UŽSIENIO LIETUVIŲ

DIFNRAŠTIS

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

THE L I T H U A N I A N

PERIODICALS
May 13. 1997

Vol. LXXXVTI

WORLD-WIDE
ANTRADIENIS

Kaina 50 c.

DAILY

i.'ES...\v. :;K(;I ZI

TEL: 773-585-9500 • FAX : 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET

V. Landsbergį prezidento
rinkiniuose rems visa
valdančioji koalicija
Vilnius, gegužes 10 d.
(BNS) — Šeštadienį j kon
ferenciją susirinkę Lietuvos
konservatoriai
vienbalsiai
savo kandidatu į prezidentus
iškėlė partijos vadovą, parla
mento pirmininką
Vytautą
Landsbergį.
Konferencijos pareiškime
pažymima, kad prezidento rin
kimai Lietuvai yra ypač svar
bus žengiant į XXI amžių, o
tobulesniems
sprendimams
įgyvendinti labiausiai tinka V.
Landsbergis.
„Jis gal nepatogus politi
niams oponentams a r kitų val
stybių politikams, bet neabejo
tinai reikalingas Lietuvai",
pareiškė konservatorių valdy
bos pirmininkas
premjeras
Gediminas Vagnorius.
Pats V. Landsbergis, atsaky
damas į kvietimą kandidatuo
ti į prezidentus, sakė nesąs
garbėtroška.
„Svarbiausia
man — patikėtas darbas, o
privatų džiaugsmą jaučiu ma
tydamas, kaip atsitiesia tė-

Lietuva
laukia atlygio už
sovietams
„išmušta dantį"
Vilnius, gegužės 12 d.
(BNS) — Seimo pirmininkasVyt a u t a s Landsbergis mano, kad
Europa pati turėtų būti suin
teresuota Baltijos valstybių
nepriklausomybės
išsaugo
jimu.
„Naujas mūsų išmėginimas
būtų išmėginimas ir Vaka
rams", spaudos konferencijoje
pirmadienį sakė V. Landsber
gis. J i s citavo JAV valstybės
sekretorę Madeleine Albright,
kuri esą pareiškusi, kad dabar
sprendžiamas likimas valsty
bių, kurios „išmušė dantį" to
talitarizmui Europoje.
V. Landsbergio vertinimu,
„dabar atėjo laikas dividen
dams už Baltijos valstybių
drąsą, paskelbiant savo ne
priklausomybę".
„Taigi, mes nesame tik
prašytojai, bet j a u įnešusios
didžiulį indėlį į Europos stabi
lumą valstybės", teigė Lietu
vos Seimo pirmininkas.

B e i r u t a s . Paremdamas Libano vyskupų reikalavimus iš
vesti iš valstybės Izraelio ir Sirijos karines pajėgas, popiežius
Jonas Paulius II sekmadienį, p a s k u t i n ę savo vizito dieną šioje
valstybėje kalbėdamas lauke "?v. Mišių metu, pareiškė palai
kantis libaniečių siekį išsikovoti visišką nepriklausomybę. Sa
vo mintis jis taip pat paskelbė 200 puslapių dokumente. J a m e
popiežius su viltimi kreipiasi į krikščionis ir musulmonus,
kviesdamas juos susitaikyti taikos Libane įtvirtinimo v a r d a n .

Kaip žinia. kit;| savaitę pre
zidentas Algirdas Brazauskas
persikelia į naujas patalpas
senamiestyje, kur anksčiau
buvo įsikūrę Menininku rū
mai.

Č. Juršėnas baiminasi, kad V.
Landsbergis naudosis
tarnybine padėtimi
Vilnius, gegužės 12 d.
(BNS) — Opozicinės LDDP
vadovas Česlovas Juršėnas
nerimauja, kad siekdamas
prezidento kėdės, Vytautas
Landsbergis
gali
naudotis
savo dabartine — Seimo pir
mininko — tarnybine pa
dėtimi.
„V. Landsbergis
pradeda
savo rinkiminę kampaniją jau
gegužės viduryje — ir kaip
mes dabar atskirsime, kada
jis darbuojasi Lietuvoje ir už
jos ribų valstybės labui, o
kada — savo siauriems inte
resams", spaudos konferenci
joje
pirmadienį
retoriškai
klausė Č. J u r š ė n a s .
LDDP pirmininkas pirma
dienį d a r kartą patvirtino
savo lojalumą prezidentui Al
girdui Brazauskui. „Tai ge
riausias pretendentas į prezi
dentus visoje Lietuvoje ir
užsienyje", sakė j i s . Pats A.
Brazauskas apie savo apsi
sprendimą
dėl dalyvavimo

Pasaulio naujienos
'. Remiantis DPA. Reuter, BNS. INTERFrOC. ITAR-TASS. BelaPAN. RIA žinių
agentūrų pranešimais.

vynė". kalbėjo jis.
V. Landsbergis kalbė t p i e
vargstančius Lietuvos ukininkus, geriančias
Vimas,
gamtos teršėjus. J a m taip pat
nepatinka, kad „vienu žmo
gaus įstaigai reikalingi at^km
rūmai, kurie geriau tegul tar
nautų menui".

Konservatorių
koalicijos
bendradarbių krikščionių de
mokratų pirmininkas Algirdas
Saudargas pasakė savo par
tiečius agituosiąs paremti V
Landsbergio
kandidatūrą.
„Tai tvirta asmenybė, pasau
lyje susijusi su Lietuvos ne
priklausomybe", sakė jis.
A. Saudargo teigimu, V.
Landsbergiui tapus preziden
tu, būtų įvykdytas istorinis
teisingumas.

prezidento rinkimuose pas
kelbs tik spalio mėnesį.
„Konkurentų baime" Č.
Juršėnas pavadino p»aėjasią
savaitę Seimo daugumos bal
sais atmestą Konstitucijos pa
taisos svarstymą.
Pataisa
būtų panaikinusi sąlygą kan
didatui į prezidentus pasta
ruosius 3 metus būti gyvenus
Lietuvoje. Pataisą siūlę cent
ristai neslėpė tai darą dėl
Amerikos lietuvio Valdo Adam
kaus.
„Tačiau konservatoriai sus
kubo pašalinti V. Landsbergio
konkurentą jau starto pozici
joje", sako Č. Juršėnas.

JT administratorius
padėkojo Lietuvos
policininkams
Vilnius, gegužės 12 d.
(BNS) — Jungtinių Tautų
paskirtas
administratorius
Kroatijos regionui Rytų Slavonijai Jacąues Paul Klein
padėkojo Lietuvai už jos civi
lių policininkų indelį užti
krinant visuomenės rimtį per
regiono administracijos rinki
mus.
Devyni Lietuvos policininkai
padėjo Jungtinėms Tautoms
balandžio 13-14 d. surengti
rinkimus Rytų Slavonijoje, ku
rioje vyksta valdžios perė
mimas iš buvusios serbų į
teisėtos kroatų administraci
jos rankas. Pereinamuoju lai
kotarpiu regioną administruo
ja laikinasis JT įgaliotinis,
kuris atsiuntė padėkos laišką
Lietuvos UR ministrui Algir
dui Saudargui.
JT Saugumo Taryba įsteigė
Tarptautinę specialiųjų polici
jos pajėgų misiją buvusioje Ju
goslavijoje 1995 m. gruodį.
Lietuva nusiuntė į šią misiją 9
savo policininkus pernai bir
želį. Jie padėjo vietos policijai
pereinamuoju laikotarpiu ir
padėjo organizuoti rinkimus.
Pagal J T taisykles, civilines
misijos trukmė y r a vieneri
metai. Šiemet birželį bai
giančius tarnybą policininkus
turėtų pakeisti kiti devyni
Lietuvos pareigūnai.
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Gt'guzes 1 -ųjų
T a r p t a u t i n e s linrbo -v. :.:.•-. diena
iiai
) 400 įvairu; Lietuvos valstybes institucijų,
įst.'nįjų. organizacijų darlmutujij cialyva-. ', ijiiaus ir jo a |
tvarkyme. Lietuvos m i n i s t r a s p i r m i n i n k a s
Gediminas Vagnorius pareiškė, kad Seimui siūlys p a s v a r s :
ar nereikėtų Lietuvoje s u m a ž i n t i nereikalingu
nedarbo dienų, a t s i s a k y t i netikrų švenčių ir jų suskaitą pailginti Kalėdų atostogas
V. S č i a v i n s k o n u o t r ; Premjeras G. Vagnorius „tvarko" Geluvą ne tik savo darbo kabinete.

