
kai kurios Lietuvos socialinės
globos, švietimo ir policijos įs
taigos. Buvo skaičiuojama,
kad šių įstaigų pervesti pini
gai sudarys apie pusę milijono
litų.
Antradienį buvo išrašyta
sąskaitų už 196,000, tre
čiadienį iki pietų — už beveik
40,000 litų. Tačiau į specia
liąją administratoriaus sąs
kaitą už pirktą „Inkaro" pro
dukciją pervesti d a r ne visi pi
nigai.
„Inkaro avalynė" dar turi
produkcijos už milijoną litų.
Labiausiai perkami buvo gu
miniai batai, vyriška avalynė.
Daugiausiai yra likę vaikams
skirtos produkcijos, taip pat
daug sportinių vyriškų ir mo
teriškų batelių.
Trečiadienį vykusiame UAB
„Inkaro avalynės" kreditorių
tarybos susirinkime nutarta
kreiptis į Kauno apygardos
teismą, kad už parduotas pre
kes gauti pinigai būtų išmo

kami proporcingai visiems
1,090 atlyginimų negavusių
darbininkų. Jei teismas pa
tvirtins tokį kreditorių tary
bos sprendimą, bus prašoma,
kad pirmiausia atlyginimai,
tai yra milijonas litų, būtų
išmokami 200 piketuotojų ir
badautojams, sakė „Inkaro
avalynės" darbininkų profsą
jungos pirmininkas Kazimie
ras Ružev8kis. Visų darbinin
kų neišmokėtiems atlygini
m a m s reikia apie 3 mln.
800,000 litų.
Badaujančios moterys nė
girdėti nenori apie dalį atlygi
nimų juolab, jei nesurinktą
reikalaujamą milijoną teks da
lintis ir su nepiketuojančiais
tūkstančiu darbininkų.
K. Ruževskio nuomone, jei
darbininkai paimtų tik mažą
dalį reikalaujamos sumos, ne
aišku, kaip ilgai lauktų liku
siųjų pinigų.
Trečiadienį rytą budintys
greitosios medicinos pagalbos
darbuotojai
apžiūrėjo tris
dešimtą parą badaujančias ke
turias moteris. Dviejų moterų
gliukozės kiekis kraujyje buvo
ties žemutine normos riba,
vienos moters kraujospūdis
buvo itin žemas.

Pagrasinta nušauti Seimo
pirmininką
Vilnius, rugpjūčio 30 d.
(BNS) — Pirmadienio vakarą į
Seimo pirmininko sekretoria
tą paskambinęs vyriškis pa
grasino nušausiąs Vytautą
Landsbergį.
Kaip trečiadienį rašo dien
raščiai, Vadovybės apsaugos
departamentui (VAD) pavyko
nustatyti, kad buvo skambin
ta iš Pasvalio. Vilniaus miesto

apylinkės prokuratūra iškėlė
baudžiamąją bylą dėl kriminalinio chuliganizmo požymių.
Pasak dienraščio, apie įta
riamą asmenį jau yra surinkta
žinių, kurios leidžia planuoti
tyrimą.
Antradienį Pasaulio rajono
policijos komisariate buvo ap
klausti 38 metų pasvalietis
Virginijus Simonaitis bei maž
daug 10 metų jaunesnis jo
svainis Algis Petkus. Jie pir
madienį žiūrėdami televizijos
laidą „Panorama", pasipiktino
vieno reportažo metu V.
Landsbergio pasakytais žo
džiais, kad
badaujantiems
„Inkaro" darbininkams ne
vertėtų mokėti atlyginimų iš
valstybės lėšų.

* P e r t r i s m ė n e s i u s , kai
L i e t u v o j e galioja Ginklų,
šaudmenų bei sprogmenų le
galizavimo įstatymas, savano
riškai atiduoti 138 ginklai.
Pernai galiojant šiam įstaty
mui per tris mėnesius buvo
atiduoti 1,255 ginklai. Tada
vien Kauno gyventojai atidavė
2H2. o Vilniaus — 247 ginklus
Pasak dienraščio, supykę jie
Atiduoti arba legalizuoti ne
teisėtai
laikomus
ginklus nusprendė paskambinti vado
šiemet dar galima iki lapkričio vui ir pagrasinti susidoroti.
V Landsbergio atstovė
24 dienos Policijos departa
mentas primena, kad nemaža spaudai Loreta Zakarevičiene
d a l i s a s m e n ų , kurie pernai patvirtino girdėjusi, kad buvo
s a \ o n e l e g a l i a i laikytus gink- skambinta Seimo pirmininkui
lu.s a t n e š ė | policiją įteisinti, bei grasintąjį nušauti.
vėliau j u o s ten ir ..užmiršo".
Tačiau VAD pareigūnų teigi-

Nuotr.: Lietuvos olimpiečiai su prezidentu Vaidu Adamkumi i> sporto vadovais.

Lietuvos olimpinė rinktinė
išlydėta į Australiją
Vilnius, rugpjūčio 30 d.
(BNS) — Trečiadienį Prezi
dentūroje palydėta Lietuvos
olimpinė delegacija, išvyks
tanti į Sydney dalyvauti vasa
ros olimpinėse žaidynėse.
Susitikime su olimpiečiais
prezidentas Valdas Adamkus
pasidžiaugė, kad sportininkai
jau trečią kartą atstovaus at
kurtai nepriklausomai Lietu
vos valstybei ir išreiškė viltį,
kad Lietuvos trispalvė plevė
suos tarp nugalėtojų vėliavų.
„Svarbu dalyvauti ir kovoti
dėl pergalės. Kova dėl perga
lės yra kova dėl garbės, o ne
tik dėl medalio", kreipdamasis
į sportininkus, sakė Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto
(LTOK) prezidentas bei olim
pinės delegacijos vadovas Ar
tūras Poviliūnas.
Didžioji Lietuvos olimpinės
delegacijos sportininkų dalis į
Sydney išvyksta j a u ketvirta
dienį. Pasak A. Poviliūno, bū
tų didelė nelaimė, jei olimpi
nio medalio neiškovotų disko
metikas Virgilijus Alekna bei
Lietuvos dviratininkės. Taip
pat daug tikimasi iš pasaulio
čempiono
penkiakovininko
Andrejaus Zadneprovskio, po
rinės dvivietės irklavimo ats
tovių Birutės Šakickienės ir
Kristinos Puplavskajos, baida
rininko Alvydo Duonėlos.

Kalbėdamas apie olimpia
doje dalyvausiančią Lietuvos
vyrų krepšinio rinktinę, A. Po
viliūnas sakė, jog nors nesu
buria pati įspūdingiausia su
dėtimi komanda, krepšininkai
privalo kovoti dė pačių aukš
čiausių vietų. „J: turi įsisą
moninti, kad jie tai gali", kal
bėjo delegacijos vadovas.
Palydėtuvėse dalyvavęs vy
riausiasis Lietuvos krepšinio
rinktinės trenerio Jonas Kaz
lauskas žurnalistams sakė,
kad rinktinė Bebus labai silp
na, kaip kai kas galvojo. Dėl
traumų
komam oje
nežais
Artūras KaraHkAa.-. Virgini
jus Praškevičius ir Arvydas
Sabonis. Galutinė olimpinės
krepšinio rinktinės sudėtis pa
aiškės rugsėjo 2 dieną — po
kontrolinių
rungtynių
na
muose su Egipto krepšinin
kais.
Rugsėjo 15 d. prasidedančio
se Sydney vasaros olimpinėse
žaidynėse Lietuvai atstovaus
62 sportininkai: be 12 narių

vyrų krepšinio komandos, 50
atletų dalyvaus individualiose
sporto šakose. Be krepšininkų,
Lietuvos delegacijoje — 14
sporto šakų atstovai: 19 leng
vaatlečių, 8 dviratininkai, 6
plaukikai, 3 baidarių ir kano
jų atstovai. Po du sportinin
kus Lietuva turės bokso tur
nyre, moterų stalo tenise, im
tynėse bei moterų irklavime.
Po vieną atstovą iš Lietuvos
dalyvaus buriavimo, dziudo,
gimnastikos, sunkiosios atleti
kos, šaudymo bei šiuolaikinės
penkiakovės varžybose.
Iš viso Lietuvos delegaciją
sudarys 105 asmenys. Be 62
. sportininkų, joje bus dar 43
nariai — treneriai, medikai
bei delegacijos vadovai.
Olimpinių žaidynių iškil
mingoje atidarymo ceremoni
joje Lietuvos vėliavą neš 1992
metų Barcelonos olimpinių
čempionas disko metikas Ro
mas Ubartas.
Lietuvos vyriausybė yra
nutarusi, kad olimpinį auksą
laimėję sportininkai gaus po
400,000 litų,
sidabrą
—
200,000 litų, bronzą —150,000
litų

Centristai reikalauja nutraukti
„Lisco" privatizavimą
Vilnius, rugpjūčio 30 d.
(BNS) — Lietuvos centro są
junga (CS) reikalauja nu
traukti, anot jos, „nusikals
tamą" „Lietuvos jūrų laivinin-

Prezidentas ragina spręsti
Mažeikių „Oruvos" problemas
Vilnius, rugpjūčio 29 d.
(BNS) — Prezidentas Valdas
Adamkus kreipėsi į ūkio mi
nistrą
Valentiną
Milaknį,
prašydamas pateikti veiksmų
planą, kaip artimiausiu metu
bus sprendžiamos su Mažei
kių akcine bendrove „Oruva"
susijusios problemos.
Antradienį prezidento spau
dos tarnyba pranešė, kad V.
Adamkus taip pat prašo ūkio
ministro pateikti
veiksmų
planą, kaip ir kada įmonė at
siskaitys su atlyginimų negau
nančiais darbininkais.
Kaip žinia, praėjusią savai
tę V. Milaknis aplankė nuo
rugpjūčio 8 dienos badaujan
čius „Oruvos" darbininkus.
Tuomet ministras siūlė atlygi
nimų reikalaujantiems badau
tojams pristabdyti veiksmus,
kurie esą jau atliko savo pa
skirtį — atkreipė politikų ir
visuomenės dėmesį.
V. Milaknio vizitas į „Oruvą"
įvyko gamyklos bankroto pro
cedūros išvakarėse. Bankroto
procedūrą paskelbė Finansų

Gedimino Žilinsko Elta; nuotr

ministerija, kuri yra pagrindinė bendrovės kreditorė.
Ūkio ministro teigimu, „Oru
vos" įsiskolinimai jau pasiekė
172 mln. litų. iš šios sumos 17
mln. litų bendrovė skolinga
darbuotojams, kurių dalis pa
likę gamyklą.
Daugiau kaip 50 proc.
„Oruvos" akcijų valdo du jos
vadovai — generalinis direk
torius Artūras Klemanas bei
valdybos pirmininkas Rimvy
das Krolis. Valstybei priklau
so 16 proc. ..Oruvos" akcijų.
„Sodra" jų už skolų įskaitas
yra įsigijusi dar 14 procentų.
„Oruvos" vadovai yra pa
skelbę, jog su Danijos ben
drove pasirašė 40 milijonų litų
yertės kompresorių šaldytu
vams gamybos sutartį ir pava
dino ją stebuklingu.
Ministras. įvertinęs šia su
tartį ir „Oruvos" vadovų pa
žadą nuo parduodamu kom
presorių vertes po 3-4 procen
tus skirti darbuotojų atlygini
mams, apskaičiavo, jog kas
mėnesį darbuotojams butų
mu, dažniausiai tokie išsišo išmokama po 180,000 litų. Tai
kimai padaromi neturint rim reikštų, kad skolų mokėjimas
užsitęstų 9 metus.
tų ketinimų.

kystės" („Lisco") privatizavimą.
Spaudos konferencijoje tre
čiadienį CS paskelbė pareiš
kimą, kuriame valdančiosios
Seimo daugumos bandymas
parduoti paskutinį nepriklau
somos Lietuvos laivyną vadi
namas „nusikalstama veikla".
Centro frakcijos narys Vy
tautas Čepas sakė, kad „Lis
co" dabar turi 35 laivus, bend
rovės turtas vertas daugiau
nei 715 mln. litų, o įstatinis
kapitalas — daugiau kaip 534
mln. litų. Be to, pasak jo, ben
drovė į valstybės biudžetą kas
met sumoka apie 100 mln. litų
mokesčių. Todėl CS nesupran
ta, kodėl pelningai dirbančią,
mokesčius ir dividendus vals
tybei mokančią įmonę ruošia
masi parduoti niekur neregist
ruotam Izraelio ir Danijos su
sivienijimui. Turto fondo duo
menimis, susivienijimas „B.
B. Bredo B. V." registruotas
Olandijoje.
Oficialiai nepatvirtintomis
žiniomis, „B. B. Bredo B. V."
75 proc. 400.74 mln. litų ver
tės „Lisco" akcijų (40 mln.
73.644 akcijas' ketina įsigyti
už 200 mln. litų.
„Vienintelis didelis, galin
gas,
turintis rinką ir gerą
verslą laivynas pusvelčiui ki
šamas į labai abejotinos, nere
gistruotos užsienio kompani
jos rankas", sake V. Čepas.
CS pareiškime teigiama,
kad jei ..Lisco" privatizavimas

Vilnius, rugpjūčio 30 d. Lietuvos ir JAV bendradarbia
(BNS) — Naujasis Jungtinių vimo mechanizmus.
Valstijų ambasadorius Lietu
Lietuvos vadovas džiaugėsi
voje John F. Tefft pareiškė dvišalių santykių dinamiška .
pasitenkinimą gerais valsty plėtra ir teigė, kad būtų sun
bių politiniais santykiais ir ku rasti sritį, kurioje Lietuva
ekonominiu
bendradarbiavi ir JAV nevykdytų bendrų pro
mu.
jektų. Pabrėžęs, kad šian
Trečiadienį, įteikdamas ski dieniniame pasaulyje ekonom
riamuosius raštus prezidentui iniai ryšiai tapo vienu pagrin
Valdui Adamkui, ambasado dinių pažangos variklių, prezi
rius sakė, kad per 10 nepri dentas sake, jog valstybių
klausomybės metų Lietuva prekybos apimtys nuolat au
padarė didelę pažangą, ku ga, o pagal investicijas JAV
riant demokratiją ir rinkos yra vienos pirmaujančių Lie
ekonomiką. Diplomatas pa tuvoje.
brėžė, kad Lietuva ir JAV pa
51-rių metų karjeros diplo
laiko „puikius" dvišalius san
matas
J. Tefft diplomatinę
tykius, o jų tarpusavio bendra
tarnybą
pradėjo 1972 metais.
darbiavimas išsiplėtė į beveik
Jis
yra
dirbęs
Jeruzalėje, Bu
visas politinio, ekonominio ir
dapešte,
Romoje.
Maskvoje bei
socialinio gyvenimo sritis.
Vašingtone.
JAV
Valstybes
de
» Priimdamas ambasadoriaus
skiriamuosius
raštus,
V. partamente J. Tefft dirbo
Adamkus prisiminė, kad liepą Šiaurės Europos reikalų sky
buvo paminėtas Baltijos val riaus direktoriumi ir Sovietų
stybių okupacijos ir aneksijos sąjungos reikalų skyriaus di
J.
nepripažinimo politikos še rektoriaus pavaduotoju.
Tefft.
turinčio
ministro
pa
šiasdešimtmetis. „Ilgus metus
Jungtinių Amerikos Valstijų tarėjo diplomatinį rangą, pa
principine pozicija teikė vilties skiausios pareigos užsienyje
ir pasitikėjimo Lietuvos žmo buvo JAV diplomatines misi
nėms", pažymėjo prezidentas. jos Maskvoje vadovo pavaduo
Jo teigimu, tvirtą transat tojas.
lantinį Lietuvos ir JAV ben
J.
Tefft
nuo
praėjusio
dradarbiavimą ypač sustipri rugpjūčio Vašingtone mokėsi
no prieš dvejus su puse metų lietuvių kalbos ir gilinosi į
pasirašyta JAV ir Baltijos pastarojo meto Lietuvos pro
valstybių
bendradarbiavimo blemas bei jos santykių su
Chartija. V. Adamkaus nuo JAV bruožus. Be lietuvių, jis
mone, šis dokumentas sukūrė kalba italų, prancūzų, vengrų
konkrečius ir veiksmingus ir rusų kalbomis.

