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Už „Lisco" akcijas
Lietuva gavo 47.6 mln. doleriu
Vilnius, birželio 27 d. (BNS)
— Danijos įmonė „DFDS Tor
Line" trečiadienį pervedė į
Lietuvos banko korespondentinę sąskaitą New Yorko federalinių rezervų banke 47.6
mln. JAV dolerių už 76.36
proc. bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė" („Lisco") akcijų paketą. Atliktą mokėjimo
pavedimą patvirtino Kopenhagos vertybinių popierių birža,
pranešė ryšių^su^ visuomene
agentūros
„Hill&Knowlton
vadovas Arūnas Pemkus.
Dabar po „Lisco" pertvarkos
trečiadienį naujai įsteigtos
bendrovės „Lisco Baltic Service" (LBS) 76.36 proc. akcijų
pereina danų nuosavybėn.
Trečiadienį įvyko steigia
mieji bendrovių LBS ir „Lie-

Vilnius, birželio 27 d. (BNS)
— JAV bendrovė „Williams"
teigia, kad jai Socialdemok
ratų frakcijos Seime seniū
no Vytenio Andriukaičio mesti
kaltinimai korupcija yra „vi
siškai nepagrįsti ir šmeiži
kiški".
Pasak „Williams Lietuva"
generalinio direktoriaus Randy Majore, „akivaizdu, kad po
nas Andriukaitis neturi jokių
faktų kaltinimams pagrįsti".
Pasak „Williams Lietuva"
pranešimo, „Williams", būda
ma JAV bendrove, privalo lai
kytis JAV vyriausybės 1977aisiais priimto įstatymo dėl
korupcines veiklos užsienyje.
Šis įstatymas draudžia JAV
įmonėms duoti kyšius užsie
nio pareigūnams, politinėms
partijoms, kandidatams ar jų
atstovams, siekiant pradėti ar
vystyti verslą. Bausmės už
šio įstatymo pažeidimus yra
labai griežtos — įmonė gali
būti nubausta už kriminali
nius nusikaltimus, o parei
gūnas, direktorius, darbuoto
jas, akcininkas ar agentas, pa
daręs ar žinojęs apie daromą
nusikaltimą, gali būti nubaus
tas ir įkalintas 5 metams.
„*William8' turi labai griež
tą veiklos etikos kodeksą, ir
vystydama verslą Lietuvoje,
laikosi ne tik jos, bet ir visų
JAV teisinių normų ir įs
tatymų. rWilliam8' niekada

76.36
, proc. Keltų bendrovės
LBS akcijų priklauso „DFDS
Jor L m f • 3.4 proc. - valsty**»» ° **k Augiau nei 20
proc. akcijų — smulkiesiems
akcininkams, finansų makle
rio įmonėms.

T _,_

* Laikinoji vyriausybė
neturėjo priimti sprendimo
dėl JAV bendrovės „Williams
International" ir Rusijos naf
tos įmonės „Jukos" susita
rimų, teigia Lietuvos social
demokratų partijos (LSDP)
vadas Algirdas Brazauskas.
„Nebūčiau priiminėjęs spren
dimo dėl 'Jukos' ir 'Williams*
sutarties, jeigu būčiau laikina
sis premjeras. Ten yra daug
neatsakytų klausimų ir jie li
ko pakibė", sakė A. Brazaus
kas. „Manau, kad laikinoji
vyriausybė ypatingai svar
biais valstybei klausimais
neturėtų tuo trumpu laiko
tarpiu priiminėti sprendi
mų", tvirtino jis. „Manau, kad
iš viso laikinoji vyriausybė —
tai labai sunkiai priimtina
sąvoka. įstatymuose nėra to
kios sąvokos. Konstitucijoje,
pavyzdžiui, yra aiškiai numa
tyta, koktus veiksmus gali at
likti prezidento funkcijas vyk
dantis Seimo pirmininkas.
Todėl reikalingas dokumen
tas, kuris galėtų išaiškinti ir
laikinosios vyriausybės sta
tusą ir įgaliojimus.
Brazauskas. (BNS)

neaukojo pinigų jokioms poli
tinėms partijoms Lietuvoje.
Deja, kai kurios bendrovės,
su kuriomis 'Williams' tenka
konkuruoti Lietuvoje, nepriva
lo laikytis tų pačių etikos
normų", apgailestavo R. Ma
jore.
Laikinai einantis premjero
pareigas Eugenijus Gentvilas
trečiadienį paprašė socialde
mokratą V. Andriukaitį pa
teikti turimas žinias apie
„VVilliams International" ta
riamus korupcinius ryšius. E.
Gentvilo nuomone, V. Andriu
kaičio turimos žinios apie tai,
„kaip ir ką papirko 'VVilliams
International", turi būti per
duotos Lietuvos ir tarptauti
nėms kovos su korupcija ins
titucijoms.
V. Andriukaitis, antradienį
lankydamasis prezidentūroje,
viešai apkaltino JAV bendro
vę „Williams International"
korupcija ir pareiškė prieš
šią bendrovę „kovosiąs
iki
galo".
Lietuvos
socialdemokratų
partijos (LSDP) vadas Algir
das Brazauskas atsiribojo nuo
Socialdemokratinės koalicijos
frakcijos Seime seniūno Vyte
nio Andriukaičio pasisakymų,
kuriuose JAV bendrovė „VVil
liams" kaltinama korupcija.
* Asmenų iš v i e n o s už
sienio ambasados Lietuvoje
teigimu, „VVilliams" ir „Jukos"
sutartis — nepaprasta. Re
dakcijos duomenimis, šią su
tartį palaimino ir Rusijos pre
zidento Vladimir Putin ap
linka. Šaltinio teigimu, „VVil
liams" sutartis su „Jukos" eli
minavo vieną neigiamą klau
simą (kad „LUKoiF neleidžia
JAV verslovei „VVilliams" plė
toti verslą Lietuvoje) iš JAV
prezidento George W. Bush ir
Rusijos prezidento V. Putin
susitikimo Liublianoje dieno
tvarkės.
(LA, Elta)
* Grupė įvairioms S e i m o
frakcijoms
priklausančių
parlamentarų kreipėsi į Vals
tybės saugumo departamento
(VSD) generalinį direktorių
Mečį Laurinkų. „Prašome
skubiai pateikti informaciją
apie dujų tiekimo kompaniją
'Itera' ir jos kompanijų grupei
priklausančią bendrovę 'Itera
- Lietuva', o taip pat apie gali
mus minėtų bendrovių ir
spaudos straipsniuose minimų
valstybės ir politikos veikėjų
ryšius ir bendrus interesus",
teigiama pareiškime. Pasak
Seimo narių, Jei žiniasklaidoje pateikiami faktai yra tei
singi, tai kelia pavojų Lietu-
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L ^ Tėvynėje pasižvalgius

tuvos jūrų
laivininkystė"
(LJL) akcininkų susirinkimai,
kuriuose dalyvavo maždaug
81.5 proc. visų balso teisę tu
rinčių „Lisco" akcininkų. Už
LJL ir LBS steigimą balsavo
98.6 proc. dalyvių.
LBS valdyba paskyrė įmon ė s generaliniu direktoriumi
anksčiau „Lisco" vadovavusį
Artūrą Gedgaudą, o finansų
direktoriumi — ankstesnį
„Lisco" finansų direktorių Jo
ną Nazarovą.

Soci&ldemokrato kaltinimai
„VVilliams" — šmeižtas

WWW.DRAUGAS.ORG

Naująją daugumą Seime sudarysiančių partijų vadovai — (iš kaires) Artūras Paulauskas, Kazimiera Prunskienė ir
Algirdas Brazauskas po politinės deklaracijos dėl bendrų darbo tikslų pasirašymo.
Gedimino Žilinsko 'Elumuotr.

Lietuvos Seime sudaryta nauja
daugumos koalicija
Vilnius, birželio 27 d. (BNS)
— Lietuvos socialdemokratų
partijos (LSDP) pirmininkas
Algirdas Brazauskas, Naujo
sios sąjungos (socialliberalų)
vadas, Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas bei Naujo
sios demokratijos partijos va
dovė Kazimiera Prunskienė
trečiadieni per pietus pasi
rašė susitarimą dėl bendro
darbo tikslų.
Po to vykusioje spaudos
konferencijoje partijų vado
vai patvirtino remia A. Bra
zausko kandidatūrą į ministro
pirmininko postą.
„Tai dokumentas, kuris su
formuoja Seime naują dau
gumą. Jame nurodoma, kokia
politika bus vykdoma, kokios
bus darbo gairės ir kokių
tikslų mes siekiame", pasira
šytą susitarimą komentavo
A. Paulauskas.
„Ši partijų sudėtis galėjo
būti koalicijos pagrindu ir
prieš rinkimus ir po jų, bet
daug žvalgytis į praeitį šian
dien nėra prasmės. Galima
pasidžiaugti, kad giminingos
partijos sudaro bendrų tikslų
realizavimo susitarimą", sakė
K Prunskienė.
„Tikiuosi, kad ši dauguma
gyvuos iki Seimo kadencijos
pabaigos", tvirtino A. Brazaus
kas. Pasak jo, pasirašytas su
sitarimas leis „greičiau ir aiš
kiau
priimti
reikalingus
sprendimus, o ypač tuos, ku
rių reikalauja integracija į Eu
ropos Sąjungą".
Pasak A. Paulausko, būtų
naivu tikėtis, kad koalicijos
bendrininkai
„visą
laiką
vaikščios susiėmę už rankų
ir nieko nekritikuos", tačiau
patvirtino turįs vilties, jog
kartu bus dirbama iki kaden
cijos pabaigos.
Antradienio vakare LSDP
ir NS tarybos balsų daugu
ma patvirtino abiejų partijų
susitarimą, kuriame nurodo
ma, jog
socialdemokratai
siūlo vyriausybės vadovo, so
cialliberalai — Seimo pirmi
ninko kandidatūrą. Tačiau
Naujosios demokratijos parti
ja prie šio susitarimo kol
kas neprisijungė. K. Pruns
kienė patvirtino remianti A.
Brazausko kandidatūrą, ta
čiau pabrėžė, jog NDP ir kartu
frakciją Seime sudarančios

Valstiečių partijos dalyvavimo
vyriausybėje klausimas „yra
per daug ankstyvas".
LSDP ir NS susitarime dėl
bendro darbo principų, api
brėžiama, jog sprendimus
bendrininkai turėtų priimti
bendruoju sutarimu, o nuomo
nėms išsiskyrus, jos būtų de
rinamos specialiose darbo
grupėse. Tačiau iokumente
nėra aiškiai nurodoma, kaip
bus paskirstomi postai nau
jajame ministrų kabinete.
Į klausimą, kiek portfelių
planuoja atiduoti sociallibe
ralams, A. Brazauskas atsakė,
„nieko neplanuoju". Tuo tarpu
A. Paulauskas antradienį va
kare vykusio NS posėdžio
metu jos narius tikino, jog
būsimojoje vyriausybėje so
cialliberalai „tiek, kiek turi
ministrų — tiek ir išlaikys".
Iki galo nėra aiškios ir bū
simosios vyriausybės progra
minės nuostatos, dėl kurių
dar tarsis iš abiejų partijų at
stovų sudarytų 12 darbo gru
pių.

* Aukščiausiojo teismo
(AT) išplėstinė
septynių
teisėjų kolegija antradienį nu
traukė panevėžiečio Algiman
to Vertelkos baudžiamąją by
lą dėl neteisėto narkotinių
medžiagų įgijimo ir laikymo.
Šis panevėžietis kurį laiką
buvo laikomas įtariamuoju dėl
mažeikiškių Kiesų pagrobimo
ir turto prievartavimo. „Byla
nutraukta dėl nusikaltimo su
dėties nebuvimo", po posėdžio
žurnalistams sakė vienas iš
kolegijos teisėjų Vytautas
Piesliakas. AT Kolegija taip
pat panaikino pernai lapkričio
14 d. paskelbtą Vilniaus mies
to II apylinkės teismo nuos
prendį, kuriuo A. Vertelka
buvo pripažintas kaltu dėl
0.645 gramo heroino neteisėto
įgijimo bei laikymo ir nuteis
tas kalėti 10 mėnesių. Laisvės
atėmimo bausmės vykdymas
yra atidėtas pusantrų metų.
AT sprendimas yra galutinis
ir kasacine tvarka neskun
džiamas. Teisėsaugos parei
gūnams nepavyko įtikinti teis
mų, kad jie priverstų A. Ver
telka deklaruoti savo turtą.
Prokuratūros žiniomis, A Ver
telka jau daugelį metų niekur
nedirba, tačiau gyvena pra
vos nacionaliniam saugumui bangiai. Prokurorai jį sieja su
ir valstybės strateginiams in Panevėžio nusikalstama gru
IBNSI
teresams".
.BNS> puote „Tulpiniai".

* Septynios Seime atsto
vaujamos partijos pasiūlė
prezidentui Valdui Adamkui į
ministrus pirmininkus teikti
liberalą Eugenijų Gentvilą.
Pareiškimą prezidentui pasi
rašė Lietuvos liberalų sąjun
gos pirmininkas Rolandas
Paksas, Lietuvos centro sąjun
gos pirmininkas Kęstutis Gla
veckas, Moderniųjų krikščio
nių demokratų sąjungos pir
mininkas Vytautas Bogušis,
Lietuvos lenkų rinkimų akci
jos vadas Valdemaras Tomaševskis, Tėvynės sąjungos konservatorių frakcijos Seime
seniūnas Andrius Kubilius,
Lietuvos krikščionių demokra
tų vadas Kazimieras Bobelis
ir Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjungos pirminin
kas Povilas Jakučionis. Šioms
partijoms Seime atstovauja 53
parlamentarai.
<BNS>

* Prezidentas
Valdas
Adamkus trečiadienio rytą
jautėsi labai gerai, tačiau gy
dytojai nusprendė neišleisti jo
iš ligoninės, o taikyti dalinį
stacionarinį režimą. Preziden
to asmeninis gydytojas Remi
gijus Nargėla sakė, kad prezi
dentas galės kuriam laikui pa
likti ligoninę, jei jam reikės
nuvykti į darbą prezidentūroje
arba į namus, tačiau paskui
turės grįžti. „Taip nuspręsta
tam, kad visuomenėje nekil
tų ažiotažas, kad štai prezi
dentas išėjo iš ligoninės, o
paskui vėl buvo paguldytas",
sakė gydytojas. Jis nesu
konkretino, kiek laiko prezi
dentas dar bus laikomas ligo
ninėje. Tikrindami prezidento
sveikatą po praėjusią savai
tę atliktos sėkmingos apen
dicito operacijos, pirmadienį
medikai V. Adamkaus deši
niajame inksto šlapimtakyje
aptiko akmenį. Jei per 10 die
nų akmens neištirpdys me
dikamentai, jis bus suskaldy
tas smūginėmis bangomis.(BNS)
* Antradieni Petrašiūnų
kapinėse amžinam poilsiui
atgulė pasaulinio garso moks
lininko, teisininko, politologo
ir mąstytojo
profesoriaus
Aleksandro Štromo palaikai.
Prieš tai urna su velionio pele
nais buvo pašarvota Vytauto
Didžiojo universitete. Pagerbti
šios neeilinės asmenybės at
minimo susirinko ne tik patys
artimiausi žmonės, akademi
nė bendruomenė, bet ir bičiu
liai iš JAV, Anglijos ir visos
LietUVOS.