Lietuvos priėmimas į NATO
nebus nuspręstas Amsterdame
Vilnius, gegužės 9 d. (BNS) nui politinį sprendimą.
H. Schmiegeliovv teigė, kad
— Ar Lietuva pradės įstojimo
į Europos Sąjungą (ES) dery dėl Baltijos valstybių ir konk
bas kartu su kitomis valsty
bėmis, bus sprendžiama šių
metų antrąjį pusmetį, mano
ES diplomatas.
Ambasadorius
Henrik
K a u n a s , gegužes 9 d. (BNS)
Schmiegeliow, E S delegacijos — Grąžintinų n a n ų gyventojų
Lietuvoje vadovas, gegužės 9- teisių
gynimo
komitetas
ąją minimos Europos dienos gegužės 8 d. nusiuntė protesto
proga teigė, kad valstybių de- laišką Seimui, kuriame reišrybų dėl įstojimo pradžios lai- kia nepasitenkinimą naujuoju
kas bus viena iš pagrindinių nuosavybės į išlikusį nekilnodiskusijų temų nuo ES viršū- jamąjį turtą atkūrimo įstanių pasitarimo Amsterdame tymo projektu.
birželį iki analogiško susitiki
„Mes išreiškiame gilų pasi
mo Luxemburge gruodį.
piktinimą ir protestą, nes šis
ES vykdomasis organas — įstatymo projektas y r a ciniš
Europos Komisija (EK) — pa- kas pasityčiojimas
iš valskelbs savo parengtas išvadas stybės piliečių, o siūlomi priapie būsimąsias E S nares tik imti straipsniai
šiurkščiai
liepą, jeigu iki to laiko ES pažeidžia grąžintinų namų
Tarpvyriausybinė konferenci gyventojų konstitucines ir pi
ja pasibaigs sėkmingai.
lietines teises", teigiama pro
Tačiau, pabrėžė ambasa testo laiške.
dorius, galutinis sprendimas
Žiemą
sustabdęs
senojo
dėl būsimųjų narių įstojimo įstatymo galiojimą. Seimas
derybų pradžios ir tvarkos dabar svarsto naują opozicijos
priklausys tik ES Ministrų kritikuojamą projektą, mėTarybai (MT) ir nebus priim
tas iki kitų metų pradžios.
H. Schmiegeliovv atsisakė
komentuoti pastaruoju metu
paplitusių spėliojimų, neva
V i l n i u s , gegužes 8 d. (BNS)
Lietuva ir kitos Baltijos vals — Teisėsaugos pareigūnai,
tybės pateks tik į 3-ąjį ES plė padėję išvengti atsakomybės
timosi etapą. Kita vertus, am mafijos vadeivoms, turės atsa
basadorius patvirtino, jog kai kyti už savo veiksmus, pa
kurios valstybės laikosi nuomo reiškė premjeras Gediminas
nės, kad derybos su kandida Vagnorius. Spaudos konferen
tėmis turi prasidėti skirtingu cijoje gegužės 8 d. jis pri
metu.
pažino, jog iš tikrųjų „kai kuKaip teigiama užsienio
spaudoje ir diplomatijos užku
Vilnius, gegužės 12 d.
lisiuose, ES pietų regiono val (BNS) — Asmuo, įtariamas
stybės, o kai kuriais praneši padaręs sunkų savanaudišką
mais, net ir Vokietija, norėtų, nusikaltimą. tur«s įrodyti tur
kad per įstojimo derybas vals- to bei pajamų į-igijimo teisė
tybės-kandidatės būtų gru tumą.
puojamos.
{rodymų apie turto ir paja
Tai Lietuvos premjerui mų pagrįstumą privalės pa
Gediminui Vagnoriui balan teikti ir tokios asmens artimi
džio viduryje Briuselyje leido giminaičiai, šeimos nariai bei
suprasti ir Europos Komisijos kiti piliečiai, susję su kaltina
prezidentas Jacąues Santer, muoju ar įtariamuoju
pripažinęs, kad EK parengtos
Tai numato asmenų turto
išvados bus ES narių nevieno ir pajamų įsigijimo teisėtumo
dai sutiktos Ministrų Tary pagrindimo įsta'.ymo projek
boje.
tas, kuris pirmadienį įteiktas
Tačiau H. Schmiegeliovv Seimui, pranešt' vyriausybės
sakė esąs įsitikinęs, kad ES spaudos tarnyba
sprendimas bus vieningas.
Pareikalauti turto ir pajamų
To paties siekia ir Lietuvos pagrindimo galės apygardos
vadovybė, ne kartą pabrėžusi, teismo teisėjas apygardos vy
kad „skirtingi startai" bylos riausiojo prokuroro ar jo pava
apie nepalanku Baltijos regio- duotojo pareiškimu.

T a l i n a s . Estijos užsienio reikalų ministras Toom Hendrik
Ilves interviu Danijos laikraščiui „Politiken" pareiškė, jog Esti
ja yra sudominta tuo, kad jos prašymai dėl priėmimo į Vakarų
struktūras būtų svarstomi atskirai nuo Lietuvos ir Latvijos pa
reiškimų. „Mes neturime nieko prieš mūsų kaimynus, bet
mums kenkia tai, jog su mumis elgiasi taip. lyg mes būtume
kažkas bendra. Su tuo reikia baigti. Mes turime skirtingą eko
nomiką, o mūsų reformų politika eina toli gražu ne viena kryp
timi", sakė jis. Jo manymu, vertinant Baltijos valstybių kandi
datūras, lemiama turėtų būti tai, kiek „toli pasistūmė kiekvie
na iš valstybių". T.H.Ilves pažymėjo, kad, jeigu Estija, skir
tingai negu jos kaimynai, įstos į E S p i r m a m e plėtimosi etape,
tai bus naudinga, nes „Talinas padės Rygai ir Vilniui pasi
ruošimo dalyvavimo integracijoje procese".

M a s k v a . Rusijos prezidentas Boris Jeicin ir Čečėnijos prezi
dentas Aslan Maschadov pirmadienį Maskvoje pasirašė sutartį
dėl taikos ir tarpusavio santykių principų. Rusijos Saugumo
Tarybos sekretoriaus pavaduotojas Boris Berezovskij sveikino
rečiai Lietuvos įstojimo Euro
pasirašytąją taikos sutartį ir pareiškė, kad joje „pirmą kartą
pos Sąjungoje neabejojama. Ši
išdėstyta geostrategine situacijos samprata". Jo nuomone, da
kryptis, nubrėžta dar per 1993
bar niekas netrukdo sudaryti svarbius Federacijos centro ir Če
m. Europos Bendrijos viršūnių
čėnijos ekonominius susitarimus.
susitikimą
Kopenhagoje ir
B r i d g e t o w n . Barbados. JAV prezidentas Bil! Clinton šeš
Įtvirtinta Europos Sąjungos
tadienį patikino čia susirinkusius Lotynų Amerikos valstybių
sutartvse.
vadovus, kad JAV neketina kurstyti ginklavimosi varžybų re
gione, intensyvindama jame prekybą ginklais. Clinton pareiš
kė, jog ginklų tiekimo regionui atnaujinimas priklausys nuo
daugelio rodiklių, kurių pagrindiniai — ilgalaikis stabilumas ir
gindamas suderinti buvusiųjų taika.
savininkų ir vadinamųjų nuo
Minslui-.Baltarusijos prezidentas Aleksandr Lukašenko
mininkų siekius.
šeštadienį pareiškė esąs s u n e r i m ę s dėl naujausio Rusijos ir
Grąžintinų namų gyventojų Baltarusijos sąjungos sutarties projekto, nes, esą „Rusijos vy
gynėju komitetas teigia, kad riausybė nėra pasiruošusi sukurti vieningos valstybės". Nau
šis projektas yra paruoštas re jausias. Rusijos paruoštas projektas, numato, j o g Rusijos ir
miantis nuostata, jog namai Baltarusijos sąjunga bus daugiau simbolinis darinys, kuriam
bus grąžinami su visais gy bus suteikta gan mažai galiu, o abi valstybės liks suverenios.
ventojais, savininkams suda
M a s k v a . Rusijos Saugumo tarybos sekretoriaus pavaduoto
rant visas galimybes naudotis
jas
Boris Berezovskij gegužes 9 d. pareiškė, jog naujai patvir
atgautuoju turtu.
tintoje valstybinio saugumo teorijoje Rusija pasilieka sau teisę
„Jei ir toliau mūsų teisės karo atveju pirmoji panaudoti branduolinį ginklą. „Mes neketi
bus pažeidinėjamos, mes boi name panaudoti branduolinio smūgio, kad įgytume pranašu
kotuosime šį įstatymą ir reng mą. Branduolinių ginklų griebsimės tik įvaryti į kampą, kai
sime pilietinio nepaklusnumo nebeturėsime jokių kitu galimybių", pareiškė jis, s a k y d a m a s ,
akcijas, o visą atsakomybę už jog pirmajam panaudoti branduolinį ginklą būtų visai logiškas
galimas desperatiškas pavie žingsnis, atitinkantis šiuolaikinę dvasią.
nių asmenų ar jų grupių akci
Tel A v i v a s . Izraelio vyriausybės šaltiniai sekmadienį pra
jas turės prisiimti Seimas, ku
nešė
apie susirūpinimą, kurį kelia pranešimai, k a d JAV gali
ris nenori atsižvelgti į mūsų
sumažinti
finansinę pagalbą Izraeliui. Laikraščio „Maariv" tei
pasiūlymus", tvirtiname laiš
gimu. JAV paramos sumažinimas nekariniams reikalams bus
ke.
labai žymus ir gali siekti iki kelių šimtų mln. JAV dolerių. Su
taupytus Izraeliui ir Egiptui skirtus pinigus JAV gali panaudo
ti „ypatingai programai" Jordanijoje, rašo laikraštis.