Williams Lietuva" pristatė savo
svetaine Internet'e

99

„Williams
International"
dukterinė
bendrovė
.,Williams Lietuva" Internete ati
darė savo svetainę. Svetainės
adresas —; www.williams.lt.
Svetainėje lankytojai ras in
formaciją
apie
„Williams"
veiklą Jungtinėse Amerikos
Valstijose bei tarptautinius
projektus,
kuriuos
vykdo
„Vvilliams International" ben
drovė. Atskira dalis skirta
,,Williams International" pro
jektui Lietuvoje, kurioje pa
teikta informacija apie AB
„Mažeikių nafta", Lietuvos
vyriausybės bei „Williams"
pasirašyto sandorio istorija
bei sandorio apibūdinimas.
Svetainėje taip pat yra visi
,.Williams Lietuva" išleisti
pranešimai spaudai nuo 1998
metų vidurio.
Išsamus nuorodų į kitas Interneto svetaines sąrašas leis
„Vvilliams Lietuva" tinklalapio lankytojams susipažinti

su įvairiomis
pasaulinėmis
naftos ir dujų pramonės orga
nizacijomis bei aktualiausiais
šios pramonės šakos klausi
mais.
„VVilUams" svetaine yra dar
vienas būdas greičiau ir tiks
liau pateikti naujausią infor
maciją Lietuvos visuomenei.
Be to, svetainėje lietuviškai
pateikiama informacija .. "iš
pirmų rankų" apie AVilliams'.
'VVilliams International' ben
droves ir mūsų projektą Lie
tuvoje", — sakė
„YVilliam?
Lietuvos" generalinis direk
torius Randy Majors.
Interneto naršytojai dau
giau su .VVilliams" bei ..VVil
liams Lietuva" susijusios in
formacijos gali rasti ..VVil
liams"
svetainėje
www.williams.com.
..VVilhams International" pus
lapiuose
www.williams.com/
i n t e r n a t i o n a l bei ..Mažeikių
naftos"
svetainėje
nebus sustabdytas, bus užda www.nafta.lt.
rytos dvi laivybos linijos, ir tai
neigiamai atsilieps ne tik Lie
* N u o r u g s ė j o 24 d. v i s a
tuvos biudžetui, bet ir šiose M a ž e i k i ų naftos perdirbimo
linijose dirbantiems žmonėms. įmone bus sustabdyta kapita
Be to, pasak V. Čepo. jei laivy liniam remontui, kurį numato
nas bus parduotas, visi laivai ma atlikti iki spalio vidurio.
atiteks užsienio bendrovėms, Del būsimo remonto ..Mažei
ir Lietuvos vėliava jų bokšte kių nafta" nuo rugsėjo 1 d.
liuose neplevesuos. Centristai rengiasi padidinti
žaliavos
mano, kad tuomet Lietuva iš perdirbimo apimtis, sukaupti
nyks iš pasaulio žemėlapio reikiamą Lietuvos rinkos ap
kaip jūrų valstybė.
rūpinimui bei sutarčių vykdy
CS reikalauja
nutraukti mui naftos produktų kiek).
„Lisco" privatizavimą, kol ne Kapitalinio remonto metu bus
bus paruošta visa įstatymų peržiūrimi ir tikrinami visi
baze, suteikianti galimybę iš įrenginiai bei sistemos.
• Eltasaugoti valstybinį laivyną. Ge
neralinės prokuratūros, Vals
KALENDORIUS"
tybės kontroles ir kitų valsty
Rugpjūčio 31 d^ Izabelė, Raįbinių institucijų prašoma sku
biai ištirti Valstybes turto fon mundn. Raimundas Vilmantas. Vil
manto
do veikos skaidrumą privati
Rugsėjo 1 d.: Burvite. Egidijus.
zuojant strateginius Lietuvos Kigintas. Gytautss įGytisi. Gunda.
objektus.
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„AMERIKOS LIETUVIŲ BALSO" RADIJO
PROGRAMA ŽENGIA I 55-IUS METUS
kiasdešimt penkerių metų su
kaktį švenčiančią „Amerikos
Lietuvių balso" radijo progra
mą, programos bendradarbius
ir talkininkus, radijo klubo
valdybą ir ypatingas ačiū
reiškiamas redaktoriui Ka
ziui Gogeliui už jo nenuils
tamą darbą. Sunku žodžiais
įvertinti viską, kas buvo atlik
ta per tuos ilgus penkiasde
šimt penkerius metus. Be per
traukos paruošta arti trys
tūkstančiai savaitinių prog
ramų, specialios programos
pažymėti istorinius įvykius,
tautines ir religines šventes.
Visus tuos metus ši programa
buvo kvietimas pagalbon Lie
tuvai ir atliko svarbų vaid
menį organizuojant demonstracijas.prisidedant prie Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo. Kiek naktų J u s nemiego
jote, kad „Amerikos Lietuvių
balso" programomis būtų pa
laikoma lietuvybė ir stiprina
ma kova už laisvę. Dėkojame
J u m s , linkime sveikatos ir dar
daug, daug kūrybingų prog
ramų!
Regina Juškaitė
Švobienė
ŠV. A N T A N O
PARAPIJOS CHORO
20-METIS

•' s.

*

LIETUVIŲ TELKINIAI

1945 m. rugpjūčio 12 d. Lie
tuvai Vaduoti sąjungos 6-to
skyriaus susirinkime buvo nu
tarta jsteigti „Amerikos Lietu
vių balso" radijo klubą. Valdy
ba išrinkta ir darbai pradėti.
1945 m. rugsėjo 8 d, Tautos
šventės dieną, Detroito ir jo
apylinkių lietuviai išgirdo pir
mąją Amerikos Lietuvių radijo
klubo programą „Baltic Melodies". J a u daugiau negu pen
kiasdešimt penkeri metai be
pertraukos, kai ši visuomeni
nė ir kultūrinė programa tar
nauja Detroito lietuviams, in
formuodama juos apie lietuvių
organizacijų veiklą, įvykius
savame kieme, Lietuvoje ir vi
same pasaulyje, transliuoda
ma lietuvišką muziką, švęsda
ma t a u t i n e s šventes.
„Amerikos Lietuvių balso"
pradžia buvo sunki — nebuvo
lengva gauti radijo stotį, trūko
lėšų, n e t u r ė t a pakankamai
plokštelių, muzikos. Nepai
sant to, visi šie sunkumai
įveikti, nes buvo entuziazmas,
užsidegimas ne tik Amerikos
Lietuvių radijo klubo ir vado
vybės, bet ir visos visuomenės.
Šio klubo pastangomis buvo
suorganizuota: choras, moterų
sekstetas, vyrų kvartetas, vy
rų oktetas ir dramos sambū
ris. Klubas rėmė sportininkus,
skautus, aktyviai dalyvavo
BALFo 76-to skyriaus veik
loje, ruošdavo koncertus ir ge
gužines.
Per 55 m. keitėsi valdybos,
radijo stotys ir programos pa
vadinimai. 1945 m. — įsteigjmo.. metais, programa pava
dinta „Baltic Melodies" buvo
transliuojama iš WJLB radijo
stoties. 1957 m. Radijo klubas
perėjo į WCHB stotį, Inkster,
MI, ir programa pavadinta
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San Diego, Kalifornijoje, neseniai susibūrusi lietuvių tautinių šokių šokėjų grupe ..Jura" ruošiasi dalyvauti šių
metų Los Angeles ruošiamose Lietuvių dienose.

Newsom (Sandanavičiūtė) yra
pakviesta atidaryti JDienų"
šventę, būti tos šventės
„Grand M a r s h a r .
Jaunuomenė vyrauja šios
šventės ruošoje; LB apylinkė
palaiko stiprų užnugarį, ypač
valdybos pirm. Liuda Avižonienė. J i atsilanko į JDienų"
šventės komiteto posėdžius,
yra to komiteto pirm. Valeri
jos Hale pavaduotoja. Progra
mos direktorius muz. Viktoras
Ralys neretai reikalingas Liu
dos Avižonienės „gero tono"
patarimų, nors būna ir at
virkščiai. Jųdviejų dalyvavi
mas JDienų" šventės ruošoje
j a u daug metų yra daugiariopai svarus ir reikšmingas.
Bendruomenės apylinkės pa
stangų dėka (Laimos Baltrėnaitės rūpesčiu) Los Angeles
miesto piniginė parama čia
kasmet gaivina lietuvybės
dvasią ir priaugančias kartas.
Todėl nei vienam ruošos ko
miteto nariui bei jo savano
riškai talkai negaila pastan
gų, teikiant galimybę nau
jiems jauniems žmonėms savo
sugebėjimais pasireikšti.

Sekmadienį, rugsėjo 24 d.,
Šv. Antano parapijos choras
iškilmingai
paminės
savo
veiklos dvidešimtmetį. Šv.
Mišias aukos šio choro inicia
torius ir globėjas kun. Alfon
sas Babonas. Mišių metu gie
dos choras, j a u 20 metų va
dovaujamas muziko Stasio
Sližio. Giedos keletą negirdėtų
giesmių, joms žodžius ir gai
d a s sukūrė maestro Stasys
Sližys.
„Lithuanian Voice". 1962 m.
Po Mišių parapijos salėje
„Amerikos Lietuvių
balso"
iškilmingoji
dalis. Bus pagerb
programa perėjo į WQRS radi
tas
choro
vadovas-bei
choris
jo stotį. Nuo 1980 m. iki 1996
tai.
Bus
prisiminti
mirusieji.
m. lietuviška programa perduo
ta per WCAR stotį. Nuo 1996 Paskui meninė dalis ir vaišės.
Kviečiami minėjime daly
m. ligi šiol programa perduodama
vauti
visi šio telkinio, kaimy
per WNZK stotį.
ninio Windsoro bei artimųjų
Per 55 m. Amerikos Lietu
vietovių lietuviai, ypač muziko
vių balsui" dirbo visa eilė
Stasio Sližio chorų: Birutiecių,
programos redaktorių: Harry
jaunimo, Šv. Petro parapijos,
Aronas Kapturauskas, Char
Ansamblio ir kitų buvusių vie
les Walls, Rapolas Valatka,
netų choristai.
Helen Stankutė-Rauby, Valen
Rugsėjo 24-ąją susirinkime
tinas Saladžius, Jonas Kriš
visi
kas galime į mūsų visų
čiūnas, Kazys Gogelis, Stasys
pirmuosius
dvasinius namus,
Garliauskas, Antanas J a n u 
kurių
dvasia
tokia pat tvirta,
žis, Rožė Ražauskienė, Rimas
lietuviška,
kaip
ir jos pirmojo
Korsakas, Jonas
Urbonas,
klebono
dr.
kunigo
Igno BoJuozas Leščinskas, Albertas
reišio
laikais.
Misiūnas. Nuo 1986 m. liepos
Bilietus (kaina 15 dol. as
mėn. iki šiol programą reda
guoja Kazys Gogelis. J a m tal meniui) galima įsigyti pas cho
kina jaunimas, studentai, tiek ristes sekmadieniais po Mišių.
vietiniai, tiek neseniai iš Lie Dėl smulkesnių informacijų
prašome kreiptis į Stefaniją
tuvos atvykę.
Kaunelienę, tel. 313-421-4132.
Dabartinę „Amerikos Lietu
Visi maloniai kviečiami daly
vių balso" radijo klubo val
vauti.
dybą sudaro jaunoji karta, pir
Šv. A n t a n o parapijos
mininkaujant Linui Orentui.
choras
Valdybos nariai: vicepirminin
kas ir programos redaktorius
LOS ANGELES, CA
— Kazys Gogelis, vicepirmi
ninkas — Manvydas Šepetys,
sekretorė — Ingrida Laurinai
TRADICINĖS
tienė, iždininke — Regina J a „LIETUVIŲ D I E N O S "
nukaitiene; revizijos komisija
Lietuvių Dienos Los Ange
— Vida Orentienė, Vilija Idzeles,
C A, kasmet vyksta Šv.
lytė ir Virgia Šimaityte; direk
Kazimiero
parapijos patalpo
toriai — Valdas Piestys, Regi
na Ju.škaite-Švobienė ir Vytė se, spalio mėnesio pirmąjį sa
Snapštyte: nariai — Deivydas vaitgalį. Ta JDienų" šventė at
Čekuolis. Marius Laurinaitis. skleidžia rudens pradžią ir
Romas Zableckas ir Raminta tradiciją švęsti metų derlių.
Kaskart kitoniškai tą iškilmę
Vilkienė.
Neseniai gražus kasečių rin „Dienų" rengėjams norisi su
kinys nuo 1986-2000 m. buvo rengti. Ir šiais metais tie šau
pasiųstas Lituanistikos tyri nūs rengėjai, su Lietuvių
mo ir studijų centro archyvui, Bendruomenės apylinkės pa
vadovaujamam dr. Jono Rač galba, pasirinko šūkį lituanis
tinės mokyklos šlovei. Ilga
kausko, Čikagoje.
Sveikinant šią svarbią pen metė mokyklos vedėja Marytė

JDienų" šventės programoje
matysime vieną naujausiųjų
tautinių šokių šokėjų grupę
.Jūra", susibūrusią naujoje
LB apylinkėje, San Diego pa
jūrio mieste. Taip pat iš Seattle yra laukiamas ansamblis
„Lietutis". Šalia vietinio losangeliškio „Spindulys" šokė
jų, kurie yra mūsų miesto pa
žiba, tautinių šokių menas
tebėra gyvas ir žavus, visada
laukiamas, giliai vertinamas.
Šiais metais vėl vyks J j e t u vių dienų" pokylis šeštadienio
vakare (paskutinę
rugsėjo
mėn. dieną) šauniame Glendale
Hilton viešbutyje, esančiame
ne per toliausiai nuo šv. Kazi
miero parapijos. Pokyliui va
dovaus stipri lietuviškos ant
ros kartos atžalėlė Audra Nelsaitė-Narbutienė,
auginanti
tokioje pat dvasioje ir trečiąją
kartą. Audra Narbutienė kvie
čia, gražia savo žodžių kalba,
kurios ji išmoko iš savo tėvelių
ir lituanistinėje mokykloje:
„Atvykite į puošnų (Lietuvių
Dienų) balių, rašo ji — pa
sidžiaugti programa su JDainavos" ansamblio vyrų oktetu,
skania vakariene, smagiu or
kestru ir, svarbiausia, gerais
draugais!"
Belieka palinkėti, tokį kvie
timą įsiskaičius, geros laimės
visiems. Esate maloniai kvie
čiami atsilankyti!
S t a s ė V. P a u t i e n i e n ė

NEW YORK, NY
LK. RELIGINĖS ŠALPOS
POPIETĖ
Lietuvių Katalikų religinės
šalpos popietė sekmadienį,
rugpjūčio 6 d., vyko Apreiš
kimo parapijos salėje. Brooklyne, tuojau po 10 vai. lietu
viškų Mišių. Svečių atsilankė
arti 50. Visi skaniai užkando,
atsigaivino šaltais gėrimais,
kava ir įvairiais gardumynais.
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2nd by the Lithuanian Cathohc Preas Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629-5589.
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Metams
1/2 metų
3 mėn.
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
Kanadoje'ir kitur
(U.Š.) $115.00
$65.00
$45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
Kanadoje ir kitur (U.Š.) ..'™
!..!!... $65.00
$50.00
$38.00
Užsakant \ Lietuva;
Oro paštu
$500.00
$250.00
Reguliariu paštu
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00
Vyriausia redaktore - Danute Biadokaenė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras R i i s e U s
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija ui skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
>
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tei 775-229-9965
Valandos pagal susitarimą

