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Prezidentas nepasirašė Seimo
priimto nutarimo
Vilnius, sausio 6 d. (BNS) Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas grąžino Seimui pa
kartotinai svarstyti praėjusiu
metų pabaigoje Seimo priimtą.
Lietuvos piliečių nuosavybės
teisių į išlikusi nekilnojamąjį
turtą atstatymo tvarkos ir są
lygų įstatymo galiojimo sustab
dymą.
Sausio 2 d. prezidento pasi
rašytame dekrete pažymima,
kad kelia abejonių šio Seimo
priimto įstatymo atitikimas
Konstitucijos 109 ir 114 straips
niams, apibrėžiantiems Lietu
vos teismų nepriklausomumą ir
draudžiantiems valdžios parei
gūnams kištis į teisėjų ar
teismų veiklą. Prezidento nuo
mone, kai kurie punktai taip
pat prieštarauja civilinio pro
ceso kodekso nuostatoms.
Prezidentas pažymi, kad nepa

gristai apriboja asmens nuosa
vybės teises įstatymo punktas,
pagal kurį atitedamas vykdy
mas įsigaliojusių teismų spren
dimų, susijusių su įstatymo
„Dėl piliečių nuosavybės teisių
į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atstatymo tvarkos ir sąlygų"
taikymu.
Grąžindamas įstatymą pakar
totinai svarstyti, prezidentas
dekretu pateikė savo nuostatas,
kurias pristatyti Seimui pavedė
savo patarėjui valstybės ir teisės
klausimais Armonui Abramavičiui.
Praėjusią savaite prezidentas
aptarė šį klausimą su teisingu
mo ministru Vytautu Pakalniš
kiu (TS) ir pažymėjo sutinkąs,
kad reikia iŠ esmės koreguoti
nekilnojamojo turto savininkų,
nukentėjusių Racionalizacijos
metais, teisių atstatymą.

V. Landsbergis: teismai toliau
pažeidinės žmonių ttfttes
Vilnius, sausio 6 d. (BNS) Seimo pirmininkas Vytautas
Landsbergis mano, kad prezi
dentui nepasirašius Seimo
įstatymo dėl piliečių nuo
savybės teisių į išlikusi nekil
nojamąjį turtą atstatymo tvar
kos ir sąlygų įstatymo galiojimo
sustabdymo, „gali būti toliau
daromi teismų sprendimai, pa
žeidžiant žmonių teises".
Tai yra laiko klausimas, sakė
V. Landsbergis pirmadienį
spaudos konferencijoje, pabrėž
damas, kad Seimo tikslas buvo
sustabdyti tokių sprendimų pri
ėmimą, kol vyriausybė pateiks
ir parlamentas priims pakore
guotą nuosavybės teisių atkūri
mo įstatymą.
„Dabar, per tas kelias savai
tes, gali įvykti įvairių skriaudų.
Žmonės, matyt, darys savo išva
das, kas dėl per tą laikotarpi
daromų skriaudų yra kaltas",
sakė Seimo pirmininkas.

Pasak jo, ši tsaoaių suprie
šinimą sukėlusi problema tę
siasi nuo 1903 m., kai buvęs
Seimas priėmė, o prezidentas
pasirašė įstatymą, varžantį
namų nuosavybės grąžinimą
savininkams. Konstitucijai
prieštaravęs įstatymas galiojo
kelis mėnesius, kol buvo at
šauktas Konstitucinio teismo
nutarimu. Po to, pasak V.
Landsbergio, buvusi Seimo dau
guma nuolat priiminėjo pana
šius nutarimus, kurie galio
davo, kat Konstitucinis taismas
juos atmesdavo.
„Žmonių supriešinimo 'žaidi
mas'tesėsi ilgši ir dabar tikrai
jį reikia sustabdyti. Gaila, kad
prezidentas to nesuprato", sakė
Seimo pirmininkas.V. Lands
bergio nuomone, buvo galima
susitarti su prezidentu ir tuo
met būtų neprarastas laikas ir
išvengta konflikto.

J. Juršėnas mano, kad Seimo
pirmininkas kišasi i teismų
darbą
Vilnius, sausio 6 d. (BNS) —
Opozicinės Seimo LDDP frakci
jos seniūnas Česlovas Juršėnas
mano, kad parlamento pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis

LDDP frakcija laukia
premjero
pasiaiškinimų
Vilnius, sausio 6 d. (BNS) Opozicinė Seimo LDDP frakcija
siekia, kad premjeras Gedimi
nas Vagnorius ir keli ministrai
iš Seimo tribūnos paaiškintų
kai kuriuos klausimus, pasta
ruoju metu sukėlusius visuo
menės bei spaudos susidomėji
mą.
Artimiausiuose Seimo posė
džiuose LDDP siūlo j vyriau
sybės pusvalandžius pakviesti
premjerą, vidaus reikalu
ministrą Vidmantą Žiemeli <TS>
dėl kovos su nusikalstamumu
Panevėžyje, mokslo ir švietimo
ministrą Zigmą Zinkevičių dėl
diskusijas sukėlusių pasisa
kymų „Valstiečių laikraštyje"
apie tautinj švietimą
LDDP frakcijos seniūnas Čes
lovas Juršėnas pirmadieni
spaudos konferencijoje reiškė
viltį, kad Seimo dauguma atsi
žvelgs ir į opozicijos pageidavimą
gauti paaiškinimų apie finansų
ministro Rolando Matiliausko
paskolas iš Kredito banko.
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kišasi į teismų darbą.
Taip jis įvertino Seimo pirmi
ninko nuomonę, kad gali būti
priimami teismų sprendimai
„pažeidžiant žmonių teises", kol
nesustabdytas piliečių nuosavy
bės teisių į išlikusį nekil
nojamąjį turtą atstatymo tvar
kos ir sąlygų įstatymas.
Tai V. Landsbergis pasakė
kritikuodamas prezidento Algir
do Brazausko sprendimą nepasi
rašyti Seimo įstatymo, kuriuo
būtų sustabdytas minėtojo nuo
savybės teisių atkūrimo įstaty
mo galiojimas, kol jį pataisys
dabartinis parlamentas.
Č. Juršėnas kitoje spaudos
konferencijoje pirmadienį
pabrėžė teismų nepriklauso
mumą. „Jei teismai mato, kad
įstatymai kertasi su Konstituci
ja, tuomet yra kreipimasis į
Konstitucinį teismą ir jis tai
sprendžia", sakė LDDP vadovas,
pastebėjęs, jog to neturi teisės
daryti nei paprastas Seimo na
rys, nei Seimo pirmininkas.
Č. Juršėnas pastebėjo, kad
būna ir kitų teismų sprendimų,
kurie yra keičiami aukštesniųjų
instancijų — netik nuosavybės
teisių atstatymo bylose. Todėl,
pasak jo, vadovaujantis tokiu
principu, galima aplamai
uždaryti teismus, „kol nebus
absoliučiai teisingų įstatymų,
teisėjų arba tokių teisėjų, kurių
reikia vienai, neklystančiai,

Pasaulio naujienos
(Remiantis DPA. Reuter, BNS INTERFAX, ITAR TASS.
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)

•S d. (Rsutsrs-BNS). JAV vakaruos* siaiiriant uraganui ir potvyniai, tavo
30 tnMBia, 100,000 gyventojų turėjo palikti savo namus. Prasfctnatas Bali Clinton
JattidiMij Kalifornijos ir Mano valstųss pąeJaafcs nelaimės zonomis. Vidurio Kalifornijoj* po
vandeniu atsidarė daugiau nei 1,000 namų. i šiaure nuo Sacramento — dar 480. Pradiniais
anemaninris. potvynio padai ji ts sala salasa ataarts ir vidurio Kalifornijos apygardose virtąja 80
sala. doL Nevados, Oregono ir Vašingtono vaistuos per psstsrasias 10 d., kai siautė uraganas
ir potvynis, taip pat smarkiai nukentėjo, — vanduo sukėlė žemes nuošliaužas, buvo nutrukęs
elektros energijos tiekimas.
Hmatr- Taip atrodo audros nusiaubtas Yosemite National Psrk Kalifornijoje.

Pasikeitimai Lietuvos
vyriausybėje
Vilnius, sausio 6 d. (BNS) Sveikatos apsaugos viceminist
ru premjero sausio 2 d. potvar
kiu paskirtas Vytautas Kriau
za.
41-erių metų neurochirurgas
V. Kriauza 1992-93 metais
trumpai buvo sveikatos apsau
gos ministru Bronislovo Lubio
vyriausybėje. Vėliau dirbo mi
nistro pavaduotoju, o nuo 1993
m. iki pastarojo meto buvo Kau
no akademinių klinikų direkto
rius operacinei medicinai.
1996 m. gruodžio 31 d. prem
jero potvarkiu iš valdymo refor
mų ir savivaldybių reikalų mi
nisterijos sekretoriaus ir Infonnarijos instituto direktoriaus
pareigų atleistas Julius Novickas.
Valdymo reformų ir savival
dybių reikalų ministro įsakymu
52-ejų metų J. Novickas paskirtas laikinai eiti šias pareigas.

Teisėjas iipraiė
V. Ivanovą i i teismo
posėdžio
Vilnius, sausio 6 d. (BNS) Sausio sąmokslininkų teisėjas
pirmadienį išprašė iš teismo
salės Rusįjos pilietį Valerįjų
Ivanovą.
Buvusiam sąmokslininkų
bendražygiui nurodyta išeiti iš
salės, nes jis yra liudininkas
1991 m. sausio 13-osios sąmoks
lo byloje ir teismo salėje galės
būti tik po to, kai bus apklaus
tas.
V. Ivanovas salę paliko tik po
ketvirto teisėjo prašymo, pro
testuodamas dėl, jo nuomone,
pažeidžiamų teisių.
Buvęs prosovietines organiza
cijos „Jedinatvo" vadas V.
Ivanovas pats yra kalėjęs už
antivalstybinę veiklą. Dabar
jam iškelta byla už šmeižtą apie
perversmo aukas.
Pirmadienį, po beveik dviejų
mėnesių pertraukos, Vilniaus
apygardos teisme atnaujintas
Sausio 13-osios bylos nagrinė
jimas.
Pertrauka bylos kaltinimo
skelbime truko nuo 1996 m. lap
kričio 19 d. dėl sunegalavusių
dviejų teisiamųjų.
partįjai".
LDDP pirmininkas tikisi, kad
Seimas labai rimtai išnagrinės
prezidento A. Braząusklo siūly
mus ir nepriims „mechaninės
daugumos" sprendimų.

Jis ketina dalyvauti konkurse
užimti ministerijos sekretoriaus
postą.
Sausio 2 d. premjeras Gedimi
nas Vagnorius iš valstybės kon
sultantų pareigų, patiems atsis
tatydinus, atleido 5 pareigūnus
— Juozą Aleksandravičių (že
mės ūkis), Algirdą Augustaitį
(jaunimas), Juozapą Zigmantą
Mrazauską (agrarinė reforma),

Vytautą Sakalauską (ryšiai su
užsienio šalių draugijomis) ir
Algirdą Stumbrą (energetika).
Valstybės konsultantai pri
klauso valdininkų A grupei ir
atsistatydina pagal Valdininkų
įstatymo 20 straipsnį.
Vyriausybės raštinės kadrų
skyriaus vedėja paskirta 28-erių
metų Renata Antonovičienė. Ori
iiol ji buvo vedėjo pavaduotoja
bei kurį laiką laikinai ėjo ve
dėjos pareigas.

Palangos pajūrio teršėjai
dar nežinomi
Ryga, sausio 6 d. ( B N S ) - V i s
dar neišaiškinta, kas pernai
gruodį mazutu užteršė Baltijos
pakrantę.
Sausio 9 d. Latvijos ir Lietu
vos atstovai Liepojoje aptars
galimybes bendradarbiauti ti
riant šį taršos atvejį.
Pernai gruodžio 17 d. jūra į
pakrantę prie Palangos išplovė
3 tonas mazuto teršalų, o prie
Liepojos — vieną toną.
Latvijos jūros apsaugos val
dybos direktorius sakė, kad,
patikrinus įplaukusių ir išplau
kusių į Latvijos ir Lietuvos uos
tus laivų sąrašą, kaltininko
nerasta. Jis sakė, kad Latvijos
jūros apsaugos departamento ir
Lietuvos aplinkosaugos ministe
rijos Klaipėdos regiono specia
listai apsvarstys tolesnį bend
radarbiavimą — kaip ateityje
būtų galima geriau veikti pa
našiomis situacijomis.
Per susitikimą taip pat nu-

Kariuomenei reikia
daugiau kapelionų

matoma aptarti būtinus įstaty
mų dėl nelegalaus naftos pro
duktų išpylimo į jūrą pakeiti
mus.
Kol kas Baltijos pakrantę
užteršęs mazutas nesurinktas,
nes jį dengia sniegas.

Trumpai iš Lietuvos
(Remiantis DPA. BNS, INTERFAX,
ITAR TASS. ELTOS pranešimais)
* Dalia Lietuvos oro ir jūros
susisiekimo sistemų dirba neko
kybiškai, yra apleistos, o į tarp
tautinius oro bei jūros eismo
navigacijos žemėlapius patei
kiami neteisingi techniniai
duomenys, perspėjo Lietuvos
ryšių ir informatikos ministras
Rimantas Pleikys (TS). Minist
ras įspėjo atsakingus parei
gūnus „nedelsiant imtis žygių",
o apie papildomo tyrimo rezulta
tus pažadėjo pranešti visuome
nei.

* Kupiškio f r o n t i n i n k ų
kuopa į savo gretas simboliškai
priėmė reketininkams ginklu
Vilnius, sausio 6 d. (BNS) pasipriešinusi Panevėžio versli
Lietuvos kariuomenės vyriau
ninką Rimą Okuličių. „Kol Lie
siasis kapelionas majoras Alfon
tuvos valdžia susipras įvertinti
sas Bulota mano, kad karei
šio žmogaus pasipriešinimo ban
viams reikia trigubai daugiau
ditams prasmę ir svarbą, dova
kapelionų, nei jų yra dabar. Jo
noju Rimui Okuličiui savąjį ru
nuomone, Lietuvos kariniuose
sų karvedžio Konstantin Zukov
daliniuose turėtų dirbti bent 30
medalį", pasakė frontininkų
karo kapelionų vietoj dabarti
kuopos pirmininkas Vytautas
nių dešimties, nes „be religinių
Švedas.
pareigų, kapelionas atlieka ir
patriotinį auklėjimą".
* Lietuvos banko valdybos nu
50-mėtis vyriausiasis kapelio tarimu, 1997 m. sausio 2 d. bus
nas per Kalėdas aplankė Bosni išleista 50 litų nominalo Lietu
joje tarnaujančius Lietuvos taik- vos proginė moneta, skirta pir
darius ir nuvežė jiems dovanų. mosios lietuviškos knygos 450-oA. Bulotai KAM vadovybė sioma metinėms paminėti.
skyrė vardinį ginklą, tačiau jis
Moneta pagaminta i* aukš
laiko jį nereikalingu. „Pagrin čiausios prabos sidabro. Jos
dinis mano ginklas yra tikėji skersmuo — 34 mm, masė —
mas", spaudos konferencijoje 23.3 gramo. Numatyta nukal
pirmadienį sakė Lietuvos ka dinti ne daugiau kaip 6,000 šių
riuomenės vyr. kapelionas.
monetų.