Grąžintinų namų gyventojai
grasina protesto akcijomis

Mafijos pagalbininkai valdžioje
atsakys už savo veiklą

rie pareigūnai bandė padėti
išvengti atsakomybės" mafijo
zams.
„Mes turime kitaip vertinti
teisėsaugos pareigūnu veik
smus, kai paleidžiami į laisvę
asmenys, kurie turėtų būti
vadinami mafijos atstovai",
kalbėjo premjeras.
Anot G. Vagnoriaus, aki
vaizdu, jog pastaruoju metu
Lietuvoje veikė trys mafijos
grupuotės — viena Kaune ir
dvi Vilniuje, kurios buvo su
augusios su dviem-trim tuo
metinės politinės
valdžios
grupėmis. Šias grupuotes,
sakė G. Vagnorius, dangstė
Generalines prokuratūros ir
Vidaus reikalų ministerijos
vadovai. Premjeras neįvar
dino minėtų grupuočių, bet
sakė. kad jos susijusios su
Lietuvos akcinio inovacinio
bei kitų bankų grobstytojais.
Tačiau vyriausybės vadovas
įsitikinės, jog dabar mafijos
struktūros kaip organizacija
nebeveikia, nes jų galvos
„vienaip ar kitaip nukirstos"
ir jos nebeturi tiesioginių
ryšių su valdžia.
Vyriausybe tikisi daug sėk-

Viena Austrijos kancleris Viktor Klimą gegužės 9 d.pareiš
kė, jog Austrija neketina jungtis prie NATO pirmajame plėti
mosi etape, nes jis yra skirtas Rytų Europos valstybėms, o Aus
trija „nėra ir niekada nebuvo Rytų bloko valstybė".
Kijevas. Ukraina ir ..Didžiojo septyneto" (G7) valstybės su
sitarė skirti maždaug 800 mln. dolerių paskolą, kad būtų gali
ma galutinai sutvarkyti 1986 m. per avariją sugriautą Černo
bylio atominės elektrinės 4-ojo reaktoriaus bloko gaubtą. Ši
paskola skiriama 9 metams. Iš viso G-7 grupės valstybių pagal
ba Černobylio katastrofos p a d a r i n i a m s likviduoti pasieks 1
mlrd. dolerių.
T e h e r a n a s , Iranas siunčia savanorių brigadas ir prašo tarp
tautinės pagalbos į kalnus valstybes šiaurės rytuose, kur
gegužės 10 d. įvyko 7 balų žemės drebėjimas, nusinešęs ma
žiausiai 2.400 žmonių gyvybes. Žemes drebėjimas s u žeme su
lygino apie 200 kaimų, be pastogės liko apie 40,000 žmonių.
Pagalbą į nelaimės vietą n u s i u n t ė Prancūzija. Šveicarija siun
čia specialiai išmokytus šunis, kurie griuvėsiuose ieškos ne
laimes ištiktų žmonių, j Iraną išvykęs JAV pasiuntinys nusta
tys, kiek padaryta žalos. Vašingtonas sako galįs pagalbų siųsti
per Raudonojo Kryžiaus organizaciją, nes JAV ir Iranas neturi
diplomatinių santykių.
mingesnio teisėsaugos pa
reigūnų darbo, kai bus priimti
įstatymai, skirti kovai su ma
fija. Seimui jie bus įteikti j a u
netrukus. Pataisius operaty
vines veiklos įstatymų ir
Baudžiamąjį kodeksą, bus ga
lima bausti asmenis už prik
lausymą nusikaltėliu susivie
nijimams.

KALENDORIUS
G e g u ž e s 1.3 d.: Servacijus,
Imelda. Robertas, (Jlicerija. Al
vyde 1923 m. išrinktas Lietu
vos Antrasis Seimas.
G e g u ž e s 14 d.: Motiejus.
Bonifacas. G i n t a r a s . Milda.
1972 m Kaune susidegino 19 m.
amžiaus Romas Kalanta.

DRAUGAS, antradienis, 1997 m. gegužės mėn.13 d.

S VEIKA TOS KLA U SIMAIS
LIETUVOS SVEIKATOS
MINISTERIJA RŪPINASI
PRIVAČIŲ DANTISTŲ
PROGRESU

sterilizaciją įrodančios juos
telės, užklijuojamos ant in
strumentų, kurios pakeičia
spalvą, kai instrumentai pa
siekia sterilizacijos tempera
tūrą, nesvarbu kaipjie sudėti 0
Jeigu sterilizatorius nebus
patvirtintas, kabinetas nebus
Įteisintas ir gydytojas negaus
leidimo priimti pacientus.
Anksčiau išleisti Įstatymai
odontologiniams kabinetams
nurodo dažų rūšį, kur turi
būti langas, kėde turi būti
nukreiptą \ langą, langas turi
būti į šiaurės pusę. Chirurgi
niai kambariai turi
būti
iškloti keraminėm plytelėm,
grindys užlenktu linoleumu,
vaikai gydomi atskirame kam
baryje. Ar tiems įstatymams
yra dokumentuotas pagrindas,
ar prasmė? Amerikoje tokių
įstatymų nėra, o jeigu yra, aš
jų niekad nemačiau, rengda
mas tris dantų gydymui kabi
netus 33 metų laikotarpyje.
Mano kolegos Amerikoje nėra
apie ką nors panašaus kal
bėję, rengiant patalpas gydy
mui. Nesu girdėjęs apie kokią
inspekciją del sienos dažų, ta
petų, grindų padengimo ar
langų. Turėjau vieną kabinetą
visai be langų, o vėliausias
buvo su labai dideliu langu.

ciją privačioms praktikoms
1997-iems metams. Pagal at
stovę, tokios valdžios akre
ditacijos yra daromos Angli
joje, Australijoje ir JAV. Nega
liu užtikrinti, kaip yra daroma
kituose kraštuose, nes aš gy
venu ir žinau tik kaip daroma
JAV. Amerikoje nieko pana
šaus į tokią akreditaciją nėra
ir niekada nebuvo. Nėra net
ministerijos, kas ją galėtų at
likti, ar kokio nors reikalo, tą
pravesti. Šiais metais ministe
rija planuoja reikalauti jiems
pristatyti turimą vakarietišką
naują ir vartotą aparatūrą pa
tikrinimui ar ji tinka vartoti
Lietuvoje. Tai yra rentgeno
aparatai, autoklavos, sterili
zatoriai, amalgamo maišytu
Svečių iš užsienio, kurie vai ir kai kuri kitą įranga.
mielai pasidalindavo žiniomis Kėdžių turbūt nereikės prista
be honoraro, skaičius dabar tyti.
mažėja, palyginus su neprik
Tą patikrinimą ministerija
lausomybės atgavimo metų atliks su 1950-1960 metų lygio
pačia pradžia. Dabar Lietu aparatūra, kad galėtų nus
voje jau yra daug modernių pręsti, ar tą vakarietišką
privačių kabinetų su kles įrangą galima vartoti Lietu
tinčiomis praktikomis, dides voje, ar ne.
nių ir mažesnių privačių kli
Ekspertų komisija nuspręs,
nikų su vėliausiais įrengimais
ar patalpos tinka implantų
ir gerom pajamom, taip kad
operacijoms,
metalokeraminegalima tikėtis, kau visada
kai, vaikų gydymui. Pasakys,
paskaitos bus veltui ar tik už
kas gali jas daryti ir kas ne.
pora litų.
Viena darbo valanda ministe
Amerikoje tokių seminarų rijos atstovui kabinete kai
yra labai daug. Jie labai nau nuos 9 litai. Kiek atstovų daly
dingi ir gausiai lankomi. Dau vaus inspekcijose, nepasakyta.
gumas yra gana brangūs. Aš Už kabineto pripažinimą (ak
jų esu daug išklausęs ir daug reditaciją) reikės užmokėti
išmokęs, sužinojęs labai prak 700 litų. Jdomiausia, kad visi
tiškų ir naudingų būdų sėk veikiantys privatūs kabinetai
mingiau gydyti dantis. Žinias turi valdžios leidimus iš svei
dažnai galėjau įgyvendinti jau katos
ministerijos
teisėtai
rytojaus dieną savo kabinete.
praktikuoti, kai kurie trejus
Visi šie seminarai yra ruo metus į priekį. Tai ką reiškia
šiami privačių dantistų pas ministerijos išduoti leidimai,
tangomis, Amerikoje ir Lietu jeigu jie taip dažnai keičiami?
voje, ne sveikatos ministerijų
IŠ visko atrodo, kad sveika
dėka. Valdiškos klinikos Lie tos ministerija rūpinasi dau
tuvoje dirba su sena, 20-30 giau pristabdymo labai greito
dantistų
kilimo,
metų senumo rusiška įranga, privačių
neturi jokių autoklavų. trūks negu valstybinių klinikų geri
ta grąžtų, nėra endodontinių nimu. Lietuvos dantistai į visa
instrumentų, dedamos prastos tai žiūri, kaip į privačių prak
rusiškos plombos ^ilidon". tikų apiplėšimą valdžios „re
nusiskun
Valdiškose klinikose gydytojų ketą." Girdėjau
skaičius kas metai mažėja, dimų, kad tie „sveikatos mi
nes, kas tik gali. eina į pri nisterijos popierių graužikai"
vačias praktikas ar atsidaro tik susigalvojo savo darbų pa
savas. Algos valdiškose klini teisinimą. Jeigu būtų akredi
kose yra labai žemos, bet to. tuojamos valdžios klinikos pa
gydytojai yra priversti pirkti gal tas pačias taisykles, tai
savo lėšomis būtinus reikme visos turėtų būti uždarytos.
nis, nes kitaip neįmanoma To nebus.
dirbti, nėra su kuo. Ką daro
Vienas mano kolega Lietu
sveikatos ministerija valdiš voje jau kelintą kartą prašo
kas klinikas pagerinti? Kaip rasti Amerikoje
skersinius
jos gali atlikti gydymą ne padėklus amerikietiškam ste
turėdamos būtiniausių reik rilizatoriui, nes išilginis nepri
menų ir aparatūros 0 Gal mini pažįstamas, kaip tinkamas.
sterija turėtų ruošti seminaru Lietuvos standartai griežtesni
valdiškoms klinikoms?
negu amerikietiški, instru
Šį pavasan dr. Veseliūniene, mentai turi būti sudėti sker
ministerijos atstovė, privati sai, kad vienas kito neliestų.
ninkas ruošia naują akredita Tai kam reikalaujamos tos