(KD, Elta,

lis premjeras,
liberalas Eugenijus Gentvi
las neatmeta galimybės, kad
Lietuvoje galėtų būti stato
ma nauja atominė elektrinė.
Kaip pranešė „Lietuvos ži
nios", Laisvosios rinkos insti
tuto organizuotoje konferenci
joje, kurioje buvo nagrinėjama
situacija elektros ūkyje, E.
Gentvilas pareiškė, jog „reikia
pradėti viešus pamąstymus ir
patiems nebijoti savęs. Kodėl
Lietuvoje negalėtų būti pri
vačių atominių elektrinių?".
E. Gentvilo teigimu, priva
čiam kapitalui, besidomin
čiam elektrinių verslu, Lietu
va gali būti patraukli jau vien
dėl to, kad valstybės visuo
menė psichologiškai „pripra
tusi" gyventi atominių jėgai
nių pašonėje. Be, to, Lietuva
kol kas turi stiprų Ignalinos
elektrinėje dirbančių atomi
nės energetikos specialistų
personalą.
(BNSI
* Lietuvos pramonininku
konfederacijos vicepreziden
tas Mykolas Aleliūnas, išklau
sęs Lietuvos Europos komite
tų atstovų, kaip Lietuvai seka
si rengtis narystei Europos
Sąjungoje, pažymėjo, jog dar
daugelis tautiečių ES įsivaiz
duoja kaip Kalėdų Senelį, api
pilantį naujas nares dovano
mis, tiksliau — pinigai% ne
tik per Kalėdas, o vos ne kas
dien.
(LZ. EIUI
* Seimas nusprendė pra
tęsti pavasario sesiją iki
liepos 13 dienos. Seimo vice
pirmininko socialdemokrato
Česlovo Juršėno teigimu, pra
tęsti pavasario sesiją teko dėl
to, jog turi būti priimti kai
kurie integracijos į Europos
Sąjungą svarbūs įstatymai,
patikslintas šių metų valsty
bės biudžetas bei sudaryta
nauja vyriausybė. Pagal Kons
tituciją, Seimas kasmet ren
kasi į dvi eilines — pavasario
ir rudens — sesijas. Nustaty
ta* jog pavasario sesija prasi
deda kovo 10 d. ir baigiasi bir
želio 30 d., tačiau Seimas gali
savo nutarimu sesiją pratęsti
* Seimo narys, Švietimo,
mokslo ir kultūros komiteto
pirmininkas Rolandas Pavi
lionis trečiadienį vėl aiškinosi
kelių policijoje dėl įvykio, kai
jis automobiliu kliudė ir su
žeidė policininką. Gegužės 30
d., Seimo automobiliu važiuo
damas į Vilniaus universitetą,
R. Pavilionis nepaisė eismą
draudžiančio kelio ženklo ir
nuvažiavo toliau, kliudyda
mas kelių policininką, kuriam
buvo iškviesti medikai, nusta
tę kairio kelio sumušimą. Ne
trukus po įvykio R. Pavilionis
teigė, neva ši istorija yra „su
fabrikuota", ir jis norįs, kad ji
baigtųsi teisme. Buvęs VU
rektorius R. Pavilionis teigė
gynęs aukštosios mokyklos
teises. „Universitetas yra aka
deminė institucija, ir policija
neturi daryti jokių veiksmų,
trukdydama patekti į jį", sakė

* Lietuvoje metu pra
džioje buvo 508,915 mobi
liųjų telefonų abonentų, jais
naudojosi kas septintas gyven
tojas. AB „Lietuvos telekomas" duomenimis, 100 lietu
vių tenka 32.2 abonentų li
nijos. 2000 m. pabaigoje telekomas turėjo beveik 1.2 mln.
linijų, iš kurių gyventojams
teko 1 mln., įmonėms — maž
daug 200,000.
(vž. EIU.
* Vilniaus „Lietuvos ry
to" vidurio puolėjas Rober
tas Javtokas kandidatuoja bū
ti pašauktas į NBA naujokų
biržą.
<LR, EIUI
* Iš Rusijos atvykęs profe
sionalus samdomas žudi
kas, 33 metų Andrėj Kuznecov
bus teisiamas Kaune. Prieš 3
metus jis Lietuvoje įvykdė
mirties nuosprendį savo kraš
tiečiui 37 metų Aleksandr Žukov. Bylą tyrę Kauno apygar
dos prokuratūros pareigūnai
neatmeta galimybės, kad Ka
raliaučiaus srities gyventojas
A Kuznecov Lietuvoje gali bū
ti įvykdęs ir daugiau nusikal
timų.
(LR, Elta)
* Šalčininkų rajono apy
linkės teismas už beveik 20ties Eišiškių miestelio gyven
tojų pastatų padegimą arba
bandymą padegti antradienį
5.5 metų kalėti nuteisė šio
miestelio gyventoją Zbignevą
Songiną. Padegėjas Eišiškėse JIS.
(BNS)
dažniausiai kėsinosi į gyven
tojų ūkinius pastatus, tačiau Sutrumpinimai: K — „Klaipėda". KD —
„Kauno diena*. LA — „Lietuvos aidas*,
vieną kartą dėl jo kaltės su LR — „Lietuvos rytas", LŽ — „Lietuvos
pleškėjo ir gyvenamasis na žinios", R — „Respublika".
Naudotasi Lietuvių grįžimo i tėvyne
mas. Daliai nukentėjusių, rei
centro medžiaga
kalavusių atlyginti nuostolius,
Z. Songinas privalės sumokėti
KALENDORIUS
daugiau kaip 65,000 litų. Bus
Birželio 28 d : Šv. Irenėjas;
atimtas ketvirtadalis padegėjo
Gaudrt,
Leonas, Reda, Tulantas, Tulturto.
<BNSI

* Dėl naujosios Seimo
daugumos neaiškios politinės
pakraipos dar du parlamenta
rai — Jonas Čiulevičius ir
Aleksandras Poplavskis tre
čiadienį sustabdė savo narystę
Naujosios sąjungos (NS, so
cialliberalų) frakcijoje Seime.
„Noriu pasielgti pagal savo
sąžinę. Pasiliktifrakcijoješiuo
metu tam prieštarautų", sakė
A. Poplavskis. „Manęs neten
kino ir koalicija su liberalais,
bet dabar, kai vyksta šie 'poli
tiniai kadriliai', jie nei valsty
bei atneša stabilumo, nei žmo
nėms naudos", sakė J. Čiule
vičius. A. Poplavskis sakė, jog
„svarbu ne tik premjero asme
nybė, bet ir programa". „Bi
jau, kad dabar reformos gali
sulėtėti arba visai sustoti", sa
kė jis.
(BNS)
* Prezidentas
Valdas
Adamkus pabrėžia, kad jo
kie pokyčiai Lietuvos vidaus
politikoje nepakeis Lietuvos
užsienio politikos. Tai jis sakė
trečiadienį savo rezidencijoje
Turniškėse priimdamas vy
riausiąjį NATO Jungtinių pa
jėgų Europoje vadą, generolą
Josepb W. Ralston. Tai, anot
prezidento, užtikrina ir visų
partijų bendras sutarimas gy
nybos klausimais bei įsiparei
gojimas skirti iki 2 proc. bend
rojo vidaus produkto krašto
apsaugos plėtrai. Prezidentas
pažymėjo, jog sociologinės ap
klausos rezultatai rodo, kad
Lietuvos naryste NATO remia
64 proc. gyventojų. Jis minėjo
Lietuvos karių dalyvavimą
taikos palaikymo pajėgose. V.
Adamkus užtikrino, kad Lie
tuva siekia tapti NATO nare narystės šioje organizacijoje
ir yra pasirengusi prisiimti įsipareigojimus.
IBNS>

gedas.
Birželio 29 d.: Šv. Petras ir Pau
lius, apaštalai; Benita, Gedrime, Ma
tigirdas, Povilas.

DRAUGAS. 200lm. birželio 28 d., ketvirtadienis

LIETUVIU

DRAUGAS

TELKINIAI

(USPS-161000)
T H E L I T H U A N I A N W O R L D WIDE DAILY
Published daily except Sundays and Mondays, lega! Hohdays. the Tuesdays
foUowing Monday observanceoflegal Hohdays aswell as Deo 2 6 t h a n d J a n .
2nd by the Lithuanian Catholic Press Soaety. 4545 W 63rd Street, Chicago,
IL 60629-5589.
Periodical class postage paid at Chicago. IL and addiuonal mailing offices.
Subscription Rates: $100.00 Foreign countries $115.
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunciame. Prie
pavardes ir adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada prenumerata
galioja
DRAUGO p r e n u m e r a t a y r a mokama iš a n k s t o .
Metams
1/2 metų
3 mėn.
JAV
$100.00
$60.00
$38.00

ST. P E T E R S B U R G , F L
„SPAUDOS BALIUS"
Vakariniame Floridos pa
kraštyje,
St.
Petersburgo
mieste ir apylinkėse lietuvių
gyventa seniai. J 1961 metais
lapkričio men. 11 d. sušauktą
Lietuvių klubo susirinkimą
nariais įstojo 40 asmenų ir su
simokėjo po vieną dolerį nario
mokesčio metams. O jau 1964
m. vasario mėn. 1 d. iškilmin
gai buvo atidaryti Lietuvių
klubo nuosavi namai. Pirmo
siose valdybose jau matome
Angelės ir Albino Karnių var
dus.
Klubo socialinei, kultūrinei
ir visuomeninei veiklai ple
čiantis, nutarta leisti biuletenį
pavadintą „Lietuvių žinios",
kurio pirmasis numeris išleis
tas 1976 m. gegužės mėn. 23
d.
Šio biuletenio 25 metų jubi
liejų švenčiant š. m. gegužės
23 d. Lietuvių klubo salėje
buvo surengtas paminėjimas,
dalyvaujant gausiam būriui
telkinio tautiečių. Klubo pirm.
Loreta Kynienė, atidarydama
renginį, sveikino susirinku
sius, dabartinius ir buvusius
redaktorius bei administrato
rius, per 25 metus nenuilsta
mai dirbusius, kad „Lietuvių
žinios" pasiektų mūsų namus
kiekvieno mėnesio paskutinį
savaitgalį. Tolimesnei šventės
programai vesti pakvietė pir
mojo redakcijos
kolektyvo
1976 m. narę ir dabartinę re
daktorę Angelę Karrfienę.

Angelė Kamiene, St. Petersburg,
FL, „Lietuvių žinių" biuletenio re
daktorė, Lietuvių klube suruošusi
„Spaudos balių" paminėti to biule
tenio leidimo 25 metų sukaktį.
Iš jos sužinojome, kad šis 25
metų „Lietuvių žinių" pami
nėjimas yra mūsų pirmasis
„Spaudos balius". Kvietė mū
sų misijos vadovą kun. Anta
ną Grabnicką, OFM, sukalbėti
maldą. Paskui buvo pakeltas
tostas ir pateikti pietūs.
Po pietų redaktorė prisiminė
pirmuosius biuletenio žings
nius. Dėkojo savo vyrui Albi
nui už talką. O biuletenio apy
braižą pateikti kvietė Albiną
Karnių. kuris pažymėjo, kad
pradžioje iš vieno lapo išaugo

į 4 lapų biuletenį. Lietuvių
skaičiui augant St. Petersburge ir apylinkėse, daugėjo ir
lietuviškų organizacijų skai
čius. Visus renginius aprašyti
prireikė daugiau vietos. Pra
džioje spausdinimo išlaidas
apmokėjo prekybininkai ar at
skiri mecenatai. Vėliau biule
tenis pradėjo tvarkytis komer
ciniais pagrindais ir gražiai
išsiverčia be Lietuvių klubo
paramos. Albinas Karnius su
minėjo 42 pavardes asmenų,
kurie arba redagavo, arba kitu
būdu talkino per tuos 25-rius
metus. Pastebėjo, kad didesnė
pusė jo išvardintų jau iške
liavo Amžinybėn ir prašė vi
sus atsistoti ir vienos minutės
susikaupimu juos pagerbti.
Biuletenio administratorius
dr. Pranas Budininkas pa
stebėjo, kad jam pradėjus vyk
dyti pareigas, darbą reikėjo
modernizuoti. Perėjo į kom
piuterinę sistemą. Biuletenio
skaitytojai gyvena ne tik Flo
ridoje, bet ir kituose pasaulio
kraštuose. Džiaugėsi, kad jam
darbe nuoširdžiai talkina Pri
ma Vaškelienė ir Lina Žitkienė.
Sofija Salienė ir Povilas
Jančiauskas trumpai prisimi
nė patirtus nuotykius lei
džiant biuletenį.
Linksmąją programos dalį
atliko: Klevutė Gaižauskienė,
Mečys Šilkaitis — jis 4 metus
buvęs redaktorius, pirmas pa
naudojęs kompiuterį biulete
nio spausdinimui, Alvitą Kerbelienė, Aldona Andriulienė ir
linksmosios dalies pabaigai
Sofija Vaškienė.
Muzikinei programos daliai
Angelė Kamiene
pakvietė
Kauno muzikinio teatro solis
tą Juozą Janušaitį ir jo talki
ninką brolį, muziką Vytautą
Janušaitį. Solistai gražiu bal
su padainavo keliolika nuo
taikingų liaudies dainų. Kai
kurioms, jam prašant, visi su
sirinkusieji pritarė. Programa
susilaukė gražaus įvertinimo
ir dalyvaujančių buvo šiltai
priimta.
Angelė Kamiene padėkojo
visiems prisidėjusiems prie
šios šventės ruošos ir visiems
programų atlikėjams. „Spau
dos baliaus" šventę baigti pa
kvietė Lietuvių klubo pirm.
Loretą Kynienę.
Klubo pirm. padėkojo atsi
lankiusiems į šią neeilinę
šventę. „Lietuvių žinioms" lin
kėjo dar daug metų gyvuoti.
Ypač dėkojo redaktorei Ange
lei Karnienei, suruošusiai 25
metų sukaktuvinę šventę.
Dalyviai skirstėsi pagarbiai
minėdami tuos 42 išvardintus
tautiečius, kurie be atlyginimo
taip nuoširdžiai darbavosi ir
dar besidarbuoja, kad „Lietu
vių žinios" laiku pasiektu vi
sus prenumeratorius.
Ačiū jiems visiems.
J u o z a s Šulaitis

Kmmkmmtatm

„Spaudos baliuje" — St. Petersburg, FL, biuletenio „Lietuvių žinios* buvę ir esantys redaktoriai, administratoriai bei
talkininkai. Iš k. I eilėje: Klevutė Gaižauskienė, Sofija Vaškienė, Julija Navakienė, Stasė Jančiauskienė, Lina Žitkienė, Sofija Salienė. II eilėje: Loreta Kynienė, Pranas Petraitis, Prima Vaškelienė, Antanas Gudonis, Angele Kamie
ne, Mečys Šilkaitis, Albinas Karnius, Povilas Jančiauskas ir dr. Pranas Budininkas. Nuotr. Juozo Šulaičio

WORCESTER, MA
BAISIOJO BIRŽELIO
MINĖJIMAS
Gražus saulėtas birželio ry
tas. Švenč. Trejybės šventė.
Toks pat gražus ir šiltas, sau
lėtas birželis buvo 1941 m.,
kai vieną naktį Lietuvos žmo
nės buvo prikelti iš ramaus
nakties poilsio ir grūdami į gy
vulinius vagonus tolimai ke
lionei į neišmatuojamus Sibiro
plotus.
Po 60 metų tų skaudžių pir
mųjų trėmimų, visoms au
koms prisiminti ir jas pagerb
ti, š.m. birželio 10 d. rinkomės
į Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčią pamaldoms, kurios buvo
aukojamos už ištremtuosius
mūsų brolius, seses. Tie žiau
rūs trėmimai birželyje prasi
dėjo, bet jame nesibaigė. Jie
tęsėsi daug metų, tik šiek
tiek, kitokia forma. Kasmet
prisimename visus...
Minėjimą ruošė LB Worcesterio apylinkės valdyba. Visas
iškilmes atliko Dr. Vinco Ku
dirkos šaulių kuopa. Naujo
sios Anglijos „Trakų" rinkti
nės šaulių vadas Algirdas
Zenkus įvedė eiseną į bažny
čią. Vargonininkei Onai Va
linskienei grojant maršą, šau
lių kuopos vadas Arūnas Grigalauskas, vėliavnešys Henri
kas Ulrichas ir Juozas Blažys
įnešė JAV, Lietuvos ir Dr.
Vinco Kudirkos kuopos vėlia
vas. Šaulės Janina Miliaus
kaitė ir Vanda Ramonienė ne
šė vainiką ir padėjo prie alto
riaus.
Šv. Mišias aukojo ir pamoks
lą pasakė parapijos adm. kun.
Antanas Nockūnas, MIC. Gie
dojo parapijos choras, vado
vaujamas vargonininkės Onos
Valinskienės. Buvo atvykusios
Nekalto Marijos Prasidėjimo
vienuolijos iš Putnam, CT,
provincijole ses. Paulė ir ses.
Verutė.
Po Mišių šauliai su vėliavo
mis ir visi pamaldų dalyviai
išsirikiavo bažnyčios švento
riuje prie paminklo trumpoms
iškilmių apeigoms. Vadovavo
šaulių kuopos vadas Arūnas
Grigalauskas. Jis pareiškė,