ARASŽUOBA,M.D.
Praėjusių metų Los A n g e l e s Lietuvių dienų meno vadovui muz. Viktorui
Raliui įvertinimo pažymėjimą u ž puikų tautinio m e n o pristatymą įteikia
Los Angeles miesto savivaldybės meno skyriaus atstovas.
N'uotr. V . Š t o k o

Buvo proga įsigyti laimėji
mams bilietėlių ne tik pagrin
dinei LKRŠ loterijai, bet ir
„mini" loterijai, kurioje buvo
daug vertingų laimikių. T a r p e
laimėtojų buvo ir svečias kuni
gas Petras Smilgys, k u r i s va
saros metu talkina Apreiš
kimo parapijoje. J i s buvo vie
nas iš laimingiausių — lai
mėjęs net 4 dovanas. Po skam
bių lietuviškų dainų „mini"
loterijos, įvyko LKRŠ pavasa
rio/vasaros vajaus užbaigimas,
ištraukiant keturių laimėtojų
pavardes. 750 dol. — Lillian
M. Benesevich, Waterbury,
CT — dovana Dainiaus Glodo
iš Worcester, MA; 500 dol. —
A. J. Kriščiūnas, Osterville,
MA — anoniminė dovana; 250
dol. — G. J. St. J o h n , Dearborn, MI — dovana Kirkylos ir
Remėzos kompanijos iš Manhasset, NY: 100 dol. — R u t h
M. Dauper, St. P e t e r s b u r g , F L
— dovana Dainos ir Tomo Matusaičių, Chicago, IL. Nuošir
džiai dėkojame visiems, kurie
prisidėjo pne Šio vajaus, ypač
tiems, kurie skyrė pinigines
laimėjimams d o v a n a s . Šie as
menys skyrė d o v a n a s „mini"
loterijai: Z. J a n k a u s k a i t ė , V.
Matusaitier.e, M. Klivečkienė,
V. Šližienė. G. S t a n k ū n i e n ė ,
V. Steponis. o I. P r . Gvildžiai,
V. A. Jankauskai, M. B. Kumet, A. P. Petraičiai, O. Povi
laitytė, J. Senken, P . ir V. Sidai nuoširdžiai talkino, kad
popietė gražiai ir nuotaikingai
praeitų. LKRŠ j a u n u o 1961
m. remia Lietuvos katalikų
Bažnyčią ir jos įvairias orga
nizacijas. Jūsų d ė k a t a p a r a 
ma tęsiama ir toliau.

Ne tik gėrėsimės gražiabal
sių vyrų skambiomis daino
mis, bet ir akordeonistas Ro
mas D r a z d a u s k a s iš P u t n a m o
linksmins dalyvius smagios
muzikos g a r s a i s .
Pietus g a m i n a rėmėjos. Jos
puikios šeimininkės ir visus
svečius pavaišins, o atvyku
sios seselės vaišes praturtins
lietuviška r u g i n e duonele ir
pyragais.
Tai p i r m a s renginys prade
d a n t rudens k u l t ū r i n ę veiklą.
Bus malonu visiems susitikti,
pasidalinti praleistos vasaros
įspūdžiais ir paremti seselių
vienuolijos d a r b u s , kurių jos
turi apsčiai n e tik Amerikoje,
bet ir Lietuvoje.
Rengėjai, ypač rengėjos, nes
jos daugiausia dirba, nieko
kita iš J ū s ų neprašome, tik
pakvieskite draugus, pažįsta
mus ir patys atvykite į šį
gražų renginį ir visi kartu su
seselėmis šventiška nuotaika
maloniai praleisime sekmadie
nio popietę.
J . M.
CLEVELAND, OH
IŠ RENGINIŲ
KALENDORIAUS
R u g s ė j o 10 d., sekmadienį.
11:30 vai. ryto LB Apylinkės
valdyba Dievo Motinos parapi
jos svetainėje pagerbs XI Lie
tuvių tautinių šokių Toronte
— 2000 šventės vadovus ir 40

AKIŲ UGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 816-741-3220

UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
4149W.63rd. St.
Tel. 773-735-7709

studentų — veteranų grupių
šokėjus. Vadovai: veteranų —
Eglė Laniauskienė, studentų
— Renė Motiejūnaitė — Booth
ir muzikos vadovas Rimas Bi
liūnas.
R u g s ė j o 22 d., penktadieni,
pietūs 6:30 v.v. German-American Cultural Center-Lenau
Park, 7370 Columbia Road,
ruošiami kasmet pagerbti iš
kiliuosius visuomenės dar
buotojus. Šiemet bus pagerbti
aštuoni asmenys, tarp jų JAV
sen..George V. Voinovich, kun.
Gediminas Kijauskas, SJ. Pie
tų — šventės vadovas Ted
Henry iš WEWS TV 5 stoties.
Pagerbimo pietus ruošia In
ternational Service Center,
kurio vykdomasis direktorius
yra Algis Rukšėnas. Pietų kai
na 30 dol. asmeniui. Pagerbia
mos žinomos Clevelando as
menybės, talkinančios Tarp
tautiniam centrui, įkurdinant
naujausius amerikiečius —
imigrantus.
Rugsėjo 15 d., 7 v.v. Dievo
Motinos parapijos auditorijoje
„Trijų tigriukų" — vaikų iš
Vilniaus ,Ąžuoliuko" choro.
Juos koncertams pakvietė LB
Kultūros taryba. Koncertą
rengia „Gija'.
S p a l i o 7-8 d. Lietuvių die-

EUGENE C. DECKER DOS, P.C.
4647 W. 103 S t , Oak, Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hfckory HBs. IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzįe Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 778471-3300
DR L

PETREMS

DANTLĮ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL

1 mylia į vakarus nuo Harfem Ave.
TeL (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
nos ir „Dirvos" 85 metų su
kaktis. Šeštadienį, spalio 7 d.
6:30 v.v. „Spaudos balius" Lie
tuvių namuose. Stalus po 10
asmenų rezervuoti 'pas Vikto
rą Šilėną, tel. 216-531-8207.
Kaina 35 dol. asmeniui, moks
leiviams — 20 dol.
Spalio 8 d., sekmadienį,
9:45 v. r. vėliavų, pakėlimas
prie Laisvės paminklo, 10 vai.
r. Mišios Dievo Motinos šven
tovėje. Gieda „Exultate" cho
ras, vad. muz. Rita Čyvaitė
Kliorienė. 11:30 — Akademija
ir paroda parapijos salėje.
Rengia LB Clevelando apylin
kės valdyba ir „Vilties" drau
gija.
Spalio 21-22 d. — Ateiti
ninkų šeimos šventė. Rengia
.Ateities" klubas. .
L a p k r i č i o 11-12 d . — M
K. Čiurlionio 125-jų metinių
šventė. Lapkričio 12 d. sekma
dienį, koncertas Seyerance sa
lėje.
V.R.

Vida J a n k a u s k i e n ė

WORCESTER, MA
KONCERTAS I R P I E T Ū S
Marijos Nekalto Prasidėjimo
vienuolijos P u t n a m e rėmėjai
š.m. spalio 1 d., sekmadienį, 1
vai. p.p. Maironio P a r k o di
džiojoje salėje rengia koncertą
ir pietus.
Koncertą atliks „Vyrų seks
tetas" iš Bostono, žinomas ne
tik Naujoje Anglijoje, bet už
jos ribų siekiantis n e t Čikagą
bei Kaliforniją, o m ū s ų lietu
vių telkinio jie dažni svečiai ir
visiems gerai pažįstami. Va
dovė Daiva Navickienė.

.I.mni.iii^M II ..Spindulio" ;<nsniul)lin šokėjai pr:idedn tradicinę Los Angeles I.iptuvių dienų Svenu;
Nuotr V. Š t o k o

i

judėjimą reikia išplėsti po visą
Ameriką. Per ALT skyrius, jei
gu nors jų dar yra, per įga
liotinius, net ir per JAV LB
apylinkes. Manau — tokiam
svarbiam reikalui padėti jų
BRONIUS NAINYS
valdybos tikrai neatsisakytų,
Ir atrodo, kad Amerikos Lie anglų kalba, daugeliui mūsiš nors ir ALT kviečiamos. Šalia
tuvių taryba (ALT) pasiryžusi kių bus nemiela, nesmagu, to, Čikagoje judriai veikti turi
jį dirbti. Praėjusį rudenį per dažnai ir per sunku, ir ... jie ir patys ALT vadovai. Įstaiga
sitvarkiusi, išsirinkusi naują nieko nedarys. Iš „Draugo" turi būti atidaryta kasdien
valdybą, pirmininkaujamą ad nurašytą tekstą siųsti faksu nuo aušros iki tamsos ir teikti
vokato Sauliaus Kuprio, Tary — kur tą faksą rasi? Prieina paslaugas panorėjusiems per
ba per pusmetį parodė, kad miausią priemonė — laiškas. ją pasiųsti laišką ar faksą. Už
JAV lietuvių politinis darbas Kai kas gal jį ir parašys. Ta tai siuntėjas atsilygintų.
padėti Lietuvai jai aiškus, tik čiau irgi ne taip lengvai. NeO rimtam darbui, tokios, vi
roviškas, naudingas ir noriai užmirškim — daugiausia to sose JAV veikiančios, sąran
atliekamas. Prieš porą savai kius laiškus rašo pati vyriau gos ALT labai reikia. Juk ne
čių ALTą užklupo sunkus už sioji mūsų karta, nedaug iš jų tik tas vienas darbas jos ran
davinys: JAV Kongresas atsi vartoja rašomąsias mašinėles, kų laukia. Jų bus daug ir sun
sakė patvirtinti jo paties o dar mažiau — kompiuterius. kių. Jeigu ir pasiseks tuos 20
anksčiau numatytą 20 mili Nurašyti anglišką tekstą ran milijonų atsikovoti, Lietuvos
jonų dol. paramą Baltijos val ka, pavargusiu rankraščiu, kelias į NATO dėl jų nei pa
stybių karinėms pajėgoms atidžiai stengiantis neprivelti lengvės, nei pagreitės. Pas
stiprinti. ALT nutarė nepasi klaidų...
kiausių kelerių metų patyri
duoti ir pradėjo kovą Kongre
Ne taip daug savanorių ir mas byloja, kad JAV valdžios
so sprendimui pakeisti. Sku tokio amato imsis. O jeigu nusiteikimas tam keliui nebu
biai paruošė veiklos planą, as laišką pilietis ir parašys, kam vo toks palankus, kokį Bend
meniškais laiškais ir viešais jį siųsti? „Drauge" išspausdin ruomenės vadovai ir dabartinė
skelbimais — „Draugo" skaity tame atsišaukime nurodyti 29 Lietuvos valdžia mums piešė.
tojai tikriausiai jį pastebėjo klausimą svarstysiančio komi Clinton kurta JAV - Baltijos
per visą puslapį išspausdintą teto nariai: 14 iš Atstovų rū valstybių „partnerystė" jau
penktadienio, rugpjūčio 25- mų, 15 iš Senato. Iš atsišau buvo ženklas, kad tiems kraš
tos, laidoje — pranešė jį visuo kime pateiktos prašomos atsa tams ieškomas kažkoks NATO
menei ir pakvietė JAV lietu kyti anketos atrodo, kad laiš pakaitalas. Iš atviresnių JAV
vius jį vykdyti. Seniai apie ką siūloma siųsti „savam se politikų, o ypač iš jų patarėjų,
tokį sujudimą aplamai politiš natoriui/valstybės atstovui". dažnokai praslysdavo šiam
kai apsnūdusi, tik politikuo
Lietuvos siekiui nepalankios
jančių vadovų tuščia savigyra Gyvenu Lemonte, IL, ir sąraše žinios. Oficialūs pareigūnai
maitinama, mūsiškė visuome nė vieno „mano" nėra. Ar tada tik skatino ruoštis, ramindami
nė bebuvo girdėjusi, tad kyla man jau nieko nedaryti? O jei gyrė pasiruošimo eigą, bet iš
klausimas, kaip ji į tai atsi gu aš visgi noriu į tą veiklą sisukinėdavo klausiami, kada
lieps. O atsiliepti būtina. Ir įsijungti, į kurį iš tų 29 turiu jiems to pasiruošimo užteks.
nedelsiant. Dirva jos veiklai kreiptis? Pasirinkti kurį no Įžvalgesnių JAV lietuvių apie
paruošta, laiškuose ir viešuose riu? „Klaidingas adresas sir tokią JAV politiką priminti,
skelbimuose darbas nurody citizen" — esu gavęs atsaky tikrovei užsimerkę Lietuvos
tas: kiekvienas asmuo papra mą. „Skambink savo senato vadovai pykdavo, priminėjus
šytas telefonu, faksu arba riui". O gal laiškus „varyti" vi neišmanėliais, net maskvilaišku kreiptis į atitinkamą siems 29-niems? Kažin ar ir niais apšaukdavo. Žinoma,
JAV Atstovų rūmų narį arba uoliausias talkininkas pano prie tokios jų nuotaikos palai
senatorių ir reikalauti „nu rės taip terliotis? Todėl ar to kymo prisidėdavo ir kai kurie
brauktus" 20 milijonų dol. plano sumanytojams jo vykdy išeivijos vadovai, siekdami
Baltijos valstybių paramai mo būdo nereikėjo kruopščiau Lietuvoje pasiblizginti savo
grąžinti. Duoti reikalavimų apmąstyti? Iš sąrašo atrodo, pačių išsigalvotais laimėjimais
tekstai ir tą klausimą dar kar kad daugumas komitetą suda Vašingtone, ypač tuščiažo
tą nagri nėsiančio Kongreso rančiųjų Atstovų rūmų narių džiaudami nieko nereiškian
komiteto narių vardai, pa ir senatorių yra iš tų vietovių, čiuose niekam nereikalingos
vardės, telefonų, faksų nume kur lietuvių mažai, todėl, tik . JAV LB — Lietuvos Seimo
riai, laiškus rašantiems — „saviems" rašant, nauda gali komisijos posėdžiuose. Nejau
Kongreso adresas. Atrodo vis būti visiškai menka. Ar klau gi visi tie politikai nenorės at
kas, ko reikia norinčiam ALTo simą svarstysiantis jungtinis simerkti ir po JAV Kongreso
prašymą patenkinti, ir logika komitetas neturi kokio nors patarėjų grupės paskiausios
sakytų, kad plano sumanyto pirmininko, koordinatoriaus, viešnagės Vilniuje ir jos vado
jai savo dalį atliko ir ramiai ar bent sekretorės, ir mūsų vo Philip Petersen nedvipras
gali laukti telefonų skambu visą „triukšmą" ten būtų gali miško „spėjimo", kad Lietuvos
čių, faksų, laiškų tvano Kong ma nukreipti? Tada „savus" priėmimas į NATO gali užsi
reso rūmuose ir to subruzdimo turintieji galėtų į juos kreip tęsti. O holocoust priminimas
rezultatų. Tik ar tikrai jie tis, o visi kiti savo nuomones vėl liudija, kad daug, o gal ir
galėtų siųsti į kokį nors vieną
bus?
bendrą tašką. Gal dar ne vėlu lemiančios, reikšmės turės po
litinės sąlygos.
Jeigu tokia logika ALTas tą reikalą pataisyti?
vadovausis, galvą dedu ant
Tačiau vangi mūsų visuome
Šį rudenį kartu su Lietuvos
kaladės — nieko nebus. Tik nė daug uolumo ir tokiu atve Seimu rinkimai vyks ir Ameri
labai mažai kviestųjų atsi ju neparodys. Patikimesni re koje, pakeisdami visą JAV va
lieps. Iš patirties žinome, kad zultatai būtų, jeigu ALT, suor dovybę. Amerikos lietuviai, o
tokiems uždaviniams mūsų ganizavusi talkininkų tinklą ypač respublikonai,
tikisi
visuomenė vangi. Imk tele lietuvių telkiniuose, pati rink Bush laimėjimo, o kartu su
foną, skambink į senatoriaus tų parašus, pasinaudodama juo — ir palankesnės politikos
įstaigą, žaibo greičiu neaiškiai susirinkimais, susibūrimais, Lietuvos keliui į NATO pas
tratančiai ir tave sunkiai su prieš ir po pamaldų, koncer partinti. Neseniai „Drauge"
vokiančiai sekretorei parai tuose, gegužinėse ir visur ki BNS agentūros buvo aptartas
džiui „spell" savo vardą, pa tur, kur tik lietuviai į būrį su Bush laiškas JAV LB Krašto
vardę, adresą, kongreso dist- simeta. Ta kryptimi jau šiek valdybos pirm. Narušienei, jo
riktą. aiškink, ko nori, skaityk tiek buvo judama respubliko- pasisakymą kreipiant Lietutekstą daugeliu atvejų laužyta nų gegužinėje Lemonte, bet vai naudinga linkme ir Naruniais, kun. Astijus Kungys,
OFM, su grupe Pranciškoniš
kosios jaunimo tarnybos tal
kininkų vedė konferenciją
Nr.12
apie šventąjį Raštą, susitaiky
Tfainys „
,.
mą ir Jėzų Ostijoje. Tai buvo
pamokslui,
mėlynos
spalvos
Koordinatorė ypač
vaidybinėmis scenomis ilius
Kongreso
kepures.
Suėję
į
pažymėjo sistemingą pasiren
truotas mokymas, vaizdžiai de
gimą kongresui Šiaulių vysku Santaką, vaikai, burdamiesi
monstruojant, kaip galima
pijoje. „Bažnyčios žinioms" ji apie savo vyskupijos vėliavą,
įkristi į dėžėje uždarytą nuo
susėdo
pievoje.
Vienas
Vaikų
taip pat sakė, kad itin aktyvūs
dėmę ir kas gali iš to išgelbėti.
buvo katechetai Panevėžio šventės akcentų buvo didžiulė
Prieš Mišias vaikai pakartojo
iš
šiaudų
surišta
paukštė,
sa
vyskupijoje. Pasirengimo Eu
išmoktas giesmes ir animacivotiškas
balandis.
Santakoje
charistiniam kongresui laiko
jas, papildydami giedamų žo
buvo
daugybė
būreliams
pa
tarpiu ses. Pranciška, OSF,
džių turinį judesiais. Šv. Mi
vaikam* paraše aštuonis laiš rengtų palapinių, stovėjo ka
šių koncelebracijai vadovavo
reivių
lauko
virtuvės.
Čia
jų
kus p*r Eucharistinį kongre
ir pamokslą pasakė vyskupas
jau
laukė
ir
juos
pasveikino
są, kurie bodavo platinami
Eugenijus Bartulis. Viena iš
sesuo
Pranciška,
OSF.
Sveiki
per vyskupijų koordinatorius,
svarbių Kongreso naujovių
nimo
žodį
tarė
arkivyskupas
taip pat skelbiami laikraštyje
buvo tai, kad jam buvo pa
Sigitas
Tamkevičius.
Jis
dėko
„XXI amžius". Paskutiniame
rengta Romoje patvirtinta spe
jo
vaikams
ir
jų
vadovams
už
laiške prieš Kongresą ses.
ciali vaikams skirta Mišių li
gausų
dalyvavimą,
kvietė
būti
Pranciška ragino vaikus atlik
turgija. Vaikų liturgijos teks
ti išpažintį, kad tyromis širdi atidžius ir dėmesingus vienas
tus redagavo kun. dr. Mindau
kitam.
Vaikų
vardu
ganytojui
mis galėtų dalyvauti šventėje.
gas Puidokas. Rengiant lietu
buvo
įteiktas
didžiulis
saldai
Vaikų dienos renginiams tal
nis, papuoštas kongreso sim viškąją vaikų liturgiją, remta
kino apie 150 savanorių.
si kun. Antano Saulaičio, SJ,
Užsiregistravę vaikai gavo bolika.
11 vai. vaikams, ant pievos parengtu rinkinėliu, naudotu
dalyvio pasą, bilietus į būre
darbuojantis išeivijos jaunimo
lius ir lipdukus, numatytus užkandžiaujantiems sumušti