Pasibaigus giliai
žie
mai su šalčiais, pūgomis ir ne
pravažiuojamais keliais, vėl
atsibunda gamta, pagyvėja
žmonės ir profesine veikla.
Šiemet Lietuvos odontologai
turi daug daugiau progų negu
pernai ir
užpernai lankyti
įvairius seminarus, paskaitas
ir praktiško darbo demonstra
cijas. Profesinis tobulėjimas
sparčiai artėja prie vakarie
tiškų normų ir papročių, nors
kai kurie yra brangoki ir at
baido kai kuriuos lankytojus.
Matyt, kad Lietuvoje darosi
sunkiau gauti veltui patalpas,
medžiagas ir kitas paslaugas,
kas kadaise būdavo veltui ir
žymiai sumažindavo seminarų
išlaidas.

Gyd Birute Stoniene savo kabinete Kauno miesto centre 1996 m
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Tai sena, bet įc :TII nuotrauka, vaizduojanti lietuvaičių seselių Instituto
Pittsburghe atsives, besimokančias šokti „blezdingėle" stropioje mokyto
jo Liudo Sagio. Grandinėles" vadovo Clevelande, priežiūroje. Priekyje
seseles Angelą r Marietta —- kazimierietes; trečioji ses. Ix>rraine —
Universitetas turi didelę at pranciškietė, o užjos ses. Paulą, M Nekalto F'ra^idi-jimo vienuolijos se
sakomybę tinkamai paruošti suo.

studentą medicinos praktikai.
Tas paruošimas savarankiškai
praktikai turi suteikti žinias,
kaip įrengti tinkamą gydymui
kabinetą, išmokyti etikos, at
sakomybės ir sąžiningumo.
Gydytojas yra savo kabine trajame Europos ekumenito viršininkas atsakingas už niame susirinkime dalyvaus
save, savo pavaldinius ir pa- Lietuvos krikščionių delegacigalbinį personalą. Sveikatos ja, kurioje katalikams atstoministerijai tuo atžvilgiu ne- vaus 9 asmenys, t a r p jų 4 kureikėtų rūpintis.
nigai. Pasak Lietuvos VysBaigęs universitetą Ameri- kupų konferencijos generalikoje, studentas gauna dokto- n į 0 sekretoriaus k u n . G. Gruratą (D.D.S.) ir, išlaikęs val šo, „pasirinkti žmonės, galin
stybinius egzaminus, gavęs tys dalyvauti ekumeniniame
leidimą praktikuoti mediciną, dialoge". Jis taip pat pranešė,
yra laikomas pilnateisiu gydy- kad vasario 28 - kovo 2 d. Bertoju. Jis laisvai gali pasirinkti i y n e vyksiančiame visų Eurosavo darbovietę, įsteigti savo pos vyskupų, konferencijų at
kabinetą, ar dirbti su kitais stovų posėdyje bus mėginama
kolegomis. Naujas gydytojas suformuluoti katalikų poziciją
Ekumeniniame
turi kolegų pasitikėjimą ir jam būsimajame
leidžiama savarankiškai prak susirinkime.
tikuoti, jį nebereikia už ran
Posėdžio dalyviai išsakė sa
kos vedžioti ir rodyti, kaip vo nuomonės apie pateiktą
dirbti.
Ekumeninio ' susirinkimo do
Valdžia nesikiša į jo tolimes kumento projektą. Dr. Eglė
nę veiklą, nediktuoja ir nenu- Laumenskaitė pastebėjo, kad
rodinėja, ką jis gali daryti ir „dokumente pabrėžiami gry
ko ne; kokius instrumentus nai socialiniai dalykai, pa
pirkti
ir kokią
techniką vyzdžiui, aukštesniųjų ir že
įsigyti. Neturėtų būti klausi mesniųjų visuomenės sluoks
mo, ar perkama aparatūra nių susitaikymas, vyrauja ho
veikia, tai yra gamintojo at rizontalus matmuo, bet ne ver
sakomybė ir garantija, ne tikalė". Anot jos, aplenkiama
valdžios inspektorių. Jeigu gy ekumeninio dialogo ašis —
dytojas nėra atsakingas, neat Kristus, nedaug dėmesio ski
lieka tinkamai gydymo, nėra riama ir krikščionių bendra
sąžiningas, jis turi būti pa būvio problemoms, iškart per
trauktas į teismą. Teismo pa šokama prie tarpreliginio dia
reiga išaiškinti jo tinkamumą logo svarbos. Elvyra Kučins
patikėtas pareigas atlikti pa kaitė stengėsi įžvelgti tei
gal universiteto mokymą ir giamų dalykų, tvirtino, kad
valdžios įstatymus.
„mes, katalikai, esame atsa

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE

Sveikatos ministerijos parei
ga yra išleisti valstybinius
įstatymus medicinos prakti
kai, koordinuoti su universite
tu mokslo atžvilgiu ir po vaistybinių
egzaminų
išduoti
gydytojui valstybinį leidimą.
Dažnas įstatymų keitimas
be įrodytų priežasčių, yra tik
progreso trukdymas, bereika
lingos
išlaidos
ir
prisi
pažinimas, kad įstatymai ne
buvo geri. Lstatymų keitimai
pateisinami, jeigu reikia pa
pildomų atsargos priemonių,
pvz. AIDS ligos epidemija ar
pan.
Dr. R. Povilaitis
—m_—^——^—^—
RENGIAMASI
EKUMENINIAM
SUSITIKIMUI
Vasario 20 dieną Vilniaus
arkivyskupijos kurijoje būsi
mieji Graz'o Ekumeninio susi
rinkimo dalyviai svarstė šio
susitikimo dokumento pro
jektą. Birželio 23-29 d. Graz'e
(Austrija) vyksiančiame An-

kingi už tai, kad nebūta vie
nybes Kristuje", tad „turime
būti atsakingi ir už padari
nius". Dalė Šmerauskaitė apgailestavo, kad „teologiniai
momentai" nesudaro doku
mento pagrindo. Kun. Rolan
das Makrickas teigė, kad „do
kumentas deistinis", J a m e nė
ra Kristaus vardo", pamiršta
žodžio „ekumenizmas" pras
mė. Pasak kun. V. Karvelio,
SJ, dokumento autoriai esą li
beralieji krikščionys, aiški
nantys krikščionybę, kaip kultūrinę tradiciją. „Manau, jog
lengviausias kalbėjimo apie
ekumenizmą būdas — kalbėti
apie kultūrinį ir socialinį ben
dradarbiavimą", sakė jis pri
durdamas, jog šis susitikimas
yra aktualus Lietuvos katali
kams. Apibendrindamas posė
dį kun. G. Grušas pripažino,
jog dokumento projektas jį
nustebinęs, nes „neturi teolo
ginio pagrindo". Jis pabrėžė,
jog vienijamės pirmiausiai per
Kristų, iš ko kyla visa kita.
Posėdžio dalyviai pastebėjo.