P a r y ž i u s . Centrinės Afrikos
Tel Avivas. Izraelio minist
ras pirmininkas Benjamin Ne- Respublikos (CAR) sostinėje
tanyahu sekmadienį pareiškė, Bangui prancūzų kareiviai sek
kad šeštadienio vakare įvykęs madienį sudavė atsakomąjį
slaptas susitikimas su Palesti smūgį armijos maištininkams,
nos prezidentu Yasser Arafat nušovusiems 2 prancūzų kari
leidžia tikėtis, jog netrukus bus n i n k u s . Prancūzų sraigta
pasiekta „tam tikros pažangos" sparniai apšaudė sukilėliu kont
ir kad derybose dėl Hebrono sa roliuojamus miesto kvartalus ir
vivaldos galimi „netikėti daly armijos stovyklavietę, į miestą
kai". Šiame susitikime daly įvažiavo tankai ir ginkluotas
vavo ir JAV Vidurio Rytų pa transportas. Pirmadienį nedi
delė grupė CAR piliečių, reikš
siuntinys Denni Ross.
dami protestą prieš intervenci
Maskva. Visi Rusįjos Vidaus ją, pirmadieni užėmė savo vals
reikalų ministerijos kareiviai tybės ambasadą Paryžiuje, rei
išvesti iš Čečėnijos, sekmadienį kalaudami prancūzų karinių
pranešė aukštas Rusįjos parei pajėgų išvedimo.
gūnas Pavel Maslov. Tai buvo
įvykdyta pagal Rusijos prezi
S t o k h o l m a s . Švedijos opozici
dento Boris Jekin pernai lapkri
jos
vadovas ir Balkarų taikos
tį pasirašytą įsakymą. Tūkstan
tarpininką*
Carl Bildt šešta
čiai žmonių žuvo per 21 mėnesį
dienį
pareiškė,
kad neutralioji
trukusį konfliktą (prasidėjo
Švedija
daugiau
nebegali viena
1994 m. gruodį), kai Jelcin nu
pati
savęs
apginti
ir galbūt
rodymu į Čecėnįją buvo įvestos
turės
jungtis
į
NATO,
kad už
karinės pajėgos. Tačiau, rusų
tikrintų
savo
saugumą.
Jis pa
kariuomenei nesugebėjus įvesti
brėžė,
kad
Švedijos
stojimo
į
kontrolės kalnų regione, 1996
NATO
klausimas
negali
būti
at
m. Jelcin nusprendė pradėti tai
kos derybas, kurios jam padėjo mestas, žinant dabartines Šve
laimėti liepos mėn., įvykusius dijos gynybos galimybes.
Rusįjos prezidento rinkimus.
H a v a n a . Sausio 3 d. Kubos
Minskas. Baltarusijos valdžia kardinolas Jaimne Ortega pa
šeštadienį neišleido išvykti iš tvirtino, kad popiežius Jonas
šalies buvusio valstybės vadovo, Paulius II aplankys komunistų
dabartinio opozicijos nario ir valdomą Kubą 1998 metų sausį.
paleistojo parlamento deputato
M i n s k a s . Baltarusijos vals
Stanislav Suškevic. Šeštadienį,
norėdamas išskristi į Lenkiją, tybės šventė — nepriklausomy
kur Varšuvos universitete turė bės diena — bus minima kasmet
jo skaityti paskaitas, Šuškevič liepos 3 d., Baltarusijos išva
oro uoste sužinojo, kad jo diplo davimo iš hitlerininkų okupaci
matinis pasas nebegalioja. Anot jos dieną. Tokį nutarimą sekma
pasienio pareigūnų, jo pasas yra dienį pasirašė prezidentas Alek„anuliuotų pasų sąraše", kuria sandr Lukašenko.
me — visų, atsisakiusiųjų dirb
P r a h a . Čekijos prezidentas
ti naujajame prezidento Aleksandr Lukašenko sukurtame Vaclav Havel, kuris prieš metus
tapo našliu, šeštadienį vedė
parlamente.
43-ejų metų aktorę Dasą VesViena . Europos Saugumo ir krnova Havel, kuriam dabar 60
bendradarbiavimo organizacija metų, taisosi po sunkios operaci
sausio 3 d. pareikalavo, kad Ser jos, per kurią buvo pašalintas
bija visiškai įgyvendintų ESBO piktybinis auglys ir pusė plau
nuostatas, reikalaujančias įtei čių. Pastaruoju metu Čekijos
sinti pergales, kurias opozicija prezidento populiarumas dar
pasiekė per savivaldybių rinki išaugo, ir dabar jį remia 82 proc.
mus pernai lapkričio mėnesį.
šalies gyventojų.

Rusija prieštarauja NATO plėtimui
į Rytus
Maskva-Londonas, sausio
6 d. (Interfaz BNS) - Pirmadie
nį Rusijos prezidentas Boris
Jelcin pirmininkavo pasitari
mui Kremliuje, skirtam Rusijos
ir NATO santykiams, kuriame
buvo patvirtinta neigiama Rusi
jos nuomonė dėl NATO plėtimo į
Rytus.
Rusijos prezidento spaudos
tarnyba pranešė, kad pusantros
valandos trukusiame pasitari
me dalyvavo Rusijos premjeras
Viktor Černomyrdin, preziden
to administracijos vadovas Anatolij Čiubais, Saugumo tarybos
sekretorius Ivan Rybkin, gyny
bos ministras Igor Rodionov, už
sienio žvalgybos tarnybos direk
torius Vladimir Trubnikov, pre
zidento padėjėjai — Jurij Baturin ir Omitrij Riurikov.
Pranešime pažymima, kad
prezidentas nurodė parengti
veiksmų programą Rusijos tik
slams įgyvendinti. B. Jelcin
nurodymų įgyvendinimą koor
dinuos užsienio reikalų minis
terija.
Pasak užsienio diplomatų, B.
Jelcin
siekia teisinio įsipa
reigojimo, kad NATO rengtų
oficialias konsultacijas su Rusi
ja visais klausimais, įskaitant
sąjungos plėtimąsi. Tokiu būdu

Maskva įgautų didelę įtaką
NATO sprendimams.
Tik sukūrus šį konsultacijų
mechanizmą, Maskva galėtų
svarstyti kokius nors pakei
timus savo politikoje dėl NATO
plėtimosi, sakė B. Jelcin šeš
tadienį susitikime su Vokietijos
kancleriu Helmut Kohl. Jis taip
pat sakė, kad naujosios narės
negali būti priimtos į NATO
karines struktūras.
NATO jau pareiškė nedislo
kuoti branduolinių ginklų nau
jųjų šalių teritorijoje, tačiau ji
vis dar galėtų dislokuoti kariuo
menę, įrengti štabus ar kitą ka
rinę infrastruktūrą.
„Rusai žaidžia stambiomis su
momis. Atrodo, bet kokia viltis,
kad Jelcin sugrįžimas reikš iš
mintingesni požiūrį, nepasitei
sino. Mūsų laukia sunkus me
tas", pareiškė vienas užsienio
diplomatas.
KALBNDORIU8
S a u s i o 7 dU Šv. Raimundas i i
Penjaforto, kunigas ( 1 1 7 5 1275); Liucijus, Rustenis, Raudvile.
S a u s i o 8 d.: Apolinaras, Se
verinas, Teofilius, Gintė, Nemi
ra.
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GINČAI DĖL DRUSKOS
DANIELIUS DEGESYS,M.D.
Druska pagerina maisto skoni įmonės, kurių maisto gaminiai
ir apsaugo maistą nuo gedimo, yra gan sūrūs. Šios dvi studijos
todėl daugel iš žmonių ją mėgsta prieštarauja viena kitai. Žymūs
gausiai vartoti. Šiuo metu daug Amerikos kardiologai mano,
kas rūpinasi, ar yra tikrai kad asmenys su padidintu krau
sveika ją taip gausiai vartoti. jo spaudimu turėtų vis dėlto
Kinai jau gilioje senovėje buvo mažinti druskos vartojimą, nes
pastebėję, kad didesnis druskos didesni druskos kiekiai gali pri
kiekis greitina širdies ritmą. sidėti prie kraujo spaudimo di
Dabartiniai tyrimai rodo, kad dėjimo ir insulto išsivystymo.
druska sulaiko vandeni organiz
Dr. Whelton, John Hopkins
me ir kelia kraujo spaudimą kai universiteto klinikinių tyrimų
kuriems žmonėms. Pakeltas direktorius, darė tyrimus su 975
kraujo spaudimas sukelia pa vyresnio amžiaus pacientais, tu
vojų širdies smūgiui bei insulto rinčiais padidintą kraujo spau
susidarymui, bei inkstų funk dimą. Sumažinus druską ir su
cijos sutrikimui.
mažinus jų svorį, daugeliui
Pagal Jungtinių Amerikos sumažėjo kraujo spaudimas be
Valstijų „National Research vaistų. Bet reikia atsiminti, kad
Council" nuostatas, normaliai niekas negali užtikrinti tiems,
valgantis žmogus neturėtų var kurie valgo mažą kiekį druskos,
toti druskos daugiau kaip 2.4 kad jie bus apsaugoti nuo padi
gramo (1,25 arbatinio šaukšte dinto kraujo spaudimo ir insulto ,
lio) per parą. Praėjusi gegužės išsivystymo. Tos ligos išsivysto
mėnesi britų medicinos žurna ir nesant druskos pertekliui or
las (BMJ) paskelbė tyrimų duo ganizme.
menis, kuriuose dalyvavo
Druska didina kraujo spaudi
10,074 įvairių tautybių žmonės. mą, bet taip pat didina ir kalcio
Pagal tuos tyrimų duomenis, išsiskyrimą iš kaulų, ypač vy
druska tikrai didina kraujo resnio amžiaus moterims. Kaip
spaudimą, nepaisant, ar spau žinome, kalcis osteoporozės
dimas būna normalus, ar padi atveju didesniais kiekiais būna
dėjęs, ir kad kraujo spaudimas išskiriamas iš kūno, todėl drus
didėja vidurinio amžiaus ka kalcio išskyrimą iš kaulų dar
žmonėms daugiau, negu jau padidina. Osteoporozės atveju
niems, ypač yra pavojingas vyres druskos vartojimą reikia mažin
nio amžiaus žmonėms. Vyres ti.
niame amžiuje jis gali būti in
sulto ir širdies ligų priežastimi.
NAUJAGIMIŲ
Pagal tų tyrėjų nuomonę, žmo
NEONATOLOGIJOS
nės turėtų mažinti druskos
KLINIKA KAUNE
kiekį valgyje. Maždaug tuo pat
laiku pasirodė kitas straipsnis
Paskutiniąją 1996-ųjų metų
Amerikos medicinos žurnale dieną Kaune bus atidaryta šiuo
(JAMA), kuriame buvo aiškina laikinė naujagimių neonatoloma, kad žmonėms, turintiems gijos klinika.
normalų kraujo spaudimą, drus
152 vietų naujoje klinikoje
kos mažinimas nedaro jokios veiks išnešiotų ir neišnešiotų
įtakos į kraujo spaudimą. naujagimių, intensyvios terapi
Tiems, kurie turi padidintą jos ir patologijos skyriai.
kraujo spaudimą, sumažintas
Kaip BNS sakė Kauno akade
druskos kiekis mažina sistolinį minių klinikų spaudos atstovė,
spaudimą, bet tik 3.5 milimet gydytoja Rima Balanaškienė,
rais. Tai labai mažai. Tie patys ligoninė jau įsigijo visą mo
druskos tyrinėtojai sako, kad dernią naujagimių gyvybinių
sumažintas druskos kiekis ne funkcijų, širdies ir kvėpavimo
apsaugo žmogų nuo pavojų. Pa veikos sekimo įrangą bei spe
gal juos, 1995 metais pravesta cialų reanimobilį vaikų per
studija parodė, kad asmenys, vežimui.
kurių kraujo spaudimas buvo
Lietuvos Perinatologijos cent
sureguliuotas vaistais ir kurie rui priklausanti naujoji klinika
vartojo mažai druskos, mirtin rūpinsi Kauno, Klaipėdos ir
gumas nuo širdies smūgio buvo Šiaulių krašto naujagimių
didesnis negu tų, kurie valgė sveikata.
daugiau druskos. Todėl jie ir
Klinikos atidarymo iškilmėse
klausia klausimą: ar verta ma gruodžio 31 dieną dalyvavo
žinti druskos vartojimą?
Sveikatos apsaugos ministras
Ši JAMA paskelbta studija Juozas Galdikas, Kauno me
buvo daryta su nedidele žmonių dicinos akademijos rektorius
grupe. Studijoje dalyvavo 3,505 Vilius Grabauskas, miesto
asmenys. Kai kas mano, kad ji meras Vladas Katkevičius ir
nėra objektyvi, nes tą studiją kiti.
(BNS)
sponsoriavo „Campbell Soup"
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Šv. Jurgio lietuvių parapijoje, Norwood, vysk Paulius Baltakis neseniai suteikė Sutvirtinimo
sakramentą 25 jaunuoliam*. Kartu »u vyskupu stovi dr. Tomas A. Michalskis (kairėje) ir parapi
jos klebonas kun. Vincas Valkavičius.

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
PASAULYJE
PAŠVENTINTI LIETUVOS
KOLPINGO DRAUGIJOS
BŪSTINĖS NAMAI

Spalio 11 dieną buvo iškil projektų dalyviai susibūrė į sa
mingai atidaryti ir pašventinti vanorišką neformalią asociaci
Lietuvos Kolpingo draugijos ją, kurios tikslas idėja — sukur
būstinės namai Kaune. Namus ti nuolatine, viską apimančią
pašventino kancleris kun. A. Ja- mokymo bei ugdymo sistemą,
gelavičius, kuris perdavė šiai aprėpiančią ir šeimų, ir vaiko
draugijai nuoširdžius arkivys bei motinos mokymą, taip pat
kupo S. Tamkevičiaus sveikini rengimo senatvei ir mirčiai
mus. Iškilmėse dalyvavo Lietu programą. Vykdydama švietimo
vos Kolpingo drauguos (LKD) programą, LKD steigia mokyk
valdybos pirmininkas. K. Šim las ir mokymo centrus, kuria
kūnas, nacionalinis sekretorius nuolatinio Kolpingo draugijos
G. Grachauskas, LKD valdybos mokymo sistemą.
nariai, Kolpingo šeimų pir
Kolpingo mokymo centras
mininkai, LKD dvasios tėvas Kaune bendradarbiauja su res
kun. S. Filipavičius, kan. A. Ka- publikos darbo biriomis, orga
jackas, Kauno Kolpingo šeimos nizuoja kompiuterių vartotojų
dvasios tėvas kun. V. Brusokas kursus. Centre mokoma anglų
ir garbūs svečiai iš Vokietijos: bei vokiečid kalbų, dėstoma
Tarptautinės Kolpingo draugi kompiuterinota buhalterija,
jos generalinis sekretorius H. maketavimas kompiuteriu,
Tintelott, Augsburgo arkivys raštvedyba, suteikiami darbo su
kupijos Kolpingo draugijos organizacine technika pagrin
reikalų valdytojo pavaduotojas dai. Sykiu čia stengiamasi dieg
H. Wagner, Augsburgo vyskupi ti krikščioniškąsias vertybes,
jos Kolpingo draugijos pirminin įkvėpti pasitikėjimo savo jėgo
kas H. Gams, Vokietijos amba mis ir ieškoma galimybių įdar
sados Lietuvoje nuolatinis am binti.
basadoriaus patikėtinis N.
Šiaulių Profesinio mokymo
Walter bei kiti svečiai, linkėję, centre batsiuvio specialybės ap
kad šios drauguos idėja, kritusi mokomi vyresni nei 50 metų
į derlingą žeme Lietuvoje, ras žmonės, praradę viltį gauti dar
tų atgarsį ir daugelio žmonių, bo, daugelis iš asocialių šeimų.
ieškančių vietos gyvenime, šir Čia jie atgauna viltį ir pasiti
dyse.
kėjimą, vėl pasijunta žmonėmis.
Lietuvos Kolpingo draugija — Alytaus bedarbių mokymo cen
demokratiška katalikų švietė tras jau tapo autoritetinga
jiškos veiklos bendruomenė, vei bedarbių perkvalifikavimo tar
kianti Lietuvoje nuo 1992 me nyba, kuriai priklauso leidybinė
tų. LKD yra tarptautinės Kol firma ir spaustuvė. Šiame mies
pingo draugijos dalis. Vokiečių te steigiasi ir keramikos cent
kunigo pal. Adolfo Kolpingo ras, kuriam vadovauja kerami
XIX amžiuje įkurti pameistrių kė L. Kvietkauskienė.
Kaišiadorių rajone, Darsūniš
susivienijimai vėliau išaugo į
Kolpingo draugiją, kuri šiuo kyje, įkurtas pynėjų centras,
metu veikia 38 pasaulio šalyse. kuriam vadovauja S. Morkūnas.
Paprastai Kolpingo šeimos stei Vilnijos kraite esančioje Die
giasi katalikų parapijose. Jų veniškių „Ryto" vidurinėje
pagrindinis tikslas — padėti sa mokykloje mokosi 115 mokinių,
vo nariams būti tikrais krikš iš kurių daugelis yra rusai, len
čionimis visose gyvenimo srity kai ar gudai. Ši mokykla yra ta
se. Pasak LKD nacionalinio sek pusi mokslo ir lietuviškos kul
retoriaus G. Grachausko, drau tūros centru. Kėdainių rajone,
gija vienija 500 narių 32 Lietu Krakių gyvenvietėje, kun. R.
tos vietovėse (beje, lapkričio Ramašauskas yra įsteigęs naš
mėnesį įvyks šios draugijos su laičių ir vaikų iš asocialių šei
važiavimas). Lietuvos Kolpingo mų namus, kur rūpinamasi vai
draugijai vadovauja LKD valdy kų doriniu ir fiziniu ugdymu. Ig
ba, koordinuojanti tris Kolpingo nalinos Č. Kudabos vidurinėje
draugios veiklos kryptis: švieti mokykloje veikia dvi amatų kla
mą, savitarpio pagalbą ir bend ses, kurias btige vaikai įstoja į
ruomenės ugdymą. LKD vykdo profesines technikos mokyklas.
mi įvairūs projektai: Ignalinoje Panevėžyje kun. P. Kavaliausko
veikia valgykla asocialių šeimų rūpesčiu gyvuoja katalikiškoji
vaikams, Krakėse įkurti 52 vie kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mo
tų vaikų namai, Vilniuje, Matu kykla bei katalikiškoji dailės
laičio parapijoje — skalbimo mokykla. Daile* mokykloje mo
salonas, Šiauliuose įgyvendina kosi 70 vaikų ir 20 suaugusių
mas projektas „Maistas ant ra jų, o kurčiųjų ir neprigirdinčių
tų", Kaune įsteigta aukštesnioji jų mokykloje — 48 moksleiviai.
Pasak Kolpingo aukštesnio
katalikiška Kolpingo mokykla.
Pasak mokymo referentes N. sios mokyklos direktorės D. Ad
i (Černiauskiene) Vilniaus universiteto Motoru klinikos nauje«imiu Dtksnienės, kolpingiečiai peda lienės, mokykla, įsteigta 1994
skyriuje slaugo savo neišnešiota naujagimi ir dėkoja Lithuaniaa Merey Lift gogai ir Lietuvos Kolpingo matais kaip Kolpingo kolegijos
ui atsiusto patogią kėde
draugijos remiamų švietimo „Interverslas" Kauno skyrius,
Nuotr