St (VUT^imrc Spaudos baliuje" su kaktuvinĮ tortą perpjauti pasiruošė huv e Lietuvių klubo pirmininkai Ir k.:
Ai)i.tri;i' linijoms dabartine pirm /orėta Kynienė. Albinas Karnius ir Mci*v s Šilkaitis Nuotr J u o z o Š u l a i č i o

kad dažnai čia renkamės pri
siminti ir pagerbti žuvusius
dėl Lietuvos laisves, bet šian
dien susirinkome prisiminti ir
pagerbti ištremtuosius. Šaulės
padėjo vainiką. Iškilmes bai
gėme giesme „Marija, Marija*.
Persikėlėme į parapijos salę
tolimesnei minėjimo daliai,
kuriai vadovavo šaulių kuopos
vadas. Pasveikino gausiai su
sirinkusius dalyvius. Malonu
buvo matyti ir neseniai iš Lie
tuvos atvykusius. Padėkojo ir
pakvietė Petronėlę Antakauskienę padeklamuoti nežinomo
autoriaus eilėraštį „Aš vis
vien sugrįšiu". Viešnia iš Lie
tuvos Eugenija Kumpauskienė ne tik paskaitė savo kū
rybos eilėraščius „O, Lietuva,
brangi" ir „Gimtinės žiburė
lis", bet salėje dar buvo paruo
šusi savo tapybos darbų paro
dėlę.
Pagrindinė kalbėtoja buvo
Nek. Marijos Prasidėjimo se
serų vienuolijos ses. Verutė
Beišytė i š Putnam, CT, nese
niai atvykusi iš Lietuvos. Dir
ba Pal. Jurgio Matulaičio se
nelių slaugos namuose. Ji pa
reiškė, kad „savo atvykimu į
šias pamaldas ir minėjimą,
skirtą tremtiniams pagerbti,
parodėte didelę Tėvynės mei
lę. Atvertėte tą istorijos lapą,
kuriame krauju surašytos mū
sų sesių, brolių kančios, pra
sidėjusios kaip tik tą karštą
rytą, kaip ir ši diena 1941 m."
Ji nukėlė mintimi* į tą siau
bingą rytą, kurį ji sutiko bū
dama gimnazijos suole. „Nesusigaudėme s u draugėmis, kas
čia darosi Išgirdome kalban
čius, 'žmones veža, žmones ve
ža'... Bėgome su pieno ąsočiais
į geležinkelio stotį. Baisus
vaizdas. Vagonai buvo pilni
žmonių. Juos saugojo rusai
kariai, bet jie nebuvo blogi,
leido kalbėtis, vienas net pa
siūlė bėgti i š jos šeimos, saky
damas: 'bėk, aš nematysiu'.
Tačiau nesiryžo tokiam žygiui,
dėl suimtųjų kitų šeimos na
rių. Po keletos metų gavo laiš
ką iš draugėaj-ašyta ant beržo
tošės, kuriame prašė pagal
bos: 'Nieko kita nenorime, tik
atsiųskite — šaukimą į bran
gią Tėvynę' ". Na, ir kas galėjo
tuose laikuose tą šaukimą
nusiųsti. Paskaitė ir eilėraščių
iš tų skaudžių laikų. Vienas,
Onutės Navickaitės rašytas
1947 m., „Laisvės pamink
las..." Jos kalba, tų skaudžių
pergyvenimų,
kurių
labai
daug pati yra išgyvenusi,
sklandžiai dėstoma tęsėsi kaip
siūlų gija. Seselė Verutė daug
darbavosi Sibire, pogrindyje
Lietuvoje Keliolika metų va
dovavo vienuolijai. Jos veikla
atsispindi ir „Lietuvos Kata
likų Bažnyčios kronikoje". Ne
kartą važiavo tais reikalais su
amžinos atminties tų laikų
didvyriu kunigu Juozu Zdebskiu. Gaila, kad jis nesulaukė
laisvos Lietuvos. Budelių buvo
nužudytas tada, kai laisvės
prošvaistė jau pradėjo mūsų
Tėvynėje brėkšti. Su giliu dė
mesiu ses. Verutės pasakoji
mai buvo išklausyti.

Programos vedėjas visų da
lyvių vardu nuoširdžiai padė
kojo, o mes dėkingumą patvir
tinome gausiais plojimais. Mi
nėjimą baigėme Lietuvos him
nu.
Rasa ir Edis Grigaičiai pa
ruošė kavutę ir užkandėlius.
Buvo malonu pabendrauti su
viešniomis seselėmis prie ka
vos puoduko, ir seselei Verutei
asmeniškai tęsiant tuos liūd
nus anų dienų pokalbius, kol
provincijole seselė Paulė iš
kvietė ją namo.
J . M.

OMAHA, NE
SKAUDŽIŲ
PRISIMINIMU D I E N A
Birželio 16-oji diena yra
skaudžių prisiminimų diena.
Prieš 60 metų prasidėjo ma
siškas Lietuvos žmonių trėmi
mas į Sibirą. Buvo ištremta
daug šeimų. Vieni mirė, kiti
sugrįžo į Lietuvą, treti liko gy
venti ten. Jie statė namus,
kūrė šeimas, augino vaikus. Ir
štai po 60 metų ištiko stichinė
nelaimė. Labai nukentėjo da
lis tremtinių miestų. Patvinu
si Lenos upė užpylė Lenską ir
Jakutską, iš Himalajų kalnų
plūstantis vanduo — iš dalies
Barnaulą. Ten gyvenantieji
lietuviai, jų vaikai, liko be pa
stogės, įsigyto turto. Gerai sa
koma, kad nelaimės veja vie
na kitą.
Omahos Lietuvių Bendruo
menė masiško trėmimo su
kaktį iškilmingai paminėjo
savo maldose. Pamaldose da
lyvavo daug žmonių. Lietuvių
choras „Ramhynas'\ vadovau
jamas Algimanto Totilo, pa
ruošė naują giesmių progra
mą. Šis dirigentas vadovauja
chorui jau 23 metai ir aktyviai
dirbdamas sugeba
suburti
žmones giesmei ir dainai. Gra
žiai nuskambėjo giesmės Šv.
Antano parapijos bažnyčioje,
iškilmingų pamaldų metu.
Rūta Talžūnienė

(U.S.) $115.00

$65.00

$45 00

Tik šeštadienio laida:
JAV
$60.00
$45 00
$33.00
K—*M»įrkitar(DS.)
$65.00
$50.00
$38.00
Užsakant į Lietuvą:
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 - D a n u t ė B i n d o k i e n ė
Administratorius - V a l e n t i n a s K r u m p l i s
Moderatorius - k u n . V i k t o r a s Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4.00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susrtanmui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-6260

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Arcner Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago. IL 60638
Tel. 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 5
Valandos pagal susitarimą

9525 S.79th Ave., Hickory Hills, IL

ARAS ŽUOBA, M.D.

Tel. (708)598-8101
Vaiandos pagal susitarimą

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
Praėjusių metų
susirinkimo
protokolą perskaitė sekretorė
dim. vyr. Įeit. Irena Aleknavičienė-Arienė,
aplinkraščius
ir kitus raštus — g. š. Karolis
Milkovaitis. Apie kuopos fi
nansinius reikalus pranešė
ižd. Mindaugas Banionis. Re
vizijos komisijos aktą per
skaitė Antanas Pinkus.
Kuopos kapelionas prisaik
dino priimtus į kuopą naujus
šaulius: Arvydą ir Ireną Siau
rius, Aušrelę
Bulotienę
ir
Onutę Vilkancienę-Katilienę.
Valdybos nariams sutikus,
jie susirinkimo vėl buvo per
rinkti: kuopos vadu Kazys
Karuža, vado
pavaduotoju
Įeit. Vytautas Vidugiris, ižd.
Mindaugas Banionis, sekr.
dim. Įeit. Irena Arienė; revizi
jos komisijon perrinkti ar
naujai išrinkti: Antanas Pi-

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
K a b . tel. 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0

kus, Alicija
Vilčinskienė ir
Onutė Vilkancienė -Katilienė.
Kuopos vadas K. Karuža
pranešė apie nuveiktus pra
ėjusiais metais darbus ir nu
matytus atlikti artimiausiu
laiku: suruošti metinį pokylį
ir prieš Kalėdas tradicines
kūčias. Kuopos vadas prane
šė, kad jau ruošiamasi išleisti
J. Daumanto metraštį. Ragino
šaulius prenumeruoti „Trimi
tą" ir pritraukti į kuopą nau
jų narių.
Šiame susirinkime dalyva
vo arti pusšimčio narių, jų
tarpe seniausia šaulė poetė
Dana Mickutė-Mitkienė, jau
baigianti 102-sius metus.
Susirinkimas baigtas vaišėmis.
IgJVf

LOS ANGELES, CA
IŠ LOS A N G E L E S
ŠAULIŲ V E I K L O S
Los Angeles Juozo Dauman
to šaulių kuopos metiniame
susirinkime gegužės 27 d.
„Trakų" vilos šaulių būstinė
je pagerbti tylos minute nese
niai mirę šauliai: Antanas
Galdikas, Birutė
Tompauskienė ir Vytautas Apeikis.

K a n k l i n i n k e Daiva Kimtyt.e A v i / i o n e p u i k i u kankh.-'vrrm fcnvrjo Floridos
lietuviu?

Būrelis lietuvių 2001 m gegužes 6 d Our Luriy of Mnunf ' \ i r m r l centre, \V<>r<e*tor. MA. vykusi,'
ame įvairių tau
tybių festivalyje.

.

POLITINIAI KALINIAI IR
TREMTINIAI POLITIKO J E
LORETA POVILIONIENĖ
Susijungus LDDP ir sočiai- nių tremtinių ir kalinių žodis
demokratų partijai, Lietuvos šiandien vis labiau nuo savo
kairiųjų naujadaro vicepirmi sovietinės praeities tolstan
ninkai gyrėsi, kad jų vis au čioje Lietuvoje turėtų būti le
gančias gretas sudaro per miamas. Bet kol kas jų balsas
20,000 narių. Konservatoriai turėtų būti bent jau girdimas.
jaučiasi turį apie 17,000, besi
Pokalbis su Lietuvos po
jungiantys krikdemai tikisi litinių kalinių ir tremtinių
surinkti apie 10,000 narių.. sąjungos pirmininku, LR
Nemažos partijos. Nuosta Seimo nariu Povilu Jakubiausia, kad pati didžiausia čioniu.
Lietuvos partija — Lietuvos
— Politinių kalinių ir
politinių kalinių ir tremtinių tremtinių sąjunga gali pa
sąjunga. Jos sąrašuose — ko sigirti turinti veik 46,000
ne 46,000. Aišku, visada gali narių. Greičiausiai koordi
ma diskutuoti, kiek tų narių nuoti tokios didelės poli
tikrų ir kiek — popierinių, bei tinės organizacijos veiklą
pabrėžti, kad ne narių skai nelengva. Kita vertus, kaip
čius svarbiausia. Ne skaičius, pats vertinate dabartinę
nors tai, kad ši sąjunga turi politinę jos įtaką?
tiek narių, piešiant Lietuvos
— Iš tiesų tokios didelės or
praeities ir dabarties peizažą
ganizacijos
veiklą koordinuoti
— ne toks jau menkniekis. At
nelengva.
O
politinė įtaka —ji
rodytų, remiantis vakarietis-,
priklauso
nuo
dviejų dalykų.
kos politikos tradicijomis, to
Pirmiausia
—
tai
nuo žmonių,
kia organizacija galėtų būti
atstovaujančių
organizacijai
geriausiu atveju visuomeninė.
Nes žmonės į ją susibūrė ve savivaldybėse, Seime, vyriau
dami bendros praeities, ir, at sybėje bei kitose valdžios ins
rodytų, kad būtent tik ant tos titucijose, bei nuo organizaci
praeities pamatų jie renčia jos vadovų veržlumo, iniciaty
savo politinių nuostatų visu vos reikštis viešumoje. Deja,
mą c : tuo sunku ginčytis. Ir turiu pripažinti, kad visose
būtent todėl daugelis — ypač šiose srityse mes esame per
jaunesnio amžiaus Lietuvos nelyg kuklūs ir santūrūs, ne
žmonių šią politinę organiza pasitikintys tiek savo jėgomis,
ciją vertina gana skeptiškai. tiek ir savo žmonėmis. Tik ke
Tačiau jie nepagalvoja, kad turi — penki mūsų sąjungos
yra ir kita medalio pusė. Ta, žmonės Lietuvoje užima aukš
kurioje atsispindi, kaip dar tus postus. Į savivaldybių ta
netoli Lietuva nuo tos savo rybas per praėjusius rinkimus
praeities, kaip jos politinė tik išrinkti 23 mūsų sąjungos na
rovė glaudžiai su ta praeitimi riai. Tokiai organizacijai tai —
ir jos sudarkytais žmonių liki nedaug. Dažnai kažkodėl gal
vojame, kad kiti už mus ir
mais susipynusi. ,
gudresni, ir galvotesni...
Todėl neverta skeptiškai
— Kaip apibrėžtumėte
vertinti tokios gausios, bet
savo
vadovaujamos orga
pastaruoju metu neįtakingos
nizacijos
politines nuosta
Lietuvos politinių kalinių ir
tas?
tremtinių sąjungos politinės
— Mūsų vadinimą interesų
pozicijos. Galbūt jų pavadini
grupe
laikyčiau mitu. Nema
mas leidžia sakyti, kad tai ne
nau,
kad
verta kalbėti apie
tiek politinė partija, kiek in
kažkokių
lengvatų siekimą.
teresų grupė. Bet, deja, dau
Manau,
kartais
mūsų nariams
guma Lietuvos partijų kol kas
galima
papriekaištauti
nebent
panašesnės į interesų grupes.
dėl
gan
natūralaus
troškimo
Tiesiog palyginkime tuos in
teresus. Šios sąjungos vieni jausti pagarbą... Tvirtinti, kad
jamų žmonių patirtis leidžia mūsų partijos narių politinės
jiems būti principingesniems, nuostatos skiriasi, būtų gali
kategoriškesniems, drįsiu pri ma nebent, jei kalbėtume apie
durti — mąstyti valstybiškiau. tradicinių partijų pasiskirs
Sovietinis gyvenimas, skati tymą, tradicinį spektrą, kurio
nęs veidmainystę bei įvairiau Lietuvoje, man atrodo, dar nė
sias apgaulės formas, būtent ra. Pagrindinės politinės nuo
šiems žmonėms buvo nepriim statos, leidžiančios apibrėžti
tiniausias. Gal jausmas, kad partijos tapatybę, mano nuo
valstybė jiems vis dar skolin mone, mūsų šalyje vis dar yra
ga, kartais prasiveržia viešu tos partijos narių požiūris į
mon bei atsispindi jų žodžiuo valstybingumą bei nepriklau
se ar darbuose, bet kitų par somybę bei požiūris į santy
tijų daržuose vešėte veši kur kius su Rytais bei Vakarais.
kas ydingesnių ir pavojinges Šiuo atžvilgiu Politinių kali
nių, tik iš pirmo žvilgsnio ba nių ir tremtinių sąjungos na
naliai vertelgiškų interesų ap riai yra vieningi.
Kita vertus, jei nagrinėtume
raiškos.
Nenoriu tvirtinti, kad politi- mūsų sąjungos narių požiūrį į