kad ekumenizmas Lietuvoje
gyvas tik užsienyje vykstančių
ekumeninių renginių dėka.
Todėl artimiausioje ateityje
k e t i n a m a surengti apskritą
stalą su kitų konfesijų atsto
vais, vyksiančiais į Graz'ą.
J a u žinoma, kad t a r p jų bus
Lietuvos liuteronų vyskupas
J o n a s Kalvanas.
ŽMOGIŠKOSIOS
B Ū T Y B Ė S DVIGUBINIMAS
ABSOLIUČIAI
NELEISTINAS
Katalikų
Bažnyčia
akina
valstybes kuo skubiau priimti
į s t a t y m u s , draudžiančius „klonuoti" žmones. Vatikano laik
raščio „L'Osservatore Roma
no" vasario 27 dienos nume
ryje išspausdintame komen
t a r e apie Škotijoje klonuotą
avį
t v i r t i n a m a , jog
įsta
t y m i š k a s draudimas dirbtinai
reproduktuoti ideniškus asme
nis pagal 1989 m. kovo 16 d.
Europos parlamento rezoliu
ciją esąs proto bei žmo
giškumo priesakas. Vatikano
laikraštis atkreipia dėmesį,
kad bet kokie mėginimai su
kurti žmogiškąją būtybę be
sąryšio su seksualumu yra eti
kos požiūriu neleistini ir nesu
derinami su žmogaus orumu,
žmogišku giminės pratęsimu
ir santuoka. „L'Oservatore Ro
mano" čia nurodo 1987 metais
Romos Tikėjimo mokslo kon
gregacijos
paskelbtą
pa
reiškimą, kuriame konstatuo
j a m a , jog su gyvūnais bei au
galais daromų eksperimentų
nevalia daryti su žmonėmis.
B ū g š t a v i m u s dėl galimybės
taikyti „klonavimą" žmonėms
dieną anksčiau išsakė ir Vati
kano bioetikos ekspertas, Ro
mos Gemelli klinikos bioetikos
instituto direktorius vyskupas
Elio Sgreccia, kuris taip pat
priminė tarptautinį draudimą
dirbtinai reprodukuoti iden
tiškus asmenis. Vatikano at
stovas baiminosi, kad sėk
mingas avies „klonavimas"
Škotijoje gali tapti pasirengi
mu imtis mokslinių eksperi
mentų su „žmogiškomis bū
tybėmis" pagal užsakymą. J i s
akcentavo, kad ir tokius ek
s p e r i m e n t u s su gyvūnais gali
pateisinti tik labai
rimtos
mokslinio pobūdžio priežastys.
Šiaip j a u eksperimentais visa
da reikėtų siekti žmogaus ir
gyvūnų gerovės.

LIETUVOS BIBLIJOS
DRAUGIJOS
ASAMBLĖJA

DR. L PETREIK1S
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Te). (708)598-4055
Kovo 1 dieną vyko penktoji
Valandos
pagal susitarimą
generalinė Lietuvos Biblijos
draugijos (LBD) asamblėja.
DR. AB. GLEVECKAS
Renginį malda už kun. Č. Ka
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
valiauską pradėjo kun. V.
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
Aliulis, MIC. LBD viceprezi 3900 W 95 S t Tol. 706-422-0101
dentas Rimantas Kupstys su
Valandos pagal susitanmą
sirinkusiuosius informavo, jog Pirmad. 3v.p.p -7v.v.. antr.12:30-3v.p.p.
treč uždaryta, katvirt 1 - 3 v.p.p.
šių metų vasario mėnesį drau
penktad. ir Seštad 9 v.r - 12 v.p.p.
gijai oficialiai priklausė 96 na
riai, tačiau tik 53 iš jų buvo EDMUNDAS VtZNAS. M.D..S.C.
sumokėję nario mokestį. LBD Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
vykdomasis direktorius Myko
las
Mikalajūnas
apžvelgė 6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
Tel. 773-585-7755
1996 metų LBD veiklą, glaus
Valandos pagal susitarimą
tai informavo apie pasaulinę
Jungtinės Biblijos draugijos,
DR. ALGIS PAUUUS
šiemet švenčiančios savo 50O R T O P E D I N Ė S LIGOS
metį, asamblėją
Kanadoje.
CHIRURGIJA
Vykdomasis direktorius ap
1185 Dundee Ave.. Elgin. IL 60120
tarė
ekumeninės
lietuviš
Tel. (708)742-0255
kosios Biblijos leidimo proble
Valandos pagal susitarimą
mas ir vylėsi, jog lapkričio
mėnesį ją j a u bus galima pa
CanMac Diagnosa, LTD.
teikti visuomenei. M. Mika
6132 S. KedzieAve
lajūnas sakė, jog numatytą
Chicago, IL 60629
nedidelį, kol kas tiktai 6
Tel. 773-436-7700
tūkstančių egzempliorių ti RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
ražą bus galima padidinti su S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
rinkus daugiau aukų. Pasak
Valandos pagal susitarimą
jo, šiuo metu LBD dalyvauja
trijuose pasaulinės
krikš
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
čioniškosios literatūros leidy
bos projektuose, gauta pa KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kezie Ave.
siūlymų bendradarbiauti su
Chicago, IL 60652
įvairiomis pasaulinėmis orga
Kab.
tel. 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0
nizacijomis, V ndradarbiaujama su leidyklomis „Alma lllitera", „Ardor" . Baigdamas M.
DR. JOVITA KERELIS
Mikalajūnas sakė, kad vyk
DANTŲ GYDYTOJA
domuoju
direktoriumi
pa 9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL
siryžęs dirbti dar pusę metų,
Tel. (708) 598-8101
vėliau ketinąs
šią
vietą
Valandos pagal susitarimą
užleisti kitam. LBD nariai tei
giamai įvertino LBD veiklą,
ARAS ZLIOBA, M.D.
tačiau
direktorių
tarybos
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
darbą — tik patenkinamai.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
Kadangi sentikių Bažnyčia
1020 E.Ogden Ave . Suite 310
Napcrvilte. IL 60563
dalyvaudama LBD veikloje
Tel. (630)527-0090
nerodė aktyvumo, vietoj šios
3825 Highland Ave .
Bažnyčios nario
Vasilijaus
Tovrof 1 ,Swrte 3C
Do\wnefs Grove. tL 60515
Degteriovo į direktorių tarybą
Tel. (630)435-0120
pakviestas Septintosios dienos
adventistų Bažnyčios atstovas
DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
Danielius Oželis. Katalikai į
DR PAUL KNEPPER
tarybą pasiūlė kun. Juozapą
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
168 E. Supertor, Šuto 402

Minderį.

Valandos pagal susitanmą

Bž., Nr. 5, 1997

Tel. 312-337-1285

LINAS SIDRYS, M.D.
• 1993 m. rugsėjo 4 d. į
Akių ligos / Chirugija
Lietuvą atvyko popiežius Jonas
9830 S.Ridgeland Ave.
Paulius II.
Chicago Ridge, IL 60415
• Vilnius. Mokslo ir enci
Tel. 708-6366622
klopedijų leidybos institutas
4149 W. 63rd. St.
kitais metais ketina išleisti
Tel. 773-736-7709
Mažosios Lietuvos enciklope
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
dijos 1-ąjį tomą. Visas leidi
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL
nys bus 3-jų tomų. Leidinyje bus Pirmas apyl. su Northwestem un-to
pateikti duomenys apie Ma diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
žosios Lietuvos istoriją, šio
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
krašto gyventojus, žymiausius
Susitarimui (kalbėti angliškai)
kultūros, visuomenės, verslo
Tel.706-422-8260
veikėjus. Enciklopedijos su
manytojas ir leidimo organiza Sis garbaus amžiaus išeivis iš
torius yra Mažosios Lietuvos Mažosios Lietuvos finansuos
fondo pirmininkas Vilius Pete- nemažą dalį leidinio išlaidų.
raitis. Jis gyvena Kanadoje.
(LR)
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LIUDA RUGIENIENĖ
Gegužės mėn. 5 d. „The New
York Times" dienraštis iš
spausdino Celeste A. Wallander laišką, kuriame baimina
masi dėl Lenkijos priėmimo į
NATO. Ji konstatuoja faktą:
„Lenkija turi bendrą sieną su
Rusijos federacija — Kalinin
gradu (anksčiau vadinamo
Koenigsbergu arba Rytų Prū
sįja), kuris įsiterpęs tarp Len
kijos ir Lietuvos, bet yra Rusi
jos dalis". Tai labai svarbus
Rusijai karinis ir gynybos
punktas, kuriame sukoncen
truota net tik karines jėgos,
bet ir yra Baltijos laivyno
bazė. Nejauku pasidaro, kai
Harvardo profesorė taip tie
siai ir aiškiai teigia, kad Kara
liaučius yra Rusijos teritorija.
Tačiau iš tikrųjų nereiktų
nustebti, nes prieš porą metų
JAV Lietuvių Bendruomenės
konferencijoje
VVashington,
DC, prezidento Clinton vy
riausybė aiškiai pasakė, kad
Karaliaučius yra Rusijos II
pasaulinio karo laimikis ir
būtų negerai šį klausimą ju
dinti. Sovietų Sąjunga, ne Ru
sija, buvo paskirta šios srities
tik administratore, bet apie
tai nenorima kalbėti.
Jei prezidento Clinton vy
riausybė pripažįsta Karaliau
čiaus sritį Rusijai, atrodo, taip
ir yra, ir su šia sąvoka bus
praplečiamas NATO Madrido
konferencijoje liepos mėn, tai
į NATO pakvietus Lenkiją,
Lietuva atsidurs ypač pavojin
goje "politinėje padėtyje.
Pats kebliausias iki šiol ne
išspręstas klausimas lieka Ru
sijos karinis susisiekimas su
Karaliaučiumi. Iki šiol Rusijos
susisiekimas galėjo vykti per
Gudiją — Lenkiją, arba per
Gudiją — Lietuvą. Lietuvos
sutartis su Rusija yra tik ko
merciniam ir civiliniam trans
portui. O kas atsitiks su kari
niu? Sunku įsivaizduoti, kad
per NATO kontroliuojamas
žemes (Lenkij: vyktų Rusijos
karinis transp rtas, nebent iš
anksto bus ši problema iš
spręsta.
Neturint
aiškaus
sprendimo, Lietuva pasiliks
vienintelis sausumos takas į
Karaliaučių, ir tokia situacija
sukels pavojų Lietuvos saugu
mui.
Istorija mus moko, kad Rusi
jos apetitas turėti priėjimą
prie Baltijos jūros yra šimt
mečių senumo. To didelio ape
tito nėra nustojusi ir šian
dieną, todėl Karaliaučių laiko
savo teritorija ir nelaiko savęs
administratore. Ir kodėl taip
nedaryti? Sovietų Sąjunga šio
je srityje įvykdė nežmonišką
kolonizavimą, ištrėmė ir išnai
kino vietinius gyventojus, iš
926,000 Karaliaučiaus srities