DABAR JAU REIKIA RIMTO
DARBO

LIETUVOS II EUCHARISTINIS
KONGRESAS

DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 31 d., ketvirtadienis

Danutė Bindokienė

Važiuoja seselė
dolerių, dolerių...
Prieš daugiau kaip pusšimtį ir Vidurio Europos kontraban
metų Lietuvoje buvo išleista dos keliu įvežama per 300,000
knyga „Baltosios vergės". jaunų moterų. Nors ne visos
Nors mums, mažamečiams jos priverčiamos tapti prosti
vaikams, vos sugebėjusiems tutėmis, tačiau tik nedidelė tų
raides į žodžius sudėlioti, kny nelegaliųjų imigrančių dalis
ga buvo sunkiai suprantama, randa užsienyje geresnį gyve
mamos reakcija, radus beskai nimą. Vien Čekų Respubli
tant, knygą padarė atmintina. koje, kur prostitucija yra lega
Romano tema — jaunos, lizuota ir viešieji namai (jų
naivios merginos, suviliotos respublikoje veikia per 600)
įdomaus, gerai apmokamo valdžios leidžiami, šiuo metu
darbo pažadais, išvežamos iš „darbuojasi" daugiau kaip
savo gimtinės tragiškam liki 20,000 moterų. Didžioji jų da
mui. Užuot pelningo, malo lis — nelegaliai atvežtos. Ne
naus darbo, jos uždaromos į seniai Ukrainos vidaus rei
prostitucijos namus, kur vi kalų ministerija išsitarusi,
siškai nužmoginamos be jokių kad iš 400,000 moterų ir mer
Da barti nis ALTo pirmininkas Saulius Kuprys (kairėje) ir ALTo atstovas galimybių iš tų baisių sąlygų ginų, kurios išvyko iš savo
Washington, DC, Algis Rimas.
ištrūkti. O ir tos, kurioms tėvynės po nepriklausomybės
kažkaip pavykdavo išsigelbėti, atkūrimo, dauguma pakliuvo į
į normalų gyvenimą jau nie „prostitucijos verslą".
šienei priskiriant jo išrūpiniLIETUVOS KOLPINGO kuomet negalėdavo grįžti —
Anksčiau viešuosiuose na
mo nuopelnus. Iš atpasakoto
DRAUGIJOS VEIKLA
sužalotos
ir
siela,
ir
kūnu.
muose
klientus daugiausia
turinio matyti, kad tokį pat
„aptarnaudavo"
filipinietės,
Kaip
toli
tas
ramus
provin
laišką gavo ir JAV lietuvių res
Krikščionybės jubiliejui pa cijos gyvenimas antrojo Lietu tailendietės ar kitų Azijos
publikonų pirm. Jonas Urbo
minėti Lietuvos Kolpingo vos nepriklausomybės de kraštų moterys. Dabar jas
nas. Man tas laiškas toks ža
vus visgi neatrodo. Kad nebū draugija liepos 7-9 d. surengė šimtmečio pabaigoje atrodė pakeitė slavės, bet jų tarpe
čiau įtartas kokiu nors ten maldingą kelionę po Žemai nuo knygoje aprašomos šiur yra nemažai ir iš Baltijos
dencingumu, to laiško svar tiją. Žemaičių Naumiesčio paus „baltųjų vergių" likimo! kraštų.
Europos Sąjungos šalys
biausią skirsnelį pateikiu čia Kolpingo šeimos narių or Ir kaip liūdna, kai dabar vis
originalia anglų kalba. Kan ganizuota kelionė prasidėjo dažniau žiniasklaida pateikia jaučiasi kone bejėgės prieš šį
didatas į prezidentus G. W. penktadienio popietę malda Ž. faktus, kad toji anuometinio naujausios „vergų prekybos"
Naumiesčio bažnyčioje. Lan autoriaus fantazija jau tapusi antplūdį, nes jo sustabdyti iki
Bush rašo:
J. believe that the enlarge- kytasi Tytuvėnuose, Vytoga- tikrove — galbūt baisesne, šiol nepavyko. Iš tikrųjų nepa
ment of NATO to include loje — lakūno S. Girėno tė kaip bet kokiame literatūri vyko net jo sumažinti. Mano
ma, kad veiksminga priemonė
other nations with democratic viškėje, Bijotuose — D. Poškos niame veikale aprašyta.
būtų švietimas, kai jaunoms
Nors
kalendoriai
šiuos
me
values, pluralist political sys- gimtinėje. Vienas pagrindinių
merginoms ir moterims tiks
tus
žymi
2000
skaičiumi,
tad,
tems and free market econo- maldingos kelionės tikslų.
mies should continue. I also buvo aplankyti Šiluvos baž rodos, ir šiokia tokia pažanga liai apibūdinami tikslai, meto
believe thąt the development nyčią ir koplyčią. Ž. Naumies — bent krikščionybės įtakos dai bei pavojai, su kuriais ten
of a demccratic and stable čio šv. Arkangelo Mykolo baž paskatinta — galėjo būti pa ka susidurti, „siekiant to auk
Russia is in the interest of all nyčioje kun. Zenonas Degutis daryta, bet prekyba vergais sinio obuolio svetimuose kraš
of Europe, aad we do not see maldingos kelionės dalyviams toli gražu neišnykusi. Galbūt tuose ir patikint saldžiais
pastarojo dešimtmečio laiko- žalčio pažadais".
Russia as an enemy. But Rus
aukojo šv. Mišias. Kolpin- I tarpiu ji net pagyvėjusi.
Kai kas tvirtina, kad pros
sia mušt never be given veto
giečiai Telšiuose taip pat I Šalia narkotikų ir ginklų titucijos legalizavimas suteik
over ęnlargįment".
aplankė jubiliejinę Šv. Antano kontrabandos, geriausias ver tų valstybėms tam tifcrą kon
Vartykite^ tą pastraipą, kaip Paduviečio katedrą ir susitiko
slas visokiems apgavikams ir trolę, kuomet visos „darbuo
išmanote, bet Lietuvos įstoji su Telšių vyskupu, meldėsi
žmonijos padugnėms yra pre tojos" būtų apgyvendintos
mą į NATO nedviprasmiškai Kryžių kalne, ėjo Kryžiaus ke
kiavimas „baltosiomis vergė sveikatos įstaigų bei teisė
remiančio Bush pasisakymo lią Žemaičių Kalvarijoje.
mis". Metodai tie patys: jau saugos kontroliuojamose vie
neišskaitysite. Tai tik politinis
Gegužės 12-14 d. Troškū nos, patrauklios merginos pri tose. Tačiau vengiama kalbėti
jaukalas, kurį kiekvienas gali
kalbinamos vykti į svetimą apie moralinius klausimus
aiškinti kaip nori, bet žodžiai nuose, Kolpingo švietimo ir
kraštą, kur jų laukia „medaus arba pagaliau „klientūrą", be
J. believe... should" Lietuvai kultūros centre, vyko tęstinis
ir pieno upės, pelninga karje kurios visas „verslas" suirtų.
seminaras
krikščioniškojo
so
daug vilčių neduoda. Iš de
ra ir įdomus gyvenimas". Ka Kaip ir šiapus Atlanto, dažnai
cialinio
mokymo
temomis.
Bir
mokratų kandidato Al Gore
dangi tėvynėje dažna neranda baudžiamos prostitutės, bet jų
želio
1-4
d.
kolpingiečiai
daly
dar nieko negirdėjom, tačiau
geresnio darbo, gyvena skur „klientai" nesodinami nei į
vavo
Lietuvos
II
Eucharisti
vargu ar jo politika mums bus
džiai, nenumatydama geres kalėjimus, nei neturi mokėti
niame
kongrese.
Birželio
9-11
geresnė negu Clinton puose
nės ateities, susigundančių piniginių baudų. Kai pasi
lėta. Todėl kiekvieno iš jų lai d. Troškūnuose buvo sureng
gražiais pažadais visuomet at taikė, kad kai kuriose vie
mėjimo atveju mūsų padėtis tas seminaras tema „Projektų
siranda. Net ir dabar, kai jau tovėse patys gyventojai pra
nesikeičia. O ją savo naudai rašymas ir finansavimo paieš
pakankamai ne viena „grį- dėjo ieškoti veiksmingų būdų
ka".
Jame
dalyvavo
Kolpingo
pakreipti, ypač kita kryptimi
žusioji" pasidalino savo išgy savo apylinkėse sustabdyti
šeimų
nariai
bei
Švietimo
ir
ir Kongresui sukant, reikia la
venimais ir patirtimi, visuo prostitučių „veiklą" ir pradėjo
mokslo
ministerijos,
Baltijos
bai daug rimto ir ilgo darbo.
met kažkas pasako: „Taip skelbti rastų „klientų" pavar
Ar naujai persitvarkiusi ALT — Amerikos partnerystės prog
man tikrai neatsitiks. Aš gud des, norinčių pasinaudoti to
ramos,
Jungtinių
Nyderlandų
jau tikrai pasiryžusi jį orga
resnė, į tokias pinkles nepa mis „paslaugomis" bematant
nizuoti ir vykdyti? Nenuvilkit. fondų bei Švietimo kaitos fon
do atstovai. Seminaro daly kliūsiu..." Bet vis tik pakliūva. sumažėjo.
Š.m. rugpjūčio „The Econoviams taip pat buvo pristatyta
Kaip gaila, kad panašiuose
mist"
žurnalas jau eilinį kartą straipsniuose vis dažniau mi
Žemės
ūkio
ministerijos
prog
* Statistikos d e p a r t a m e n 
to duomenimis, šiemet pir rama SAPARD. Liepos 10-17 rašo apie „prekybą moterimis" nimos ir lietuvaitės. Nejaugi
mąjį pusmetį Lietuvoje pasta d. Ignalinos Kolpingo šeimos („TrafTicking in women. In the jos tokios naivios, nejaugi dėl
tyta 15 proc. mažiau butų nei nariai kolpingiečiams organi shadows"). Tik apytikriais ap dolerio sesė-geltonkasė visko
skaičiavimais, kasmet iš Rytų atsisakytų?
pernai tokiu laikotarpiu. (Eitai zavo užsienio kalbų stovyklą.
Komuniją priėmė apie 3,000 vaikų giesmės kūrimas, Lietu Neturtingiems vaikams buvo
stovyklavietėse. Vyskupas Eu
genijus Bartulis pamoksle ra vaikų. Negalėjusius jos priim vos vaikai rašo Šventajam „išlydėtas" žaislų autobusiu
gino vaikus dalytis žaislais, ti, kunigai laimino kryžiaus Tėvui, krikščioniški žaidimai. kas. Aukoti žaislus sesuo
duona ir meile. Per registra ženklu. Pasibaigus Mišioms, Nors buvo planuota vaikams Pranciška ragino vaikus laiš
ciją gautus lipdukus vaikai vaikai išsirikiavo prie Vytauto pasiūlyti dalyvauti dviem ku dar prieš Kongresą. Į dan
klijavo vieni kitiems ant daly Didžiojo jėgerių bataliono lau srautais pasirinktinai dviejuo gų kilo vynuogių kekėmis
vio paso. Nuo lipdukų likę po ko virtuvių ragauti kareiviš se būreliuose, galimybės leido surišti balionai, į vandenį bu
pierėliai buvo surinkti į pin kos košės. Po pietų, lydimi pasitenkinti vienu būreliu. vo paleisti būrelio metu paga
tines, paaiškinant vaikams grupės vadovų, vaikai pasis Lankytojus maloniai stebino minti plausteliai.
Šventei baigiantis, Šventojo
kiekvieno veiksmo prasmę. kirstė į 22 kūrybinio darbo kruopštus pasirengimas būre
liams.
Pvz.,
dirbantiems
su
Tėvo
atstovas kardinolas VinPer aukos liturgiją atnašautos būrelius. Būreliai buvo šie:
atnašos, paaiškinta jų kate darbas su moliu, vynuogių iš moliu vaikams buvo išdalytos ko Puljic suteikė vaikams pa
chetinė prasmė. Visos atnašos balionų rišimas, eucharistinės polietileno prijuostėlės, kad jie laiminimą. Paskelbus oficia
po šv. Mišių buvo išdalytos pa duonos kepimas, autobuso do nesusiteptų drabužių. Ieškant liosios vaikų programos pa
gal paskirtį. Pvz., naminė duo vanų puošimas, biblinės insce priemonių būreliams, ypač baigą nepavargusieji dar ga
bibliniuose
na atiduota vargšams, šaltinio nizacijos, plakato apie vaikų talkino didelę darbo su jauni lėjo dalyvauti
vanduo nugabentas į senelių teises kūrimas, „Kregždutės" mu patirtį turintis kun. A. spektakliuose ir krikščioniš
namus, rankšluostis atiduotas laikraščio paslaptys, ekskursi Saulaitis, SJ, parūpinęs ir kame vaikų koncerte. Tai vy
ko keliose vietose: Kauno arki
perduoti Šventajam Tėvui, ja po Senamiestį, „piešiu nau duonos kepimo krosneles.
vyskupijos
Jaunimo centre.
ją
tūkstantmetį",
plaustelių
gėlės — gimdymo namuose tą
Kiek pavėluotai, padedant
dieną gimusių kūdikių ma- darymas ir puošimas, krikš pasimetusiems vaikams susi Seminarijos rektorato salėje.
"moms. Paaukotas žaislas buvo čioniški, žydiški šokiai, mažos rasti savo grupes, buvo pradė Marijonų vienuolijos salėje
padovanotas vaikų sanatori pamokėlės apie liturgiją, esta ta programa „Mūsų rankos ir prie Šv. Gertrūdos bažnyčios,
joje besigydančiam vaikui, fetes, „piešiu dangų", viktori širdys tau, Viešpatie", kurią Jėzuitų gimnazijoje. Daug jau
širdies pavidalo šviestuvas na apie šventuosius; susimąs vedė aktoriai Inesa Pauliulytė nųjų Kongreso dalyvių pri
atiduotas i nepilnamečių vai tymo takelis, žymūs Šventojo ir Valdis Aleksaitis. Skaidra gužėjo į Kauno arkivyskupijos
kų kolonijos koplyčią, o alie Rašto žmonės, meditacija „Ka Jančaitė giedojo „Ave Marija", konferencijų sale.
jaus lempelė — į Universiteto nos vestuvės", animaciją (gies šoko Birutės Letukaitės vado
mių su judesiais) pamokėlės, vaujamas ansamblis „Aura".
koplytėlę.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 31 d., ketvirtadienis