ANAMTTŲ IR KMERŲ
ŠALYSE
RIMVYDAS J. SIDRYS, M.D.
Nr.4
Naktį iš aštuoniolikto aukšto buvo galima gėrėtis
ežeru ir tūkstančiais švieselių, nusidriekusių per visą
Hanoi miestą. Tan sakė, kad kai buvo numuštas
McCain lėktuvas, jis su parašiutu nusileido kaip tik į
šitą ežerą.
Antros dienos programa prasidėjo apsilankymu pas
Ho Chi Ming. Tai atrodė keista, nes tik vakar rytą
praleidom visą valanda, apžiūrinėdami parką ir na
mą, kuriame Ho Chi Ming praleido paskutines savo
gyvenimo dienas. Laimėjęs karą, jis galėjo pagaliau
gyventi ramiai, galbūt ir be rūpesčių. Hanoi miesto
viduryje, gražiam parke jis įsitaisė kuklų namelį, ku
ris jam, matyt, po metų kitų jau nusibodo, nes tame
pačiame parke jis pasistatė kitą, kažkodėl ant polių,
apačioj tuščia erdvė, — viršuje Ho Chi Ming butas.
Vadovus sekdami, eilute ėjom pro abu namukus, pro
atvirus langus žiūrėjom į tuščius valdovo kambarius.
Tai kodėl dabar vėl turiu atiduoti pagarbą H.C.M.?
Priežastis ta, kad šiandien šeštadienis, Ho Chi Ming
mauzoliejus, kurį vakar matėm tik ii tolo, šiandien
atidarytas ir visi eina lankyti užbalzamuoto Ho Chi
Ming lavono. Tylesniu balsu vadovas paaiškino, kad
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socialines, ekonomines politi
kos problemas, tai galėtume
pastebėti, kad kairuoliškų pa
žiūrų žmonių yra labai mažai.
Taigi net ir klasikiniame par
tijų spektre pagal daugumos
mūsų narių nuostatas Politi
nių kalinių ir tremtinių są
junga būtų dešinioji politinė
jėga. Taip, galiu sutikti, kad
mūsų partija daugiau nei ki
tos respektuoja praeitįNors greičiausiai jau laikas
mūsų organizacijai daugelį ak
centų perkelti į ateitį- Todėl
jau diskutuojama ir dėl sąjun
gos pavadinimo pakeitimo,
nes jis labiausiai ir deklaruoja
mūsų orientaciją į praeitį- Na
tūralu, kad pavadinimas keis
tinas. Juk mes esame ne Lie
tuvos politiniai kaliniai ir
tremtiniai — buvome sovietų
tremtiniai ir, kita vertus, ko
votojai už Lietuvos laisvę bei
nepriklausomybę. Šia prasme
būtų tikslinga keisti ir pavadi
nimą, ir kartu prisiminti tuos
tikslus, siekius bei darbus, dėl
kurių buvome tremiami ir so
dinami į kalėjimus. Be to, tu
rėkime omenyje, kad kova už
mūsų laisvę bei nepriklauso
mybę dar nesibaigė — ją dar
reikia stiprinti, ginti bei įtvir
tinti, ypač ugdant jaunąją
kartą, kad ji suprastų tos lais
vės kainą ir nepasiduotų vie
nadienėms vilionėms bei gal
votų apie tolesnį tautos išliki
mą, jos ateitį. Birželio mėnesį
vyksiančiame
suvažiavime
planuojame atnaujinti mūsų
partijos programą bei įstatus,
galvodami būtent apie jaunąją
kartą, apie šalies ateitį- Į mū
sų sąjungą priimami ne tik
buvę politiniai kaliniai bei
tremtiniai •— mūsų įstatai
leidžia priimti ir jų šeimų na
rius, išeivijos atstovus — juos
pripažįstame tremtiniais; jau
dveji metai, kaip atnaujinome
savo įstatus ir dabar į partiją
galime priimti ir kitus asme
nis, pritariančius mūsų prog
ramai bei išpažįstančius mūsų
vertybes.
Tiesa, tremtiniai ir politiniai
kaliniai yra įkūrę ir dvi vi
suomenines organizacijas —
tai Politinių kalinių ir tremti
nių bendrįją ir Politinių kali
nių sąjungą. Mus dažnai pai
nioja ir spauda. Su šiomis or
ganizacijomis bendradarbiau
jame, mano nuomone, neblo
gai. Joms priklauso dalis mū
sų narių,
— Pastaruoju metu deši
niosios partijos vis dai
niau kalba, jei ne apie vie
nijimosi, tai bent jau apie
bendro veikimo, nuomonių
derinimo įvairiais klausi
mais galimybes. Kokias
matote Lietuvos dešiniųjų
jėgų vienijimosi galimybes
ir ar panašių planų turi ir
Politinių kalinių ir tremti
nių sąjunga?
— Šiuo metu dešiniosiomis

save laiko apie 11 Lietuvos
partijų. Tai daug, ir, mano
nuomone, toli gražu ne visos
jos yra tikrai dešiniosios. Bet
pavadintos kairuoliškomis —
įsižeidžia... r,r;ta vertus, nere
tai, kokia bebūtų partijos
programa, po rinkimų ji pa
dedama „į stalčių* ir elgiamasi
kitaip.
Dalyvavome pirmajame Tė
vynės liaudies partijos pirmi
ninkės L. Andrikienės inici
juotame dešiniųjų partijų pa
sitarime. Bet visuotinis deši
niųjų jėgų vienijimasis, mūsų
nuomone, — utopija. Yra ne
bent galimybė kažkokiu būdu
suvienyti grupę nedidelių—
politinės įtakos prasme —
partijų. Mūsų nuomone, galė
tų jungtis tautinės pakraipos
partijos: Tautininkų sąjunga,
Demokratų partija, Tėvynės
liaudies partija. Šios pakrai
pos partijų mes Lietuvoje pri
skaičiuojame penkias ar še
šias, ir galbūt su jomis galė
tume kalbėti apie vienijimąsi
arba sąjungos pagrindu, arba
— vėliau — net ir į vieną po
litinę organizaciją. Bet tai gan
tolimos ateities planai. Su
konservatorių partija esame
pasirašę susitarimą ir jaučia
me įsipareigojimą šios kaden
cijos metu bendradarbiauti.
Artimiausiu metu, mūsų
nuomone, svarbiausia, kad vi
sos dešiniosios partijos tvirtai
susitartų dėl vieno kandidato
per artėjančius prezidento rin
kimus, taip pat sugebėtų susi
tarti per savivaldybių, Seimo
rinkimus, kad galėtų atsispir
ti grėsmingai susijungusiai
kairiajai socialdemokratų ir
LDDP partijai. Nors pastarųjų
ilgaamžiškumas irgi abejoti
nas — jei ne A. Brazauskas,
kažin, ar jiem būtų pavykę su
sijungti.
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Bindokienė

Ši popiežiaus
kelionė
kiek skirtinga

Popiežius Jonas Paulius II
per savo kadenciją yra aplan
kęs kone visus mūsų planetos
žemynus, susitikęs nesuskai
čiuojamas žmonių minias —
iš visų rasių, tautų, religinių
bendruomenių. Ne visur šv.
Tėvo sutikimas buvo labai pa
lankus, ne visur jis buvo vie
nodai nuoširdžiai priimtas,
bet — bent oficialiai — išklau
sytas, suteikiant gerbiamo
svečio privilegijas.
Galbūt iš dalies ir dėl to,
kad Jonas Paulius II nie
kuomet nenuvyksta, kaip Ro
mos Katalikų Bažnyčios gal
va, o labai humaniškas (net
nusižeminęs) Dievo tarnas,
skelbiantis Jo žodį „visiems
žmonėms ir visoms tautoms".
Nematome svarbesnių tiks Popiežius ne tik lūpomis pa
lų, kaip valstybingumo, nepri linki ramybės, propaguoja to
klausomybės išsaugojimas bei leranciją, tarpusavį sugyve
įtvirtinimas. Deja, pastebėjau, nimą, pamaldumą, nuolanku
kiekviena Seimo dauguma, tik mą, bet visu savo elgesiu tai
atėjusi į valdžią, jaučiasi visa paliudija. Jis gali ištarti
galė ir neretai paiso tik nedi „atsiprašau" ir už Katalikų
delės grupės interesų. Bet Bažnyčios praeityje padarytas
praeina kiek laiko, ir jos po klaidas ar netolerantiškumą
žiūris keičiasi.
kitų religinių bendruomenių
Nors j a u yra ženklų, kad atžvilgiu. Jis visur ateina su
ir naujieji parlamentarai pa meile ir nuolankumu, todėl
mažu „ateina į protą" ir savo nesunku rasti dialogą ir su
sprendimus labiau derina su „draugais, ir su priešiškai nu
valstybės poreikiais bei visuo siteikusiais". Net ir tie po
menės nuomone. Bet blogiau piežiaus, ar Katalikų Baž
sia, kai susvyruojama svars nyčios, priešai nenoromis pri
tant mūsų orientacijos į Rytus pažįsta, kad šv. Tėvas vis
ar į Vakarus klausimą. Mums dėlto aplankytą vietovę tam
atrodo keisti dabartinės val tikra prasme paveikia: jo ge
džios bandymai apgaudinėti rumo ir pamaldumo šviesa
save, kad geri santykiai su dar ilgai jaučiama.
Rusija išgelbės Lietuvą iš sun
Nepaisant senyvo amžiaus
kios ekonominės būklės. Ma ir vis labiau pašlijusios svei
— Kaip apibrėžtumėte nau, tokių iliuzijų puoselėji katos, šv. Tėvas keliauja ir
Politinių kalinių ir tremti mas lems tik laiko gaišimą ir keliauja, tomis- savo kelio
nėmis tarytum sujungdamas
nių sąjungos santykį su bu praradimus.
visą žmoniją į vieną šeimą —
to paties Dievo (nesvarbu, ko
kiu vardu vadinamo ir kokiu
būdu garbinamo) šeimą. Ir,
atrodo^žmonija jo skelbiamą
„gerąją naujieną" išgirsta:
kiekvienas popiežiaus Jono
Pauliaus II apsilankymas pa
lieka ilgalaikius pėdsakus, ve
dančius į geresnį rytojų.
Nuo pereitos savaitės pabai
gos iki šio trečiadienio po
piežius lankėsi Ukrainoje. Ir,
pasirodo, kad ši kelionė visgi
buvo kiek skirtinga, nuo bet
kurios kitos. Net tokiuose tar
pusavyje
susipriešinusiuose
kraštuose, kaip Palestina, kur
didžioji dalis gyventojų yra
nekatalikai, Šv. Tėvas buvo
kur kas palankiau sutiktas,
negu krikščioniškoje Ukrai
noje. Juo labiau, kad jis jau
ne kartą lankėsi iš sovietų
Gegužes 2 d. prez. Valdas Adamkus 'kairėje) Prezidentūroje pnemė Ohio okupacijos ištrūkusiose vals
valstijos Žemės ūkio direktorių Fred Dailey. kur} palydėjo LR garbės kon tybėse ir buvo džiaugsmingai
sule Ohio valstijoje Ingrida Bublienė.
Džojos Barysaitės nuotr.
priimtas (prisiminkime po

jie privalo šį vizitą įtraukti į programą, kitaip agen
tūra prarastų licenzįją. Kai atvažiavom į aikštę, mūsą
autobusas sustojo prie dešimties kitų turistinių auto
busų, įsnungėm į kitų užsieniečių turistų eilę. Mauzo
liejus stovėjo prieš didelę aikštę ir buvo tiksli Lenino
mauzoliejaus kopija Milžiniškas granito kubas, sle
giančios išvaizdos, apačioje pjedestalas, atrodo, skirtas
priimti paradams. Kaip kad ir Maskvoj kadaise — ki
lometrinė eilė lankytojų, prie mūsų vien tik 5-6 sky
riaus moksleiviai. Žvalios mergaitės šypsojosi ir šūka
vo „Halio!" Matėme, kad joms tai buvo pramoga, ne
kiekvieną dieną jos mato tiek europietiškų veidų vie
noje vietoje.
O man užvirė kraujas. Taip ryškiai prisiminiau 1941
metus. Gegužės pirmoji. Visi „darbo žmones" dalyvau
ja eisenoj. Išsirikiuojam prieš fakulteto rūmus. SkUu
tauskas tikrina visus pavardėmis. Beveik metus išbu
vę tarybiniais piliečiais, žinom, ką reiškia, jei eisenoj
tavęs nebūtų. SkUutauskas įbruka Lenino paveikslą
ant rėmų kolegai Belickui, jo susiraukęs veidas išreiš
kia visų mūsų jausmą. Praėjus pora blokų, Lenino pa
veikslas paslaptingai dingsta. Aplinkiniu keliu, per
Kęstučio gatvę, Savanorių prospektą prieinam Vileišio
aikštę. Tribūnoje Gedvilas, iškėlęs kumštį šaukia,
kaip turi gyvuoti tautų tėvas Stalinas. Studentai eina
nuleidę galvas, nei mažiausio garso, visi tyli, visi lau
kia, kada eisena baigsis ir galės vėl pasįjusti bent as
meniškai laisvi. Bet štai dabar, nejaugi po 50 metų,
vėl turiu dalyvauti panašioj eisenoj. Pasikviečiau va
dovą ir paaiškinau, kad kadaise jau turėjau priversti
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vusia koalicija ir jos politika?
— Tiesą sakant, mums ta
politika ne itin patinka. Nega
lėjo patekti tokia politika, kai fi
nansines valstybės problemas
bandoma spręsti skriaudžiant
vargingiausius š&'ies gyvento
jus.
Taip pat mums pasirodė ne
priimtina, kad pradėta libera
lizuoti neproteguotino verslo
sąlygas. Azartiniai lošimai,
mokesčių lengvatos, kurios su
daro geresnes sąlygas šešėli
niai ekonomikai — tokių įsta
tymų buvo svarstoma net ke
letas, ir mes tokiems planams
prieštaraujame. Kita vertus,
esame už stabilią vyriausybę,
ir tikrai nesiėmėme jokių de
struktyvių veiksmų, nors ir
prieštaraudami jos sprendi
mams. Nemanau, kad kokie
nors
sprendimai
galėtų
mus išprovokuoti tokiems
veiksmams, kokių ėmėsi „Linava" ar Suvalkijos žemdir
biai.

nai garbinti Staliną ir nuo to laiko įgavau alergiją
prieš despotų garbinimą, tad ši eisena gali pakenkti
mano sveikatai. Artie nusijuokė ir pasakė: — gerai,
lauk autobuse. Kas jam, jis tailandietis, jam nesvarbu.
Prie manęs prisidėjo dar viena bendrakeleivė, vokie
taitė iš Berlyn, ir mes autobuse kartu laukėm, prisi
mindami karo laikus. Pagal žmonių eilės ilgumą ma
niau, kad mūsų grupė turės stovėti joje kokias dvi va
landas, bet, matyt, juos pravedė išimties keUu, nes vi
si sugrįžo už 40 minučių. Jie pasakojo, kad Ho Chi
Ming veidas buvo ryškiai nurausvintas, nepanašus į
negyvą žmogų ir abejojo jo autentiškumu. Kas yra ma
tęs Madame Tussaud muziejų, žino, kaip galima lėlę
padaryt panašią į žmogų.
Saulė, kurios iki šiol ne per daug matėm, pragiedri
no mūsų iškylą į Hao Bruh vietovę. Važiavom pasi
žiūrėti, kaip gyvena kalnų kaimiečiai, Muong gentis,
kuri išlaikė savo gyvenimo būdą, skirtingą nuo moder
niųjų vietnamiečių. Tokių genčių Azijoje yra labai
daug, paprastai jos gyvena kalnuose, sunkiai prieina
mose vietovėse, šimtmečių eigoje jos išaugina savitą
kalbą, apsirengimą, papročius, kurie išsivysto į atski
rą tikybą. Filipinuose, šiauriniam Luzone tokių ats
kirų tautelių yra 65, Kinija savo tautinių mažumų
priskaičiuoja 80, deja, kiniečiai prie jų priskaito ir Ti
betą. Kiek mažumų buvo Vietname, neaužinojom.
Iš pradžių autobusas važiavo pro ryžių laukus, jų
vanduo blizgėjo saulės šviesoj, visur matėme kūgines
kepures, po jomis pasilenkusias moteris. Kalnų papė
dėse kelias suprastėjo, automobiliai išnyko, liko tik

piežiaus viešnagę Lietuvoje
1993 metais).
Deja, Kijevas buvo kitokios
nuomonės. Čia šv. Tėvas susi
dūrė su bent 10,000 protestuo
tojų minia, reikalavusia, kad
jis „važiuotų, iš kur atvykęs".
Ukrainoje yra apie 800,000
Romos katalikų ir per pus
šešto milijono Graikų (arba
ortodoksų; katalikų, kurių
vadovybe — ir tikintieji —
„negali pamiršti ir atleisti
amžių būvyje vykusių nesuta
rimų bei skriaudų, patirtų iš
Katalikų Bažnyčios". Nors po
piežius griežtai pasisakė, kad
neatvyko ortodoksų „atvers
ti", bet kelionei tiek vietiniai
politikai, tiek dvasininkija
stengėsi primesti politiniusatspalvius. Kaip teigė Slavų
partijos vadas Aleksander Luzan: „Romos popiežius siekia
išplėsti savo kanonų terito
riją. Jis niekuomet nėra atsi
sakęs planų pajungti Orto
doksų bažnyčią".
Politinius tikslus įžvelgė ir
popiežiaus šalininkai, dėję
pastangas,
kad
Ukrainos
prez. Leonid Kučma pakvies
tų šv. Tėvą apsilankyti. „Tai
tikras stebuklas. Vien tai, jog
prezidentas pakvietė popiežių
Joną Paulių II atvykti į Uk
rainą, rodo, kad Kijevas nebi
jo Maskvos, o Ukraina yra
tarptautinės valstybių bend
ruomenės dalis", — sakė kata
likų vysk. Stanislav Šyrokordjuk. Antra vertus, daug prie
šiškumo popiežius susilaukė
ir būtent dėl to, kad jį pa
kvietė Ukrainos prezidentas,
kuris pastaruoju metu yra
įklimpęs į politine balą.
Tačiau ekumeninis judėji
mas, Vakarų pasaulyje prasi
dėjęs su Vatikano II susirinki
mu, į kai kurias posovietines
šalis ateina labai mažais
žingsneliais. Juo labiau į Uk
rainą, kur Graikų katalikų
hierarchija turi labai daug
įtakos. Iš esmės tarp šių dvie
jų katalikiškų bendruomenių
(Romos ir Graikų) yra dau
giau panašumų, negu skir
tumų. Krikščionybė į kraštą
atėjo 988 m., kai Kijevo prin
cas Vladimiras apsikrikštijo.
Bažnyčios skilimas įvyko 1054
m., kuomet krikščioniškoji
bendruomenė pasidalijo tarp
Konstantinopolio (ortodoksai)
ir Romos (katalikai). Tačiau
jų liturgija liko labai panaši,
pasinaudojant net tomis pa
čiomis bažnyčiomis.
..Pasaulis nuolat keičiasi,
— pasakė popiežius Jonas
Paulius II Kijeve, — kas va
kar atrodė neįmanoma, šian
dien jau galima pasiekti".