gyventojų 696,000 yra rusai,
93,000 gudai, 53,000 ukrai
niečiai. Lietuvių šioje srityje
yra 35,000, 3.8% Tik apie
1,000 ar 2,000 gyventojų yra
išsilikę nuo II pasaulinio karo,
visi kiti yra naujieji ateiviai.
Norima šią sritį paversti
laisvosios rinkos zona. Tą
mintį prezidentas Brazauskas
kėlė 1993 m. rugsėjo 28 d. ir
1994 m. rugsėjo 30 d. Jungti
nių Tautų asamblėjose. Prašė,
kad Karaliaučiaus sritis butų
palaipsniui
demilitarizuoja
ma. Rusija apie kariuomenes
mažinimą nenori kalbėti, nors
šioje mažoje teritorijoje yra
dvigubai daugiau Rusijos ka
reivių, nei Jungtinių Ameri
kos Valstijų visoje Europoje.
Ne be reikalo nuogąstauja
H. Kissinger dėl šios Europos
srities, nes čia prasidėjo du
pasauliniai karai. 1939 metais
Adolfas Hitleris norėjo pasta
tyti kelią ir susisiekimą trau
kiniais per Lenkijos teritoriją
iš Vokietijos į Rytų Prūsiją.
Lenkams atsisakius, tai buvo
akstinas pradėti II pasaulinį
karą. Pastaruoju metu Rusija
siūlė statyti kelią ir traukinių
susisiekimą Lenkijai.

JURGIS JANKUS

Atjojo su patinusiom rankom ir viena užpurtusia
akim. Nebuvo piktas, bet sakė, kad už tokias bjaurias
bites turės abiems po pūdą medaus duoti. Jam ne taip,
bet Aleksiejui abi akys užtino.
Tėvas juokėsi. Sakė:
— Gerai. Ne tik po pūdą, bet kiek tik širšės
prineš, galėsit visą pasiimti.
— O kiek jos gali prinešti? — labai rimtai pak
lausė žandaras.
Taip rimtai, kad aš nebesusilaikiau ne
purkštelėjusi juoku.
Tėvas mane tik akimis sudraudė, kam išsiduodu
suprantanti ką žandaras sako, o žandarui ėmė aiškinti
kas yra bitės ir kas širšės ir kad širšės kartais
užpuolančios bites, jas išpjaunančios, ir tada jau po
medum. Aną dieną pamatęs, kad jos jau į tuščią avilį
susimetusios. Esą kiekvienas prityręs bitininkas jau
turįs suprasti, kad taip įsitvirtinusios jau pradės pulti
bites, tai jis tik pal' , n kes, kol vakare visos sueis į vidų,
užkimšęs pakulom landi, kad nebegalėtų išeiti ir taip
per kelias dienas visos išstiptų.
— O jūs atėjote, širšes vėl paleidot dar už tokį
darbą medaus norit. Šiandien dairiausi po sodą ir jau

,K\ 'inuose.

Nuotr viršilos Romo Eidukevičiaus

TAUTOS FONDO METINIO SUSIRINKIMO
NUTARIMAI
Tautos fondo nariai, susirin
kę į 23-iąjį Tautos fondo me
tinį susirinkimą
Kultūros
židinyje, Brooklyn, NY, 1997
m. gegužės 3 d., su pasitenki
nimu mato, kad rinkimų Lie
tuvoje rezultatai
teigiami.
Mažas balsavusiųjų skaičius
taip pat sako, kad Lietuvos
žmonės nėra įsisąmoninę ak
tyvaus
dalyvavimo
politi
niame gyvenime svarbos. Dėl
to demokratijos puoselėjimas
Lietuvoje lieka ir toliau pa
grindiniu Tautos fondo už
daviniu. Iš kitos pusės, susi
rinkimo dalyviai su rūpesčiu
mato nepaliaujamą grėsmę iš
buvusių okupantų pusės n e
tik demokratijai Lietuvoje, bet
ir pačios valstybės nepriklau
somybės išlaikymui.

pranešimų ir Lietuvos Tautos
fondo atstovybės pirmininko
paskaitos, įpareigoja Tautos
fondo tarybą:
1. Teikti paramą instituci
joms ir organizacijoms, kurios
ugdo visuomeninį sąmonin
gumą, tautinį susipratimą bei
pagrindines demokratijai pri
valomas laisves, įskaitant ir
laisvę nuo skurdo.;.
2. Teikti paramą Vilniaus
krašto nutautėjusių sričių mo
kykloms, koordinuojant ją su
kitų organizacijų veikla šioje
srityje, per Tautos fondo at
stovybę Lietuvoje.
3. Tęsti „Gyvosios istorijos"
darbo paramą.
4. Teikti paramą Lietuvos
užribiuose veikiančioms mo
kykloms, ypatingą" dėmesį ski
Todėl, susirinkimas, išklau riant Mažajai Lietuvai.
sęs Tautos fondo vadovybės
5. Remti A.P.P.L.E. ir kitų

Kitas dėmesio vertas pavo
jus yra, kad keičiama pati
NATO sąvoka. Henry Kissin
ger straipsnyje „Helsinki Fiasco" („The Washington Post",
1997
m. kovo 30 d.) teigia:
„Helsinkyje sudarytas planas
pastūmėja NATO nuo Sąjun
gos iki kolektyvinio saugumo
sistemos. Skirtumas tarp jų
didžiulis. Sąjunga įpareigoja
ginti tam tikrą teritoriją, o ko
lektyvinio saugumo sistema
(tokia kaip Jungtinės Tautos
ar Tautų Lyga) neapibrėžia
nei teritorijos, kurią ji gins,
nei kaip ji tą teritoriją gins". priimamos į NATO. Kol kas
Toliau H. Kissinger daro šią rezoliuciją remia mažas
išvadą: „Helsinkio ironija yra skaičius atstovų. Pavyzdžiui,
ta, kad atrodo, Rusija pradės kai patikrinome Michigan
dalyvauti
NATO
veikloje valstijoje, tai iki šiol rezoliu
anksčiau, nei naujosios narės, ciją iš penkiolikos atstovų yra
kurios bus priverstos laukti parėmę tik du. Tai mus labai
ratifikavimo".
sujaudino. JAV Lietuvių Ben
Lietuva, būdama pačiame druomenės Michigan apygar
šių pavojų centre, yra sudėjusi dos vardu pradėjome organi
visas savo saugumo viltis į zuoti asmenis,kurie nuvyktų
NATO. Ji turi būti priimama pas savo atstovus ir juos
pirmame rate, kartu su Lenki įtaigotų, nuneštų jiems šiuo
ja, Čekija, Vengrija. Mes, JAV klausimu literatūros. Saulius
lietuviai, negalime ramiai Anužis, energingas Lansing
žiūrėti į esamą padėtį, paga apylinkės pirmininkas, išsiun
liau turime apsispręsti: ar no tinėjo jaunimui laiškus, kvies
rime Lietuvai padėti, ar „tegul damas paskirti tik trejetą
tvarkosi pati Lietuvos val minučių laiko, skambinti savo
stybė". Esu įsitikinusi, kad atstovams ir prašyti paremti
dauguma mūsų lietuvijos nori „HCON, RES. 10". Ne vien tik
padėti, tik nėra gerai infor raginame skambinti. Prašome
muoti. Kongrese yra paduota rašyti laiškus. Geriausia, kad
atstovo Solomon rezoliucija, jie būtų originalūs ir rašyti
„House Concurrent Resolution ranka. Vienodo teksto laiškai,
10", kuri rekomenduoja, kad nėra efektyvūs, tačiau, jei kas
Estija, Latvija ir Lietuva būtų nesugeba savaip parašyti, ge
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rai ir tokie. Laiškus rašyti
Kongreso nariams, senato
riams ir prezidentui padėsime
per JAV LB XV tarybos rinki
mus gegužės 17 ir 18, 24 ir 25
savaitgaliais.
Mes puikiai žinome, kad
Jungtinių Amerikos Valstijų
balsas turi lemiamos reikš
mės, kurios valstybės ir kada
bus priimamos į NATO. Po ne
priklausomybės atstatymo ir