Kas gera

Lietuvoje

VILNIETIS LAIMĖJO
SODYBA

P I L I G R I M A I P R I E ŠV.
KAZIMIERO K A P O

Vienos didžiausių alaus da
ryklų „Utenos alaus" skelbtos
loterijos pagrindinę dovaną —
sodybą
prie Duobio ežero
Molėtų rajone — laimėjo vil
nietis Saulius Kiaulevičius.
Sodybos
verte
yra
apie
140"000 litų.
Loterijos organizatoriai su
laukė daugiau kaip 500.000
laiškų, kurie iš esmes buvo
..meilės Utenos alui išpaži
nimas". Kadangi loterija buvo
tokia sėkminga. ..Utenos alus"
jau planuoja panašų renginį
suruošti ir kitą vasarą —
galbūt, užuot vieno laimėjimo,
skiriant kelis. iBN'S)

Įgyvendinant Europos Tary
bos kultūros kelių programos
projektą ..Piligrimų kelias Lie
tuvoje", rugpjūčio 27 d., sek
madienį. Vilniaus arkikated
roje bazilikoje suruoštas sak
ralinės muzikos
koncertas
.Ave Maria" ir pokalbis apie
vertingiausius šios Šventovės
meno kūrinius.
Gražiausias senosios muzi
kos kūrėjų giesmes, garbi
nančias Dievo Motiną, atliko
Romualdo Gražinio vadovau
j a m a s kamerinis choras „Aidija". Dailėtyros instituto di
rektorė dr. R ū t a Janoniene
pasakojo apie meno kūrinius.
esančius Karališkoje, taip pat
Goštautų koplyčioje. Šv. Kazi
miero garbinimo tradiciją lite
ratūroje komentavo prof. Eu
genija Ulčinaitė, o šio šventojo
garbinimą muzikoje — hab.
dr. J ū r a t ė Trilupaitienė.
Lietuvos globėjo šv. Kazi
miero palaikai į Vilniaus ka
tedros naująją Karališkąją kop
lyčią buvo perkelti 1636 m. ir
n u o to laiko ją imta vadinti
Šv. Kazimiero koplyčia. Jau
tris šimtmečius ši koplyčia lai
koma vienu ryškiausių ita
liškojo baroko šedevrų, esan
čių į šiaurę nuo Alpių.
Piligrimus į Vilniaus arki
katedrą
baziliką
šiandien
traukia ne tik šv. Kazimiero
kapas, bet ir Goštautų koply
čioje esantis, 1750 m. po
piežiaus Benedikto XIV dova
notomis k a r ū n o m i s vainikuo
t a s , Švč. M. Marijos paveiks
las, v a d i n a m a s Sapiegų Mado
na. Iki Antrojo pasaulinio ka
ro šis paveikslas buvo Vil
niaus š v . Arkangelo Mykolo
bažnyčioje. Sapiegų Dievo Mo
tinos paveikslas yra antrasis,
popiežiaus dovanotomis karū
nomis vainikuotas, Marijos
paveikslas Lietuvoje. (Elta)

S K E L B I M A I
ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Tunu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS P U M P U T I S
AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis tr Off Mgr. Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
32081/2 West 95th Street

Tei. (708) 424-8654
(773) 581-8654 į
SB3

\Vindow \Vashers Needed!
40.000 per year We need 100 crews.
No exp. necessary. Will uain. Mušt
have valid driver' s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window Washing.
Tel. 800-820-6155.

Šv. Kazimiero palaikai paskutinį karta sugrįžę (iš Šv. Petro ir Povilo bažnyčios Antakalnyje) į Vilniaus katedrą
19S9 m. kovo 4 d.

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.

GREIT PARDUODA
REMIU
REALT0RS
«FC.(77S) SM M0**f7Ss|42S-7M0
MGa(7Mtm-4M>

RIMAS LSTANKUS
•Greitas ir sąžiningas patarnavimą*

• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

>**-^
RAYMONDA
<C»r«r=SOLODOVlOs*
"EsiMortgsgsConsuNsnt
67TONQa*tactliTx*wx)dLerj6«
Ret.773-271-0338; Psger S47-074-S7V7
F«847-«74-18Q2

Dainą „Trys milijonai" atlie
NAUJOS UNIFORMOS
Išnuomoju 2 miegamųjų
ka M. Mikutavičius kartu su
MUITININKAMS
butą Archer ir
Rugsėjį
Lietuvoje sporto operos solistais — baritonu
LIETUVOS CHORO
Christiana apylinkėje. ,
Lietuvos Vyriausybės posė
gerbėjai galės įsigyti specialiai Deividu Steponkum, tenoru
LAIMĖJIMAS
Sidnėjaus olimpinėms žaidy Audrium Rubežiuin ir sopra dyje, įvykusiame rugpjūčio 16
Tel. 773-376-5698. i
Perkate automobilį?
d., patvirtintas muitinės pa
nėms sukurtą dainą: „Trys nu Asta Krikščiūnaite.
Praėjusį savaitgalį Italijoje
Turite kredito problemų?
Dainos pavadir.;;nas, pasak reigūnų uniformos ir skiria
milijonai". Andriaus Kauklio.
Nėra kredito istorijos?
pasibaigusiame žymiųjų chorų
MOVING!
M.
Mikutavičiaus, simbolizuo mųjų ženklų pavyzdžiai. Pa
Mariaus
N'arbučio.
Dariaus
Pirmas automobilis?
konkurse Areco mieste, Lietu
Saugu! Patikima! Patogu!
Ką tik atvykot į J A V
Vaičiulio ir Marijono Mikuta ja lietuviu tautą. Rugsėjo 20 reigūnai dėvės pagal prieš
vos chorui „Brevis" buvo skir
Ilgametė
kraustymo patirtis.
kario
nepriklausomos
Lietu
Ne problema!
vičiaus sukurta daina apie d. prekyboje pasiūdysiančia
tas Didysis konkurso prizas.
Žemos
automobilių
kainos!
vos
muitininkų
aprangos
pa
Tel. 773-206-8363.
sportinę dvasią šią savaitę me įraše yra dainas „Trys mi
Konkurse choras atliko lie
Žemiausi finansavimo %!
pirmą kartą nuskambėjo radi lijonai" originalą.- ir keturios vyzdžius siūtas uniformas, o
tuvių
ir užsienio
autorių
Maži mėnesiniai mokesčiai!
muitines statuto numatyti pa
jos versijos. (BNS)
jo stotyje „Lietus".
kūrinius.
TAISOME
Nėra pradinio mokesčio!
reiginiai laipsniai bus žymimi
SKALBIMO
MAŠINAS,
Savaitgalį vykęs t a r p t a u t i 
Galėsite sėst už vairo šiandien!
antpečiuose.
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
nis chorų konkursas yra vie
(630>579-1857
Kuriant naująją muitininkų
SISTEMAS, VIRYKLAS,
nas svarbiausių tokio pobū
uniformą,
remtasi
1936
m.
ORO VĖSINTUVUS.
džio muzikinių renginių Euro
uniformos pavyzdžiais, palie
H.DECKYS
poje.
kant
tą
patį
spalvos
derinį:
TEL.
773-585-6624
773-585-9500
Kitais metais choras „Bre
žalias švarkas ir juodos kel
vis" dalyvaus konkurse, k u r
„PIENINGAS" KRAŠTAS
nės.
varžysis su kitais penkiais
Dabar muitinės tarnyboje
NAUJI PAŠTO ŽENKLAI
Panevėžio rajone veikia de
žymiausių Europos choro kon
dirba 2.761 pareigūnas, iš jų šimt pienininkystės ūkių, ku
kursų nugalėtojais. „Brevis"
1,997 pareigūnai dirba pos riuose laikoma po trisdešimt
Rugpjūčio 26 d. Lietuvos
yra pelnęs apdovanojimą t a r p 
tuose.
Pareigūnų uniforminei ir daugiau karvių. Įsigyti ūki paštas išleido į apyvartą du
tautiniuose
chorų
konkur
aprangai įsigyti 1998 m. buvo ninkams pieno melžimo linijas naujus tęstinės serijos „Iš mu
suose Belgijoje,
Ispanijoje,
skirta
daugiau kaip 1 mln. ir šaldytuvus padėjo Kaimo ziejų fondų" pašto ženklus. Jie
Slovėnijoje, Vokietijoje. Prieš
litų. 1999 m. — 42.700 litų, o rėmimo -fondas ir „Panevėžio skirti Lietuvos jūrų muziejui.
dvejus m e t u s jis laimėjo Didįjį
2000
metams
numatyta pieno'" bendrove. Tačiau pas
Pašto ženklus sukūrė daili
Pasaulio lietuvių dainų šven
Lietuvos paštas rugsėjo 2 d. išleis į apyvarta dviejų ženlA; seriją, skirta 845.000 litų. Atsižvelgiant į ri taruoju metu ūkininkai nepa ninkas Viktoras Jankauskas,
tės prizą chorų konkurse. Cho
XXVII olimpiniams žaidimams. Gedimino Svitojaus nuotfSfKlta) 't
botas
biudžeto
galimybes, tenkinti šios bendrovės kaino jų nominali vertė po X;_Lt.
ro vadovas G i n t a u t a s Venislonauja uniforma muitinės pa mis ir parama, todėl pieną Ženklus tiražu po 0,5 milijono
vas konkurse Slovėnijoje ir
konferencija, sk rta kraštoty reigūnus numatoma aprengti pradėjo tiekti „Rokiškio sū
LAVINIMO CENTRAS
litų vienetų kiekvieno išspaus
Pasaulio lietuvių dainų šven
rininko, šiaurės Lietuvos kul eilės tvarka (visiems parei riams". Ši bendrovė žemdir
ČIGONAMS
dino Budapešto (Vengrijoje)
tės chorų konkurse taip p a t
tūrinio palikimu
tyrinėtojo gūnams aprengti reikėtų 8 biams yra suteikusi paramos
vertybinių popierių spaustuvė.
yra pripažintas geriausiu diri
Vykdant Lietuvoje romų in Juozo Šliavo (19>0-1979) gimi mln. 518,000 litų). (BNS)
už 4,8 mln. litų. <VL)
(Elta)
gentu. (BNS)
tegracijos į visuomenę pro mo 70-ties metų ubiliejui.
gramą, rugsėjo mėnesį Vil
Baigęs Vilnia JS Pedagoginį
niuje turėtų pradėti veikti institutą, J. Šliavas nuo 1949
Visuomeninio ugdymo cen m. iki mirties dėstė anglų
tras, kuriame bus lavinami kalbą Žiemelio vidurinėje mo
čigonai.
kykloje. Čia buvo suorganiza
Tautinių mažumų ir išei vęs kraštotyrininkų būrelį ir
vijos departamento generali jam vadovavo, mokykloje ati
nis direktorius Remigijus Mo darė muziejų, vėliau pava
tuzas tvirtino, kad šio Visuo dintą „Žiemgals" vardu ir
meninio ugdymo centro sta įtrauktą į Lietuos lankytinų
tybai jau yra paskirtas skly vietų sąrašą. 1^73 m. muzie
pas, o vyriausybe žada skirti juje jau buvo įaugiau kaip
450,000 litu centro statybai 4.000 eksponatu — archeolo
bei įrangai. Likusius pinigus gijos radinių, I įudies meno
— apie 250,000 litų — ketina pavyzdžių, sen vinių doku
ANBOII
skirti Olandijos nevyriausy mentų, nuotrauk Į ir kt.
binių organizacijų fondas.
Centre numatoma steigti
Gustaičio
kapą.
GAL PAGALIAU B U S
dvi
neformalau.- ugdymo gru
Lietuvos
karo
aviacijos
pa
P R A D Ė T A STATYBA
minklo statybai lėšų rinkimu pes. Viena jų — parengimo
•Jau seniai planuojama Kau ir darbų vykdymu rūpinosi mokyklai, formaliajam lavini
no Aleksoto oro uoste statyti 1996 metais įsteigtas Kauno mui: kita —jaunesniųjų ir vy
Lietuvos aviacijai paminklą, Lietuvių aviatorių vaikų klu resniųjų grupei, kurie būtų
kur bus įamžintas karo la bas, vadovaujamas Vytauto tiesiog ugdomi — mokomi val
kūnų, dalyvavusiu nepriklau Stašaičio. Aukotojai iš Lietu stybinės kalbos, skaityti, ra
Muitinė Lietuvos-Baltarusijos pasienyje. Medininkuose. V. Kapočiaus nuotrauka
somos Lietuvos valstybės kū vos, JAV. Kanados ir Australi šyti. Centre čigonai bus ugdo
rime, žuvusių kovose ir trem jos statybai paaukojo 23.000 mi vienus metus. Parengti mo
ros rinkinius ..Gimtinės tatyje, atminimas. Numatoma litų. Už šias lėšas j a u pakloti kyklai, jie bus integruojami į
vidurines
mokyklas.
Visuome
pamatai,
pastatytos
gelžbeto
kais r . ..Prakalbinta žeme".
įrengti ir simbolinį karo avia
Jau po J. Šiiavo mirties. 1985
cijos tėvo. generolo Antano ninės a t r a m i n ė s sienutės ir niniame ugdymo centre daug
arkinės sijos, a t l i k t a s pirminis dėmesio bus skiriama ir či
m., ..Šviesos" leidykla išleido
žemės paviršiaus planavimas. gonų moterims, kadangi jos
jo monografiją „Žiemelio apy
Vėliau bus paklotos šali yra pačių čigonų diskriminuo
linkės".
gatvio plytelės aikštėje ir ta jamus pagal paprotinę teisę —
J. Šliavo gimimo sukakčiai
ke, pakabintas nepriklauso joms neleidžiama mokytis.
skirta mokslinė konferencija
mos Lietuvos piloto ženklas
Daugelis Lietuvoje gyve
Pakruojo kultūros namuose
Juozas Š :avas.
„Plieno sparnai" ir pamink nančiu romų save vadina či
truko dvi dienas. Ją surengė
linės lentos.
gonais. Sis pavadinimas yra
J. Šliavas neapsiribojo mu „Žiemgalos" draugija. (Bta)
Minint Lietuvos karo aviaci istorinis ir iki šiol Lietuvoje ziejinių eksponatų rinkimu,
jos įkūrimo 77-ąsias metines. daugiausia paplitęs. Tačiau bet pasinėrė į gilesnius Žiem
LĖLĖS MIESTO SODE
Kauno S. Dariaus ir S. Girėno tarptautinėje praktikoje įsi galos praeities tyrinėjimus.
oro uoste buvo padėtas kerti tvirtino sąvoka „romai", todėl Lietuvių apgyvendinta Žiem
Rugpjūčio 23 d. Kauno
nis akmuo karo aviacijos pa ir Lietuvoje dabar oficialiai gala apima Akmenės, Joniš
miesto
sodas virto spalvinga
minklo statybai. I kertinį ak vartojamas šis terminas. IBNSI kio, Pakruojo ir i'asvalio rajo
pasakų
šalimi: pasirodė visos
menį buvo įmūryta kapsule su
nus. Iš pietų ją riboja Mūšos
lėlių
teatro
grožybės, kelios
atitinkamu raštu
Paminklo
upė. Šiose vietose surinktus
dešimtys
pasakiškų
paviljonų.
statybos
reikalu
Lietuvos
kraštotyros duomenis mokyto
KONFERENCIJA
300
lėlių
bei
dekoracijų.
aviacijos muziejuje buvo pasi
jas J. Šliavas apibendrino
PAKRUOJYJE
rašyta bendradarbiavimo su
mokslo darbuos' kurių yra
Fantastiniai pasakg personažai
tartis t a r p Krašto apsaugos.
Praėjusios savaites penkta palikęs 18 mašinraščio tomų. žygiuoja Kaune Laisves alėja.
kultūros ministro ir Kauno dieni Pakruojo Kultūros na- paskelbė daugybe straipsnių
džiugindami ir vaikus, ir sumigu
mero.
'Eltai
nuiose
prasidėjo
moksline periodikoje, išleido kraštoty- sius.
B geri inž Antanas Gustaitis
HIMNAS OLLMPIEČIAMS