166.00

940.00

(VS.) 9*0.00

946.00

930.00
936.00

9100.00 966.00
966.00
9600.00 9360.000
9160.00 966.00

Tik

1996 metų vasario mėnesį buvo
Vyriausia riiiaktnr* Danute Bindokiono
reorganizuota į Kolpingo aukš
Administratorius Ignas Budrys
tesniąją mokyklą. Mokykloje
Modsratorius kun. Viktoras Rimetlu
mokoma ekonomikos, marke
• Administracija dirba kasdien
• Bsdafcrjja dirba kasdien nuo '
tingo, reklamos, finansų ap
nuo 8:30 iki 4:30, isstsdisniaia
8:304:00; isstsdisniai* nedirba.
skaitos, informatikos, teisės,
nedirba.
raštvedybos, dviejų užsienio
* Redakcija straipsnius taiso
• Radakeųa ut ikelbimų turini
savo nuotiūra. Nesunaudotu
neatsako. Skalbiant kainos pri
kalbų ir kitų dalykų. Trijuose I
straipsniu nesaugo. Prašome
siunčiamos, gavus prašymą ką
kursuose studijuoja 60 studen-1
siunčiant pasilikti kopiją.
nors skelbti.
tų, dirba 19 dėstytojų. Priima- J
mi vidurine mokyklą baigė as tikėjimo. Pasak kun. R Repšio, sutapo su bažnyčios pastatymo
menys pagal aepecialaus verslu šiandien reikalinga plati evan TT0 saiasaig snstjsaįsjjg Taipogi
mo testo rezultatus. Nors už gelizacija, nes religinių ainių tą dieną Kupiškio dekanato val
mokslą reikia mokėti, gabiau stoką jaučia ir mokytojai, ir dytojas monsinjoras K. Gutaussieji studentai gauna stipendi jaunimas. Apie netradkiniua kas parapijiečiams pristatė nau
jas iš Vokietijos. Kolpingo mo religinius judėjimus ir sektas jąjį bažnyčios kunigą Vilmantą
kykla pasirašiusi sutartį su kalbėjęs kun. A. Jagelavičius Gutauską ir parapijiečių vardu
Kauno technologijos universite atkreipė dėmesį į nerimą ke padėkojo ligi tol juos aptartu dėl absolventų studijų tesimo liantį sektų aktyvumą.„Ar įgy
universitete. Baigusieji mokyk tos žinios padės mokytojams su klebonui Stasiui Zubavitiui.
lą galės tęsti studijas šiame prasti sektų pavojų ir paaiškinti
• Vilkaviškis. Vilkaviškio
universitete arba dirbti viduri tai mokiniams?", — klausė pa
niosios grandies specialistais, skaitininkas. Sesuo B. Maliskai- dekanato inokyklų giesmininkų
verslo vadybininkais, kurti tė, kreipdamasi į renginyje da konkursas „Cantate Domino
dideles ar mažas individualias lyvavusius moksleivius, paste canticum novum" žada tapti
įmones arba organizuoti darbą bėjo, kad „pasaulis priklausys gražia tradicija. Šiais metais jis
didelėse įmonėse. Mokykloje ne tiems, kurie jam parodys di organizuojamas jau antrą kartą.
tik suteikiamos universitetinio džiausią vilti". Metelių parapi Lapkričio 25-29 dienomis įvyks
lygio žinios, bet ir dėstomi jos klebonas V. Prajara, kuris pirmasis konkurso turas, an
krikščioniško socialinio moky prieš aštuonerius macus buvo trasis — numatytas sausio pra
mo pagrindai, ugdomos krikš pirmasis tikybos mokytojas Jo džioje. Laureatai koncertuos
čioniškos pažiūros į gyvenimą ir nučių mokykloje, prisiminė Vilkaviškio bažnyčioje sausio
verslą.
anuometinį mokinių susidomė pabaigoje. Konkurso tikslas jimą
ir reakciją i naują discipli skatinti bažnytini giedojimą,
Kolpingos savipagalbos veikla
ną.
Buvęs
Jonučių mokyklos ugdyti meile giesmei.
žemės ūkyje plėtojama nuo 1994
metų. Žemės ūkio kooperatyvai mokinys kun. J. Kelpšas džiau
I (Ignalinos raj.).
veikia Luokėje, Šilutėje, Darsū gėsi permainomis mokykloje. Klsbono dekano Marijono Savic
niškyje. Naujausias projektas, Metodinio centro vadovė A. ko rūpesčiu į globos namus se
skirtis Troškūnų miesteliui Sederavičiūtė pastebėjo, kad neliams bei negalios kamuo
vystyu, yra „Anykščių plėtros dvasinių dalykų linkme Jonu jamiems žmonėms pertvarko
fonde s", kurį įsteigė Anykščių čių vidurinėje mokykloje buvo mas vaikų darželis.
savi v ildybė, Panevėžio vyskupi einama lėtai, bet tvirtai.
ja ir LKD.
„Bažnyčios žinios", Nr. 2 0
Bendruomeninės veiklos sri
Palėvenės Šv.
tyje svarbus vaidmuo tenka
Domininko
parapijiečiams
Ro
Troškūnų švietimo ir kultūros
žančiaus
Švč.
M.
Marijos
atlai
centrui, įsikūrusiam XVII a.
bernardinų vienuolyno patal dai buvo didelė šventė,
pose. Čia rengiamos tarptauti
Oft A. B. O U V I C K A I
OVOYTOJAS M CM*mjnOAS
SUNG L. CHOU, M.D.
nės jaunimo stovyklos, susitiki
SPECMLVSt - AJUŲ UOOS
mai, šeimų stovyklos, mokymo
Vidaus ligos, akupunktūra
SUS sy. a§ St. Tet ffSS) 4SS#f e i
seminarai ir pan.
HOLYCROSS
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„Bažnyčios žinios", Nr. 29
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3 (I. South, East Suitas
KONFERENCIJA TIKYBOS
Lithuanian Plaza Ct.
M . JOVITA
MOKYTOJAMS
at Catifomia Ave.
CMoaajs. H agėJU
Spalio 11 dieną Jonučių vidu
\ g. 7SSv Ase., Htcnovy rSss, P*
(312)4714142
rinėje mokykloje pašventintas
Tav {Fas) svs^ata*
Kalbama
lietuviškai
naujas tikybos kabinetas. Ta
pačia proga Aleksoto dekanato
Tikybos mokymo metodinis
centras s u r e n g ė seminarą
„Dorinio ugdymo dėstymo pro
blemos mokykloje", kuriame
dalyvavo Lietuvos marijonų pro
vincijolas kun. Pr. Račiūnas.
MIC, Garliavos klebonas mons.
A. Gustaitis, kun. bažn. teis. Ik.
A. Jagelavičiua, kun. R. Repšys
MIC, kun. V. Prajara, kun. J.
Kelpšas, diakonas G. Černiaus
kas, Tikybos mokymo metodinio
centro vadovė A. Sederavičiūtė,
rajono mokyklų vadovai, tiky
bos mokytojai, Jonučių viduri
nės mokyklos mokiniai ir peda
gogai. Renginio dalyviams kon
certavo Šv. Arkangelo Mykolo
(įgulos) bažnyčios choras.
Kun. R. Repšys pabrėžė, kad
mokykloje pirmiausiai ugdomas
žmogus, gebantis gyventi tarp
žmonių. Pi elegantas akcentavo,
jog nevalia supriešinti mokslo ir
tikėjimo dalykų, ideologizuoti
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Pruakelimo kryžius ant Nepriklausomybė* piliakalnio Kaltinėnuoae.

LIETUVIŲ GRĮŽIMO
INFORMACIJOS
CENTRAS VILNIUJE
DONATAS SKUČAS
Paskutiniu laiku buvo išreikš
ta minčių („Draugas", Nr. 238,
„Kokie PLB įstaigos darbai ir
siekiai"), kad Lietuvos Respu
blikos Seimo ir JAV Lietuvių
Bendruomenes atstovų komisi
jos iniciatyva Lietuvos vyriau
sybes kuriamas Informacijos
centras Vilniuje yra nereikalin
gas. Pareiškiama, kad užtektų
vieno ar dviejų žmonių prie k u
rios miiiistorŲos visos informaciJos tiekimui. Kyla klausimas,
kodėl iki šiol PLB nepasirūpino
tokių kelių žmonių įstaigos
įsteigimu? Kodėl dabar prieši
namasi, kai Seimo ir JAV LB
knmisga pasiūlė Seimui praves
ti įstatymą, joareigojantj vy
riausybe sode yti Informacijos
centrą? Paga. Seimo nutarimą
Nr. 2690<3), reikia iki sausio 2
d. sudaryti Informacijos, centro
komisiją i* atitinkamų Lietuvos
vyriausybės ir JAV Lietuvių
Bendruomenės atstovų. Nuo
1997 m. kovo 4 d. centras veiks
prie Socialinės apsaugos ir dar
bo ministerijos, Migracijos sky
riaus, prižiūrimas Informacijos
centro komisijos. Centras teiks
informaciją susidomėjusiems,
užsienyje gyvenantiems, lietu
vių kilmės žmonėms, kurie tu
rėtų klausimų apie grįžimą ;'
tėvyne nuolatiniam apsigyvenimui. Kad žmonės turi klausimu,
ir daug klausimų, išryškėjo ap
silankius Bostone ir Baltimorėje. Tokiam Informacijos centrui
tikrai gali prireikti didelio stabo

atsakyti visus klausimus. Vie
nas svarbiausių vyresnio am
žiaus žmonėms yra klausimas
apie gyvenimo sąlygas Lietuvo
je. Autoriui būnant Lietuvoje,
teko susidurti su vienu pora
vyresnio amžiaus lietuvių, ku
rie persikėlė ii Amerikos į
Gerontologijos ir reabilitacijas
centrą (buvusį į KGB pensiona
tą) Kalvarijų gatvėje, Vilniuje.
Vyru reikia visiškos priežiūros,
ir Amerikoje jis jau buvo prie
glaudos namuose, nes žmona
nebeįstengė prižiūrėti. Ameri
kos prieglaudoje kainavo 3,600
dol. į mėnesi (gan tipiika kaina).
Gerentologijos ir reabilitacijos
centre jie gavo dviejų miegamų
jų, salono ir tualeto butą, tris
valgius į dieną, ir visą formalų
medicinišką" aprūpinimą už
800 dol. į mėnesį. Tai yra dviem
žmonėms. Butas yra „ameriko
nų" sparne ir geriau apstatytas,
negu vietinių lietuvių butai.
Kadangi vyrui reikalinga prie
žiūra, tai nakčiai ateina prižiū
rėtoja, kuri budi vyro kambary
je visą naktį. Tas kainuoja dar
apie 50 dol. į mėnesį. Taip pat
galima išsirašyti ir specialų
„draudimą" (30 dol. per metus
nuo žmogaus), kad, reikalui
esant, būti} vežami ne į papras
tą valdišką, bet į „pagerintą"
ligonine. Neteko sužinoti, kokia
ten būtų priežiūra.
Dabar Lietuvoje yra dvi rūsys
ligoninių: valdiškos, kuriose
nereikia mokėti ir kuriose pa
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Arčiau toko susipažinti b pa
bendrauti taip pat ir su solistu
Eduardu Gutausku. Jis yra irgi
baigas Vilniaus valstybine kon
servatoriją, o teatre dirba nuo
1976 metų, atlikdamas įvairius
vaidmenis tiek operose, tiek ir
operetėse. Solistas E. Gu-1
tauakas taip pat tvarko Muzi
kinio teatro muziejinius ekspo
natus bei archyvą.
Po ilgesnio kelionės tarpo
praleisto Kaune, kitas etapas
vedė į Žemaitiją, į Kaltinėnus,
su kuriais surišta mano vaikys
tė ir dalis jaunystės. KaHinėnai
tėra tik madas miestelis, bet,
kaip b daugelis Lietuvoje, turi
reikšmingą savo praeitį ir
assntJai pagarsėjusių žmonių.
Paminėsiu tik keletą. Žy
oriausias tai XIX a. poetas, is
torikas b etnografas Dionizas
Paika. Jo g a n u s i s etnografuos