dviračiai ir retas motociklas. Ir ko tais dviračiais buvo
negalima vežti! Galima vežti žmoną su vaiku, pora
kėdžių, narvą su tuzinu vištų, stipriai suraišiotą gyvą
kiaulę... Vienoj vietoj aplenkėm žmogelį, kuris dvi
račiu vežė nendrinius bučius. Jų buvo tiek daug, kad
našta kilo virč jo galvos apie du metrus. Vaizdas buvo
toks keistas, kad mūsų grupė sustabdė autobusą ir,
kai dviratininkas mus aplenkdamas privažiavo, suspragsėjo 30 foto aparatų. Kelias kilo vis aukštyn, au
tobusas girgždėjo ir svyravo, porą sykių taip smarkiai,
kad net iš sėdynių išmetė. Pagaliau sustojom aikštelėj
prieš kokias trisdešimt merginų. Visos buvo labai mar
gai apsirengusios, vyravo ryškios vaivorykštinės spal
vos. Ir visos, kaip viena, rankose laikė margas staltie
ses, skaras. Dar važiuojant Tan mus perspėjo: — jie
siūlys jums pirkti audeklus, kvies aplankyti jų namus,
— derėkitės. Taip ir buvo, buvom apgulti pardavėjų,
tik čia taisyklė buvo ne „one dollar", bet penki arba
dešimt. Už jų nuokalne tiesėsi nameliai, suregzti.iš
palmių lapų, panašūs į filipinietiškus „Nipa Huts".
^arp jų stoviniavo vandens buivolai, filosofiškom mi
nom atrajodami savo žolę. Buvo kažkas holivudiška
šiame vaizde, ne taip, kaip Luzono kalnuose, kur Igorotai bei Ifugao, kai juos lankydavom, triū3davosi apie
savo trobeles, nekreipdami į mus dėmesio. Ir Tan pri
sipažino, kad mums peršami audeklai yra ne namų
darbo, o perimti iš dirbtuvių.
Grįžus į Hanoi, Tan pranešė, kad jis surengė mums
rikšų kelionę per miestą.
Bus daugiau

DRAUGAS, 2 0 0 1 m. birželio 28 d., ketvirtadienis
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ŽINOTINA

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

|AV LB Kratt* vaMyfca
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MOTERŲ APSAUGA IMIGRACIJOS
ĮSTAIGOSE
2000 metais norinčių imig
ruoti į JAV buvo 10 milijonų.
Imigracijos įstaiga pasirinko
90,000. Dėl visokių priežasčių
apie 50,000 sugebėjo atvažiuo
ti. Iš to skaičiaus 2,348 Lietu
vos piliečių. Tuo tarpu nelega
liai į Ameriką kasmet įva
žiuoja apie 300,000. Daugelyje
kraštų atsirado įstaigų, kurių
tikslas yra rasti badus gabenti
savo klientus į Ameriką iš E u 
ropos ir Azjjos nelegaliai. Ry
tinėje ir Vidurio Europoje atsi
rado nemažai vedybinių įstai
gų. Jų tikslas parūpinti ameri
kiečius, ieškančius Vakarų
kultūros „nesugadintų" mote
rų.
Tokių įstaigų daugiausia
yra Rusijoje ir Ukrainoje. Tos
įstaigos sudaro sąlygas ameri
kiečiams ir vietinėms mote
rims susipažinti, pabendrauti
ir jas atsivežti į JAV. J e i g u
viskas „OK", pasikeisti žiedais
ir
įteisinti
vedybas.
Pradžioje atvykėlės gaudavo
svečio vizą. Po vedybų jos ga
lėdavo gauti laikiną „žalią
kortą", kuri badavo pakeista į
nuolatine, jeigu vyras to pra
šydavo.
Jeigu po „pirmos meilės",
dar vizitiniame laikotarpyje,
prasidėdavo nesutarimai ir
vyras nepaduodavo prašymo,
naujavedė likdavo gyventi ne
legaliai ar grįždavo, įš kur at
vyko. Į tokius šeimyninius rei
kalus Amerikos įstaigos pra
džioje nekreipė dėmesio. Ta
čiau uždangai pakilus ir ve
dybų skaičiui padidėjus, Ame
rikoje atsirado n e m a ž a s skai
čius moterų, atvežtų ir vėliau

pamestų. J ų skundai pasiekė
didelį skaičių Amerikos atsto
vų ir imigracijos įstatai, susie
ti su ištekėjusiomis užsienie
tėmis, buvo pakeisti.
Pagal naujus įstatus, pa
mestos naujavedės tapo ma
žiau priklausomos nuo vyrų.
Prašymus gauti nuolatinę „ža
lią kortą" jos gali pateikti be
vyro leidimo, nesvarbu, ar gy
vena s u juo drauge, ar ne.
Prašant nuolatinės „kortos",
žmonos užsienietės turi įrody
ti, kad:
1. ištekėjo, siekdamos suda
ryti pastovią šeimą, o ne tam,
kad gautų vizą; 2. yra geros
moralės, neįsivėlusi į krimi
nalinį elgesį; 3. gyveno su vy
ru ilgesnį laiką, nors nuken
tėdavo n u o vyro fizinio ar psi
chologinio elgesio, ji pati ar jos
atvežtas vaikas; 4. deportacija
į kraštą, iš kurio atvyko, suda
ro jai ar jos vaikui pavojų.
Tačiau, jeigu motina sutinka
grįžti, bet vaikas, jeigu jau
nesnis negu 2 1 metų.grįžti ne
nori, j i s ar ji turi teisę prašyti
„žalios kortos".
Nauji įstatai pagerina pa
dėtį užsienietėms našlėms.
Jos turi teisę gauti „žalią kor
tą", jeigu su vyru gyveno bent
dvejus metus. Panašią teisę
turi ir j ų vaikai, jaunesni
kaip
21
metų
amžiaus.
Ginti savo teises užsienietės
moterys gali be advokatų, nes
patenkinti reikalavimus nėra
labai komplikuota. Dažnai už
tenka vietinės policijos, gydy
tojo ar kaimynų liudijimų.
E. R i n g u s

DAR APIE PILIETYBĘ
PILIETYBĖS

ĮRODYMAS

Lietuvoj gimiau ir augau
ir vaikystėj
gyvenau.
Kaip tapau
amerikonu
ai ir pats nebežinau.
Negali tautybes
spręsti,
nei triukšme, nei ūžesy, •
nėr svarbu, kaip ką vadina,
kuo gimei, tuo ir esi...
Reik

žinot,

koks

kraujas
teka

gyslomis žmonių visų,
nustatyti pilietybę
neužtenka vien pasų...
Romualdas
Kisielius
Birželio mėnesį
Vilniuje
vyko Lietuvos Respublikos
Seimo ir JAV Lietuvių Ben
druomenės atstovų komisijos
posėdžiai, kuriuose buvo apta
riamas ir dvigubos pilietybės
įstatymo darbinis projektas.
Po šių posėdžių buvo priimta
rezoliucija, kurią pateikiame
skaitytojų dėmesiui.
Rezoliucija d ė l L i e t u v o s
Respublikos p i l i e t y b ė s
lietuvių kilmės a s m e n i m s ,
įgijusiems k i t o s v a l s t y b ė s
pilietybe
Lietuvos Respublikos Sei
mas ir JAV LB atstovų komi-

sija, išklausiusi LR Seimo ir
JAV LB atstovų komisijos na
rio, darbo grupės Pilietybės
įstatymo pataisoms rengti,
Armino Lydekos pranešimą
bei darbo grupės Pilietybės
įstatymo pataisoms rengti va
dovo Arrnano Abromavičiaus
pranešimą; remdamasi integ
ralios tautos koncepcija; su
prasdama, kad LR pilietybės
netekimas komplikuoja as
mens ir Lietuvos santykius,
neduoda naudos LR ir mažina
LR piliečių skaičių; priminda
ma ir pritardama 2000 m.
kovo 10 d. ir 2000 m.
rugpjūčio 12 d. LR Seimo ir
JAV LB atstovų komisijos se
sijose priimtoms rezoliucijoms
„Dėl
dvigubos
pilietybės",
kreipiasi į Respublikos prezi
dentą ir LR Seimą, ragindama
kuo greičiau priimti Pilietybės
įstatymo pakeitimo įstatymą,
kuriame būtų nustatyta, kad
lietuvių kilmės LR piliečiai,
išvykę iš Lietuvos po 1990 m.
kovo 11 d., neprarastų LR pi
lietybės, o priėmusieji kitos
valstybės pilietybę nebūtų lai
komi praradusiais LR piliety
bę, tai pat, kad LR piliečių
palikuonys galėtų tapti LR pi
liečiais, jei jie asmeniškai ap
sisprendžia ir nustatyta tvarka
pareiškia tokį pageidavimą.
K o m i s i j o s info.

KLAUSĖTE — ATSAKOME
Jei darbuotojui
nesu
mokama u i atliktą d a r b ą
— išrašomas n e p a d e n g t a s
č e k i s arba j o k i o n e d u o d a 
ma, ir d a r b d a v y s p r a d e d a
slapstytis. Ką t o k i u a t v e j u
darbuotojas »turi
daryti,
kur kreiptis?
Savo nepasitenkinimą nu
skriaustas darbuotojas gali
pareikšti Illinois Darbo depar
tamente (Illinois Department
of Labor). Šio departamento

adresas: 160 N. LaSalle, Suite
C-1300,
Chicago,
Illinois
60601. Tel. Nr. 312-793-2800.
Ši įstaiga įgyvendina daugelį
įstatymų, kurie
reguliuoja
uždarbį, darbo valandas bei
darbo aplinką. Ji taip pat tei
kia tarpininkavimo ir arbi
tražo paslaugas, tiria ir daro
sprendimus įvairiose, su dar
bu susijusiose, situacijose.
Darbuotojas taip pat gali
kreiptis į Illinois teismus, pa

ALnrjMOeiJO.NAMUSVBKAToŠ'
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Auksė

S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS

3208 1/2 Weet 8«h Street
Tel. (708) 424-8654
(773)581-8654
Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.

Červenės miestelyje suruoštas 1941 m. birželio mėn. sušaudytųjų prisiminimas.

GIESMĖ SUŠAUDYTIESIEMS PRIE
ČERVENĖS
Prie Červenės miestelio Bal
tarusijoje, kur 1941 metų bir
želio mėnesį aidėjo šūviai ir
liejosi nekaltų žmonių krau
jas, — birželio 2 4 d. skambėjo
giesmės ir maldos, buvo padė
ta gėlių. Červenės tragedijos
minėjimą, pagal tragiškųjų
birželio įvykių šešiasdešimt
mečio programą, rengė Lietu
vos Gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centras.
Buvę politiniai
kaliniai,
tremtiniai, sušaudytųjų gimi
nės ir artimieji, kiti patriotai,
atvykę autobusu iš Vilniaus,
taip pat Baltarusijos lietuvių
atstovai, Baltarusijos piliečiai,
nukentėję nuo bolševikų, Čer
venės aukų atminimą pagerbė
prie paminklo — koplytstulpio
miško aikštelėje.
Yra žinoma, kad, prasidėjus
Sovietų Sąjungos ir nacistinės
Vokietijos karui, keli tūkstan
čiai kalinių iš Minsko kalėji
mo buvo varomi keliu tolyn
nuo miesto ir šaudomi. Tarp
jų buvo ir apie 300 žmonių, čia

atgabentų iš Kauno kalėjimo.
Tai — daugiausia aukšti Lie
tuvos karininkai, taip pat
mokslininkai, kiti inteligenti
jos atstovai. Kai kam pavyko
išsigelbėti, ir bolševikų įvyk
dyto nusikaltimo paslaptis ta
po žinoma pasauliui. Išsigel
bėjus nuo bolševikų kulkų,
pulkininkas Jonas Petraitis
patirtus baisumus aprašė kny
goje „Kaip jie mus sušaudė".
Ji gana greitai buvo išversta į
keletą užsienio kalbų.
60 kilometrų už Minsko,
prie Červenės, toje vietoje, kur
buvo šaudomi žmonės, pasta
tyta net keletas paminklų.
Lietuvių aukoms ąžuolo kom
poziciją s u kryžiumi sukūrė ir
padovanojo žinomas tautodai
lininkas Ipolitas Užkurnys.
Paminklą 1991 metais pastatė
buvę politiniai kaliniai. Prie jo
kasmet ir atvažiuoja žmonės
iš Lietuvos pasimelsti už ne
kaltai
sušaudytus brolius.
(Elta)

Window Wasbcrs Needed!
40.000 per year. We need 100 crcws.
No exp. necessary Will train. Mušt
ha ve valid driver's hcense and transportation Mušt be fluent in English.
LA. McMahon Window Washing.
Tel. 800-820-6155.

G. Svitojaus (Elta) nuotr.

FILMAS A P I E
VILNIAUS GETO
TEATRĄ
Lietuvoje bus kuriamas vai
dybinis filmas „Getas" apie
Vilniaus geto teatrą. Jis rem
sis istorine medžiaga, taip pat
plačiai žinomo dramaturgo
Joshua Sobolio pjese „Getas".
Pasauliui ketinama papasa
koti sukrečiančią ir mažai
kam žinomą Antrojo pasauli
nio karo metų istoriją apie Vil
niaus geto kalinius, geto šir
dyje įkūrusius profesionalų
teatrą. Teatras Vilniaus gete
jiems buvo ne vien tik šansas
išlikti, bet, visų pirma, gali
mybė būti žmonėmis.
Filmas „Getas" įtrauktas į
tarptautinę devynių valstybių
Holokausto švietimo progra
mą. Projektą remia preziden
tas Valdas Adamkus, projekto
globėjas — Vilniaus meras
Artūras Zuokas. Filmo rėmė
jai taip pat yra ir Olandijos
kino bendrovė „Cineventura".
Pirmadienį, birželio 25 die
ną, Vilniaus mero Svečių kam
baryje surengta spaudos konferencija-susitikimas su Lietu
voje viešinčiu dramaturgu, bū
simo filmo scenarijaus auto
riumi Joshua Soboliu. Susiti
kime taip pat dalyvavo filmo
režisierius Andrius Juzėnas,
projekto globėjas Vilniaus me
ras Artūras Zuokas, Tarptau
tinės komisijos nacių ir sovie
tų režimų nusikaltimams Lie
tuvoje įvertinti atstovai. (Elta)

V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams
nuolaidos. Parduodame naudotus
automobilius. 3800 W. 79 St
TeL 773-582-0183; T73-58>0184.
Kalbame lietuviškai.
Reikalingi dažytojai su patyrimą
Amerikoje.
Privalo turėti automobilį.
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose.
TeL 847-808-9109
vakare nuo 8 - 1 0 vai.
Susikalbėsite angliškai, rusiškai.
f
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RIMAS L. STANKŲ S
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
> Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida
Ieškau kambario prie
šeimos su maitinimu
Marąuette Parko rajone.
TeL 773-472-1249.

European restaurant in
Lemont is biring waitress.
Tel. 630-257-7570.

Atliekame visus staliaus ir
smulkaus remonto darbus.
Aukšta darbų kokybė, didelė
praktika JAV. Tikrai žemos darbų
kainos. Tel. 773-254-0759,
mob. 847-525-9275, Žilvinas.
. TAISOME
SKALBIMO MAŠ!' S,
ŠALDYTUVUS, ŠIL- : AO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL 773-585-6624

Grožio salone „EHte Famfly į
Hair Caro" dirba lietuvė kosmetologė-manikiCiriste Džiną.
Adraaaa:480eW.83SL I
Burbant Tai. 708-49*0994.
Kitame salone —
16865 & 8 » Ava, THeyPaik,
dirba lietuvė kirpėja Sonata.
Tat 706-444-2421.
U

Pranciškonų vienuolynai
reikalinga virėja. Rašyti,
duodant savo adresą ir telefono
numerį. Rev. Jonas Bacevičius,
P.O. Box980,
Kennebunkport, ME 04046.