TABAKO MAGNATAI VERŽIASI
I POSOVIETINĮ REGIONĄ
Neseniai Čikagoje vyko
Pasaulinės sveikatos orga
nizacijos XI konferencija,
kurioje dalyvavo ir TOMAS
STANIKAS,
atstovavęs
Lietuvai.
Apsilankiusi
„Draugo" redakcijoje ji
kalbina Audronė Viktorija
Škiudaitė.

nes čia buvo mažiausiai rū
kančių moterų - tik 5 proc.
(Vakarų Europoje iki 30
proc.). Tradiciškai moterų rū
kymas buvo nepriimtinas da
lykas. Rūkančių vyrų buvo
apie 50 proc. Laisvos rinkos
sąlygos, reklama, atsivėrimas
Vakarams padarė savo: rū
kanti moteris tapo šauni, pa
traukli, seksuali, madinga.
Nuo 1994 m. iki 1998 m.
jaunų rūkančių moterų pa
daugėjo 5 kartus. Padaugėjo ir
rūkančių vyrų, bet ne tiek
daug. Galima laukti, kad po
15-20 metų pastebimai pa
blogės moterų sveikata ir
išaugs plaučių vėžio susir
gimų. Kitaip yra JAV, kur
vyksta beprecedentiniai daly
kai: čia vyksta vadinamas
rūkymo denormalizacijos pro
cesas, jis laikomas socialiai
nepriimtinu dalyku. Ir tai yra
keturių dešimtmečių visuo
menės veiklos vaisius. Pas
mus visuomenė dar yra labai
neaktyvi, pripratinta, kad
viską spręstų valdžia.
Ar Čikagos konferencija
pasakė ką nors nauja?
Tai unikalus įvykis. Nieka
da dar nebuvo tokios didžiulės
konferencijos, tokio jėgų su
sibūrimo už nerūkančiųjų tei
ses ir už pagalbą rūkantiems,
taip pat dėl tabako pramonės
kontroliavimo. 4,500 dalyvių,
2,500 pranešimų. Tai naujos
Pasaulinės sveikatos organi
zacijos direktorės Gro Harlem
Brundtland, gydytojos, buvu
sios Norvegijos ministrės pir
mininkės ir sveikatos mi
nistrės nuopelnas. Ji ėmėsi
ryžtingai spręsti tabako prob
lemą. Jos šūkis - tabako
pramonė yra tarpnacionalinė
ir kontroliuoti ją galima tik
bendromis pastangomis. Bai
giama rengti tabako kontrolės
konvencija, kuri, pasirašius
valstybės vadovams, taps jau
ne rekomendacinio, o pri
valomo pobūdžio. Rudenį pra
sidės
aukščiausiojo
lygio
svarstymai. Šitas jėgų susivie
nijimas tabako pramonei gre
sia rimtomis pasekmėmis.
Lietuvoje girdėti kalbant,
kad tabako pramonė, guja
ma iš civilizuotų saliu, vi
sokiais būdais stengiasi
įsitvirtinti Trečiojo pasau
lio valstybėse ir pokomu
nistiniuose kraštuose.

Konferenciją, kurioje Jūs
dalyvavote, „Draugas 0 jau
pristatė viename i i veda
mųjų. Dabar norėtume pri
statyti Jus patį.
Esu gydytojas, bet pastarai
siais metais dėsčiau Kauno
Dr. Tomas Stanikas.
medicinos universitete. Mano
praktika buvo susijusi su pro tarnyba, dar likusi nuo so
filaktika. Universitete mano vietmečio, kuri turėjo kontro
darbas yra studentus mokyti liuoti tabako reklamą žitabako kontrolės ir supa niasklaidoje. Taigi, nebeliko
žindinti su alkoholio proble- kam
prižiūrėti reklamos
momis bei kova su pasek- draudimo vykdymo,- viskas
mėmis. Be to, rūpinuosi ir ki- tarsi netyčia. Ir tuometinė M.
tais dalykais: keletą metų bu- Šleževičiaus, ir vėlesnė G.
vau Šeimos centro prie Cari- Vagnoriaus vyriausybės buvo
tas konsultantas, dirbau su prieš tabako reklamos drauvaikais iš sunkių šeimų dimą. Spaudoje atvirai buvo
„Vaikų gerovės centre", pas pasisakoma, kad jeigu nebe
tarąjį dešimtmetį užsiėmiau liks tabako reklamos, bankru
dar ir įstatymdavyste: teko tuos leidiniai, žlugs krepšinis,
pradėti ruošti Tabako kont tabako reklamos ribojimas
rolės įstatymą. Atvykau į Či buvo paišomas kaip informa
kagą dalyvauti XI pasaulio cijos laisvės pažeidimas. Ne
medikų konferencijoje, ten reikia draudimo, o reikia pro
skaičiau pranešimą apie taba tingo apribojimo ir t.t. Spau
ko kontrolės politiką Lietu- dos magnatai juk negalėjo
pasakyti tiesiai, kad jiems rei
į voje.
Kas j ū s ų komanda šiame kalingas pelnas. Vyriausybė
nelengvame bare - vos ne nieko nepadarė, kad tabako
reklamos draudimas būtų
kovoje su vėjo malūnais?
Lietuvoje jaučiuosi labai vie įgyvendintas. 1999 m. gale
nišas. Kai atvažiuoju į užsienį, įstatymas buvo atidėtas. Prieš
susitinku su kolegomis, pasi pat naujuosius metus skubos
jaučiu tarp bendraminčių. Lie tvarka (matot, koks svarbus
tuvoje tabako kontrolė nėra klausimas) vėl svarstomos pa
populiarus dalykas, o ir gydy taisos, ir reklamos draudimo
atidedamas
tojams profilaktika
mažai įgyvendinimas
rūpi. Jie yra išauklėti kaip iki gegužės 1 d. Nuspręsta
pataisas ta
klinicistai, diagnostikai. Ak rengti naujas
linkme,
kad
reklamos
visiškai
tuali net ir pačių gydytojų
drausti
nereikia.
Atėjo
ge
rūkymo, ne tik visuomenės,
gužės
1
d.
Kaip
ten
atsitiko,
problema. Nors taip tikriau
bet vyriausybė uždelsė ir ne
siai yra visame pasaulyje.
Prisimename, kaip ne pateikė žadėto projekto laiku,
lengvai gimė Tabako kont todėl svarstymas įvyko po
gegužės 1 d., kada įstatymas
rolės įstatymas...
jau
buvo įsigaliojęs. Norint da
Pirmąjį variantą 1992 m.
ryti
pataisas, pirmiausia rei
parengiau vienas, paskui mi
kėjo
įstatymą sustabdyti, bet
nisterija paskyrė komisiją tęs
to
nebuvo
ryžtasi daryti, ir
ti darbą toliau. Atsirado pa
įstatymas
liko
galioti. Tabako
sekėjų ir Seime: gydytojai
reklama
Lietuvoje,
vienoje iš
Kazimieras Kuzminskas, ku
nedaugelio
šalių,
dabar
yra
ris buvo atsakingas už tabako
draudžiama.
Lenkijoje
pana
kontrolę, V. Andriukaitis, J.
Olekas. Kaip universiteto rek šus įstatymas pradės veikti
torius, šį darbą remia prof. nuo kitų metų ir įsigalios pa
K Grybauskas. Nuo seno laipsniui.
rūkymu, kaip širdies ligų rizi
Ką numato Jūsų minėtas
kos faktoriumi, domėjosi prof. įstatymas?
Goštautas.
Pagrindiniai principai: 1.
Trejus metus įstatymą tobu- žmogaus teisės į gyvenimą be
linom. 1995 m. jis buvo priim tabako gynimas (tai teisė iš
tas. Įstatymas buvo visaapi likti nerūkančiu, nes jauną
mantis,
parengtas
pagal žmogų spaudžia reklama, pa
Pasaulinės sveikatos organi pročiai, įpročiai). Valstybė turi
zacijos rekomendacijas ir Va ginti jauno žmogaus teisę
karų šalių patirtį. Ir tai buvo išlikti nerūkančiu. Jaunimas
pirmas įstatymas, parengtas juk nedaro to sąmoningai, o
ne tik posovietiniame regione, yra įtakojamas; 2. nerūkančių
bet netgi ir Europoje. Priėmus teisių gynimas nuo rūkančių:
šį įstatymą atsirado pagrindas dabar nei darbe, nei kitose
kontroliuoti šitą procesą, o bendro naudojimo vietose, kur
kontrolė atsidūrė vyriausybės yra daugiau kaip vienas
rankose. Bet tada ir prasidėjo žmogus, negalima rūkyti. Ad
keista istorija.
ministracinės teisės pažei
Įstatymas turėjo įsigalioti dimų kodeksas numato baus
nuo 1996 m. liepos mėnesio. mes. Du šiol vienintelė pasau
Per pusmetį Seimo narių trys lyje tokia vieta, kur negalima
grupės: konservatorių, LDDP buvo rūkyti, buvo Laisvės alėir Centro frakcijų atstovai pa- ja Kaune. Bet meru tapo Šus
sirašė Konstituciniam teismui tauskas ir kartu su sociallibe
prašymą išaiškinti, ar įsta ralais, kurie tai žadėjo dar
tymas nepažeidžia Konstituci prieš rinkimus, draudimą pa
jos. Labai keista, šiaip parti naikino. Rūkančių Laisvės
jos riejasi, o Šiuo atveju jos su alėjoje buvo sumažėję net 4
tarė,- štai ką reiškia pinigai. kartus. Žmonės jau buvo su
Kol vyko nagrinėjimas, o jis tuo apsipratę; 3. tabako pliti
tęsėsi. pusę metų, įstatymo mo mažinimas per mokesčius;
galiojimas buvo sustabdytas. 4. draudimas remti tabako au
Tabako reklama toliau ne gintojus biudžeto lėšomis ir
trukdomai buvo tęsiama. 1997 t t . Vienintelis punktas šiuo
m. vasario mėn. Konstitucinis metu veikia: uždrausta taba
teismas priėmė sprendimą, ko reklama.
Ar Lietuva skiriasi nuo
kad tabako reklamos draudi
mas neprieštarauja Konstitu kitu pasaulio salių šiuo
cijai. Bet per tą laiką buvo pa atžvilgiu?
Skyrėsi prieš keliolika metų.
naikinta spaudos kontrolės