muziejus Baublys buvo žinomas
ir prieš karą, susilaukdavo
nemažai lankytojų, ekskursijų,
ypač po to, kai buvo pravestas
žemaičių plentas. Šiandien
Baublys vis labiau yra prisime
namas spaudoje bei televizijoje,
tokiu būdu susilaukia dar dau
giau lankytojų. Kai mos užsu
kome priėjo pasidairyti, o taip
pat norėjau parodyti Giedrei,
kuri jo nebuvo mačiusi ir
aplamai mažiau su Žemaitija
susipažinusi, buvo jau pavaka
rys, bet saulutė dar buvo
gerokai virš medžių viršūnių,
kai pasirašėme lankytojų
k n y g o j , o ten jau radome kele
tą prieš mus tą dieną įrašytų
pavardžių.
Su Baublio praeitim mus
supažindino b viską aprodė
ilidRi snsMsanhisfcns mftkykkrt
mokytoja Aldona Gedvilienė,
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tarnavimas bei priežiūra nėra t e m p e r a t ū r a retai p a k y l a
ypatingai gera, yra ilgos eilės daugiau kaip 32 laipsnių. Kar
pacientų; privačios, kuriose tais yra daug sniego, kaip
reikia turėti draudimą arba praėjusią žiemą. Taip pat yra
pačiam apmokėti sąskaitas Ap ledas po sniegu. Vadinasi,
sidraudimai ligoninėms tik pra senyvas žmogus negalės išeiti į
sideda Lietuvoje. Žmonėms tai lauką mėnesių mėnesiais, ne
yra nauja samprata, nes nuo ta bent jis labai tvirtai stovi ant
rybinių laikų likęs supratimas, kojų ir nebįjo parpulti. Žmonės,
kad gydymas turi būti nemoka kurie yra pripratę kasdien eiti
mas. Taip pat teko sužinoti, kad pasivaikščioti, kaip pavyzdžiui
yra draudimas už 20 dol. per Floridoje, bus labai nepatenkin
mėnesi, kur „viskas" ap ti.
mokoma ir žmogus atsiduria
Yra dar daug klausimų, į ku
aukšto lygio ligoninėje, kurioje riuos toks Informacijos centras
nėra jokių eilių. Sužinojau, kad turėtų teikti atsakymus. Pavyz
galima gydytis ir namie. Jeigu džiui, ką daryti su ta vadinama
gyventojas pageidauja, kad „prisiregistracįja" (Seimas jau
gydytojas ateitų į butą penkis galvoja ją panaikinti). Be jos
sykius į savaite ir patikrintų negalima net į valdišką ligonine
kraujo spaudimą, temperatūrą, papulti. Bandžiau sužinoti, kaip
ir pasiteirautų, kaip gyventojas reikia užsiregistruoti, bet nega
jaučiasi tą rytą, tai bus padary vau aiškaus atsakymo, net į ko
ta už 25 dol. į mėnesį. At kią įstaigą kreiptis. Vietiniams
kreipkite dėmesį, kad visa tai gyventojams tai labai aiškus ir
atlieka gydytojas, o ne seselė. paprastas dalykas. Taip pat ne
Stomatologo patarnavimas Lie teko girdėti Lietuvoje, kad
tuvoje taip pat pigus — paprasta ligoninės palaiko mirštantį žmo
blomba, be komplikacijų, kai gų gyvą dirbtiniu būdu, apara
nuoja 12 dol. Visą šitą galės tais, ir pateikia didele sąskaitą
paaiškinti Informacijos centras. už tai, kaip Čia yra daroma. Jei
Vaistų klausimas yra taip pat gu kas pageidauja kuo ilgiau
labai aktualus. Daugumas lie dirbtinai gyventi, neturėtų
tuvių perka ir naudoja rusų vykti į Lietuvą. Jeigu kas nori
gamybos vaistus, nes jie yra numirti natūraliai ir ramiai, tai
pripratę prie rusiškų vaistų, j tada Lietuva turi ką pasiūlyti.
kurie žymiai pigesni negu vaka
Paminėjau atvejį, su kuriuo
rietiški. Kas nori ką nors
asmeniškai susidūriau, ir, rei
geresnio, eina į vadinamas „vo
kia pripažinti, kad tai yra gan
kiškas vaistines". Jose galima
kraštutinis atvejis. Daug žmo
gauti vakarietiškų, ypač
nių, su kuriais kalbėjau Bostone
vokiškų vaistų. Apie draudimą
ir Baltimorėje, dar nepasiruošė
dėl vaistų nieko nežinau. Mūsų
kraustytis į kokį Gerentologijos
kasdieninius vaistus, kaip
centrą. Juos reikia informuoti
Bayer aspiriną, Tylenol ir t.t.,
apie galimybes įsigyti gyvena
galima gauti Lietuvoje, ir net
mą plotą Vilniuje, prie Baltijos
pigiau negu Amerikoje. Jeigu
jūros kranto, ar mažesniame
kas galvoja apie kraustymam į
miestelyje, pvz., Marijampolėje
Lietuvą gyventi ir jiems reika
arba Tauragėje. Provincijos
lingi gydytojo prirašyti vaistai,
miesteliuose kainos yra žemes
butų patartina atsivežti bent
nės, bet ir patarnavimo lygis
šoktų mėnesių atsargą, kol bus
žemesnis. Taip pat reikia infor
galima pereiti į vietoje
macijos žmonėms, ką daryti, jei
gaunamus vaistus. Palyginti su
gu jie nori dar dirbti, pavyz
amerikiečiais, lietuviai naudo
džiui, mokyti anglų kalbą. Lie
ja labai mažai vaistų. Jeigu kas
tuvoje reikia darbo leidimo.
suserga sloga, gripu ar panašisi,
Visus šiuos klausimus reikia
daugiausia gydosi žolelių
žmonėms atsakyti ir tas steigiaarbata.
maa Informacijos centras netik
Nurodytos visos 1996 m. spa reikalingas, bet jau ir seniai
lio mėnesio kainos. Žinoma, kai reikalingas, kaip prasitarė lie
Lietuvos ekonomika kils, kils ir tuviai, su kuriais aš kalbėjau.
tokių patarnavimų kainos. Jau Kadangi PLB per savo trejų me
dabar, Gerentologijos ir reabili tų buvimą Lietuvoje neįstengė
tacijos centras į sutartį įrašo, įsteigti jokio informacijos cent
kad jie gali kelti kainas kiek ro, tai Lietuvos Respublikos
vieną sausio mėnesį iki 10%. Seimo ir JAV LB atstovų komi
Kiek tos kainos kils ateityje yra sija ė m ė s i iniciatyvos ir
sunku išpranašauti, nes tai pastūmė Lietuvos valdžią įkurti
susąje su bendru Lietuvos gyve tokį centrą. PLB iš tikrųjų
nimo lygiu. Jeigu litas bus turėtų paremti tokio centro
atrištas nuo dolerio ir nuvertin steigimą, nes tas centras reika
tas, tada kainos gali ir atpigti. lingas išeivijos visuomenei, kuri
Pavyzdžiui, jeigu vienas doleris yra PLB pagrindas.
bus vertas sotis litus, tai kainos
bus trsMslin pigesnės, nes visas P A G E R B T A S KOVOTOJŲ
atsiskaitymas yra litais. Kaip
ATMINIMAS
bebūtų, reikia skaičiuotis MI
galimybe, kad ateityje viskas
Gruodžio 11d. Vilniuje pami
gali būti ir daug brangiau.
nėta diena, kai prieš 56 metus
Informacijos centras taip pat - 1 9 4 1 m. gruodžio 18 d. Gorkio
turėtų atkreipti žmonių dėmesį kalėjimo buvo sušaudyti Lietu
į Lietuvos klimatą. Žiemos yra vių aktyvistų fronto karinio
šaltos, šiurkščios ir ilgos. Žiemą štabo vadovai.
kuri yra taip pat b Kultūros
skyriaus vyr. paminklo tvarkininkė. Jos išsamų straipsnį apie
Baubio praeitį b postą — is
torike D. Poiką teko skaityti jau
sugrįžus į Ameriką Šilalės rajo
no laikrašty* „Šilalės artojas".
Ii kitų, su Kaltinėnai? suriš
tų, paminėtinas yra Lietuvos
prezidentas Aleksandras Stul
ginskis. O i i dabartinio laikotarpio žinomiausi yra lakūnas —
akrobatas Jurgis Kabys b taip
Ūmiausiai savo karitatyvine
veikla žinomas ns tik visoje
Lietuvoje, bet b už jos ribų,
Kaltinėnų klebonas kun. Petras
Linkevičius
Vertėtų, pro šalį važiuojant,
ssmenišksi į Kaltinėnus už
sukti b pamatyti, kiek gali
vienas žmogus nuveikti, kai turi
energijos b išminties, sugeba
atroti su smosMus ir rasti savo
projektams rėmėjų. Kaltinėnai
yra pakeliui ii Kauno į Klaipė
dą. Pravažiavus Kryžkalnio
fcsBjĮ nuuujsjL artimisusisa misa
tolis yra Kaltinėnai, tik 7.5 km
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„Nežinomi jų kapai yra toli
nuo mūsų, tačiau šie patriotai
visuomet bus kartu su mumis",
— kalbėjo Seimo pirmininkas
Vytautas Landsbergis minėjime
prie Gedimino prospekto 29-ojo
namo, ant kurio pritvirtinta pa
minklinė lenta liudija, jog šiame
pastate veikė Lietuvių aktyviattų fronto karinis štabas.
Lietuvių aktyvistų frontas —
pirmoji rezistentų organizacija,
kovojusi prieš okupaciją ir sie
kusi atkurti Lietuvos nepriklau
somybe. 1940-1941 metais vei
kusio sambūrio nariu galėjo tap
ti bet kuris lietuvis, pasiryžęs
aktyviai siekti Lietuvos nepri
klausomybės ir dėl jos aukotis.
Fronto dalyviai parengė 1941
metų birželio sukilimo planą ir
drauge su kitais kovotojais jį
sėkmingai įvykdė, į savo rankas
paimdami Kauną bei Vilnių, vi
sos Lietuvos gyventojus ragin
dami ginklu siekti nepriklau
somybės. (Elta, 12.18)
NUSTATYTA LEIDINIU
BIBLIOTEKOMS
SIUNTIMO TVARKA
Vyriausybė nustatė spaudinių
ir kitų dokumentų privalomųjų
egzempliorių siuntimo bibliote
koms tvarką.
Viešosios informacijos rengė
jai privalo nemokamai ir savo
koštais per dvi dienas po neslap
tų spaudinių ir kitų dokumentų
(knygų, periodinių leidinių, na
tų, mikroformų, garsinių regi
mųjų, kartografinių, vaizdinių,
elektroninių, neregių raštų
spausdintų priemonių) išleidimo
išsiųsti bibliotekoms privalo
muosius egzempliorius.
Leidinius turi gauti Lietuvos
valstybinė Martyno Mažvydo bi
blioteka bei jos Bibliografijos ir
knygotyros centras, Kauno vie
šoji, Vilniaus A. Mickevičiaus,
Panevėžio G. Petkevičaitės-Bi
tės, Šiaulių P. Višinskio,
Klaipėdos I. Simonaitytės, Lie
tuvos mokslų akademijos bei
Vilniaus universiteto biblio
tekos.
Viešosios informacijos rengė
jai, spaudinius ir kitus doku
mentus išleidę už Lietuvos ribų,
prieš pradėdami viešai juos pla
tinti, siunčia privalomuosius
egzempliorius nurodytoms bi
bliotekoms.
Specializuota literatūra siun
čiama Lietuvos žemės ūkio, Lie
tuvos technikos ir Lietuvos me
dicinos bibliotekoms.
Miestų ir rajonų savivaldybių
viešosioms bibliotekoms turi
būti siunčiamos tų miestų ir
rajonų informacijos priemonių
rengėjų leidžiamos knygos, pe
riodiniai leidiniai, natos, kar
tografiniai leidiniai, smulkūs
spaudiniai.
Spaudinių ir kitų dokumentų
privalomųjų egzempliorių ne
mokamą išsiuntimą kontroliuo
ja Lietuvos nacionalinės Marty
no Mažvydo bibliotekos Biblio
grafijos ir knygotyros centras.
(BNS)
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Bindokienė

Nei būrimai nepadėtų
Didžiųjų kalendorinių (ir reli
ginių) švenčių proga buvo mėgs
tama spėlioti ateinančios va
saros orą ir įvairiomis apei
gomis bei veiksmais net užsi
tikrinti, kad jis būtų palankus.
Ypač tokie spėjimai būrimai
buvo daromi Kūčiose, Kalėdose
ir Naujuose metuose. Kadangi
ir lietuviai daugiausia vertėsi
žemdirbyste, į oro spėjimus
mūsų senoliai žiūrėjo labai rim
tai. Nors dabar tais spėjimais
vargiai kas betikėtų, bet jie
įdomūs, o kartais kone tikslesni,
kaip vadinamųjų „oro prane
šėjų", kasdien daug kartų gir
dimų radijo ar televizijos
laidose. Kaimo žmonės Lietu
voje sakydavo, kad, jeigu per
Naujus metus sninga dienos
metu, bus prastas oras; jeigu
giedri diena, bus geras derlius;
jei didelis rūkas — labai mirs
žmonės, siaus epidemijos, ligos;
kai Naujuose metuose labai
šalta, Velykos bus šiltos, ir t.t.
Tačiau šiemet žiema visame
pasaulyje tokia keista, kad
mūsų proseneliai nežinotų, kaip
interpretuoti Naujų metų orą...
Atrodo, kad kažkas įvedė naują
„oro tvarkymo" sistemą, bet jos
tvarkytojas dar nelabai įgudęs,
todėl, kur bepažvelgsi, pilna ne
nuoseklumų ir neįprastų klima
to pasikeitimų.
Kol kas Čikaga ir apylinkės
išvengė kraštutinumų ir
Pernelyg gausių sniego kritulių,
kurie kamuoja šiaurines ir šiau
rės vakarų valstijas. Labiausiai
mes čia galime nusiskųsti sau
lės stoka. Nore sakoma, kad Ka
lėdos yra „saules grįžimo" šven
tė, bet šiemet ji dar tebeatostogauja kažkur „draugiškesniuose kraštuose" — meteorolo
gai jau apskaičiavo, kad turė
jome „apsieiti" nematydami
padangėje saulutės net 200
valandų! Kaip paprastai, yra
buvę u* blogiau: tarp 1931 m.
gruodžio ir 1932 m. sausio mėn.
čikagiečiai nematė saulės, bet
35 dienas, {domu, kad tuo metu
Amerikoje buvo vadinamasis
„didžiosios depresijos" laiko
tarpis. O galbūt apsiniaukusi
padangė nemažai prie t o
prisidėjo...
JAV Ramiojo vandenyno pa
krančių sritys šiuo metu kenčia
nuo potvynių. Po stiprių pūgų,
užvertusių sniegu šiaurės vaka
rų valstijas, oras staiga atšilo,
pradėjo lyti, o lietaus krituliai,
kartu su tirpstančiu sniegu, pri
vertė gyventojus skubiai gelbė
tis nuo potvynio, palikus visą
savo turtą. Galbūt vienintelis
pozityvus tokių gamtos ne
laimių reiškinys yra pačių žmo
nių herojiškumas ir pastangos
padėti nukentėjusiems. Ištikus
gamtinėms ar kitoms didelėms
nelaimėms, visuomet į pagalbą
atskuba visai svetimi žmonės,
negailėdami nei laiko, nei jėgų,

nei išteklių. Krizei praėjus, jie
vėl išnyksta kasdienybėje,
dažnai nepalikę nei savo vardo,
nei adreso, tad jiems niekas net
padėkoti nespėja. Žinoma, jie
darbuojasi ne dėl padėkos,
medalių ir garbės.
Galbūt, kad žmogus nesijaustų
toks savo likimo ir padėties vieš
pats, gamta kada ne kada pri
mena, koks jis vis dėlto silpnas
ir nepajėgus sustabdyti jos siau
tulio. Ne vien Šiaurės Amerika
šiemet kenčia nuo nepastovaus
ir į kraštutinumus pasinešusio
oro. Iš Brazilijos girdime žinias,
kad praėjusią savaitę siautė di
džiausios liūtys, užtvindžiusios
namus, paskandinusios gyven
vietes ir kelius skysto purvo,
slenkančio nuo kalnų, srovėse,
pareikalavusios daug gyvybių.
Tuo tarpu Europa kenčia nuo
viską stingdančio šalčio. Lie
tuva, atrodo, jau žiemos spus
telėjimą pergyveno prieškalė
diniu ir Kalėdų laikotarpiu —
buvo labai šalta, žemė apklota
storu pusnynų apklotu. Šiuo
metu temperatūra „normali" —
žiemiška (apie 20 laipsnių F)
Tačiau kitose Europos vietose
— nuo Ispanijos iki Rusijos —
pastarąsias 10 dienų šaltis neatšaidžiai rodo savo galybę. Angli
joje pirmą kartą po Antrojo
pasaulinio karo užšalo Thames
upės dalis, daugelyje vietų
gulbės kūdrose prišalo prie ledo
ir jas reikėjo atpalaiduoti. Ams
terdamo zoologijos sode net
pingvinams pasidarė per šalta
ir jie buvo perkelti į „vėsintu
vus", kuriuose temperatūra
palaikoma apie 41 laipsnis F.
Nuo šalčio kenčia Vokietija,
Lenkija, Prancūzija... Sakoma,
jog Paryžiuje buvo taip šalta,
kad kariuomenės orkestras
valstybinių iškilmių metu ne
galėjęs groti „La Marseillaise",
nes užšalę dūdos...
Suprantama, labiausiai nuo
šalčio kenčia benamiai, netur
tėliai, kurie neįstengia nusi
pirkti kuro, neturi šiltų drabu
žių. Jau žuvo daugiau kaip 200
žmonių, o žiema dar tik prasidė
jusi. Džiaugiamės, kad naujoji
Lietuvos vyriausybė rūpinasi
kuro atsargų užtikrinimu savo
krašto gyventojams. Ateities
planai labai reikalingi ir svar
būs, bet nereikia užmiršti ir tų
rūpesčių, kurie stovi už durų ir
alkanomis akimis dairosi į
dabartį. Kai žmonės alkani, kai
jiems šalta, didžiosios problemos
nustoja reikšmės, o kasdieninė
buitis užima visas pirmenybes.
Galbūt valdantiesiems sluoks
niams tai gali atrodyti laikini
trūkumai, smulkmenos, kurios
ilgainiui išnyks, bet tie laikini
trūkumai yra nuvertė nuo „sos
to ne vieną valdovą". Eilinio
gyventojo kantrybė labai trum
pa, o atmintis — ilga...

nuo autostrados, Upynos-Kal- damas aplankyti globos namuo pajusti, pasidalinimo džiaugs straipsniu „Šilalės rytojuje".)
se gyvenančius senelius, su mą. (Rašydamas šias mintis,
tinėnų išvažiavimas.
(Bus daugiau)
Prieš keletą savaičių vysk. teikti jiems, o kartu b patiems naudojausi Eugenijos Budrienės
Antanas Vaičius pašventino jau
antrą, senoliams kun. P. Linke
vičiaus bengtą namą prieekaife^kJebonįjoje.ftrtsUsfaonas
su savo senyvo amžiaus tėvais
gyvena mažame sename zakris
tijono namelyje. Klebonija (po
karo komunistai ją nusavino,
tiek tiek praplėtė b bengė ten
ambulatoriją-ligonine) kun. P.
Linkevičius pertvarkė, kaip jis
vadina, į pensionatą, skutą
vyresnio amžiaus žmonėms.
Pensionate dabar gyvena apie
40 senelių, o per abu pastatus —
apie 70 žmonių. Senelius slau
go b globoja 8 gailestingos
moterys (ii viso pensionato dbba 12 žmonių). Rėmėjų *»vo
karitatyvinoi veiklai klebonas
suranda ne tik parapijiečių
tarps, bet visoje Lietuvoj, o taip
pat b i i užsienio. „Tikėjimą* be
yra miręs", — sako
b kreipiasi į visus
mielasirdingus žmonos, kvies
Kahtatmi
mokyklos chemijos klest

DRAUGAS, antradieni., 1997 m. sausio mėn. 7 d.