Parduotuvių valymui reikalingi
darbuotojai. Gali kreiptis ir
šeima. Darbas Tennessee ir
Ilinois valstijoje! Atlyginimas
$1,500 —$1,800. Dokumentai ir
kalba nebūtini Tel. 901-2405544 arba 901-830-7223.

Alternative Home Care looUag
for responsible come-and-go, live
in care gi vers and CNAs. Mušt be
able to speak, read and write
English. Mušt drive and be able to
lift. References and „green card"
required. Tel. 708-784-1088.

SUSKAMBO ŠIMTAIS

Amžinos atminties nusipelnęs taurus lietuvis, pik. Jonas Variakojis.
duodamas savo darbdavį į teis
mą.
Jei darbuotojas gali
įrodyti, kad įvyko nesusiprati
mas dėl darbo ir tas darbas
buvo atliktas, teismas darbda
viui pateiks baudą, o taip pat
darbdavys privalės sumokėti
teismo išlaidas. Jei darbuotojo
uždarbis
buvo
užmokėtas
čekiu, o čekis nebuvo priimtas
banke, yra galimybė, kad
darbdavys turės
užmokėti
baudas ir advokatams.
Dėkojame į klausimą atsa
kiusiam advokatui Vyteniui
L i e t u v n i n k u i Tel.: 773-2840100.
D ė m e s i o ! Illinois Depart
ment of Labor jums mielai pa
tarnaus lietuviškai kalbantis
šios įstaigos tarnautojas, ad
vokatas Stanley Paulauskas.
Tel.: 312-596-7244.
Skyrelį parengė
Dalia Badarienė

ATIDENGTAS
PAMINKLAS
Birželio 24 d. Panevėžyje
atidengtas paminklas Nepri
klausomybės kovų karvedžiui,
buvusiam krašto apsaugos mi
nistrui Jonui Variakojui.
Panevėžio
Muzikiniame
teatre buvo pristatytas filmas
„Karvedys Jonas Variakojis",
vėliau vyko šv. Mišios Šv. Tre
jybės bažnyčioje bei paminklo
J. Variakojui atidengimo cere
monija
Nepriklausomybės
aikštėje.
Paminklo
autorius
yra
•skulptorius Vytautas TalatKelpša, pranešė Krašto apsau
gos ministerijos Visuomenės
informavimo skyrius.
Pulkininkas leitenantas J.
Variakojis buvo vienas Lietu
vos kariuomenės kūrėjų. 1919
metais Kėdainių — Sėtos
mūšyje pasiekė pirmą reikš
mingą lietuvių pergalę prieš

BALSŲ
Projektuojamo filmo „Getas" apie Vilniaus teatrą spaudos konferencijoje.
Šeštadienį, birželio 9 d.. Dai Iš kairės: projekto kooradinatorė Alma Čepienė, filmo rež. Andrius Ju
nų slėnyje skambėjo dainos, zėnas ir scenarijaus autorius Joshua Sobolis. G. Žilinkso (Elta) nuotr.
kurias dainavo per 100 meno
vienetų iš Kauno miesto bei
PAMINĖTOS 1941-ŲJŲ SUKILIMO
apskrities. Kauno miesto savi
METINĖS
valdybė, apskrities viršininko
Šeštadieni
ryte,
birželio
23 kilėliai Kaune paskelbė neadministracija ir Lietuvos cho
d.,
Ramybės
parke
prie
pa
priklausomos Lietuvos valsty
rų sąjungos Kauno skyrius
gražiame gamtos kampelyje minklo žuvusiems sukilėliams bės atkūrimą. (BNS)
aidėjo Vytauto Didžiojo jėgerio
rengė Kauno dainų šventę.
bataliono karių saliutai, grojo
* Prieš dvejos m e t a s
Dainuoti drauge pasirengė
Lietuvos karinių oro pajėgų priimtas ir šią geguže papildy
28 mišrūs suaugusiųjų, 8 mo
pučiamųjų orkestras, dainavo tas Valstybės tarnybos įsta
terų, 4 vyrų, 28 jaunučių, 13
tautinio
meno
ansamblis tymas pakoregavo švietimo
jaunių, 3 merginų, 7 mišrūs
„Gimtinė". Kariai ir miestie įstaigų vadovų skyrimo tvar
jaunimo chorai ir dar 18 įvai
čiai prie paminklo padėjo gė ką. Dabar j ų kadencija bus ap
rių kolektyvų — orkestrų, in
lių.
ribojama ne trumpesniu kaip
strumentinių ir šokių ansamb
Vėliau
Šv.
Mykolo
Arkangeketverių
ir ne ilgesniu kaip
lių. Šventės vadovas ir vyriau
lo
(Įgulos)
bažnyčioje
karo
ka
penkerių
metų laikotarpiu.
siasis dirigentas — Petras
pelionas
Tomas
Karlys
aukojo
(KD.RU)
Bingelis.
šv. Mišias. Po jų kariai nužy
Kauno dainų šventė — tai
* E u r o p o s turizmo uni
giavo į Vytauto Didžiojo Karo
tradicinis balsingųjų suaugu
v
e
r
s i t e t ų bendradarbiavimo
muziejaus sodeli. Ten buvo iš
sių ir vaikų susibūrimas bend
grupės
specialistų nuomone,
kelta Vyčio Kryžiaus vėliava,
rai dainai. Gausus būrys kau
netrukus
Lietuvoje turėtų su
kurios pakėlimo ceremoniale
niečių ruošiasi dalyvauti ki
klestėti
kaimo
turizmas, todėl
dalyvavo ir garbės sargyboje
tais metais Vilniuje vyksian
būtina
jį
vystyti
ir rengti pro
stovėjo Lietuvos šaulių sąjun
čioje Pasaulio lietuvių dainų
fesionalius
specialistus.
Tokia
gos Garbės sargybos kuopa.
šventėje.
nuomonė
buvo
išsakyta
konfe
Kauno karo istorijos klubo
Rengiantis Kauno miesto
pabūklas
iššovė salvę Lietuvos rencijoje, kurioje dalyvavo
dienos renginiams,
Kauno
svečiai iš Suomijos, Didžiosios
miesto savivaldybė skyrė dau valstybei ir Nežinomam ka Britanijos ir Švedijos aukštųjų
giau kaip 30,000 litų Dainų riui, kuriam sodelyje pastaty mokyklų.
<KD, EIU>
slėnio inventoriui bei aplinkai tas paminklas. Paskui kaunie
* Vilniuje p r a d ė t a s staty
sutvarkyti. Taigi dainų šven čiai ir kariai klausėsi varpi
ninko
Giedriaus
Kuprevičiaus
ti
„Holliday Inn Vilnius"
tės dalyvių ir svečių laukė
varpų
muzikos.
vieSbutis,
kuris, kaip ir pla
švari aplinka, sutaisyti ir nu
1941
metų
birželio
23
dieną,
nuojami
kiti
nauji objektai,
dažyti suolai. (Elta)
iš Lietuvos traukiantis okupa anot sostinės mero Artūro
bolševikus. 1929 metais tapo cinei sovietų kariuomenei ir Zuoko, turėtų pritraukti dar
krašto apsaugos
ministru. artėjant nacių Vokietijos da daugiau investicijų į dešinįjį
(BNS)
liniams, ginkluoti lietuvių su- Neries krantą.
ivž. Du)
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RENGINIAI ČIKAGOJE
2001 METAI
LIEPOS MĖN.
1 d., sekmadienį — „Vai
ko vartai į mokslą" gegužinė,
PLC sodelyje, Lemonte.
6, 7 ir 8 d., savaitgali —
Brighton Parko metinis festi
valis vyks ant So. Western
Blvd., tarp 46 ir 49 gatvių.
8 d., sekmadieną — Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės
gegužinė Šaulių namuose.
—Pasaulio Lietuvių centro
gegužinė PLC sodelyje, Le
monte.
15 d., s e k m a d i e n i — Arkivysk. Jurgio Matulaičio palai
mintuoju paskelbimo šventė.
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje 10:30 vai. r.
šv. Mišios. Po Mišių — pa
minėjimas parapijos salėje.
— Venecuelos lietuvių klubo
gegužinė Šaulių namuose.
— JAV LB Waukegan/Lake
County apyl. gegužinė/metinis
susirinkimas vyks pavėsinėje
„A", „Half Day Forest Preser
ve'', netoli Vernon Hills, IL,
prie kelio 20 (Milwaukee Ave),
į pietus nuo 60 kelio.
Pradžia 12 vai.
22. d., sekmadieni — Ame
rikos lietuvių inžinierių ir ar
chitektų draugijos (ALIAS)
Čikagos skyriaus gegužinė Mičianoje, MI.
— „Sietuvos" skautininkių
draugovės šeimų ir artimųjų
gegužinė (12-5 vai. p.p.) Ateiti
ninkų namuose, Lemonte.
29 d., sekmadieni — Ša
kių lietuvių klubo gegužinė
Šaulių namuose. /
— Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos Čikagos sky
riaus gegužinė Ateitininkų na• mų ąžuolyne.
RUGPJŪČIO MĖN.
5 d., sekmadieni — Beverly Shores, IN, Lietuvių klu
bo tradicinė gegužinė Lituanicos Parke.
-- — Pensininkų klubo geguži
nė Šaulių namuose.
12 d., sekmadieni — JAV
LB Vid. Vakarų apygardos
apylinkių gegužinė PLC sode
lyje, Lemonte. Pradžia 12 vai.
— Vytauto Didžiojo saulių
rinktinės gegužinė Šaulių na
muose.
18 d„ šeštadieni — „Sietu
vos" skautininkių draugovės
sueiga nuo 1-4 vai. p.p. Atei
tininkų namuose, Lemonte.
19 d., s e k m a d i e n i —
„Draugo" metinė gegužinė
Marijonų sodelyje, Čikagoje.
— ALTo Čikagos skyriaus
gegužinė Ateitininkų namų
ąžuolyne, Lemonte.
23-28 d. — nuo ketvirta
dienio iki sekmadienio —
ALRK Moterų suvažiavimas
Čikagoje.
26 d., sekmadieni — Illi
nois Lietuvių Respublikonų ly
gos metinė gegužinė PLC
- sodelyje, Lemonte. Pradžia 12
vai.
RUGSĖJO MĖN.
2 d., sekmadieni — Pasau
lio lietuvių centro gegužinė
PLC sodelyje, Lemonte.
3 d., pirmadieni — ALTo
Čikagos skyriaus metinė ge
gužinė Ateitininkų
namų
ąžuolyne.
6 - 9 d., nuo ketvirtadie
nio iki sekmadienio — San
taros - Šviesos federacijos 48tas suvažiavimas PLC, Le
monte.
9 d., sekmadieni — Tautos
šventė Šaulių namuose.
— LB Lemonto apylinkės
valdybos ruošiama gegužinė
PL centre. Pradžia 12 vai. p.p.
16 d., sekmadieni — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės
gegužinė Šaulių namuose.
—Estradinių dainų koncer
tas „Nuo Šabaniausko iki
šiandienos" (G. Skėrytė, D.

Puišys, V. Juozapaitis, P. Jeraminas). 3 vai. p.p. Jaunimo
centre rengia , .Dieviško kry
žiaus" fondas benamiams Lie
tuvoje remti.
22 d., ieitadieni — „Sie
tuvos" skautininkių draugovės
sueiga 2 vai. p.p. PLC posė
džių kambaryje, Lemonte.
— Ateitininkų namų vajaus
pobūvis Ateitininkų namuose,
Lemonte.
23 d., sekmadieni — Zarasiškių klubo gegužinė 12 vai.
Šaulių namuose.
30 d., s e k m a d i e n i — 7-os
Lietuvių fondo golfo žaidynės
Lieponių Old Oak Country
Club laukuose, Lockport, IL.
— „Draugo" metinis pokylis
Martiniąue pokylių salėje.
SPALIO MĖN.
6 d., ieitadieni — Čikagos
Lietuvių moterų klubo prieš
piečiai ir Madų paroda Hilton
Oak Lawn viešbučio Windsor
salėje. 11:30 v.r. — priėmi
mas ir pabendravimas, 12:30
v.p.p. — priešpiečiai.
— Lietuvos Dukterų ru
dens pokylis 6 vai vak. Jauni
mo centre.
7dL, sekmadieni — Brigh
ton Parko lietuvių namų savi
ninkų gegužinė Šaulių na
muose.
— Vysk. Motiejaus Valan
čiaus minėjimas Jaunimo cen
tre. Rengia JAV LB Kultūros
taryba.
— Brighton Parko lietuvių
namų savininkų gegužinė.
Pradžia 12 vai. p.p.
13 d., ieitadieni — JAV
LB 50 metų minėjimas-akademija Jaunimo centre. Ren
gia JAV LB Kultūros taryba.
14 dn sekmadieni — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės
paskutinė šių metų gegužinė
Saulių namuose.
— .Ąžuoliukų" choro kon
certas Maria mokyklos audi
torijoje. Rengia JAV LB Kul
tūros taryba.
20 d, ieitadieni —„Sie
tuvos" skautininkių draugovės
sueiga 2 vai. p.p. PLC posė
džių kambaryje, Lemonte.
21 d^ sekmadieni —Anghjo8 lietuvių klubo narių meti
nis susirinkimas.
— Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos rėmėjų pokylis Oak
Lawn, Hillton, pradžia 1 vai.
p.p.
—> Lietuvos Vyčių choro lė
šų telkimo priešpiečiai Šv. Ka
zimiero seserų motiniškame
name, Marąuette Parke.
23 d., antradieni — Suval
kiečių draugijos narių me
tinis susirinkimas 1 vai. p.p.
Šaulių namuose.
25 cL, ketvirtadieni — Zarasiškių klubo narių metinis
susirinkimas 1 vai. p.p Šaulių
namuose.
27 d. ieitadieni — LFK
„Lituanica" 51-sis metinis po
kylis 6:30 v.v. PLC, Lemonte.
28 d., sekmadieni — Su
valkiečių draugios gegužinė
12 vai. Saulių namuose.
— Tradiciniai „Laumių pie
tūs" 12 vai. p.p. PLC pagrin
dinėje salėje, Lemonte. Rengia
„Vaiko vartai į mokslą*.
LAPKRIČIO MĖN.
3 dn ieitadieni — Lietuvių
fondo metinis vajaus už
baigimo pokylis Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte.
4 d., sekmadieni
—
Iškilmingi pietūs su didžiąja
loterija PLC didž. salėje. Ren
gia LB Lemonto apyl. v-ba,
10 d., ieitadieni — Lietu
vių operos metinio vajaus po
kylis Jaunimo centro didž. sa
lėje.
— JAV LB Waukegan/Lake
County apylinkės tradicinis
„Rudens" pokylis 6 v.v. Coun
try Sąuire, 19133 West Highway 120, Grayslake, IL (45 ir

Dlinoia gubernatoriaus George H. Ryan atstovas susitiko su Amerikos Vidurio Vakarų baltų koalicijos nariais,
besirūpinančiais naujų narių priėmimu Į NATO. Pirmoje eit iš kaires Artis Inka. Ilmars Bergmanis, Algis Kaz
lauskas, Pranas Jurkus, Birut* Vindasienė. Stasė Korres; II eil.: Aina Rodriguez-Mata, Viktoras Motušis, (?)
Astrid Jaanson, Urve Auksi, Gildą M. Karu.

120 kelių kampas).
11d., sekmadieni — Madų
paroda, PLC didž. salėje, Le
monte.
17 d., šeštadieni — Lithuanian Mercy Lift pokylis
Brookneld zoologijos sode,
Brookfield, IL.
— „Sietuvos" skautininkių
draugovės sueiga, nuo 1-4 vai.
p.p. Ateitininkų namuose, Le
monte.
— „Dainavos" ansamblio
pokylis PLC, Lemonte.
18 d n sekmadieni —
Tauragės lietuvių klubo meti
nis narių susirinkimas Šaulių
namuose.
25 d., sekmadieni — Lie
tuvos Kariuomenės šventė
Šaulių namuose.
—„Žaltvykslės" teafro spek
taklis Jaunimo centre. Rengia
JAV LB Kultūros taryba.
GRUODŽIO MĖN.