TARP MŪSŲ KALBANT
PLATI MUZIKINĖ VEIKLA (2)
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JOHN VAIKUTIS

Tęsinys.
— Nors retokai susitinkame,
bet
artimai bendraujame. Ji
— įdomu, kiek dabar Ber
John Vaikutis, antros kartos lietuvis industrialistas
profesoriauja
Salzburge, Aust
lyne gyvena lietuviu?
ir
visuomenės
veikėjas, mirė š.m. rugpjūčio 22 d. Darien,
rijoje.
Pas
ją
mokosi
daug
iš
— Nemažai. Deja, tikslesnio
IL
priemiestyje,
savo vaikų priežiūroje.
Lietuvos
atvykstančių
tau
skaičiaus negalėčiau pasakyti.
Jo žmona Denise mirė šių metų pradžioje.
Lietuvos ambasados surengta tiečių. Salzburge baigė moks
Liūdesyje paliko tris dukteris ir du sūnus bei žentus
me Vasario 16-tosios minėjime lus labai gabi pianiste-akomir
marčias:
Jeanne Volmer, Judy Sidrys, Joyce Peterson.
paniatorė Daiva Banzinaite.
dalyvavo apie 300 žmonių.
dr.
John
Vaikutis
su žmona Ramoną, Joseph Vaikutis
— Gal teko susidurti su Ji ištekėjo už ten pat studija
su
žmona
Mary-Beth
ir šešis anūkus.
vusio
tenoro
Bernd
Lambauer.
Berlyne gyvenančia daini
Vaikutis
šeima
visą laiką gyveno Čikagos
Jis
jau
spėjo
tapti
garsiu
dai
ninke Vida Vaitkute?
priemiesčiuose.
nininku.
— Taip. Su ja susipažinau
John Vaikutis yra buvęs Lietuvių Piliečių klubo
— Gerai prisimenam ir
Vasario 16-tosios minėjime.
pirmininku
ir Lietuvių verslo rūmų prezidentu. Priklausė
Nors ji nebedainuoja, bet nėra fleitininką Petrą Odiną.
Knights
of
Columbus
4-to laipsnio kardinolo Mundelein
—
Jis
dar
vis
gyvena
Koelno
atitrūkusi nuo muzikinio pa
padaliniui.
mieste.
Jam,
kaip
žinote,
dėl
saulio.
Palaidotas šalia žmonos Šv. Kazimiero lietuvių
— Mes dar nepamiršome nustatytos amžiaus ribos, ne
kapinėse.
pavyko
įsidarbinti
simfoni
porą kartų Čikagoje kon
certavusios sol. Vilijos Mo- niame orkestre. Jis mokyto
N u l i ū d ę artimieji.
zūraitytės. Ką j i dabar be jauja. Tiesa, norėčiau paklaus
ti, ar Jums žinoma Europoje
veikia?
— O, ji puikiai dainuoja! Ji išgarsėjusi sol. Violeta Urmadabar gyvena Karlsruhe mies navičiūtė-Urmana?
— Be abejo, ji yra žino
te ir vietos operoje atlieka pa
ma.
Tik gaila, kad jos nete
grindinius vaidmenis. Nors
ko
išgirsti.
Prisimenu, 1997
mus skiria nemažas nuotolis,
metų
vasarą
teko telefonu
bet vis dar susitinkame ir pa
„pragręžti"
jos
Muenchene
repetuojame. Jos balso temb
staiga Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą jo
ras pamažu keičiasi. Sulauku gyvenamųjų namų -sieną.
brangiam
tėvui dr. JUOZUI KRIAUČIŪNUI ir
— Violeta Urmana yra labai
si maždaug 30 metų amžiaus,
Velionio sūnui ROBERT bei dukterims SUSAN,
ji tikriausiai taps dramatiniu aukšto lygio dainininkė. Ji da
NANCY ir CHRISTINE. Kartu liūdime su jais.
sopranu. Priimkite jos sveiki bar dainuoja viso pasaulio
teatrų scenose. Ji puikiai rep
nimus ir linkėjimus.
Amerikos Lietuvių Kultūros archyvo
— Labai ačiū. Perduokite rezentuoja Lietuvą. Aš tikiuo
si,
jog
kuomet
nors
susidarys
ir jai mūsų geriausius svei
direktoriato nariai
kinimus. Tiesa, ar j i gastro proga su ja drauge pakoncer
liuoja kituose miestuose, tuoti.
— Tai kurgi žadėtumėt
kitose valstybėse?
koncertuoti?
Berlyne,
— Ji dainuoja įvairiuose Vo
Hamburge,
ar
ko
gero
pas
kietijos miestuose. Taipgi dai
mus,
Čikagoje?
navo Austrijoje, Ispanijoje.
— Na, kad ir pas Jus, Či
Prieš keletą metų ji debiutavo
Vilniuje, Bizet operos „Car- kagoje.
— Sol. Violeta Urmana
men" spektaklyje. Lietuvos
mirus, tėvui dr. JUOZUI KRIAUČIŪNUI, dukterims
spauda teigiamai įvertino jos ateinantį rudenį dainuos
SUSAN, NANCY ir CHRISTIN, sūnui ROBERT ir
Metropolitan operoje New
atliktą vaidmenį.
kitiems
giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu
— Įdomu, ar Vilijos sesuo Yorke.
liūdime.
— Taip žinau... Beje, sol. Ur
Henrieta dar vis groja sim
mana šiemet Beireuto festiva
foniniame orkestre?
JAV LB Rytinė Connecticut apylinkės valdyba
— Ji tebegroja Ludvigshafe- lyje susilaukė aukščiausio
ir nariai
įvertinimo. Mes labai džiau
no simfoniniame orkestre.
— Mums yra pažįstamas giamės jos pasisekimais.
žįstamus. Geriausios sėk
— Prisiminiau ir Lietu — Tikrai gaila.
ir sol. Ričardas Daunoras.
mės!
voje
gimusį
Vienos
Volks
Jis
atšaukė
numatytą
Kaip jam sekasi?
operos
solistą
Harold
WiKalbėjosi P e t r a s P e t r u t i s
koncertą
dėl
nenumatyto
— Aš jį senokai bemačiau.
told
Serafin.
J
i
s
anksčiau
sutapimo
su
Vienos
Volks
Man atrodo, kas jis operoje
buvo vadinamas operečių operos gastrolėmis Japoni
nebedainuoja.
* Vilniaus m e r a s Rolan
joje.
— Raminta, esi gerai pa karaliumi.
d
a
s
P a k s a s , antradienį apsi
—
O,
taip.
Man
rodos,
kad
—
Jeigu
galima,
tai
aš
dar
žįstama su buvusia Kopen
hagos operos soliste Ieva jis dar šiek tiek dainuoja. drįsčiau priminti, kad Jūs čia, lankęs sostinės valgykloje, ku
Tamulėnaite. Prieš kelioli Girdėjau, kad jis tebeturi savo Amerikoje, rengdami koncer rioje pietauja socialiai remtini
ka metų judvi koncerta TV programą ir teatrą, visų tus, nepamirštumėt pakviesti asmenys teigė tikėjęsis bloges
ir Vokietijoje gyvenančių dai nio vaizdo. „Džiugu, kad lėšos,
Žinoma, nes šiuose regio vote Čikagoje, Jaunimo mėgstamas ir gerbiamas.
nininkų bei instrumentalistų. skirtos socialiai remtinų pilie
—
Gaila,
kad
tąsyk
ne
nuose nėra programų, nėra centre. Ar ji tebedainuoja?
įvyko
mūsų
planuotas
kon
— Ačiū už malonų pasi čių pietums, visiškai išnaudo
įstatymų,
ribojančių
šitą
— Ji yra muzikos fanatikė.
veiklą ir nėra žmonių, supran Ji puikiai dainuoja ir puikiai certas. J a u buvo ir vieta, ir kalbėjimą. Malonėk pasvei jamos, asortimentas įvairus",
(Eltai
kinti mudviejų bendrus pa S a k ė j i s .
tančių, kad po 15 metų rū vaidina. Aš ją mačiau prieš data nustatyta.
kymo pasekmės brangiau maždaug penketą metų. Tą
kainuos už dabartinius tabako syk ji labai gerai atrodė. Ji,
įmonių mokamus mokesčius.
kaip ir anksčiau, tebesireiškia
Dėkojame u i pokalbį ir Gelsenkircheno teatre.
linkime sėkmės.
— Tęsiant pradėtą „ap
klausinėjimą" norėtųsi pa
* Latvijos valstybei 2 siteirauti ir apie pantomi
miUjonu litų nuostolį pada miką Petrą Kūdrą. Kurgi
riusiose butų suktybėse daly jis dabar?
vavo ir Lietuvos pilietė. Re
— Jis dabar gyvena Hanove
miantis padirbta sutartimi, ryje. Jam, kaip žinote, nepavy
nuo kovo 6 iki gegužės 6 d. ko įsikurti Paryžiuje. Jis yra
prestižiniame Latvijos sosti pasinėręs dailės darbuose.
nės Rygos rajone Rusijos pilie Retsykiais pasireiškia ir pan
čiui Michail Kaličenka pavyko tomimikoje. Jam gerai sekasi.
privatizuoti septynis, o Lietu Jis dažnai dalyvauja meninių
vos pilietei Jevgenijai Spruo- rankdarbių parodose ir ki
gei — tris butus. Sukčiavimas tuose renginiuose.
buvo atskleistas, kai gyvena
— Vadinasi, jis pritapo
mųjų namų privatizavimo ko Vokietijoje ir tikriausiai
misijos darbuotojams pasirodė nebemano grįžti į gimtąją
įtartina, jog vienu vardu pri Lietuvą?
vatizuojama tiek daug butų.
— Jis lankėsi Lietuvoje, ta
Rygos miesto kriminalinėje čiau, ten pabuvęs, atgal su
policijoje iškelta baudžiamoji grįžo. Jis lankosi ir Paryžiuje,
lt makes a vvorld of difference vvhen you fly SAS
byla. Neteisėtai privatizuotų kur, anot jo paties, yra likusi
to Lithuania.
butų sugrąžinimo procedūrą jo širdis.
apsunkina tai, jog kai kurie jų
— Tikriausiai teko susi
No one makes round-tnp trave! to Lithuania easier and more convenient tnar. SAS
jau yra perparduoti tretie pažinti su Arvydu ir Nele
From Chicago. we offer daily service to Vilnius with a hassie-free connection via
siems asmenims.
<BNS> Paltinais?
Stockhoim. When you're ready to return. you'll enpy same-day travei back to
* Šimtai bankininkų pri — Su jais buvau susitikusi
Ch'cago through our Copenhagen nub. Fmd out what a world of difference SAS
can make'or your next tnp. Just cai! your Trave' Agente SAS at 1-800-221-2350
versti ieškotis darbo. Prieš Vasario 16-tosios gimnazijoje.
or visit our vvebsite at www scandin-ivian net.
privatizavimą valstybiniuose Jie, rodos, gyvena Manheimo
bankuose prasidėjo tikras ap mieste.
fligMO
HM
Ovpjrture Time
Amvjf Time
tb
sivalymo vajus, kuriam, ma
— Taip, jie gyvena Man
SK<M6
STor>hofr
735*- -:
Cfvago
4 20ortyt, lemta tęstis ir po bankų heime. Jie dabar koncer
SK 744
11.50 OT
StOC-khOTP
Vilrnus
<*20 * n
pardavimo. Bankininkai mur tuoja Lietuvoje, o šių metų
Vilną*
Coupoh**SK743
22Cp^
1-40 (xr
SAS
ma, o specialistai spėja, kad lapkričio 19 d. atliks kon
SK<M3
Coc*n!v*g<>i Ch<*)0
3TOi,'"
5 *0. n
netrukus sumažės apskaiti certą Čikagoje. Tikriausiai
S«,wxV\3*** *rtnp\
ninkų ir buhalterių atlygini dažnai susitinkate su sol.
mai.
<**•» Lilija Šukyte?
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE^

DARBŠTI IR VIENINGA VALDYBA
Lemonto LB apylinkė yra
viena iš didžiausių Vidurio
vakarų apygardoje. Jos valdy
ba pasižymi gražia veikla ir
gerais darbais. Joje neiškyla
jokie nesutarimai.
Valdybos pirmininkas Ro
mas Kronas savo laiku ne kar
tą buvo išrinktas į apylinkės
valdybą, į JAV LB Krašto ta
rybą, j a m teko vadovauti ir vi
sai apygardai. Yra pasižymė
jęs darbštumu, daug metų bu
vo Pasaulio lietuvių centro ad
ministratoriumi, o dabar yra
jos tarybos narys, JBingo" žai
dimo vadovas, k u r sutelkia
mos didžiausios pajamos Pa
saulio lietuvių centro išlaiky
mui.
J o LB valdybą sudaro: Gedi
minas Kazėnas, socialinių rei
kalų skyriaus vadovas, t a m
darbui labai tinkamas, suma
nus, geras organizatorius. Jis
vyresniesiems ruošia įvairias
išvykas, vakarones su pro
gramomis. PLC patalpose turi
atskirą raštinę, oficialų štam
pą (Notary Public, State of Il
linois), padeda bendruomenės
n a r i a m s tam tikruose reika
luose. Algis Urbutis — pa
j a m ų ir išlaidų prižiūrėtojas,
kuriam tenka vesti kasos kny
gas, kad jos susibalansuotų ir
„neprikibtų" revizoriai. Leo
n a s Juraitis labai rūpinasi
sporto reikalais. Ypač b ū n a
neramus, kai futbolo klubas
„Lituanica" pralaimi varžybo
se. Nijolė Nausėdienė nuola

tinė posėdžių sekretorė, kores
pondentė, spaudoje gražiais
žodžiais aprašo valdybos veik
lą. Renginių ruošėjai — Eu
genijus Stasiulis, Alicija ir Al
fredas Mikučiauskai. Suruošti
bent kokį renginį, reikia įdėti
daug darbo, energijos. Svar
biausia, k a d v:si dalyviai būtų
patenkinti. Jie savo darbą at
lieka labai gerai su entuziaz
mu ir malonumu.