MĖNUO PLB
ATSTOVYBĖJE VILNIUJE

valdybos mergaičių skyrius pa- |
skelbė „Pažangi moteris ir da
bartinis momentas" bei „Bran
gios idėjos sesės"; paslaptingi
Moksleiviai a t e i t i n i n k a i —
„Ateitininko kišeninį kalendo
rių 1947 m."; Moksleivių ateiti
ninkų Memmingeno kuopa —
Ateitininkų himną ir M. Pečkauakaitės moksleivių ateiti
ninkų kuopa Schvvaebisch Gmuende — dainų rinkinėlį „Ant
ežerėlio". Iš viso ateitininkai
išleido 10 neperiodinių leidinių.
Vakarų Vokietijoje veikė dvi
jaunimo organizacijos, apie
kurių egzistavimą težinome tik
iš jų paskelbtų leidinių: Freiburgo lietuvių studentų val
dyba, i š l e i d u s i ,,Lietuviai
studentai Freiburge 1945-1949
m." ir Ludvvigsburgo jaunimo
ratelis, paskelbęs V.K. Banaičio
„Lietuvių evangelikų liaudies
giesmes".
Tokia gausa, matyt, buvo sąly
gota leidinių pigumo. Veik visi
dauginti rotatoriumi. Beje, to
kia spauda nereikalauja ypatin
gos patirties, o leidžiant porą
spaustuvėje spausdintų knygų,
pavyzdžiui, R. Baden-Powello
„Skautybė mergaitėms", pagal
bon buvo pasitelkti leidėjai pro
fesionalai (šiuo atveju — lei
dykla „Aistia"). Visi leidiniai
buvo skirti vidiniam vartojimui,
tai yra, organizacijų nariams, jų
tiražai buvo nedideli ir, matyt,
būtų galima numoti ranka —
vaikų žaidimai. Bet, kaip sakė
me, žaidimai žaidimams nelygu.
Tokią leidybinę veiklą net būtų
galima pavadinti išeiviškos
spaudos kadrų kalve. Juk šalia
skautiškų idėjų sklaidos šie
leidiniai palaikė jaunimo tarpe
susidomėjimą knyga. Be to,
dalyvavimas šioje leidybinėje
veikloje ne vienam jaunuoliui
buvo pirmas prisilietimas prie
.juodojo meno". Tiesa, težinant
vos kelias su šiais leidiniais
susijusių asmenų pavardes, sun
ku pagrįsti tokias išvadas, bet
pamėginkime. Pavyzdžiui, B.
Juodelis, redagavęs Kempteno
„Tėviškės" tunto jūrų skautų
„Baltijos" laivo leidinį „Baltijos
banga" vėliau tapo aktyviu iš
eivių spaudos bendradarbiu; su
A. Saulaičių „Skautų progra
mas" paruošęs R. Šilbajoris —
žinomu literatūrologu, kelių
knygų autoriumi, o „Ateitinin
ko kišeninio kalendoriaus 1947
m." redaktorius V. Žvirgždys
mums puikiai žinomas V. Vardžio pavarde. Matyt, žinant
daugiau jaunimo organizacijų
leidyboje dalyvavusių asm«>nn
pavardes būtų galima p teikti
ir daugiau įrodymų (būtu :;it>ai

PLB atstovas J. Gaila lapkri Čiurlionis (1875 1911) kuri niai
čio mėnesi susitiko su įvairių fortepijonui". Kūriniai įrašyti
visuomeninių ir kultūrinių or Vilniaus plokštelių studijoje
ganizacijų vadovais. Politinių
I atstovybę užsuko ir Izidorius
kalinių ir tremtinių bendrijos Šimelionis, Pelesos (Gudijos)
būstinėje jis įteikė valdybai Bal Lietuvių Bendruomenės garbes
timores lietuvių surinktą finan pirmininkas, atnešęs dabartinio
sinę paramą. Gruodžio mėnesio pirmininko J. Matulevičiaus iš
pradžioje Vilnių pasieks ir iš samų rašinį „Pelesa gyva"
Baltimorės siunčiamas talpin- Šioje, vos 15 kilometrų nuo Lie
tuvas su Kalėdinėmis dovano tuvos nutolusioje lietuviškoje
mis, skirtomis Politinių kalinių saloje, tikrai vyksta naujas
ir tremtinių bendrijai.
atgimimo laikotarpis. Ten, vie
Apsilankęs Mažosios Lietuvos tinių veikėjų pastangomis, Lie
reikalų tarybos būstinėje, J. tuvos biudžeto ir visuomenes
Gaila apžiūrėjo ten esantį ar lėšomis, per paskutinius ketve
chyvą ir knygynėlį. Su tarybos rius metus išaugo labai svarbus
sekretore Danute Bakaniene šiam kraštui kultūros ir lietu
aptarė jos veiklą ir ryšius su vybės centras.
JAV ir Kanadoje gyvenančiais
Porą savaičių Lietuvoje viešė
Kaune, pagal prieplaukos centrine S. Daukanto gatvę ir
Mažosios Lietuvos veikėjais. jo ir Vilniuje skaitė paskaitas Nemuno salij.
Š.m. lapkričio 21 dieną suėjo Švietimo ir mokslo ministerijos
Nuotr. Prano Abelkio
šimtmetis nuo inž. Vinco Žemai kvietimu iš Kanados atvykusi
čio gimimo. Ta proga taryba yra dr. Irena Lukoševičienė. Ji yra
pasiryžusi įsteigti jo vardo Pasaulio Lietuvių Bendruome
REMIGIJUS MISIŪNAS
Tautotyros fondą, kurio vienas nes seimo, kuris įvyks 1997
iš tikslų būtų artimiausiu metu metais liepos mėn. pradžioje
Sako. rimtų dalykų geriausiai atspalvio literatūriniai kūri
išleisti V. Žemaičio biografiją. Vilniuje, programos sudarymo
Buvę V. Žemaičio bendražygiai komisijos pirmininkė, taigi ap išmokstama žaidžiant. Gal kiek niais. Tai Kassel-Mattenbergo
ir pažįstami prašomi atsiųsti silankiusi atstovybėje aptarė su ii drąsu teiįjti. bet, matyt, „Dainavos" tunto D.L.K. Gedimi
savo prisiminimus ir straips J. Gaila tos programos rengimą. pokario metais Vakarų Europo no jūros skautų laivo išleistas
nius šiuo adresu: Mažosios Lie
Padirbėti Lietuvos Seimo ar je veikusių išeivių jaunimo dainų rinkinys „Laužams lieps
tuvos reikalų taryba, A. Jakšto chyve, yra atvykusi Nida Gela- organizacijų spaudos darbas ne nojant", Wurzburgo 95-osios
9-203, Vilnius.
žytė iš Čikagos. Ji renka me vienam buvo pirma rimtesnė skautų vyčių draugovės — „Ka
ledų senelis pasakoja", Mitten
A. Jakšto gatvėje yra įsikūręs džiagą moksliniam darbui apie pažintis su leidyba. Ir jei tai
valdo „Gedimino pilies" tunto
pateiksime
kaip
teoremą,
tai
ją
Lietuvos
Konstituciją.
Iš
tikrų
Tautinio kostiumo klubas, vado
skautų vyčių „Krivio Lizdei
vaujamas prof. dr. Vidos Kuli jų, Nida yTa klyvelandietė, jau reikia įrodyti. Tad — tik faktai,
kos" būrio — K. Žalnio dviejų
kauskienės. J. Gaila turėjo pro na, bet puikiai kalbanti lietuviš faktai ir dar kartą faktai.
Po karo išeivijoje veikė ir Lie paveikslų laužo vaizdelis „Gedi
gos stebėti kaip originaliomis kai ir jau nebe pirmą kartą dir
mino sapnas" ir Meerbecko
senoviškomis staklėmis audžia banti Lietuvoje. Atvykęs į Lie tuvoje sukurtos, ir tik Vaka
„Gintaro" tunto — P. Enskaičio
ruose
Įsisteigusios
jaunimo
or
mi mūsų tautiniai rūbai, ir iš tuvą ir išvykdamas atgal į Či
„Artimui pagalbon".
ganizacijos.
Iš
pirmųjų
išsiskiria
prof. V. Kulikauskienės išgirsta kagą atstovybėje sustojo Liudas
Taip pat skautus pasiekė ir
skautai
ir
ateitininkai.
Skautai
Slėnys.
Jis
maloniai
sutiko
nu
palyginimus tarp čia audžiamų
Oldenburgo
LSS „Pilėnų" tun
—
bene
gausiausia
jaunimo
or
vežti
knygas,
straipsnius
ir
ir taip išeivijoje populiarių
to
5
L.D.K.
Gedimino
draugovės
ganizacija
—
savo
veikloje
nuotraukas
„Pasaulio
lietuvio"
Tamošaičių rūbų. Profesorę la
išleista
knyga
„Baden-Powell"
neužmiršo
ir
spaudos.
LSB
redaktoriui
Br.
Nainiui
ir
nau
bai stebina, kad išeivijoje taip
mėgiami mėlynos ir žydros spal jai išleistų vaikiškų knygų pa spaudos biuras, apie kurį jau bei Wiesbadeno lietuvių skautų
vos tautiniai kostiumai. Jos vyzdžius JAV Švietimo tarybos kalbėjome, nebuvo vienintelis Dainavos tunto leidinėlis „Maz
tyrimai parodė, kad mūsų seno pirmininkei R. Kučienei į skautiškos literatūros leidėjas. gai".
Štai ir visi 18 žinomų įvairių
Jo išskirtinis bruožas — pro
viniuose audiniuose ta spalva Čikagą.
skautų
leidėjų paskelbtų leidi
dukcijos
kiekis,
nes,
pavyzdžiui,
yra nežinoma ir nevartojama.
Karaliaučiaus krašte yra įsi
nių,
tačiau
Vakarų Europoje pa
kitas
„didžiausias"
skautų
Tame pačiame pastate A. kūrusi Lietuvių Bendruomenė,
sirodė
dar
ke'i
spaudiniai, kurie
leidėjas
—
Lietuvių
studentų
Jakšto g. 9 randasi ir Tremtinių ten taip pat veikia pora kultūros
neabejotinai
priklausė
savęs ne
..Vyčio"
K!
—
tegalėjo
pasigirti
grįžimo fondas. Jam vadovauja draugijų. Jų visų veikla nepasi
Vytautas Cinauskas, dabar iš žymi didele darna, todėl buvo trimis leidiniais: P. Jurgėlos įvardinusiems skautams leidė
rinktas į naująjį Seimą konser malonu, kai atstovybėje apsilan ..Akademikų skautų Vyčio kor jams. Tai Augsburge išleistos A.
vatorių sąraše. Čia apsilankęs kęs Karaliaučiaus krašto LB poracijos uždaviniai", paslap Saulaičio ir R Šilbajorio „Skau
J. Gaila pasveikino Vytautą Ci- pirmininkas Sigitas Šamborskis tingo Barzdoto Tėvelio „Vytietis tų programos", Detmolde —
nauską su laimėjimu ir pasikei parodė, kad reikalui esant, visos tremtyje" ir J. Zdanavičiaus „Skautų uniformos" ir Neutė informacija apie Sibiro lietu draugijos ir LB gali dirbti kar paruoštomis „Dainomis skau munsterio tunto skautų-skaučių
vius, jiems statomus Lietuvoje tu, tai — Tilžės lietuvių ben tiškam jaunimui". Galbūt stovyklos Eįnfelde leidinys
namus ir jų galimybes grįžti į druomenės namų ir bažnyčios didesniu spaudiniu kiekiu „Stovyklaujatn".
Ateitininkų leidybine veikla
tėvynę.
statybos užbaigimas. Deja, sta galėtų didžiuotis LLS skaučių
seserija,
jei
būtų
galima
teigti,
buvo
menkesnė. Be ateitininkų
Paskutinis buvusiojo Seimo tyboms užbaigti reikia apie 400
kad
Augsburge
1946
m.
pasiro
spaudos
leidyklos, pasireiškė
posėdis įvyko lapkričio 19 d., po tūkstančių litų. Bendru laišku,
džiusios keturios O. Saulaitie- Moksleivių ateitininkų sąjun
pasirašytu
LB,
„Vydūno"
ir
kurio J. Gaila atsisveikino su
nės „Skautybė mergaitėms" gos Vokietijoje centro valdyba,
buvusio Seimo nariais, per ke „Birutės" kultūros draugijų ir
dalys — jos triūso vaisius. Kol išleidusi „Ateitininkų vaidmuo
tverius metus talkinusiems PLB Tilžės Kristaus Prisikėlimo ka
kas tegalima pasakyti, kad jos lietuvių tautos istorijoje", „Atei malonu, jei jie atsiliepiu ir
pilietybės ir kituose užsienio talikų bažnyčios klebono Anu
balanse du leidiniai: „Vyresnės tininkų vadas", „Ateitininkišku pasidalintų savo atsiminimais),
lietuviams svarbiuose reikaluo pro Gauronskio, kreiptasi į Lie
skautės"
ir R. Baden-Powello keliu" ir, matyti, „Moksleivių tačiau kol kas pasikartosime:
se I pirmąjį naujoje Seimo po tuvos Respublikos ministrą pir
„Skautybė
mergaitėms". Taip ateitininkų sąjungos įstatus" „bežaisdamos" išeivių jaunimo
sėdį lapkričio 25 d., tarp mininką, prašant rasti galimy
pat
du
leidinius
paskelbė „Kun. (mat, šiame leidinyje nėra jokių organizacijos palaikė ir tolesnę
daugelio svečių buvo pakviestas bę paskirti reikiamas lėšas.
Margio skautų draugovė" Kyly leidėjo duomenų). Tos pačios išeiviškos knygos gyvastį.
ir dalyvavo PLB atstovas. Nau
PLB remia Lietuvos politinių
je: E Bekštos redaguotą „Iš
jąjį Seimą taip pat raštu sveiki kalinių ir tremtinių sąjungos
mūsų praeities" ir „Vasario 16.
no PLB valdybos pirmininkas leidžiamą Laisves kovų archyvą
191S1946".
Br Nainys iš Lemonto, JAV
ir palaiko artim"<» ryšius su jo
Kiti skautai leidėjai blykstel
Po prezidentinių rinkimų redakcine kolegija, tad ir jie
davo
tik su vienut vienutėliu
dažnai
apsilanko
atstovybėje.
Šį
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, J. Gaila pasidalino savo min kartą archyvo VVT. redaktorė leidiniu. Kad nepaklystume jų
Dalia Kuodytė atnešė dar margumyne, padalinsime į ke
timis su Lietuvos radijo kiaušy
Siuntiniai j Lietuvą laivu su pristatymu į namus.
tojais apie rinkimų rezultatus spaustuvės dažais kvepiantį lias tjrupe<;. Visų pirma, tai lei
diniai,
atspindėję
pačių
leidėjų
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
Amerikoje, jų pasekąs Lietuvai, Laisvės kovų archyvo 18-jj
veiklą. Prie tokių priskirtinas
Amerikos lietuvių dalyvavimą numerį.
Komercinės siuntos.
JAV prezidento rinkimuose ir
Ieškodamas dokumentinės Seedorfo „Aušros" tunto
Lietuvos Seimo rinkimuose.
medžiagos, PLB atstovybėje spaudos ir švietimo skyriaus
lankėsi advokatas Vytautas Za paskelbtas vienkartinis leidinys
Lapkričio men., kaip ir praei
ty, atstovybėje lankėsi svečiai iš biela. Jis teisme, kuriame trys „Aušros" tuntr metinėms pami
įvairių vietovių: Maskvos, Čika buvę stribai: Kirilas Kurakinas. nėti ., Aušros tunto garsas",
gos, Kanados, Estijos, Baltarusi Petras Bartasevičius ir Juozas Wurzburgo skautų tunto „Žalgi
MAISTO SIUNTINIAI
jos, Karaliaučiaus krašto ir Šakalys yra kaltinami 1945 me ris". „Lithuania's Displaced
nemažai vietinių lietuvių Iš tais gegužės 17 d. nužudę visą Scouts". Seligenstadto lietuvių
Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus maisto
Maskvos buvo atvykęs Kazys Gaidžių šeimą Salinių kaime. stovyklos skautų tunto vienkar
už $98 ir šventinis už $39.Kedaitis. bendradarbiaująs atstovauja nukentėjusius Po tinis leidinys ir Kempteno $98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
„Pasaulio lietuvy". Jis painfor kalbyje su advokatu V. Zabiela. „Tėviškes" tunto jūrų skautų
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi
mavo apie Maskvos LB veiklą ir J. Gaila išreiškė išeivijos nuo .. Baltijos laivas" leidinys
kava. malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai,
išreiškė susirūpinimą kai ku stabą ir pasipiktinimą, kad po „Baltijos banga".
makaronai, razinos, majonezas,riešutai,žirneliai,
Kitą
grupę
sudaro
skautiško
riais, jo manymu, tos veiklos penkerių nepriklausomybės me
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai.
trūkumais. Iš Talino lankėsi tų dar nei vienas stribas nebuvo J. Gailą informuoti ir atstovy
55 svarai arba 25 kg.
Estijos Lietuviu Bendruomenės teisiamas ir nuteistas, o ir ši bėje įsigijo Pasaulio Lietuvių
$39.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių
pirmininke Rasa Unt, rašanti byla, tik prieš pusmetį buvo pra Bendruomenės išleistus doku
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai,
„Pasaulio lietuvyje", „Gimta dėta nagrinėti. Adv. V. Zabiela mentinius leidinius ii Lietuvos
tikino, kad bylos tikrai nėra kovų ir kančių istorijos.
jame krašte" ir kituose leidi
aspirinas, vitaminai.
niuose. Estijos Lietuvių Ben sąmoningai vilkinamos, o pro
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Lapkričio 7 d. teismo posėdyje,
druomenė labai didžiuojasi savo cesai yra ilgi, nes liudininkų, aukščiau minėtų trijų stribų
Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą
pianistės Aleksandros Juozape mačiusių žudynes, dažniausiai byla buvo atidėta. Kito posėdžio
Mūsų atstovybė Lietuvoje:
naitės Eesmaa kompaktiniu jau nebėra gyvųjų tarpe. Ad data nenumatyta...
disku: „Mikalojus Konstantinas vokatas pažadėjo apie bylos eigą
PLB atstovybė Vilniuj* Vilnius 26-28-27, 26-24-27