I PAGALBĄ NE TIK GEGUŽINIŲ
VAKAROJIMŲ GIEDOTOJAMS

Marijonų talkininkų centro
leidykla Kaune 2001 m.
išleido kun. Vaclovo Aliulio,
MIC, knygą „Geroji atpirkėjo
motina" (gegužės mėnesio
mintys). Leidinio rėmėjai An
tanas ir Janina Mikalajūnai
(JAV).
„Katalikų ir kitų krikš
čionių
pagarba
Atpirkėjo
Jėzaus motinai Marijai ne
kartą išsiskleidžia nuošir
dumu ir meile jai, todėl tiek
daug yra sukurta gražiausių
muzikos kūrinių - nuo Bach
„Magnificat" ir Schubert bei
Gounod „Ave, Maria" iki Sas
nausko ir Naujalio „Marija,
Marija". Šiurkščiame mūsų
dienų gyvenime labai reikia
šitokios atgaivos nuvargusiai
sielai - gebėjimo žavėtis tyru
mu, švelnumu, atsidavimu",
rašo
autorius
{vadiniame
straipsnyje.
Kadangi įvade labai tiksliai
nusakytos knygos pasirodymo
aplinkybės ir motyvai, todėl
be didelių komentarų paskai
tykime jį toliau:
„Vis dėlto negalime ribotis
vien emociniu bei estetiniu
išgyvenimu.
Kad
malda,
giesmė būtų paveiki asmeny
bei,
reikią
susimąstymo,
2002 METAI
įsigilinimo į religinę tikrovę,
VASARIO MĖN.
duokdie ir kontempliacijos 16 d^ šeštadieni — Poky tylaus pabuvimo su Dievu
lis PLC didž. salėje. Rengia pačioje sielos gelmėje.
Vyresnieji atsimename, kad
LB Lemonto apyl. v-ba.
pirmosios
Nepriklausomybės
Pradžia 6 v.v.
laikais kone kasmet vis
KOVO MĖN.
būdavo išleidžiama po naują
. 17 d., sekmadieni — gegužinių pamaldų vadovėlį
„Draugo" Koncertas Maria su katechetiniais pamoky
mais, gyvenimo pavyzdžiais ir
mokyklos auditorijoje.
kt. Autoriui nėra žinoma, ar
BALANDŽIO MĖN.
pasirodė bent viena originali
28 d., sekmadieni — U „Gegužės mėnesio" knygelė
Jaunųjų talentų popietė PLC, per šį atkurtosios Nepriklau
Lemonte. Rengia JAV LB Kul somybės dešimtmetį. Kadangi
daugumoje bažnyčių geguži
tūros taryba.
nės pamaldos tapo vakarinių
GEGUŽĖS MĖN.
šv. Mišių priedu, aiškinimai
5 d., sekmadieni — Šeimų bei pamokymai rado sau vietą
šventė PLC, Lemonte. Rengia* pirmoje Mišių dalyje - Žodžio
liturgijoje, nebeliko gegužinių
JAV LB Kultūros taryba.
19 d., sekmadieni — Poe skaitymų ar pamokslėlių. Kita
zijos diena Jaunimo centre. vertus, nubaidytoji nuo religi
Rengia JAV LB Kultūros tary jos praktikos karta negalėjo
paveldėti šios tradicijos, todėl
ba.
nebedažnai kaimynų būreliai
GRUODŽIO MĖN.
31 d., antradieni — Lietu susirenka gegužės vakarais
vių operos Naujųjų metų suti giedoti Marijos litanijos. Dė
kui Dievui, ne taip jau mažai
kimo pokylis Jaunimo centre.

1 ir 2 d„ savaitgali —
Kalėdinė mugė PLC didž.
salėje, Lemonte.
2 d., sekmadieni — Tilžės
Akto paskelbimo 83-čios su
kakties minėjimas Šaulių na
muose. Pradžia 2 vai. p.p.
Rengia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis.
7 d., penktadieni — Šam
pano vakaras — lėšų telkimas
Lietuvos „Vaikų vilties" ko
mitetui. Rengia Jim ir Graži
na Liautaud.
8 d., šeštadieni — Labda
ros vakaras ir prel. dr. J.
Prunskio premijos įteikimas
„Seklyčioje". Rengia JAV LB
Socialinių reikalų taryba ir
Vyresniųjų centras.
9 <L, sekmadieni — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės
Kūčios Šaulių namuose.
— „Sietuvos" skautininkių
draugovės šventė, nuo 12-5
vai. p.p. Ateitininkų namuose,
Lemonte.
31 d., pirmadieni — Nau
jųjų metų sutikimas Šaulių
namuose.
— Čikagos Lietuvių operos
Naujųjų Metų sutikimo poky
lis Jaunimo centre.

šeimų (nebūtinai nusenusių)
litaniją drauge paskaito savo
namuose ar bute.
Katalikų radijo „Mažoji stu
dija" jubiliejinių
2000-ųjų
metų pavasarį atgaivino savo
laidose gegužinių pamaldų
tradiciją ir pakvietė vieną
savo bendradarbių marijonų
pasakyti kas vakarą joms pri
taikytą žodelį. Bendros temos
nereikėjo ilgai ieškoti. Su ku
nigu Julium Sasnausku su
tarėme, kad klausytojams bus
naudinga pasigilinti į tuos
iškilmingus, poetiškus, dažnai
iš Šventojo Rašto paimtus lita
nijos kreipinius, taip pat į
svarbiausią popiežiaus Jono
Pauliaus raštą mariologine
tema, encikliką „Redemptoris
Mater" - Atpirkėjo Motina.
...Kadangi ištartas žodis
greit praskrieja, nuolat jį slo
pina besaikis garsinės ir vaiz
dinės informacijos antplūdis,
nestigo pageidavimų, kad tie
pasikalbėjimai būtų išspaus
dinti. Taip ir atsirado ši kny
gelė, o ją išleisti pasišovė Kau
ne susibūręs Marijonų talki
ninkų sąjūdžio centras.
...Pagerbdami
rytiečius
krikščionis, kurie ne mažiau
už katalikus myli Atpirkėjo
Motiną, pabaigoje pridėjome
didelio grožio ir gilios prasmės
kupiną Himną akatistą, prigi
jusi jų liturgijoje".
Beje, knygos gale pridėtas
akatisto vertėjo Laimono Nedvecko žodis apie himną aka
tistą. Įdomi jo istorija. VII a.
pradžioje Konstantinopolį ap
gulę persai ir avarai. Žmonės

matė, kad priešų jėgos stip
resnės, neviltyje šaukėsi Die
vo bei Mergelės Marijos pagal
bos. 626 m. persų ir avarų
antpuolis, vadovaujant impe
ratoriui Heraklejui, stebuklin
gu būdu buvo atremtas. Viena
iš legendų sako, kad pergales
proga Konstantinopolio diako
nas Georgios Pisidos sukūrė
himną akatistą, apgiedami
Apreiškimą Mergelei Marijai
ir Dievo Sūnaus įsikūnijimo
paslaptį.
Vėlesniais amžiais Rytų
Bažnyčios teoiogai ir poetai
išplėtojo akatisto žanrą ir pa
skyrė Kristaus prisikėlimui,
Švč. Trejybei, Šventajai Dva
siai ir t.t. Vakarų krikš
čionijoje šis žanras neprigijo, o
Bizantijos
apeigų
nereta
krikščionė močiutė Apreiš
kimo Švč. Mergelei akatistą
moka nuo vaikystei kaip ir
,.Tėve mūsų/7.
Žodis akatistas kilęs iš
graikų kalbos veiksmažodžio,
„kath-idzo", reiškiančio „sė
dėti". „Kath-isma"' - Bizanti
jos valandų liturgijos psalmy
no dalis, giedama sėdint.
Sveika, Tu indas, sąžines

nuplaunantis!
Sveika, taurė Tu, džiaugsmą
semianti!
A. V. Š.
* Lietuvos gyventojai ma
n o , kad didžiausią pavojų eis
mo saugumui kelia neblaivūs
bei viršijantys leistiną greitį
vairuotojai, rodo apklausa, ku
rią balandžio mėnesį atliko
bendra Lietuvos ir Didžiosios
Britanijos rinkos ir viešosios
nuomonės tyrimų firma „Bal
tijos tyrimai". Apklausos duo
menimis, net 98 proc. ap
klaustųjų nurodė, jog labai
didelį ir didelį pavojų eismo
saugumui kelia neblaivūs vai
ruotojai, 91 proc. apklaustųjų
mano, jog didelį pavojų kelia
viršijantys leistiną greitį vai
ruotojai. Apklaustųjų
nuo
mone, didelį pavojų kelia ir
nedrausmingai pėstieji, dvi
ratininkai bei pavojingai auto
mobilį vairuojantys asmenys.
(BNS)

• Prakiurusį kiaulių kibirą
išmetame, o ką darysime su
skylėtu dangumi?

Ar liūdnesnio kas būti galėtų.
Už likimą žmogaus šioj nakty?
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
O mirtis — nelaukta ir staigi.
Vytautas Mačernis

A. f A.
LEONORA PAKETURIENĖ
palikusi pasaulio skausmus, iškeliavo į Amžinybių dausas,
palikusi dvi dukras Genutę ir Aldoną su šeima, brolį
Zigmą Dailidę ir jo sūnus Kęstuti ir Arą su šeimomis bei
visus liūdinčius artimuosius.
Tegul Aukščiausias suteikia jai dangiškos šviesos ir
ramybės. Visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiama a.
Bronė

Stravinskienė

Ina

Stravinskytė

Brangiam vyrui

A. t A.
VLADUI ŽIBUI
mirus, jo žmonai APOLONIJAI reiškiame nuoširdžią
užuojautą ir kartu giliai liūdime.
Ada Sutkuvienė ir šeima

lt makes a wor!d of difference vvhen you fly SAS
to Lithuania.
No one makes '•ound-trip travef to Lithuania easier and more convenient than SAS.
From Chicago. we offer daity service to Vilnius with a hassie-free connection v»a
Stockholm. When you're ready to return. you'H enjoy same-day travel back to
Chicago through our Copenh3gen hub. Fmd out what a wor!d of d i f erence SAS
cao make for your next tnp Just cat! your Travel Agent or SAS at 1 -800-221-2350
or vtsit our webs;te at www.scandinavian.net
n***
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i

Lietuvos Dukterų draugijos „Nameliuose" budi Regina Jautokaitė.

Vasaros metu sunku gal
voti apie rudenį ir naujus
mokslo metus. Tačiau „Vaiko
vartų į mokslą" būrelis kaip
tik rūpinasi savo remiamais
Lietuvos pomokykliniais cent
rais. Būrelio rengiamos gegu
žinės, vyksiančios liepos 1 d.
Pasaulio lietuvių centro sode,
pelnas įgalins būrelį paremti
pomokyklinius centrus, nu
pirkti asocialių šeimų ir gat
vės vaikams mokslo priemo
nių ir pan. Čikagos ir apylin
kių visuomenė kviečiama da
lyvauti gegužinėje, nusipirkti
pietus, išmėginti savo laimę
laimikių traukime, pasiklau
syti nuotaikingos brolių Švabų muzikos. Bus proga susi
pažinti su būrelio veikla ir pa
kalbėti su būrelio narėmis,
kurios praėjusiais mokslo me
tais dirbo su dviejų Vilniaus
centrų darbuotojais. Geguži
nės pradžia 12 vai.
ALRK Moterų sąjungos 3
kuopa šaukia narių susirinki
mą liepos 5 d., ketvirtadienį, 4
val.p.p. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje, Marąuette Parke. Prašome nares
dalyvauti.
Dr. Vainutis K. Vaitke
vičius iš Pleasant Ridge, MI,
pratęsė savo „Draugo" prenu
meratą ir pridėjo 100 dolerių
„Draugo" paramai. Džiaugia
mės už dėmesį ir dėkojame už
dosnumą.

Brighton Parke ši sekma
dienį, liepos 1 d., koncertuo
jant „Ro-ko-ko" vaikų ansam
bliui, bus suruošti pietūs po
10:30 val.r. lietuviškų Mišių
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje, 4420
S. Fairfield Ave. J koncertą įė
jimas - laisva auka. Visa Či
kagos visuomenė kviečiama.
Dr. Aras ir Lina Žliobos,
gyvenantys Lisle, IL, siųsdami
„Draugo" pokylio laimikių
knygelę, pridėjo 50 dol. auką.
Tariame nuoširdų ačiū už dos
nią paramą.
Brighton Parko lietuvių
namų savininkų draugijos
ruošiamas festivalis jau 19
kartą vyks liepos 6, 7, 8 dieno
mis. Penktadienį festivalio
pradžia - 6 val.v., o šeštadienį
ir sekmadienį šventė tęsis nuo
12 vai. iki 10 val.v. Svečius
linksmins Algimanto Barniškio orkestras, bus skanaus lie
tuviško maisto ir gaivių gėri
mų. Festivalis vyks Western
Blvd., tarp 47 ir 49 gatvių.
Visi nuoširdžiai kviečiami šia
me festivalyje atsilankyti.
„Židinio" pamaldos su šv.
Miiiomis vyks liepos 7 d.,
šeštadienį, 4 val.p.p. tėvų jė
zuitų koplyčioje prie Jaunimo
centro Čikagoje. Pamaldų te
ma - padėka už Dievo dova
nojamas gėrybes. Visi nuošir
džiai kviečiami.

„ S E K L Y Č I O J E * -— P A S K A I T A A P I E V I T A M I N U S
Vyresniųjų lietuvių centre
„Seklyčioje" birželio 6 d. vyko
Sveikatingumo paskaita. Suži
nojome, kad bus kalbama apie
vitaminus. Vitaminai lotyniš
kai — „vita" gyvenimas ir ami
nai. Jų reikšmė jau buvo pa
stebėta 1880-1886 metais. Ty
rimų pradžioje vitaminai buvo
vadinami pagal abėcėlės rai
des A, B, C ir t.t. Įdomus
mokslas apie vitaminus, o
žmonės dabar ypač domisi vi
taminais.
Į paskaitą apie šį mokslą, į
„Seklyčią", prisirinko visa salė
klausytojų. Renginių vadovė
Elena Sirutienė pasveikino
gausiai susirinkusius svečius.
Jų šį kartą buvo labai daug.
Kalbėti apie vitaminus buvo
pakviesta Raimonda Ladavičienė, neseniai atvažiavusi iš
Lietuvos ir įsidarbinusi vie
noje prancūzų laboratorijoje
„Arka-Farma". Šiuo metu ji

yra šios labaratorijos atstovė.
Raimonda Ladavičienė pasa
kojo apie šios laboratorijos ga
minius — vitaminus. Ši kom
panija labai domisi visų kraš
tų patirtimi. Taip pat turi sa
vo specialius būdus vitami
nams išgauti. Yra specialūs
džiovinimo būdai, vienos me
džiagos džiovinamos šildant,
kai kurie kiti vitaminai iš
gaunami specialu šaldymo bū
du, esant labai žemai tempe
ratūrai.
Lietuvoje žmonių mirtingu
mas didelis. Ką galima daryti,
kad žmonės saugotų savo svei
katą? Liga paprastai neateina
iš karto. Gerai būtų, kad žmo
gus periodiškai apvalytų savo
organizmą. Mūsų organizmas
yra labai sudėtingas. Kiekvie
nam žmogui labai svarbu, ką
dedame į burną, labai svarbu,
ką valgome.
Yra vitaminų, kurie išvalo

..Seklyčioje" - klausomasi programos Ar Atpažįstate klausytojus''

Algimantas Kezys rengia
fotografijų parodą, kurioje bus
demonstruojami kompiuterine
technika atlikti angelų pa
veikslai, o šalia jų - autoriaus
pamąstymai. A. Kezys rašo,
kad angelai „gyvena ten, kur
nei laikas, nei erdvė neegzis
tuoja. Bet jie atsiduria žemėje,
kur šie materialūs elementai
galioja. Stebuklai yra Visaga
lio privilegija". Parodos metu,
kuri ruošiama šį penktadienį,
birželio 29 d., 7:30 val.v. Jau
nimo centro Čiurlionio galeri
joje, taip pat vyks ir knygos
„Angelų pasaulis" pristaty
mas, o su savo baladėmis pa
sirodys dainininkė Audronė
Simanonytė. Parodą rengia
Čiurlionio galerija.