organizacijų veikla siekiančią
ugdyti dorovės ir demokratijos
idėjas jaunųjų tarpe per mo
kyklą, nes čia gludi demokra
tijai Lietuvoje ateitis.
6. Pirmoje eilėje skirti sti
pendijas tų mokslo sričių stu
dentams, kurios daugiausia
padeda Lietuvos ūkio. vadybos
tobulinimui ir teisėsaugos at
statymui, kartu pirmenybe
teikiant buvusių partizanų ir
tremtinių šeimų vaikams.
7. Pritaria sprendimui remti
organizacijas, kurios įtakoja
JAV-jų politiką, siekdamos
užtikrinti besąlyginės Lietu
vos nepriklausomybės išlaiky
mą, neperžengiant Tautos fon
do nuostatais nustatytų tokios
paramos ribų.
8. Kviečia visus lietuvius ir
toliau remti Tautos fondo
veiklą patarimais, aktyvia tal
ka, aukomis ir palikimais,
atkreipiant dėmesį į tai, kad
galima pasirinkti aukos tikslą
plačiose organizacijoms nusta
tytose ribose.
9. Skatina Tautos fondo va
dovybę ir žada savo talką sriprinant Tautos fondo veiklą
įtraukiant į jos narių tarpą vi
durinio amžiaus lietuvių vi
suomenės asmenis, bet neap
lenkiant ir amerikiečių, ku
riems artimi demokratijos ir
žmogaus laisvių reikalai Lie
tuvoje.
10. Dėkoja visiems Tautos j
fondo rėmėjams vienu ar kitu
būdu prisidėjusiems prie Tau
tos fondo veiklos.
11. Dėkoja: Tautos fondo ta
rybai ir valdybai bei abiejų
pirmininkams, revizijos komi
sijai, tarybos komisijų na
riams bei Tautos fondo teises
patarėjai dr. Mafijai Šveikauskienei už darbą ir pasiau
kojimą.

1991 metais JAV to atstaty
mo pripažinimo, o tai padarė
tik 36-tąja valstybe, mums, šio
krašto lietuviams, padėti Lie
tuvai įstoti į NATO turi būti
viena svarbiausių užduočių.
Turime kalbėti apie Lietuvai
gresiančius p a v " i«, kad pro
blemos nebūtų ignoruojamos
ir sprendžiamo- tik konflik
t a m s įsiliepsnojus. Kalining
• 1918 m. gruodžio 25 d.
rado - Koenigsbergo - Kara Vilniuje išleisti
pirmieji
liaučiaus j a u vien vardas įrodo nepriklausomos Lietuvos vai
padėties keblumą
stybės pašto ženklai.

Atėjo laikas pažvelgti į savo
nusiteikimus ir pagaliau atvi
rai atsakyti j klausimą: tai
kas gi mums iš tikrųjų svar
bu? Ne asmeniškai, nes kiek
vienas turime apsčiai reikalų,
įrašytų į pirmumų sąrašus:
bet visuomeniškai — juk ne
galime būti tik ..sau žmones",
jeigu bent kiek kreipiame dė
mesio į savo tautinę tapatybę
ir apskritai aplinką.
Šį savaitgalį prasidės rinki
mai j JAV Lietuvių Bendruois XV taryba. K r a š t o val
dyba, apygardos ir apylinkes
jau senokai pradėjo skelbti
kandidatų sąrašas ir raginti
visus LB narius balsuoti, ta
čiau susiduriame su visiška
apatija: „mes iš šalies stebė
sime, o paskui — pakritikuo
sime, kad ne tuos asmenis
išrinko..."
Šiais metais XV tarybos rin
kimai yra vienas iš dviejų la
bai svarbių įvykių lietuviš
kame bendruomeniniame gy
venime. Antrasis — Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės suva
žiavimas Vilniuje. Nežinia (o
gal kaip tik ..žinia"' dėl kokių
priežasčių
pradėjome
taip
skeptiškai žiūrėti į užsienio
lietuvių veiklą ir darbus, kad
numojame ranka i pagrindi
nius variklius, stūmusius mū
sų darbų bei išlikimo sveti
muose kraštuose vežimą tiek
dešimtmečių. Tiesa, PLB sei
mas apima visą lietuviją, kur
ji už tėvynės ribų begyventų,
be to, jis vyksta, kur ne visi
gali aktyviai dalyvauti, ste
bėti, pareikšti savo nuomonę
ar kaip kitaip jaustis to rengi
nio dalimi. Prisimenant kon
troversiją, kilusią dėl suma
nymo rengti PLB seimą Vil
niuje, ne visi ir šiandien pri
taria tai idėjai. Žinoma, per tą
laiką pasikeitė vyriausybė.partine sudėtis ir LDDP jau
nėra užėmusi visas svarbiau
sias valdžios vietas, tad dalis
tų priekaištų nebegalioja.

Bindokiene

svarbą
tvarkytis
Turbūt šiandien ir vaikui
aišku, ką reiškia nuolatiniai
Rusijos priekaištai ir grasini
mai dėl Baltijos valstybių gali
mo įjungimo į NATO. Kas
galėtų tikėti, kad tai butų
vakariečių pretekstas prie pat
Rusijos sienų įtvirtinti NATO
karines pajėgas ir kažkaip su
daryti grėsmę jos saugumui?
Maskvai visuomet buv- ir da
bar yra sunku atsisakyti pre
tenzijų į Baltijos valstybių te
ritoriją. Gali keistis valdovai
ir jų politinės pakraipos, bet
niekuomet nesikeitė imperia
listiniai kėslai
kaimyniniu
tautų atžvilgiu. Vargiai kuo
met ir pasikeis
Virš Estijos ir Latvijos gal
vos ant labai plonos virvutės
kabo etninių mažumų, t.y.
rusų kolonistų, skriaudimo,
rūpestis, o Lietuvai toks gali
mas kabutis
yra karinis
transportas j Karaliaučiaus
sritį ir išjos atgal į Rusiją. Te
reikėtų mažos kibirkštėlės,
kad iš tų rusenančių
prob
lemų įsiliepsnotu sunkiai už
gesinamas laužas.

JAV LB krašto vaidyba ir
kai kurios kitos organizacijos,
apjungiančios visus baltieėius.
deda daug pastangų, kad Lie
tuvos reikalai ir rūpesčiai
nebūtų užmiršti Vašingtone.
Juk iš jo pasigirsta spren
džiamieji balsai ne tik Ameri
kos vidaus, bet ir užsienio po
litikos klausimais. Kol Lietu
vos kandidatūra į NATO bus
pastumiama į antrinę vietą
tik del to. kad Maskva to nori.
tol mūsų tauta nesijaus saugi.
Amerikos lietuvių balsas čia
gali būti labai efektingas, kaip
yra buvęs praeityje. Dabartinė
LB Krašto valdyba yra jau a t 
likusi daug labai svarbiu
darbų, pažįsta Vašingtono po
litikos posūkius, turi gerus
ryšius su Kongreso bei Senato
atstovais, net ir su Baltaisiais
rūmais. Būtina, kad tie darbai
Tačiau mums.
gyvenan vystytųsi toliau. Atrodo, kad
tiems Jungtinėse Amerikos vienintele jiems kliūtis gali
Valstijose, vis dėlto svarbu būti mūsų visuomenes nariu
kreipti daug dėmesio į JAV apat^a. ypač XV tarybos rin
LB krašto bendruomenę ir jos kimų atžvilgiu.
valdomuosius organus, kuriu
žymi dalis yra taryba. Stipri
Laikas asmeniškumus ar
JAV Krašto Lietuvių Bendruo neigiamus nusistatymus kai
menė, galbūt šiandien labiau kurių JAV LB veikėjų at
kaip bet kuomet anksčiau po žvilgiu padėti į šalį ir žvelgti
Lietuvos
nepriklausomybės platesniu žvilgsniu: veiksmin
atstatymo, mums
ir mūsų ga, susipratusi JAV LB taryba
tautos gerovei reikalinga.
ir krašto valdyba šiuo kritišku
Lietuva, tiesa, yra atgavusi Lietuvai bei lietuviškumo išli
nepriklausomybę, bet pavojai kimui Amerikoje yra labai
dar toli gražu nepasibaigė ir svarbi. Peržvelgus kandidatu i
nepasibaigs tol. kol iš pa XV tarybą sąrašus, aišku, kad
grindų nepasikeis Maskvos žmonės, kurie juose įrašyti.
pažiūros į ka'myninių. ypač savo misiją supranta ir yra
Baltijos, valstybių neliečia tinkami ją vykdyti Balsuo
mumą, nepradės reikiamai kime ir leiskime jiems dirbti
gerbti jų teisę nepriklausomai Lietuvos bei visų mūsų labui.