KADRŲ KALVĖ

T R A N S P A K - Dagias adresas ir telefonas
4545 W. 63rd Street
Chicago, IL 60629
Tel. 773-838-1050

Pinigai pervedami doleriais nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas
per 2 - 5 dienas.
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•LIKTUOS
pmoafju — PATAISYMAI

OFETT
PARDUODA

Turtu Chicsgos mlstto lairJmą. Otrbu užmtMty. Dirbu graftai, garan
tuotai ir sąžiningai.
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(70S) 425-7161

RIMAS L STANKUS

MMMKIAMMJS
> P i k a m ar parrtiwdam
• Greitas ir tąfarincas patamaiS—
• HLS komputoritiir FJUC p a g a l *
»Nuosavybių Į ą a j M a — »*Wyl
> Parkam* ir parduodam* namu*

T*t(7SS) I 1 I S M I

mm sai-as**
, J K t coNsmucnoN
„Shingla" stogai ir visų rūsių
apkalimai (siding): medžio,
sJuminiaus ir M. Turiu darbo
draudimą. R.

• Aparfenaniui ir žarna
»Pantimnkam* nuolaida

T AI SOM S
SKALBIMO m DŽIOVINIMO MA&NAS. ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO VĖ
SINTUVUS
N.
Tai. 31

OUEST INFOftSJATIOM
CENTU
Siūlo paslaugai turistams

ir emigrantams
TsL 77S-77O-00SO

TĖVO VASARA
Antanina Garmutė
Dokuaarntiaes apybraižos
Autorė gyvu ir sklandžiu pasakojimu shbumi atskleidžia
pirmoje tos knygos dalyje „Amžinųjų didvyrių kebu", gyve
nimus tų žmonių, kurie Bėjo ginti savo mylima kraštą. An
troje dalyje „Už gimtines slenksčio" partizanų grupes
„šilas" apsilankymo įspūdžiai JAV ir Kanadoje. Kiti
aprašymai vaizduoja skaudų Karaliaučiaus srities likimą.
Garmute tiksliai pristato ir atsklendžia dabarties karčia
Lietuvos gyvenimo tiesa, pasakoja apie jos paties išgyve
nimus, rašo apie laisvai vaikščiojančius genocido vykdyto
jus, kurie priešui yra pardavė garbe ir sąžine. Autore tiki
ateitimi, naujos kartos žmonėmis, kurie išves tauta iš komu
nistines dykynes.
Kaunas („Aušra"), 1996; 288 psl.
Kaina su persiuntimu JAV $12.25
P.S. Illinois gyventojai dar prideda valstjos mokesčio
8.75% (0.88 et.). Užsakymus siųsti „Draugo" adresu.

UETUVOS AVIACIJOS MEMORIALO,
skirto 1S1S-1S40 m. Uatuvoa HsapubOksa
OTO^^OvMOstN OF

AETv

V S I N ^ M

TWMIHWRI9

kapa S. Darlaua Ir S. Girėną Kauna
100 Lt.: J. Juknius. E. Stasaitiene, R. Vasiliauskas. 78
L t V. Stašaitis; §0 U A. Gamziukas; 4 0 Lt O. Lsoncikas;
10 Lt. D. Stašaitytė; J Lt. J. Dručkien*.
D. Kraucsvičius.
$00 L. R*cb8ftaitė-Valsvič«nė; $20 A. Passckait*.
JAV
$000: V. Rapsys. l. rtatmontaita Ssrapinian*, G. Tiškus
$100: ALIAS Cantro valdyba. R. Pasackarta-Augustaman*. Z. Daiftda. E. Jasrūnas. A. UorantaM*. V. Patackai,
A. PyragJuta-Fottra"
$00: P. Janavičius, M. Kvadaras. V. Kochanauskas. Z.
Koriua, K. Markus. B. Maaiokas, dr A. Nsnoftarta-Pacians.
R. Pyragiūta-Kaptin, R. Paikus. J. Zamaitis.
$90: D. Miaiulis.
$$$: dr. K. Ambrazaitis, Bsvarty Shoras Hstvių klubas,
dr. M. Bislusn*. G. Indrsika. dr. P Jaras, P. Karosas, L.
MaakaNunas. A. Pargauskas. K Račiūnas.
S * f . M. K. JanuHai. K Jonaitis, B Klovas, N.
Psasckaits. V. Patrulis.
Prašoma visus, gaančius pnsirjati pris mioatos statybos,
siusti vardinius H M M Kauno aviatorių vsiiu< kiūto vardu V.
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buvusi arsi komunistė. Buvo
išmesta vokiečių laikais į
Lietuvą su ginklu, kaip parti
zanė. O čia Kanadoje parašė
knygelą „žydų tautos tragedijos
Lietuvoje pradžia", kur apteršusi Lietuvos tautą. Savo kny
goje ji rašo, kad Lietuvių žyd
šaudžių buvę 1%, ty. apie 3,600
ir kad iš Lietuvoje buvusių
200,000 žydų teliks tik apie
8,000-9,000. Dar keisčiau rašo
1996 m. lapkričio mėn. biule
tenyje dr. S. Alperavičius,
Lietuvos žydų bendruomenės
pirmininkas, kad prieškarinėje
Lietuvoje buvę apie 4 milijonai
žydų ir dabar telikę vos 6,000.
įdomu ar ir jo neapdovanos
kokiu medaliu?

už okeano. O mūsų jaunimui jie
visi — naujas pasaulis.'Greta
grožinės literatūros koja kojon
eina ir Lietuvos istorija. Daug
NE TADA ŠUNES
kas buvo ištrinta iš mūsų at
LAKINAMI. KAI LAIKAS
minties daugeliui metų. O
MEDŽIOTI
dabar viskas atgimsta. Todėl
labai svarbu viską skaityti ir
„Draugą*" (1996.11.27 d.) pra
suvokti kas buvo, tiksliai, nenešė liūdną faktą: vienas nau
psjražintai, neiškreiptai. Labai
jai išrinktojo Seimo vicepirmi
norėtume turėti ir leisti naudo
ninkas - Feliksas Palubinskas,
tis skaitytojams B. Kviklio
lapkričio 28 d. prisistatydamas
„Mūsų Lietuva". Mūsų biblio
parlamentarams, prisipažinęs,
tekoje sssnti Lietuviškoji tary
kad „iki šiol dar neperskaitęs
binė enriklopedųa neatskleidžia
Seimo statuto". Bet "HŲssif
visos Lietuvos panoramos, įvy
Seimo pirmininkas Vytautas
kių, datų.
Landsbergis cia pat davės laiko
Labai sunku išpildyti pagei
perskaityti statutą — paketines
davimus tų, kurie mokosi
savo pavaduotojo tuojau nepa
užsienio kalbas. Labai trūksta
sodinti i pirmininkaujančiojo
mokymosi priemonių, žodynų, o
kėde.
Toronto, Ont., Canada ir pačios grožinės literatūros
Nepaisant, kas — sąžine, pui
anglų, vokiečių, prancūzų kaikybė ar paikybė — pagimdė toki
ĮSIDĖMĖKIME GERĄ
prisipažinimą, vis tiek jis bylo
PATARIMĄ
Tad tokios mūsų problemos,
ja naujojo seimūno lengvamemūsų norai. Mes esame dėkingi
niską požiūrį į Seimo darbą ir
Ačiū Petrui Petruliui už Jums už tai, kad suteikiate
atsakomybės stygių. Seimo sta „Drauge" straipsni „Sakoma, mums galimybe pasinaudoti
tutas -juk ne „Robert's rules", kad atsarga gėdos nedaro". Jis Jūsų knygomis, kurias norite
kurios nustato įvairaus pobū savo straipsnyjs paminėjo įvyki dovanoti mums iš visos širdies.
džio organizacijų tik veiksenos su viena moterie, gyvenančia Dėkojame Jums, kad negailite
taisykles jų kolektyvinių or Marųuette Parko apylinkėje, nei darbo, nei ryžto, nei lėšų
ganų svarstyboms ir spren nors kartu paminėjo ir kitose suteikdami mums tiek džiaugs
dimams. Tuo tarpu Lietuvos vietovėse atsitinkančius nepa mo ir paramos. Dėkui Jums už
Seimo statutas eina kur kas gi geidautinus įvykius.
tai!
liau, būtent: suteikia Seimo
Kadangi nenormalumai atsi
Olga Kutkova
kvalifikuotai daugumai ii tinka ir kituose rajonuose, ne
Visagino m. viešosios
paskubom sulipdytos ir refe reikėjo minėti šios apylinkės
bibliotekos direktorė
rendumu prastumtos konstitu įvykio, nes žmonės išgirdė iš
Violeta Aidukaitė
cijos išriedančią galią nušalinti mažo įvykio padaro jį pasaulinio
Aptarnavimo
skyriaus vedėja
ii pareigų prezidentą, Kons dydžio nutikimu. Kas skaito
titucinio, Aukščiausiojo bei Ape „Southarest Herald" ar JBkoliacinio teismų pirmininkus ir nomist", gali pastebėti, kad
teisėjus, atimti Seimo nariams Marcjuette Parkas turi mažiau
JUK KNYGŲ JAU
mandatą. Konstitucijoje iie siai nusikaltimų. Policijos
SIUNTĖME
dalykai taip suderinami, kad aprašymuose pastebėsite EverSeimo statutas tampa įstatymu green Parką, Palos Hills, BedNoriu atsakyti į „Drauge",
(76 str.), bet priešingai visiems ford Parką, Orland Parką, Oak gruodžio 17 d. tilpusi Violetos
kitiems įstatymams) rūpes Lawn ir daugelį kitų rajonų. Russckienės, Marijampolės rajo
tingai ir griežtai apginamas nuo „Ten yra gera kur mūsų nėra", no bibliotekų centro vyr. biblio
kitos valdžios (prezidento, sako lietuvių patarlė.
grafes, laišką, kuriame ji prašo
teismo, vyriausybės, na, paga
Kur mes begyventume ar ei knygų Lietuvai. Noriu jos pa
liau ir nuo tautos) legisliacinės tume, turime atidaryti akis ir klausti, ar nieko negirdėjo apie
įtakos. Prezidentas nušalina ausis. Einant gatve „neskai knygų siuntą Marijampolės
mas nuo statuto pasirašymo — tykite" šaligatviuose esančių 8-tąjai vidurinei mokyklai, kuri
pasirašo Seimo pirmininkas (70 įdubimu, bet pakėlė galvą ste ten atsirado 1996 metais, gegu- :
str.). Statuto pakeitimo ir pa bėkite aplinką. Niekada nerei žės mėnesį?
pildymo iniciatyva atsiduria kia leistis į kslhas su nepaLos Angeles .Kunigaikštie
vien tik tai Seimo „sterblėje". tįstsmsis žmonėmis, nepaisant nės Gražinos" vyr. skaučių bū
Naujajai Seimo vadovybei, kokios spalvos jie botų. Jeigu relis, praradęs jų globojamos
atrodo, neganėtų pasitenkinti stebite vaizdajuostėse rodomus bibliotekos patalpas, nutarė
tiktai statuto procedūros žais filmus apie plėšriųjų gyvulių knygas padovanoti Lietuvos
mu, bet reiktų perkąsti jo gyvenimą, pamatysite, kad jie jaunimui. 1996 metų, sausio
įmantrybes, galbūt susidaryti ir puola neatsargiai einančius ar mėnesį supakavo ir išsiuntė
savą požiūrįramiai besiganančius gyvulius. kelis šimtus svarų išeivijoje
Bronius Nemickae Tas pat tinka ir „gyvuliams • išteistų knygų, kurios per eile
Maspeth, NY žmonėms", kurie norėdami gau metų buvo suaukotos vietinių
ti pinigų narkotikams ar lais lietuvių. Ten buvo daug ir V.
vam gyvenimui, puola neapdai Russckienės geidžiamų leidinių.
CHEMINĖS PRAMONES
rius senesnio amžiaus žmones.
Mokyklos direktoriaus man
PRIVATIZAVIMAS RYTŲ
Visgi reikia priimti Petro Pet- atsiųstame laiške rašyta, kad
EUROPOJE
ručio, policijos pareigūnų ir ap siunta pasiekė Marijampolę tų
Norėdama nustatyti cheminės sigyvenimo specialistų patari metų gegužės mėn. ir po išpa
pramonės privatizacijos padėtį, mus, kad atsarga ir budrumas kavimo bei surūiiavimo buvo
Ženevoje esanti Jungtinių gėdos nedaro.
viešas knygų priststymas,
Tautų Ekonominė komisija
skelbtas laikraštyje „Sūduva".
Europai išleido Rytų Europos
Jis
taip pat rašė, jog biblioteka
Chicago, IL
palyginamą dokumentą. Sėk
gali naudotis ne tik mokiniai,
mingiausios yra Čekus, Estija BIBLIOTEKA „JAUNA" IR bet ir apylinkės gyventojai.
NETURTINGA
ir Vengrija.
Marijampolė išaugo į didelį
Palyginant Baltijos valstybes,
miestą ir todėl ta mūsų knygų
Estija per praeitus šešerius me Rašome Jums iš Visagino siunta yra tik lašas jūroje, bet
tus turėjo 637 milijonų dolerių miesto viešosios savivaldybės norintiems rinkti moksline lite
tiesiogines investicijas, Latvija bibliotekos. Norime Jums padė ratūrinė medžiagą, patariu
409 milijonų dolerių, o Lietuva koti už suteiktą galimybė pra kreipti į 8-tosios vidurines mo
tik 228 milijonų dolerių. 1994 turtinti savo biblioteką fondus kyklos biblioteką.
metais kiekvienam estui teko knygomis, laikraščiais. Mūsų
Birutė PrasauskJenė,
6,860 dol. nuo bendro vietinio biblioteka dar labai jauna. Šiais
gražinietė
produkto su numatoma 1997 metais lapkričio 80 dieną bus
Lomita,
CA
metų infliacija 21 nuošimčio, penkeri metai, kai ji veikia. Visa
latviui 5,170 dol. su 16 nuošim gino miestas yra specifinis, nes
čio infliacija, o lietuviui 3,240 čia gyvena labai daug įvairių
BRANGŪS MŪSŲ
dol. su 24 nuošimčio infliacija. tautybių žmonių. O vyraujanti
TAUTIEČIAI
Galbūt nauja Lietuvos valdžia kalba - r u s ų , todėl didžioji fon
Sužinojau, kad galite mums
galės pritraukti užsienio inves do dalis yra rusų kana. O lie
tuvių
kalbos
fa?
lftaratftrva
fon
padaryti
didele malone, Pa
titorius ir sumažinti numatomą
das yia neganaus. Visos knygos pildyti mūsų brangios Lietuvos
1997 m. infliaciją.
Saunas SinoUunas yra po vieną egzempliorių, todėl bibliotekųfondus,savo sukaup
Detroit, MI iškyla daug problemų dėl mo tomis lietuviškomis knygomis.
kyklose skaitomų programinių Aš dirbu Panevėžio raj. savi
KEISTI APDOVANOJIMAI kūrinių. Jų visi norintys per valdybės viešosios bibliotekos
skaityti iškart negali.
Gelažių filiale vyr. bibliote
Toronto York universitete yra
Pusė šimto matų daugelio kininke. Labai esu patenkinta
įsteigtas lietuvės Marijos AukJ- autorių vardai buvo išbraukti iš savo darbu, jį mėgstu ir esu
taitės studentų fondas, iš kurio žmonių atminties. Labai norė suinteresuota, ksd mano vado
yra kasmet skiriama dviejų tume savo fondą papildyti Balio vaujamoje bibliotekoje knygų
tūkstančių dol. mokslo stipen Sruogos, Vinco Krėvės, Vinco fondas didėtų ir įvairėtų. Todėl
dija. Šiemet jau antri metai kai Kudirkos, Antano Vaičiulaičio, prašau Jūsų pagal galimybes atją gavo Sara Ginaitė, profeso Kazio Binkio, Antano Miškinio siųeti mano vadovaujamai bib
riaujanti tame pačiame univer ir kitų autorių kuriniais. O juk liotekai, kiek galite knygų. Iš
sitete, nors buvo dar trys na vien minėtų literatų knygas anksto Jums dėkinga nuo širlietuvaitės studentės, pada norėtųsi turėti. Nematai ir
vusios prašymus. Saros Ginsitės tokių, kurių vardų nsHnoms,
NtjoM Letkauskienė
praeitis yra gan neaiški. Ji nes Jie pradėjo kurti Jau tanai,
Gelažių biblioteka
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A.tA
ADAI PODERIENEI
mirus, jos įsūniui kun. kleb. ALFONSUI BABONUI,
mūsų skyriaus valdybos pirmininkui, reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime.
Detrvito BALF'o 76 skyrius