Draugo

knytjynvlyjc

NEBLĖSTANTIS ŠIRDIES
POLĖKIS

vien tik spragtelėjimas foto
aparatu.
— Aprašydamas kelionės
įspūdžius, prisimenate Lie
tuvą ir anksčiau aplanky
tas žalis. Kokia dvasios
srovė maitina tokią mintį?
— Anksčiau, dar studijų lai
kais, dainuodavome: „Kokiais
kraštais bekeliaučiau, tėviš
kėn mintys nuves. O, mano
krašte brangiausias, vien tik
ilgiuosi tavęs..." Kur būčiau,
ką daryčiau, man vis knieti
mintis: kodėl čionai nėra ma
no bičiulių, kodėl nėra čionai
kunigų, visų lietuvių, kurie
turėtų pamatyti tiek Šventąją
Žemę, tiek Afriką, tiek Aust
raliją, kad nebūtų kaip 50
metų maiše auginti, per špunką penėti. Kelios kalbos, kelio
lika kelionių — kiekvieno in
teligento ir šviesesnio žmo
gaus dvasios kraitis, reikalin
gas ne tik mokykloje, sakyk
loje, šeimoje, bet ir visame
gyvenime, kad galėtum duoti
ką nors kitiems, galėtum būti
naudingas saviesiems, nors
šapu ar lapu ją praturtintum.
— Ar pasitaikė susidurti
su neįgaliais kabiuose ne
vien Afrikoje?
— Taip. Pasitaikė. Pamyre,
kai kopėme vienąsyk į kalną,
priešais mus, nors buvo karš
čiausia vasara, gal apie 35*C
karščio, susitikome vyriškį,
pasiramsčiuojantį dviem sli
džių lazdomis, o ničniekur
sniego nė kruopelės. Šis be
abiejų kojų pėdų (jas nušalo
žiemą užpustytas kalnuose)
tada vedė jaunuolių estų gru
pę į kalnus. Mes prieš tą žmo
gų visi, irgi septyni lietuviai,
nusilenkėme.
— Kopdami į Kilimandžaro karną Jūs nesėtės
vyno, liturginius tekstus,
kieliką, stulas. Kodėl neau
kojote sv. Mišių?
— Matote, kai keliauji vie
nas, tai stabtelėjęs, gali šv.
Mišias miške aukoti ant kel
mo, traukinio kupė, laive ir ki
tur, bet čionai turi pasiklausti
savo draugų. Kai nėra bendro
pritarimo, turi atsisakyti net
geriausio sumanymo.
— Ką palinkėtumėte ki
tiems neramios sielos žmo
nėms?
— Ir toliau nerimti, nesus
tingti, pamatyti, daug rašyti ir
daug duoti.

Ar žinojo ką nors Dantė
apie Lietuva ir kokie ryšiai
V. Janusevičius kalbasi su kun. K. J. Ambrasu
mūsų šalį siejo su šiuo žy
miuoju italų rašytoju? šiuos ir
— Naujojoje savo knygoje lietuvių religinė spauda neturi
kitus literatūrinius klausimus „Kilimani**0-**?'*
apie savų korespondentų, mano,
savo knygoje „Lietuvių ir pa bendražygius užsimenate sakyčiau, sielovados darbas
saulinės literatūros baruose", *kaip apie žmones, kurie tampa platesnis, negu iš sa
2000 metais išleistoje Kaune, „ieško, trokšta ir keliauja kyklos ar parapijiečių namus
gvildena Alfonsas Šešplaukis- pamatyti akiračių bekraš aplankius, nes parašyta kny
Tyruolis. Ši knyga - 1995 m. čiu''. Kokie akiračiai Jus ga, išspausdintas straipsnis
to pačio pavadinimo išėjusios vilioja?
bus perskaitytas ne šimtinės
knygos tąsa, jos sudėtis taip
— Tiek siaurąja, tiek ir pla senelių, bet kelių ar keliolikos
pat panaši - pirmasis skyrius čiąja prasme, kai užkopi į bet tūkstančių Mano kelionės —
skirtas straipsniams apie lie kokį kalną, net atsidūsti: kiek tai kunigiškos tarnystės di
tuvių literatūrą, trečiasis - erdvės, kiek laisvės ir platu delė ir labai atsakinga dalis,
apie pasaulinę, antrasis ir ket mos. Nukrinta nuo akių tas reikalaujanti ne tik lėšų, ku
virtasis siejamas su Lietuvos dažnai pasitaikantis siauru rias dažnai padengdavo mano
vardu pasaulinėje literatūroje. mas, — juk dažnai kas nors. parapijiečiai, bet ir mano šir
Knygos autorius, tyrinėdamas tau užstoja — aukštas namas, dies dalis, kuria mielai dali
įvairiausių literatūrinių kūri pernelyg šnekus žmogus trik nuosi kiekviename rašinyje su
METINIAI LKRŠ
nių likimus, aptaria kalbos ži do tylą, mašinų, lėktuvų ar skaitytojais, kaip ir dabar
LAIMĖJIMAI
novų nuomonę dėl M. Mažvy traukinių ūžesys neleidžia mielo bičiulio Vytauto papra
Lietuvių Katalikų Religinės do raštų tarmių, gilinasi į kartais net kaip dera pasi šytas.
Šalpos metinis laimikių trau Maironio „Pavasario balsų" kalbėti. O čionai — tarsi mos
— Kokia gyvenimo patir
kimas įvyko sekmadienį, bir laidas, taip pat prisimena nie telėsi rankomis kaip sparnais tis labiausiai formavo jūsų
pirmąją ir nulėksi, nuskrisi, kur akys pasakojimo užmojį ir sti
želio 24 d., Apreiškimo parapi kur nespausdintą
jos apatinėje salėje, Brooklyn, Maironio poemą „Lietuva", mato, kur širdis geidžia. Bet lių?
NY. Ten susirinkę svečiai pa nagrinėja V. Kudirkos „Tau kurioje šalyje akiratis prapla
— Daugiausia man padėjo
gerbė ir prisiminė buvusį Ap tiškos" giesmės sąrangą ir tėja ne tik nuo kalno. Nauji
sovietinio režimo atnešta prie
reiškimo parapijos kleboną, ypatumus. Knygoje paminimi žmonės,
nepasikartojantys spauda, kada kartu reikėjo
a.a. kun. Joną Pakalniškį, jo tyrinėjimai apie žymųjį lietu vaizdai, muzika, menas, bui
pačiam mokytis, dėstyti, reda
vių rašto darbuotoją Liudviką tis, įvairios progos ir įdomūs
mirties metinių proga.
guoti ir rašyti straipsnius
Buvo ištraukti tokie pinigi Rėzą, straipsnyje „Lietuvių veidai. Kokie nuostabūs vai „Kronikai", „Aušrai", nuolat
niai laimikiai: 750 dol., sudė rašytojai pasaulyje" skaityto kai ir jų nuoširdumas! Gaila, būti persekiojamam, nes tiek
tinė anoniminio aukotojo ir jai supažindinami su dar ir kad negali iš kiekvienos šalies tėvams, tiek ir vaikams grėsė
Matusaičių šeimos iš Livings- dabar veikiančia Lietuvių ra bent po dešimt vaikų parsi Sibiras, bet Dievo pagalba,
ton, NJ, dovaną laimėjo Mar- šytojų draugijos istorija. Pa vežti. Kaip būtų įdomu! Ko Marijos globa laimingai vedė
garet B. Towers iš Wilming- saulinės literatūros skyrelyje kios įdomios bažnyčios ir ten universitete per lituanistines
ton, DE; 500 dol. Aldonos galima sužinoti apie rašytojų skambanti ne vien tik vargo studijas, kurios metais įsigi
Shumway iš Worcester, MA ir poetų H. Belok, H. Hofman- nų, bet ir tamtamų, trimitų, jau vairuotojo ir motociklinin
dovaną laimėjo Aušra Babic- stal, Novalis, Šv. Pranciškaus būgnų muzika! O kokie nuos ko teises, rašiau draugams
kienė iš Richmond. Hts, OH; Asyžiečio, J . W. Goethe, H. tabūs Afrikoje vaikų chorai. laiškus esperanto kalba ir
250 dol. Kirkylos ir Remezos W. Longfellow, G. von Le Fort, Kokios melodingos ir muzika Morzės abėcėle, dainavau aka
kompanijos, Manhasset, NY, G. K. Chesterton, H. Hesse, lios italų, filipiniečių giesmės deminiame chore, važinėjau
dovaną laimėjo John Gelenites R. Tagore kūrybą, apie lite ir dainos! Tarsi Rojaus priean su prof. J. Balčikoniu ir savo
iš Manahawking, NJ; 100 dol. ratūrinius lietuvių paveikslus gyje! O kokie įdomūs vande bičiuliais po lietuviškas salas
Irenos ir Jim Baird, Oak U. Sinclair ir W. Walsh ro nys, gyvuliai, paukščiai, gėlės, su knygomis ir duonos kepalu;
Ridge, NJ, dovaną laimėjo manuose. Rašoma ir apie ilgai saulėlydžiai ir saulėtekiai, kai darbas trijose redakrijose ir
Ken ir Katie Kibort iš Smith- Čikagoje gyvenusį rašytoją anksčiausiai atsikeli ir stebi universitete, disertacijos rašy
Saul Bellow, amerikiečių poe tarp medžių, paupyje, ypatin
ton, IL.
mas ir jos gynimas. Tiek dar
LKRŠ lieka nuoširdžiai dė tą Robert Frost, prisimenama gai nuo kalnų viršūnių, tuos bo, tiek gyvenimo sąlygų kai
kinga visiems, kurie prisidėjo poetė ir diplomatė Gabriela nuolatinius gamtos atsibudi ta, ypač pogrindinės studijos
prie šios loterijos įgyvendi Mistral, anglų ir amerikiečių mus ir pasirengimą poilsiui. ir slapti kunigo šventimai,
nimo: laimikių mecenatams ir poetas W. H. Auden ir kt. Ats Šių dalykų žodžiais nenusaky darbas Lenkijoje, Italijoje, teraukotojams, dosniai atsiliepu kiras skyrius skiriamas mūsų si. Reikia pačiam pamatyti.
cijatas Filipinuose, sielovados
siems aukomis už loterijos bi kaimynų sąsajoms su lietuvių
barai
Kanadoje ir dabar čio
— Kaip derindavosi nuo
lietėlius. Jūsų dėka bus gali literatūra - aptariama A. Mic
nai,
Amerikoje,
— mano kas
ma toliau remti Lietuvos dva kevičiaus „Gražina", lietuvių latinis J ū s ų veržimasis į dienė, plati, įdomi ir naudinga
sinį, moralinį ir socialinį atgi bičiulio J . Zauerveino sukur „naujas šalis" su kasdienė gyvenimo, praktiška didžiulės
mimą šiuo ypatingai sudėtin tas Mažosios Lietuvos himnas, m i s pareigomis, — kelionės patirties ir kantrybės mokykla.
vokiečių poeto R. Dehmel ry padėdavo ar kliudydavo?
gu laikotarpiu.
— Kuo gali būti ar galėtu
— Net ir Kristus savo mo
šiai su Lietuva, latvio J. Rai
Širdingai dėkojame,
būti
naudingi susitikimai
Vida Jankauskienė nio, ukrainiečio T. Ševčenkos kiniams sakydavo: eikite nuo su keliauninkais patiems,
LKRŠ reikalų vedėja kūryba, O. Milašiaus atsiver šalėn ir truputėlį pailsėkite. sakysime, Afrikos čiabu
timo misterija, Č. Milošo su Kasdiena be jokio atadvasčio
grįžimas. A. Šešplaukio-Ty- gali ne tik nuvarginti, bet ir viams?
— Pakeliui į Kilimandžarą
odą, ją pamaitina ir apsaugo. ruolio literatūrinių tyrinėji sužlugdyti. O kelionė, nors po
Skalbimai
viena
seselė prisispyrusi mus
Yra įvairūs skausmo malšini mų knygos gale spausdinamos jos reikia trigubai įsitempti: ir
norėjo
nusivežti
parodyti
ak
mo preparatai, vitaminai, ku bibliografinės pastabos, nau savo pareigas atlikti, ir prabė
• Namams pirkti pasko
lųjų mokyklą. Ji todėl mus
rie pravalo kraujagysles, pa dotos literatūros sąrašai. Kny gomis tuos įspūdžius į pusla
los
duodamos mažais mėnesi
gos kaina - 8 dol., su persiun pius surašyti, per savo šir vežėsi ten, kad tikėjosi iš mū niais įmokėjimais ir prieina
deda regėjimui.
dies ir proto tinklus „perkoš sų grupės gauti lėšų užbaigti
timu -11.95 dol. E. A.
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Raimonda Ladavičienė gerai
ti". Tačiau kiekviena kelionė, statomam namui. Gaila, kad
Mutual
Federal S a v i n g s ,
susipažinusi su vitaminų sa
Dar turime tokiu knygų:
tarsi koks eliksyras, suteikia nelabai daug tegalėjom jai pa
2212
West
Cermak R o a d .
vybėmis, pateikė gerų pata
„Senoji Lietuvos literatūra" naujų jėgų, atgajaus, prisimi dėti, nes kai kuriems septyne
TeL
(773)
847-7747.
rimų. „Arka-Farma" taip pat - 1 2 dol.;
nimų, kurie paskui labai pra tuko bičiuliams trūko pinigų,
gamina ir įvairius kremus vei
R. Mackonis „Senoji vilnie verčia pamokslams, knygoms, kurių reikėjo siųsdintis iš na
• 27 centai skambinant į
do ir odos priežiūrai. Klausan čių karta" - 1 0 dol.;
straipsniams, visam gyveni mų. Kita moteris, jau keli me Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
tis įdomios prelegentės pa
V. Vyčinas „Senovės Euro mui lieka atvertu langu į tą tai niekaip negalėjo uždengti per parą, 7 dienas per savai
skaitos, praėjo visa valanda. pos Deivės" - 25 dol.;
šalį, į žmonių buitį, kartais stogo, — trūko lėšų. Mūsų tę, 6 sekundžių intervalai.
Žmonės norėjo dar ir asmeniš
B. Genzelis „Senovės filoso net į mokslą, gamtą, meną. grupelė irgi padėjo tai mote Jokių mėnesinių mokesčių.
kų patarimų apie šios įmonės fija" - 5 dol.;
Man kelionė — ne vien pa- riai užbaigti namą. O pagaliau Tikslus apskaičiavimas. Koky
produktus.
E. Tiomkinas, V. Ermanas sižmonėjimas, bet įdomi ir di jų bažnyčiose mūsų, kunigų, biškiausias ryšys. Paslauga be
Susitikimo pabaigoje Elena „Senovės Indijos mitai" - 12 delė atsakomybė, kad tai, ką aukotos šv. Mišios, susitiki apgaulės. Kreipkitės vakarais
Sirutienė padėkojo už tokią dol.;
mačiau, persakyčiau kitiems, mai su vaikais, paprasčiausias lietuviškai į TRANSPOINT
J. Ke „Senovės Kinijos mi kad galėčiau supažindinti sa rankos paspaudimas, tartas atstovą su 8 metų patirtimi
įdomią paskaitą apie mums
naują prancūzų bendrovę ir tai" - 1 2 dol.;
vo draugus, pažįstamus, visus nuoširdus žodis, užėjimas į tarptautiniuose ryšiuose. TeL
Lietuvių 1. pasaka „Sigutė" lietuvius, kurie seni, maži, ne svečius į jų Svarias ar pri 708-386-0556. TRANSPOINT
jos gaminius. Visada gerai iš
girsti ką nors naujo apie vita - 1 0 dol.;
gali pamatyti to, ką man pasi šnerkštas pirkias — irgi savo — patikimiausias ryiys su
„Šimto zuikių piemuo" - 4 seka pamatyti ir sužinoti. Kai tiška gyvenimo permaina, ne Lietuva bei visu pasauliu!
minus, jų gaminimo bodus ir
jų panaudojimą sveikatos ir dol.;
R Teišerskienė „Spalvink ir
grožio reikalams.
atspėk" - 4 dol.;
Laima Vaičiūnienė
R. Baltakienė „Spalvink ir
žaisk" - 4 dol.;
D. Whitehead „Spygliuotos
vielos kilpa" - 10 dol.;
J. Avyžius „Stebuklingas
miestas - 8 dol.;
H. Hesse „Stiklo karoliukų
žaidimas" - 15 dol.;
A. Spraunius „Sulamita" - 8
dol.;
K Starke „Šunys ir šuniu
kai" - 8 dol.;
I. Jackson „Surask gyvūną"
- 15 dol.;
Knygos persiuntimo kaina 3.95 dol. Jei užsisakote dvi
knygas ar daugiau, prie kiek
vienos knygos siuntimo išlai Kad graliai pasirodytų „Saulutts* labdaros koncerte „Laumes juosta*. Dalios Gedvilienės ansamblis „Lakstute*
stropiai repetavo
Indrės Tųūnėlienės nuotr
dų pridėkite po 1 dolerį-