Valdyba
finansiškai
yra
stipri, iki galo atsiskaito su
aukštesniosiomis Bendruome
nės institucijomis, aukomis re
mia lietuvių kultūrinę veiklą.
Be kitų mažesnių aukų, y r a
minėtinos dvi skirtingos di
desnės sumos, kurios d a r šiais
metais valdybos n u t a r i m u bu
vo paskirtos ir išmokėtos. Pir
moji — 500 dol. p a r a m a žur „Seklyčioje" trečiadienio popietės programoje poetas Adomas P. Jasas sėdėjo apsuptas giminaičių ir svečių. De
nalui „Pasaulio lietuvis", kurį šinėje - poeto eilėraščius skaičiusi Nijolė Martinaitytė.
leidžia PLB valdyba, ir 1,000
ŽODŽIO IR ŠIRDIES ŠVENTĖ
naikino kartu su bendrovės
dol. p a r a m a — St. Džiugo
„Dirva" knygynu. Po jų buvo
„SEKLYČIOJE"
knygų fondui, kuris y r a įsteig
..Tigriukas" Ramojus Motuzas šią vasarą linksmino Pasaulio lietuvių sei
skaitomos eilės iš
rinkinio
tas Raseinių viešoje bibliote
mo dalyvius Vilniuje ..Trijų tigriukų" koncertai jau čia pat - Lemonte
Rugpjūčio 23 d., trečiadienio domėtis literatūra, rašyti eilė „Tavo kraujo rytas" su nuosta
koje. Knygų siuntimas į Lie vyresniųjų lietuvių popietė raščius. Bendradarbiavo „Jau
Ramojus su draugais dainuos rugsėjo 8 d., Jaunimo centre - rugsėjo 9 d.
bia „Grįžimo fleita".
tuvą yra labai b r a n g u s . Pa „Seklyčioje" buvo tikra lietu noje kartoje", „Jaunoje Lietu
Visi -jauni ir vyresni kviečiami. Bilietus įsigykite „Seklyčioje"!
Iš rinkinio „Gimties šauks
dovanotos žmonių knygos St. viško žodžio ir poezijos šventė, voje", „Šviesos keliuose", o stu
mas"
labai giliai visus sujaudi
K u n . J a u n i u s Kelpša, Ūd
Lietuvos
Respublikos
Džiugo y r a siunčiamos į jo nes buvo pristatyta poeto Ado dijuodamas rašė į „Akademi
no
eilėraštis
„Be tavęs", para
p r e z i d e n t a s a t v y k s t a i Či rijos parapijos klebonas ir Aly
fondą ar į kitas bibliotekas mo P. Jaso eilėraščių knygos ką" ir „Trimitą". Kartais pasi
šytas
1946
metais
Vokietijoj,
kagą! Tiesa, jo viešnagė bus taus kalėjimo kapelionas, at
Lietuvoje, nes jos yra labai pa „Būk palaimintas" antroji lai rašinėdavo slapyvardžiu „Auškuris
skamba
lyg
tremtinių,
akimirksniškai trumpa, todėl vykęs dabar pagelbėti lietu
geidaujamos ir skaitomos.
rūnas".
Gimnaziją
VDU
bai
da
(išleista
2000
m.
Vilniuje).
išeivių
ir
išvežtųjų
himnas
ar
nepralenkime progos bent tą viškoms katalikų parapijoms
gęs 1931 m., nuvyko studi „credo":
Valdybos vienbalsis n u t a r i 
Renginių
vadovė
E.
Sirutie
Čikagoje,
rugsėjo
pradžioje
akimirksni drauge pabūti, jo
mas paremti auka knygų per nė, kalbėdama apie poetą Ado juoti į VDU Kaune, bet stigo
„Per naktis Tavo veidą
kalbos pasiklausyti.
Prez. planuoja dalyvauti lietuviškų
siuntimą į Lietuvą yra g r a ž u s mą P. Jašą, pasakė, kad apie lėšų, tai grįžo į tėviškę (stipen
matau.
Adamkus, pakviestas „Chica- studijų savaitėje Dainavoje,
gestas, t a i tiesioginis prisidė jį mažai ką žinome, nes jis yra diją gauti nebuvo vilties, nes
go Humanities Festival" ren kuri ten vyks rugsėjo 5-10 d.
Šlama žodžiai kaip vėjas
buvo vienintelis vidutinio ūkio
jimas prie įnašo į Lietuvos labai kuklus žmogus.
gėjų, kalbės šeštadienį, rug
kleve:
paveldėtojas). Grįžęs tėviškėn
krašto kultūrą.
Į
V
a
l
d
o
A
d
a
m
k
a
u
s
pa
Tą
jo
charakterio
savybę
sėjo 9 d.. 1 vai. popiet. North— Be Tavęs mes gyvename
S t . D ž i u g a s patvirtino ir Lietuvių rašytojų ir dirbdamas ūkyje, ruošėsi
western
University
Law s k a i t ą n u v y k t i rugsėjo 9 d.
Tau,
draugijos pirmininkė Stasė pradžios mokyklos mokytojo
School. 375 East Chicago Ave- yra suorganizuoti du autobu
be Tavęs mes dainuojam
Vanagaitė-Petersonienė, kuri profesijai. Po pusantrų metų
[£g££gf
nue 'Thorne Auditorium). Jo sai. Vienas iš Lemonto išva
Tave!
Nebus
apvilti
ir
mėgstantys
poetą gerai pažįsta — abu Švietimo ministerijos komisi
tema — šį kartą aplinkosau žiuoja 11:15 ryto, kitas nuo
istorinę literatūrą,
tikslius augo prie to paties Ašvės upe joje išlaikė egzaminus ir tuoj
11:30
ga: kaip apsaugoti besivys ..Seklyčios" išvyksta
Tavo meilėj, Tėvyne, budžiu!
A l g i r d a s J ė č y s „Sutryp faktus, n e s autorius duoda lio Žemaitijoje. Poetas, net grįžo į universitetą su studijų
vai.r.
Grįžtama
apie
4
val.p.p.
tančių kraštų gamtą nuo
Tu man duona ir kraujas
apie vieną
iš r a n k a numodamas, atsisakęs ir darbo viltimi. Studijuoda
t o s viltys" (Dainavos apygar medžiagos
įvairios taršos yuk tai buvo V. Kelionės mokestis - tik 2.50
buvai.
dos partizanų vado Domininko žymiausių partizaninio karo įstoti į rašytojų draugiją, nes mas Kaišiadorių gimnazijoje
Adamkaus ilgų metų darbo dol. žmogui. Visi kviečiami šia
Tu
ir
būsi
palaimos
žodžiu!
Jėčio-Ąžuolio sūnaus prisimi vadų - Ąžuolį. Viename iš su savęs rašytoju nelaikąs. E. Si dėstė literatūrą (nors turėjo
sritis, todėl ir patirties yra pa proga pasinaudoti ir važiuoti į
nors namo ir negrįžtų
nimai), 2000, Vilnius, 310 psl. sitikimų tėvas s ū n u i liudijo: rutienė aiškino, k a d A. P . Jaso per savaitę 2-3 laisvas die
paskaitą.
Registracija
„Sek
kankamai sukaupęs). Į pas
laivai".
Išleido Lietuvos gyventojų „Daug k u r girdėti, k a d parti eilėraščiai yra lyg dainos — nas), laiko studijoms gerokai
kaitą įėjimas
nemokamas, lyčioje": tel. 773-476-2655.
Aktorė
už
tokį
dailų
skaity
genocido ir rezistencijos cent zanai kaimuose išžudė ištisas lengvai rimuojasi, ir jais poe trūkdavo. 1934 m. išleido eilė
tačiau labai svarbu — būtina
mą
buvo
apdovanota
gėlėmis.
SAS o r o linijos l ė k t u v a i į ras, Didžioji 17/1, LT-2001, šeimas. Pradėjome aiškintis. t a s apdainuoja mūsų tragedi raščių rinkinį „Širdis žody".
— iš anksto užsiregistruoti
Vilnių iš Čikagos skrenda per Vilnius.
Dažniausiai'tai būdavo parti jas: tėvynės praradimą, oku Prof. V. Mykolaitis šios kny Daug gėlių buvo padovanota ir
telefonu 312-661-1028, extenpoetui. Rašytojų draugijos pir
Stokholmą, o grįžta per Ko
Dzūkijos partizanų vado zanais persirengę stribai, kar pacijas ir tremtį. Poetą į „Sek gos neliaupsino, bet ir nepeikė
sion 22. Lietuviai ypač kvie
penhagą. Šie lėktuvai - mo s ū n u s Algirdas Jėčius pasako tais ir vienas k i t a s partizanas, lyčią" vežiojamoje kėdėje atve — pabrėždamas lengvą eilia mininkė Stasė Petersonienė,
čiami dalyvauti.
įteikdama gėles, pasveikino A.
dernūs, patogūs, taigi kelionė j a apie savo šeimos likimą: gyvas pakliuvęs į enkavedistų žė jo globėjas Gintautas Jer- vimą.
Jašą draugijos vardu. Poetas
jais
tikras
malonumas.
Sva
rankas.
Užkabina
j
a
m
a
n
t
tėvo, Lietuvos karininko, par
„Drauge" dažnai
skai
molavičius, atlydėjo abi duk
Ir taip tėvynę 1940 m. už padėkojo Nijolei Martinaity
jojate
nuvykti
į
Lietuvą
ir
ne
kaklo
automatą
be
šovinių
ir
tizaninę kovą ir jo žūtį, savo
t o m e , kad trečiadienio popie
terys: Lilija ir Birutė Jasaitės, plūdo Raudonasis tvanas, po tei, savo globėjui Gintautui ir
čių ..Seklyčioje" dalyviai ypač turite pinigų?! Pildykite šią „golgotas" sovietiniuose kalė vedasi s u savimi. Po žudynių kurios dėsto anglų kalbą ir jo — Vokiečių okupacija. 1943
„šiek tiek" dukterims (ir tai
mėgsta dainuoti G. Savinienės ..Drauge" spausdinamą anke jimuose ir lageriuose, į ku palieka bert vieną gyvą liudi literatūrą Čikagos aukštesnio m. A. P. J a s a s persikėlė dirbti
buvo pasakyta „perkelta pras
tarp siose mokyklose, sesers sūnus į Švėkšnos gimnaziją,
ir J. Marcinkevičiaus dainą tą - ir galbūt tik už 1 dolerį riuos patekdavo tik todėl, kad ninką, mačiusį, k a d
tą me"). Pabaigai pats poetas
..Tai gražiai mane augino". išlošite net du nemokamus bi buvo partizano sūnus. Auto žudikų buvo ir pažįstamas dr. V. Šaulys su žmona ir gau pačią, kurią 1931 m. buvo bai
perskaitė eilėraštį, kuriame
Nejaugi neatvyksite į ..Trijų lietus, kuriuos mums padova rius pateikia savo motinos partizanas. G a n d a i sklinda sus būrys bičiulių ir gerbėjų, gęs. 1944 m. spalio 9 d. su
sakėsi grįžtąs į gimtuosius na
nojo
SAS
oro
linijos
bendrovė.
jaunystės dienoraštį, kuriame greitai, o kaip įrodysi žmo t a r p jų — V. Šešplaukis-Ty- žmona ir dukra išklerusiu ve»
tigriukų" koncertą ir kartu su
mus ieškoti krikšto
dra
Laimingasis
lošėjas
paaiškės
nėms,
k
a
d
čia
stribų
išmonė?
daug romantiškų jausmų, bet
jais neužtrauksite šios melo
ruolis ir Eglė Juodvalkė.
žimuku išvažiavo iš tėvynės į bužėlių, bet j a m pasakoma,
per
..Draugo"
pokylį
rugsėjo
Tokiais
atvejais
žudo
ne
kuriuos
perskaičius,
lieka
dingos dainos?! Ji tikrai bus
Programą pradėjo duktė Li nežinią. Karui pasibaigus, Vo kad „Nobody home". Ir taip
sunkus
jausmas:
žmogus buožes, o biedniokus, naujaku
trijų dainininkų koncertinėje 17 d.
kietijoj mokytojavo Lubecko,
rius.
Jiems
nieko
nėra lija, papasakodama savo tėve Gumzenhauseno ir Dornstad- baigėsi retai tokia įdomi žo
programoje. Įsigykite bilietus!
Ar m a n o t e , k a d „ D r a u g o " gimsta kentėti.
džio ir širdies šventė.
lio biografijos ištraukų. Suži
Galite atvykti į koncertą Le d a r b u o t o j a i visuomet užsiė
Prisiminimų puslapiai visa švento".
to lietuviškose gimnazijose.
nojau,
kad
A
P
.
J
a
s
a
s
gimė
Emilija J . V a l a n t i n i e n ė
monte, kuris vyks rugsėjo 8 d., mę ir neturi laiko plačiau su da jaudina, lengvai ir malo
Nors daug panašios lite 1908 m. JAV, E a s t Saint 1948 m. su vyresne dukra at
arba į Jaunimo centrą rugsėjo jumis reikalų aptarti? Tam niai
skaitomi.
Autoriaus ratūros jau yra išleista, bet ši
vyko į Ameriką ir apsisto
>***/(/**'
9 d. Kartu atsiveskite ir savo yra puiki proga! Rugsėjo 17 d. santūriame kalbėjime kartais knyga yra liudijimas, ir tai su Louis mieste, prie Missisipi
upės (o b ū t norėjęs pasaulio Jo Čikagoj: čia dirbo įvairiauvaikus bei anūkus. Jaunimui Jaunimo centre rengiamas blyksteli jumoro ar net ironi- teikia
jai
neįkainojamos
šviesą išvysti prie Nemuno). sius darbus, daugiausia meta
'A
Jd
iki 12 metų bilietas - tik o „Draugo" pokylis, kurio metu
vertės.
os gaidelė.
lo fabrikuose. Žmona Zuzana
Tėvai:
Jonas
ir
Marijona
(Bag
„Rainių
tragedija". 1941
dol.!
tikrai bus galima neskubant
donaitė), nostalgijos šaukiami, Šegždavičiūtė su jaunesne m. birželio 24-25 d. 2000.
V y t a u t o D i d ž i o j o š a u l i ų pasišnekėti. Atvykite.^dar yra
grįžo su mažuoju Adomėliu dukra atvažiavusi į JAV me Išleido Lietuvos
gyventojų
r i n k t i n ė rengia Tautos šven bilietų! Bus įdomi programa,
tais vėliau ir kartu su poetu genocido ir rezistencijos tyri
Lietuvon
—
į
Keberdžių
kai
tes minėjimą š. m. rugsėjo 3 d. gros broliai Švabai, vyks šo
mą, Kvėdarnos valsčiuje, kur keliavusi skausmingais trem mo centras, Didžioji 17/1, LT12 vai. Šaulių namuose. Visi kiai. Pokylio pradžia - 4 vai.
džiaugsmingai praskardeno jo tinės keliais ir gyvenusi grįži 2001, Vilnius. Parengė Birutė
p.p.
kviečiami ir laukiami.
vaikystė, o kieme baltais žie mo į namus viltimi, j a u iške Burauskaitė.
dais putojo aukšta plačiašakė liavo pas Viešpatį. Poeto tokia
94 psl. knygelėje, remiantis
skrydį parūpino SAS
ieva ir kaimo j a u n i m a s per lemtis: gimė prie Missisipės, Lietuvos archyvuose saugo
augo ir brendo prie Ašvos, o
talkas traukdavo įvairiausias
mais dokumentais ir liudytojų
Vardas
\
numirti teks prie Michigano
prisiminimais,
pasakojama
dainas. Tą buities idiliją su
ežero.
apie tai, kas įvyko Telšių
drumstė Didysis k a r a s . Ku
Adresas
Po to aktorė Nijolė Martinai kalėjime ir Rainių miškelyje
riantis Lietuvos nepriklauso
tytė
su giliu įsijautimu skaitė 1941 m. birželio 24-25 dieno
mybei, tėvų namuose šalia
ir
deklamavo
didelį pluoštą mis, Kokie Lietuvos piliečiai
maldaknygių ir kasmet vis
poeto
eilėraščių.
Keturi pir tapo sadistiškiausių kanki
naujo kalendoriaus tebuvo tik
Telefonas (
mieji
buvo
iš
„Širdis
žody" rin nimų aukomis. Iš viso ten
)
2 knygos: vyskupo M. Valan
kinio,
kurį
rusai
okupantai
su- buvo rasta 73 žmonių palai
čiaus „Palangos Juzė" ir A.
kai.
Trys,
bandę
bėgti,
Vienužio „Dainos". Vokiečių
nužudyti
ir
užkasti
netoli
Adomas
P. Jas M t
okupacijos metais d a r skaitė
Džiuginėnų.
Pateiktos
atpa
ir „Dabartį". Iš motinos pra
Calima islgyti ir daugiau bilietužintų
žmonių
biografijos,
mokęs skaityti — pro tas kny
Iškirpkite atkarpėle, pažymėkite kiek bilietu norite,
išvardintos sovietinio saugu
gas ir iliustruotą laikraščio
ir siuskite su atitinkamos sumos čekiu.
Sauliai - Algis 'kairėje' su žmona Aušra. ..Saulutes" sekretore, bei Algiu
mo darbuotojų, dalyvavusių
priedą
—
pradėjo
žiūrėti
į
nuo
Bakaičiu dalyvavo ..Saulutes". Lietuvos Vaikų globos būrelio, vakaronėje
suimant, tardant arba nu
stabiai
spalvingą
minties
ir
bilietų
$
PLC „Saulutės" susirinkimas rengiamas šį šeštadieni, rugsėjo 2 d„ 3
žudant Telšių kalėjimo kali
jausmų
pasaulį.
Tas
noras
vai p.p pas Indre Tijuneliene. 419 VVeidner Rd.. Buffalo Grove. IL 60089,
nius, pavardės, t a r p jų: Nr.chpažinti pasaulį ir patraukė jį į
tel 847-537-79*9
Nuotr. Indrės Tijūnėlienės
mano Dušan.ik : o, Jono Jur
mokslą. Vėliau skaitė iš Ame
gaičio, Petro Lapinsko, Prano
St< o I Ir i rrt ,» i
Laimingasis bilietas bus traukiamas
rikos atsiunčiamus laikraš
• A.a. M a r i j ą L a u č i e n ę
Liepos, A. Minkevičiaus, Petro
EILĖRAŠČIAI
čius: „Naujienas", „Keleivį",
• N a m a m s p i r k t i p a s k o  p a g e r b d a m a s , vyras dr. Au
DRAUGO pokytyje, 2000 rugsėjo 17 d.
Raslano, Kazio Repšo ir dar
U Ūkia
„Telegramą". 1924 m. įstojo į
los duodamos mažais mėnesi gustinas Laucis aukoja $200
beveik 20 rusiškų enkave
Švėkšnos „Saulės" progimna
niais įmokejimais ir prieina Lietuvos vaikams. Reiškiame
DRAUGAS
distų, lietuviams nieko nesa
ziją — pasidarė geru matema
mais nuošimčiais. Kreipkitės į užuojautą ir dėkojame! „Lie
kančių, pavardžių. Pateikta
4545
W.
63rd
ST,
tiku. Mokytojai net rekomen Poeto Adomo P. Jaso knygelė
M u t u a l F c d e r a l S a v i n g s , t u v o s Našlaičių globa", 2711
keliolikos Rainių tragedijos
duodavo kitiems pagelbėti. „Draugo* knygynėlyje kainuoja 10
CHICAGO, IL 60629
2212 W e s t C e r m a k R o a d . W e s t 71 Str., C h i c a g o , I L
liudininkų prisiminimų.
Nuo penktos klasės pradėjo dol. su persiuntimu - 13.95 dol.
Tel. (773) 847-7747.
<skj 60629.

Paremkite DRAUGĄ ir
Laimėkite bilietus į Vilnių

AUKA 1 dol.

PALAIMINTAS