A.tJL
JULIUI BALUČIUI
mirus, liūdesyje likusiai žmonai STASEI, dukrai
REGINAI ir jos saunai, bei giminėms reiškiame mūsų
nuoširdžiausią užuojautą ir dalinamės Jūsų skausmu.
Raimunda* Rimkus
Nįjolė Vardienė su šeima
Zita Zvirzdieni su šeima
Birutė ir Paulius Gyliai su šeima

A.tA.
ONA PETRĄVIČIENĖ
PETERS
Zimantravičiūtė
Gyveno Lemont, IL, anksčiau Chicagoje, Marquette Parko
apylinkėje.
Mirė 1997 m. sausio 3 d., 9:50 vai. vakaro, sulaukusi 92
metų.
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje. Amerikoje išgyveno
48 m.
Nuliūdę liko: duktė Irena Adickienė, žentas Ksaveras,
anūkai Jonas ir J a n i n a Adickai.
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai.
Velione buvo pašarvota pirmadienį, sausio 6 d. nuo 2 iki
9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuves įvyks antradienį, sausio 7 d. Iš laidojimo namų
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv.
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota
Tautinėse lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: d u k t e r y s ir a n ū k a i .

A.TA.
VLADUI STROPUI

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus
Tel. 800-994-7600.

nelaiku iškeliavus Amžinybėn, žmoną ALDONĄ,
dukras RIMUTE ir RŪTELE su TAURU, seserį ir
brolius su šeimomis, tetas ir jų šeimas, ANGELE ir
ROMĄ su šeimomis ir visus artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime
Rūta ir Vytauto* Graužiniai
Dalia ir Oary Kern su šeima
Ramoną ir Algi* Graužiniai su šeima

A.TA.
IRENAI MAČIŪTEI-LINARTIENEI
mirus, reiikiame gilią užuojautą jos vyrui
VYTAUTUI, dukrai, anūkui, taip pat visiems gimi
nėms, jos draugams bei pažįstamiems ir liūdime
drauge.
Vadopalai

A.TA.
vj.a\ LEOPOLDUI KUPCIKEVIČIUI
minia, gilią užuojautą reiškiame jo šeimai.

Donald M. Petkus.

A.fA.
VACYS DONSKIS
Gyveno Palos Hills, IL anksčiau Chicagoje, Marąuette
Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. sausio5 d., 10:20 vai. ryte, sulaukės 78 metų.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Marija Donskienė Georgijevvski,
duktė Marija Baris, žentas dr. Alvydas, duktė Rūta Donskytė,
sūnus Albertas Donskis; anūkai: Alyta ir Michael Bariai. Taip
pat daug giminių Lietuvoje.
Velionis pašarvotas antradienj, sausio 7 d. nuo 2 iki 9 v. v.
Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti
Derby Rdj.
Trečiadienį, sausio 8 d. velionio lankymas nuo 8 v.r.
Petkus Marquette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. Iš laido
jimo namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčia, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto
gedulingos šv. Mišios ui velionio sielą. Po Mišių velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gelių prašoma aukoti Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos pagerinimo fondui.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: ž m o n a , vaikai ir a n ū k a i .
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600.

Juttina* ir Vilūne Kirvelaičiai
Vyteni* Kirvelaiti
Audriu* ir Vilija Kirvelaičiai

„Saulutes" narei

A.TA.
BIRUTEI PANKIENEI
iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame ir reiš
kiame užuojautą jos vaikams ARTŪRUI, TOMUI,
LIALEI, seserims DANAI DOMARKIENEI, ADELEI
BALTRUŠAITIENEI, RŪTAI ASTRAUSKIENEI,
broliui ANTANUI LAURECKU1 bei kitiems
giminėms ir artimiesiems.
„Saulutė"
Lietuva* vaikų globos būrelis

PADĖKA
A.tA.
ROŽĖ MAČERNIENĖ
Bagdonaitė
Mirė 1996 m. gruodžio mėn. 3 d.
Palaidota 1996 m. grmfebo 17 d. Šv Kazimiero lietuvių
kapinėm.
Nuoširdžiai dėkoja kun. k k b . J. Kuzinskui už maldas
koplyčioj*, šv. Mišias bsinyčiejl ir apeigas kapinėse
Dėkoja Vytauto Didt. šaulių rinktines vadui p. A. Paukš
čioi ut Stsisvsikinlimi šoatins, ša iliarns — sesėms ir broliams
— o š garbės sargybą prie karato laidotuvių namuose ir
pelydejunems veikme i kapinei
Dėkoja karsto nsšėjami — š a u l i a m s ir visiems laidotuvių
dalyviams. Aftu ui aukas.
Padskesšodisbav. Lietuvos Dukterų dr jos pirm. Marijai
NoreisJensi u i brangius patarimus, organizuojant laidotuves
Ašių laidotuvių direktorių A. Petkui už malonų
patarnavimą.
Dar kartą viriams sciu!
Vyras

PADĖKA
A.tA.
LEOPOLDAS KUPCIKEVIČIUS
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Senelis ir Brolis mirė 1996
m. gruodžio 8 d. ir buvo palaidotas gruodžio 11 d. Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje.
Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. Jonui Kuzinskui ir tėvui
Antanui Saulaičiui, SJ už maldas koplyčioje, šv. Mišias Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje ir palydėjimą
j Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Širdingas ačiū ilgamečiui bendraminčiui v.s. Sigitui Miknaičiui už taip jautrius atsisveikinimo žodžius, LSS Pirmijos
pirmininkui vs.fil. K Ječiui priminusiam velionio nueitą
skautišką kelią, j v s B Juodeliui, jvs Vijai Paulienei ir ps. E.
Butėnui taip nuoširdžiai prisiminusiems a.a. brolio Leopoldo
išartą žemišką vagą.
Nuoširdžiai dėkojame Čikagos jūrų skautams-ems, L S S .
Grandis ir L S S . vadovams už garbes sargybą koplyčioje
atsisveikinimo metu.
Dėkojame sol. Danai Stankaitytei ir Lietuviu Operos vyrų
chorui už nepaprastai gražų giedojimą šv. Mišių metu.
Širdingai ačiū visiems atsilankiusiems koplyčioje,
bažnyčioje ir palydėjusiems velionį į Amžino Poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame visiems už išreikštas užuojautas, šv.
Mišias, gėles ir aukas.
Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui
Donald M. Petkui už malonu patarnavimą.
Visiems nuoširdus ačiū.
Liūdinti šeima

Mano krikšto Tėveliui

A.tA.
JULIUI BALUČIUI
Dievo pašauktam į Amžinybę, liūdinčias žmoną
STASĘ, dukra REGINĄ su vyru BOHDAN ir jų
vaikus nuoširdžiai užjaučiame.
Jonas Gylys su šeima
Olympia, Wash.
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IS ARTI IR TOLI

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
LOS A N G E L E S , CA

KŪČIOS „SEKLYČIOJE"
Lietuvių išeivijos gyvenime Kristaus kūno. nukankinto de!
Kūčios ir Kalėdos yra jungimo mūsų, o š i e n a s , p r i m e n ą s
ryšys. Gyvendami Lietuvoje, o paprastumą ir nuolankumą.
ypač kaimuose, buvome vienas
Per Kūčias vyrauja rimtis,
nuo kito toliau nutolę. Šventes pakili nuotaika giesmėms ir
švęsdavome savo šeimose. Gyve padėka Dievui už s u t e i k t a s
nant išeivijoje, Kūčių vaka malones.
rienes valgymas mums primena
Lietuvoje, po Kūčių buvo at
tolimą tėvynę ir joje išgyventas liekami įvairūs ateities spėlio
tradicijas.
jimai. Šias ir kitas tradicijas,
Lietuvoje,
Laikui bėgant, išeivijos p r a k t i k u o j a m a s
lietuvių šeimose sumažėjo nariu gražiai aprašė Danutė Binskaičius; netekome žmonų, dokienė i š l e i s t o j e k n y g o j e
vyrų. o sūnūs ir dukros išskri „Lietuvių papročiai ir tradici
do į tolimus Amerikos miestus. jos".
Atsirado mumyse tuštuma.
Giesmėms vadovauti pakvietė
„Seklyčios" vadovybe, su Biru muziką Faustą Strolią, kuris
te Jasaitiene priešakyje, supras mums paruošė giesmių pynę, o
dama mūsų tautiečių ilgesį susirinkusieji jas visas išgiedojo,
šioms tradicijoms, suruošė palydint pianino garsams.
Kūčių stalą.
Elena Sirutienė dėkojo Faus
Tankiai tenka pastebėti tui Stroliai už giesmes, Kazei
rašinių ar užsiminimų, kad Kū Kuraitytei už įdomiai papuoštus
čios turėtų būti valgomos tik stalus, neimant už tai mokesčio.
Kalėdų išvakarėse, bet turime Nuoširdi padėka Viktorijai ir
atsižvelgti į tai, kad turime A n t a n u i
Valavičiams
už
daug organizacijų, kurių nariai dovanotą eglutę. Dėkojo Petrubendradarbiauja vieni su kitais, tei Laukaitienei ir Bernadetai
per visus metus, o, artėjant Zeikienei už gražius snaigių or
Kalėdoms nori bendrai laužyti namentus. Ačiū visiems ki
kalėdaitį, jų organizacijomis pri tiems, prisidėjusiems prie eglu
einamiausiu laiku. Tik dėl šios tės puošimo.
priežasties nejmanoma visiems
Birutė J a s a i t i e n ė
dėkojo
susirinkti bendroms Kūėioms „Seklyčios" lankytojams, kurie
prieš pat šv. Kalėdų naktį.
kas trečiadienį a t s i l a n k o į
Visiems susėdus prie Kūčių popietes ir tiems, kurie pasi
valgiais apkrautų stalų. JAV naudojo šios Įstaigos patarna
Socialinių reikalų t a r y b o s vimais. Ji pabrėžė, kad įstaiga
vedėja Birutė
J a s a i t i e n ė išsilaiko iš gaunamų aukų ir
pasveikino dalyvius, o maldai namų durys yra atviros vi
sukalbėti pakvietė A. Paužuolį. siems besikreipiantiems. Dėkojo
nes kunigas iš Jaunimo centro Elenai Sirutienei už jos išra
neatvyko. Pasistiprinus dvyli dingumą, ruošiant popietes ir
kos rūšių valgiais buvo pradėta įdėtą darbą, administruojant
šventine programa. Jai vado ..Pensininką".
vavo Elena Sirutienė, išra
Ačiū ir Birutei Podienei už
dingoji „Seklyčios" popiečių or informacines raštinės vedimą,
ganizatore. Artėjant Kristaus bet ir atlikimą kitų šalpos
gimimo-dienos paminėjimui Šv. darbų.
Kalėdoms, prašė dalyvius savo
Kūčių vakarienės dalyviai,
mintyse prisiminti: visus miru g a u s i a i s plojimais i š r e i š k ė
sius šios „Seklyčios" lankytojus; padėka Birutei Jasaitienei už
prisiminti Lietuvos partizanus, krikščionišką p a s i a u k o j i m ą
kovojusius del Lietuvos laisvės artimo gėriui.
ir žuvusius nelygioje kovoje su
Ant. P a u ž u o l i s
priešu, prisiminti taip pat mūsų
tautiečius, išvežtus i Sibiro ir
A T S I S V E I K I N O M E SU
kitus Rusijos kraštus. į kančių
MODESTU IR J O MAMA
ir mirties stovyklas. SimboliRAMUTE LIULIENE
zavimui šiu trijų m i n č i ų
pakvietė Viktorija ir Antaną
Modestas ir jo mama š.m.
Valavičius
uždegti
t r i s birželio mėnesį Lietuvos Vaikų
žvakutes. Ji taip pat primine, vilties pastangomis atvyko čia
kad Kūčios primena vakarą, gydytis. Po sėkmingos ortope
kada Kristus valgė vakarienę dines operacijos. M o d e s t a s
su savo apaštalais. Ši vakarienė tiesus ir linksmas išvyko namo
primena dvasinę vienybę su šeštadienį, lapkričio 23 d.
Kristumi. Šis valgymo paprotys
Jiems, kaip jau jprasta. buvo
daugelyje tautų yra išnykęs. suruoštos kuklios išleistuvės.
Pasiliko pas l i e t u v i u s ir Seklyčios antrojo aukšto sve
artimuosius katalikiškus kai tainėje rinkosi L W savanoriai,
mynus. Mūsų Kūčios yra vie komiteto pirm Gražina Liaunintelė iškilmė, sujungianti taud, kai kurie komiteto nariai
Paskutines Vakarienės stalą su ir visi čia esantys vaikučiai su
Betliejaus prakartėle. Kalė savo mamytėmis atsisveikinti
daičiai ir šienas yra simboliai išvvkstančiuosius.

Lietuvių fondo pokylio metu Pasaulio lietuviu centre. Iš kairės: dr Pranas Jaras, Maryte Ambrozaitiene, Danute Jarienė, dr Gediminas Balukas.

Buvo gražu stebėti mandagius
vaikučius ir visus dalyvius už
kandžiaujant, draugiškai besi
šnekučiuojant, lyg visi būtų
v i e n a didelė, s u s i g y v e n u s i
šeima! Rodos, tik keletas mėne
sių tepraėjo, bet greitai susi
draugaujama, suartėjamą, nes
dalijamasi tais pačiais skaus
mais ir džiaugiamasi tais pa
čiais džiaugsmais.
Modestas ir m a m a pasiilgo
namų, nes ten jų laukia broliu
kas ir tėvelis.
Baigiant vaišes. Ramutė Liuiienė šiltais žodžiais išreiškė
savo padėką Lietuvos vaiku vil
čiai: „Esu labai dėkinga jums,
gerieji žmonės, nes. jums gelbs
tint, čia atvykau ir gaiejau iš
gyventi džiaugsmą, Modesto
operacijai sėkmingai pavykus. 0
jau galvojau, kad niekas nebe
galės jo operuoti. Niekada jūsų
gerumo neužmiršiu ir būsiu
visada jums dėkinga!"
O Modestas irgi padėkojo,
trumpai-drūtai ir nuoširdžiai:
„Ačiū. kad esu sveikas!"
Po to susirinkusieji dar ilgiau
šnekučiavosi, o atsisveikindami
irgi džiaugėsi, kad grįžta į
n a m u s , į Vilnių, laimingas
vaikas ir mama!
Aldona Šmulkštienė
P a r t i z a n ų g l o b o s komite
t a s , kuris yra J A V LB Socia
linės tarybos padalinys, vado
vaujamas Leono Maskaliūno.
visą ateinantį birželį skelbia
tremtinių ir partizanų mėnesiu.
Ta proga birželio 8 d., sekma
dienį, rengiamas paminėjimas
Jaunimo centre. Iš tėvynės at
vyks Lietuvos Laisvės kovu
sąjūdžio pirmininkas J. Če
ponis.
Sophie Vedeika, Centrevi'.le,
VA. o r a t ę s d a m a ..Draugo"
prenumeratą, parėmė jį 105 dol.
auka. Nepaisant ir dienraščio
pavėlavimo, ši mūsų skaitytoja
supranta lietuviškos spaudos
reikšmę ir tiki jos svarbumu
Linkime laimingų 1997 metų ir
dėkojame už gausią dovana.
Šiais metais labai daug
skaitytojų ar Kalėdom
Naujaisiais metais sveikino
savo artimuosius per ..Draugą".
Nemalonu prisipažinti, kad iš

„Lietuvos Vaikų vilties"' globotiniai, kurie šiuo metu gydosi Čikagoje Iš kaire= Evaldas. Jūrate,
.mažasis'' Robertas ir „didysis" Robertas.

tokios gausybės pasitaikė viena
kita klaida (netikslumų ir taip
buvo palyginti nedaug). Admi
nistracijos tarnautojams pri
ėmus Dalios ir Alekso Špokų
iš Colorado sveikinimą, kažkaip
jis nebuvo paskelbtas. Už šį
nemalonumą atsiprašome Da
lios ir Alekso Špokų bei visų jų
giminių, draugų ir pažįstamų,
kurie nesulaukė jų kalėdinių
sveikinimų. Nors ir pavėluotai,
s k e l b i a m e , kad D a l i a ir
A l e k s a s Špokai, Broomfield,
CO, sveikina visus savo drau
gus ir pažįstamus, ypač linkė
dami laimingu, sveikų ir gerų
1997-tųjų metų. O gerb. D. ir A.
Špokų dar kartą atsiprašome.

misijoje. Iškilminga sueiga 10
vai. PLČ salėje. Sueigai vado
vaus jūrų budžiai. Visi kvie
čiami.

Poetui B e r n a r d u i Brazdžio
niui 1997 metų vasario 2 sukan
ka 90 metų.
Los Angeles lietuviai Poeto
gimtadieni ruošiasi iškilmingai
paminėti. Į minėjimą atvykti
kvietimus priėmė Lietuvos
Rašytojų sąjungos pirmininkas
V a l e n t i n a s S v e n t i c k a s iš
Vilniaus ir Lietuvių Rašytojų
draugijos pirmininkas Paulius
J u r k u s iš New Yorko.
Lietuvos ir išeivijos lietuvių
rašytojų organizacijų pirmi
ninkai ta proga numato vesti
pokalbius dėl tų organizacijų su
artėjimo ir artimesnio rašytojų
bendradarbiavimo. Iniciatyvos
tuos pokalbius suorganizuoti
ėmėsi Los Angeles Lietuvių
Fronto bičiuliai su sambūrio
pirmininku dr. Zigmu Brinkiu.

ir anapus mūsų laik ". Tikisi
knygą išleisti iki Poelo gimta
dienio Losangeliečiai tkioLkad
vasario 2 d., švenčiam įo|
dienj, galės gauti jo ai
R U O Š I A S I KONGI
„Lietuviška prigimtiSi
pasaulio duris" — tai 1
lio lietuvių jaunimo
šūkis. Ruošos komi M M -Ml
susirinko diskutuoti
cinius reikalus, nustatai
kongreso dalyviams ir
vams. Kongresas vyk=» 1907 m.
vasarą, nuo liepos L7 d. iki
liepos 27 d., Vašingtdojo, New
Yorke ir Bostone, k a i a o e s
1,050 dol. atstovams, o 1,300
dol. dalyviams. Jei
truoja prieš vasario l l d . , ]
gintos kainos bus 850 loL l
vams ir 1,100 dol. 1 l l j i i s m s
Registravimo mokesti* 200 doL
ir garantuoja vietą laljrvanti
visuose kongreso įvy tivose.
Komitetas taip pa: Hskutavo
smulkesnes programos detales.
V a š i n g t o n e bus atidarymo
p u o t a , o r g a n i z a c : n mttgė,
muziejų ir JAV valjftjos pas
tatų, įskaitant Lietuvos ambasadą, lankymas N*w Yorks
bus laivo ekskursija aplink
Manhattan, teatro skaros ir
ekskursijos po įdomesaasvistOS
mieste. Stovykla . rk» Capt
Cod, kur visi galės
Atlanto pajūry. Bost
toks
uždarymo pokylis ir <
po istorinį miestą, Studijų
dienos vyks: po vieną,<
Vašingtone. New Yorka ir Csps
Cod. Bus diskutuojarsi j
reikalai, veikla ir r
I Kongreso kaina .ftkaitittOta
nakvynė, maistas, pokyliai ir
visos ekskursijos.
Jeigu norite dausom informa
cijos, kreipkitės ; P U K , P.O.
Box 283, M a n h a « e t t , N Y
11030, (516) 358-6108, srba
elektroniniu paštu, jenksttkss
@aol.com.

S a u s i o 13-sios ž u v u s i ų
prisiminimas-pagerbimas
pirmadienį, sausio 13 d.. 10 vai.
ryto vyks Jaunimo centre.
Pagerbimą ruošia ir visus galin
30-tas politinių studijų sa
čius dalyvauti kviečia ALTo vaitgalis, kuriuos organizuoja
Čikagos skyrius.
Los Angeles Lietuvių Fronto
Rodos, nulis — ne balionas bičiuliai, įvyks 1997 sausio
su
nutrūkusią
virvele, 25-26 d. Šv. Kazimiero parapi
nenuskrenda, o vis dėlto šešta jos salėje. Pagrindinė studijų
dienio, sausio 4 d., laidoje nulis tema: „Lietuva ir išeivija".
kažkur „nulėkė" ir vietoj 100 Kalbėtojais pakviesti, ir sutiko
dol., liko tik 10. A t s i p r a š o m e a t v y k t i a d v o k a t ų sąjungos
a d v . Vytenio Lietuvninko. pirmininkas iš Kauno Jonas
kuris „Draugui" atsiuntė 100 K a i r e v i č i u s , dr. V y t a u t a s
Sausio 20 d., tarp 8 ir 10 vai. dol. auką. o žinutėje paskelbta, Bieliauskas iš Cincinnati, kun.
vak.. per radijo stotį WFMT-FM kad tik 10 dol.
Antanas Saulaitis ir dr. Jonas
'98.7) galėsime girdėti mūsų
Račkauskas iš Čikagos. Iš vie
pamėgtąjj solistą A r n o l d ą
Nauji metai d a r tik pra tinių programoje numatoma
Voketaitį ir pianistę Mūzą sidėjo, bet mūsų organizacijos dalyvaus adv. Žibute Brinkienė,
R u b a c k y t ę . Nepamirškime ir sambūriai sparčiai rikiuojasi Violeta Gedgaudienė, dr. Algir
pasiklausyti.
užimti patinkamą datą savo das Kanauka, Algis Raulinaitis.
P r a t jusį sekmadienį, Trijų renginiui ir paskelbti ją kuo Zigmas Viskanta, Gediminas
karalių šventėje, Svč M. Mari anksčiau, kad kiti nesumanytų Leškys, Vytautas Vidugiris, dr.
jos Gimimo parapijiečiai turėjo tą pačią dieną, tuo pačiu laiku Zigmas Brinkis. Edmundas
progos pirmą kartą susipažinti savo koncertą, šventę, minėjimą Arbas.
pastebėjote
su nauju parapijos administra ruošti. J e i g u
Politinės studijos bus užbaig
torium kun. Mykolu Yakaičiu. renginių kalendorių „Drauge", tos poeto Bernardo Brazdžionio
Jis kalbėjo iš sakyklos per visas tai ten jau kone iki šių metų žodžiu.
šv. Mišias. Galbūt įspūdin galo dienos išsidalintos įvai
Lietuvos Rašytojų sąjunga
giausia buvo 10:30 va!. Mišių — riems renginiams. Vadinasi,
Vilniuje
leidžia poeto Bernardo
nėra
per
anksti
kalbėti
ir
apie
Sumos — metu, nes ypač gražiai
Brazdžionio
dar niekur nespaus
kovo
2
d.
l
a
b
d
a
r
o
s
v
a
k
a
r
i
e
n
ę
giedojo parapijos choras, vado
vaujamas muz. Antano Lino, ateitininkams Lietuvoje pa dintų eilėraščių rinkinį ..Šiapus
talkinant solistams — Genovai remti, ruošiamą Ateitininkų
tei Mažeikienei. Margaritai namuose. Pirmasis organiza
Momkienei ir Vaclovui Mom- cinio komiteto susirinkimas
kui, taip pat instrumentalis šaukiamas rytoj, trečiadieni,
tams: smuikininkei Lindai sausio 8 d., 2 vai. p.p.. Atei
Veleckytei, muz. Ričardui tininkų namuose. I susirinkimą
Šokui, fleitistei Mokutei. Kun. visus kviečia dr. Petras Kisie
Yakaitį pristatė klebonas J. lius.
Kuzinskas. o jis pats kalbėjo
„Draugo" administratorius
lietuviškai, pažymėdamas, kad
norėjęs dirbti Švč. M. Marijos ieško pagalbininko-es prižiū
Gimimo parapijoje, stengsis rėti ir koordinuoti raštines dar
išlaikyti visas lietuviškas bus. Pageidaujama, kad turėtų
parapijos tradicijas, gerai patirtį, dirbant su kompiu
išmokti lietuvių kalbą. Jis taip teriais ir bendra buhalterijos
pat prašė parapijiečių pagalbos darbo supratimą. Turi sugebėti
ir maldų. Kun. Mykolo Yakaičio atlikti apibrėžtus darbus su mi
kalba buvo labai pozityviai su nimalia priežiūra. Būtina gerai
tikta, belieka jam palinkėti mokėti anglų kalba. Neturintys
Elena Sirutienė, vyresniųjų centro
sėkmės, ištvermės ir kantrybės. patirties, bet pasiryžę išmokti,
taip pat tiktų. Darbas įvairus ir
S v a r b u visiems gimnaziją turi daug galimybių pareigin
baigiančių abiturientų tėvams: gam t a r n a u t o j u i . Daugiau
jeigu jūsų dukra ar sūnus šį informacijų teikia administra
pavasarį baigs gimnaziją, labai torius Ignas Budry* telefonu
x L i t h u a n i a n Mercy Lift
k v i e č i a m e dalyvauti susi (773) 585-9500 darbo valan n u o š i r d ž i a i dėkoja poniai
rinkime, kuriame bus teikiama domis.
Reginai Ejmont už $1,000 auką.
informacija apie abiturientų pri
Palaimintojo arkivysk. Jur Jūsų gausi auka padės LML
statymo pokylį. Susirinkimas gio Matulaičio 70 tosios mir tęsti reikalingą darbą, padėti
šaukiamas sausio 18 d., šešta ties metinės bus prisimintos Lietuvos sergantiems.
dienį. 10 vai. ryte. Pasaulio sausio 26 d, Švč. M. Marijos
(sk)
lietuvių centro, Lemont, IL, Gimimo parapijos bažnyčioje.
x TRASSPAK
praneša:
posėdžių kambaryje. Informa Mišios bus aukojamos 10:30 vai. „Praėjo daugiau kaip 150 metų,
ciją teikia dr. Vilija Kerelytė, r., o tuoj po jų parapijos salėje kai 1832 metais Karaliaučiuje
tel. 708-496-9611.
paskaitą apie pal. Jurgi Matu pasirodė pirmasis periodinis
P a g r i n d i n i s Vasario 16-to- laitį skaitys ses. Daiva Kuz leidinys lietuvių kalba — 'Nusi
sios — Lietuvos Nepriklau mickaitė. Po iškilmingos dalies davimai apie evangelijos prasi
somybes Šventės — minėjimas vyks kuklios vaišės ir pabend platinimą tarp žydų ir pagonių,
vyks vasario 16 d., sekmadienį, ravimas. Minėjimą rengia Čika kuris davė lietuviškos periodi
Muria aukštesniosios mokyklos gos ir apylinkių Nekalto Pra kos pradžia Pinigai, siunti
sidėjimo M. Marijos seserų niai ir k o m e r c i n ė s siuntos į
salėje. Rengia ALTas
rėmajai ir prašo visuomene gau Lietuvą. Maisto s i u n t i n i a i .
R a y G r i g a l i ū n a s , Forest siai dalyvauti.
T R A N S P A K . 4545 W. 63 St.,
Park, IL. siųsdamas prenumera
Chicago, IL 60629. tel. 773tos mokestį, parėmė mūsų dien
„Margučio I I " lietuvišku 838-1050.
raštį 105 dol. auka. Jo dosnumą radijo laidų globos komitetas
(sk)
nuoširdžiai įvertiname ir su prašo atkreipti dėmesį, kad
geriausiais Naujų metu linkė kovo 15 d., šeštadienj. Jaunimo
x J o n a s ir Elena R a d a i , Li
jimais reiškiame padėką.
centre rengiama vakarienė su vonia Mich., atsiuntė $150 vie
Klaipėdos dienos metinė iš menine programa. ..Margučio" no našlaičio metinį globos mo
kilminga Čikagos jūrų skau- 65 m sukakties proga Ypatin kestį. Dėkojame! „ L i e t u v o s
Našlaičių g l o b o s " komitetas,
tijos sueiga vyks sekmadienį, gu būdu bus prisimintas „Mar
sausio 26 d.. PLČ, Lemonte. Su gučio" įkūrėjas Antanas Vana 2711 West 71st St., C h i c a g o .
eiga bus pradėta 9 vai. ryto šv. gaitis ir jo kultūrinė veikla IL 60629.
Mišiomis Pal. Jurgio Matulaičio Amerikoje.
tok)

— „Seklyčios" rengir.it|

Skelbimai
x Dėmesio, de
Čikagos skyriau
FSS Čikagos skyi isus supigs
įvyks sausio 10 L 7JO e.v.
PLČ, Lemonte. S; teifos mota
įvyks ASS vadijos pereigų perdavimas. Taip pat m» cepelinų
vakarienė. Rezervą ^jomsskambinti fil. R. Kave skaitei, tat
708-499-0687 iki u m s » » 7 d .
Laukiame gausaus dalyvavimo,
(sk)
x Naujai atvykastoj I i Lio*
t u v o s dėmesiui! fums paskir
tas privatus fondai leidtiantis
nusipirkti namą u t $ 1 9 9 0 . D e l
p a r d u o d a m u n. m U sarOSO
kreipkitės į VIDĄ POMEV,
RE MAX Home CeStfOT, M .
773-735-6000.
(Sk)
ARAS ROC
Arvydas I*
Dengiame ir 1
visų rūšių s
Tel. 708-251
Skambinti pi