negriebdavo nieko iš karto, bet palaukdavo kol tan.
— Ar nenukris? —- paklausė pro priemenės duris
pastebėjau, kad apie du avilius širšės juda. Dabar taip
laikas ateidavo, o tada tai jau imdavo. Tą žinojo ir
galvą iškišusi motina.
yra. Jeigu bitės apsigins, tai apsigins, o jeigu ne, tai ir
Severiukas.
užtat abu uodegas paspaude bindzinom į
Kai tėvas žandarus vaišino, ji niekada kartu
man pačiam bus ir po bičių ir po medum.
seklyčia.
Galvojom,
kad už tokį pokštą bus abiem iki
nesėdo.
Viską
sudėdavo
ant
stalo
ir
dingdavo.
Netoli.
Taip šnekėdamas tėvas vis pylė degtinės, vis
gyvo kaklo. įėjom Tėvas nužiūrėjo abu nuo galvos iki
Ką nors prasimanydavo čia pat kamaraitėje ar prie
užgerdinėjo savo stikliuką vos lūpomis tepaliesdamas,
kojų. Nors nesi.šypsojo. bet neatrodo ir labai piktas.
menėje, kad išgirstų tėvą, jeigu ko pritruktų.
o žandaras kiekvieną kartą išvertė ligi dugno ir dide
— Tai jau užaugot*1 — nei šį. nei tą paklausė.
— Velnias ruskio netrauks. — atsakė tas. Žinai.
liais kąsniais kando mamos ston • papjaustytą kumpį,
Nežinojau ką pasakyti. Visas gudrumas kažin kur
abu tos pačios giminės.
kurio ir mes patys tik labai retomis progomis tegaudadingo. Tylėjau. Tylėjo ir Severiukas.
Man širdis palengvėjo, kai tėvas viską taip gražiai
vom.
— Kad tokius darbus mokat susukti, tai jau
išraitė. Atrodė, kad jam net nerūpėjo iš kur tos širšės
Tupėjau susirietusi ant šalikrosnies ir laukiau,
turėtumėt būti bent jau gerokai paaugę, už tai ir kito
ir ko tie žandarai buvo. Mane tai net pagyr- kad
kada tėvas paklaus, ko jie tam avily ieškojo, bet jis to
kiems darbams jau galėtumėte tikti. — kiek patylėjęs
nė per pusę lūpų neužsiminė. Neužsiminė nė žandaras. mokėjau vaidinti nesuprantančią, ką jis sako. P" tokio
pridėjo. — Vakar malone mačiau tavo motiną. Ji gal
pagyrimo labai knietėjo pasakyti viską, kaip si; tom
Jis ištuštino butelį, užsidėjo kepurę, pabraukė ranka
voja, kad į piemenis tu jau būtum lyg ir per didelis. Ne
širšėm buvo, bet kai tėvas skubėjo į lauką pas tėvuką
man per galvą, už nosies timptelėjo.
su Kaziu bebaigiančius miežius ir nieko daugiau nek sykį ir aš taip buvau pagalvojęs Kai aną diena
— Kodėl tu jos rusiškai neišmokai. Pats gerai kal
pamačiau kiaulėm atolą sukantį, pagalvojau, kad jau
lausinėjo, neradau nė aš kaip šneką pradėti.
bi, o dukterį užmiršti. Kur ji dings su ta viena jūsų
galėtum prie lengvesnių darbu prišokti. Ir tėvukui
Paskum abi su mama nunešėm valgyti Kazys
kalba?
dėjosi nusiminęs, kad nebeteko progos žandaro kepore daug kur pagelbėti ealetum. O tu. — atsisuko j mane.
— Reikėtų, bet, kad vis to laiko nėra. Kai užaugs,
— botagą jau pakeli, — galėtum paskui karv< pasipuošti.
pati išmoks, — teisinosi tėvas.
Apie širšes ir apie žandarus niekas nebešnekėjo. kioti.
— Kai užaugs. Jums vis — kai užaugs. O pamaty
Ir daugiau ni"ko. Nė žodelio nei apie širšes, nei
tum Rusijoj: tokio amžiaus vaikai jau kaip seniai
Nebuvo nė kada. Ligi pusdienio miežiai buvo nupjauti.
apie
avilį. Severiukas nieko. Kaip stovėjo, taip ir :
rusiškai šneka.
sukočioti ir sustatyti, o aš net du krepšius varpu pri
liko.
tik išsišiepė nuo vienos ausies ligi kitos, bei aš
Nuo butelio jam kojos jau buvo suminkštėjusios ir
rinkau.
nebeišlaikiau:
ir pašokau aukštyn ir suklykau, kad aš
liežuvis nebe į tą pusę linko, kad ne viską ir suprasti
!'•> vakarienės Severiuką ir mane tėvas pasišaukė į
jau
piemenė.
bebuvo galima, tai tėvas už alkūnės prilaikydamas
seklyčią.
išvedė į kiemą, už užpakalio kilstelėjo, kad lengviau
— Dabar gausit, — einantiems per priemenę
i riiis d a u g i a u '
apžergtų arklį ir paleido.
šnipštelėjo Marcelė.
Arklys tuoj pašoko į ristelę ir nukaukšėjo gatve.
Žinnian kad ersneim Tėvas iau buvo toks: niekada
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ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS APYGARDOS
SUVAŽIAVIMO

BB
REAL ESTATE

Balandžio 26 d. visi skubėjo
į „Saulėtų kalnelių"' lietuvių
telkinį, kuriame vyko dvi die
nas trukęs suvažiavimas.
Punktualiai 9 vai. prasidėjo
registracija, o 9:30 — suva
žiavimo pradžia. Suvažiavi
mas vyko parapijos salėje.
LB Floridos apygardos pir
mininkas L. Siemaška. pradė.'damas suvažiavimą, pasveiki"no suvažiavimo dalyvius, apy
linkių atstovus, Tarybos na
rius, palinkėjo sėkmingo ir
našaus
darbo
sprendžiant
Bendruomenei svarbius užda
vinius. Šeimininkė. LB Sunny
Hills apyl. pirmininkė L. Siemaškienė. pasveikinusi suva
žiavimą taip pat linkėjo šiame
gražiame lietuvių telkinyje
sėkmingo darbo ir geros nuo
taikos.
Invokaciją ir mirusiųjų bendruomenininkų
prisiminimą
atliko kun. Matas Čyvas. Mal
doje prašė Aukščiausiojo pa
laimos Bendruomenes darbus
dirbantiems, sėkmės spren
dimuose ir vieningo darbo
šioje svarbioje organizacijoje.
Perskaitė sąrašą
mirusiųjų.
kurių atminimas pagerbtas
malda ir susikaupimo minute.
Darbotvarkė buvo priimta,
kaip pasiūlyta. į prezidiumą
pirmininkas L. Siemaška pak
vietė LB apylinkių pirminin
kus ir Tarybos narius: J. Paškų, V. Meiluvienę. V. Šaičiūną. L. Savaitienę. A. Karnių.
M. Šilkaitį, Pr. Zunde, V.
Bagdonienę. Suvažiavimui abi
dienas pirmininkavo apygar
dos pirmininkas L. Siemaška.
Sekretorė — L. Kinienė.
Spaudos atstovai: — Jurgis
Janušaitis, St. Vaškys ir J.
Savaitis.
Nutarimų komisijon pak
viesti: A. Karnius. A. Kamie
ne. M. Šilkaitis, Pr. Zunde. D.
Siemaškienė.
Sudarius komisijas, prasi
dėjo suvažiavimo sveikinimai.
Gaila, kad tebuvo tik vienas
— tai pulk. A. Garsio. šiuo
metu dirbančio Lietuvoje. Jis
taip pat linkėjo suvažiavimui
sėkmės ir dėmesio Lietuvai.
Praėjusių metų suvažiavimo
protokolas buvo išsiuntinėtas
atstovams, taigi negaišta laiko
ir jis neskaitytas, bet priimtas
visiems garsiai paplojus.
Įdomi suvažiavimo dalis —
LB apylinkių valdybų prane
šimai. Auksinio Kranto apyl.
pranešimą perskaitė pirmi
ninkas L. Siemaška; Daytona
Beach — pirmininkas Min
daugas Petrikas: Palm Boach
— V. Šalčiūnas: St. Petersburgo — Vida Meiluvienę; Sunny

Hills — Jurgis Savaitis. Klau
sant pranešimų susidarė įspū
dis: visi pranešimai gana
kruopščiai paruošti, išsakan
tys apylinkių metinę veikla.
Apylinkės dirbo gerai. Ruoštįvairių švenčių
minėjimus,
koncertus,
pabendravimus,
popietes, dalyvavo politinės
veiklos akcijoje, rūpinosi kul
t ū r i n e veikla ir LB apylinkės
telkiniuose atliko svarbių dar
bų. Iš pranešimų matyti, kad
Floridos vyr. amžiaus žmonės
d a r nepavargę, dar judrūs, sa
vuose telkiniuose palaiko gy
vą, šakotą ir visokeriopą veik
lą, o valdybos posėdžiauja,
vykdo vajus, telkia įvairiems
tikslams ir progoms lėšas, ne
tik LB tikslams, bet ir poli
tinėms partijoms bei įvai
riems fondams. Pranešimuose
s u m i n ė t a tikrai daug gražių
darbų, tačiau t r u m p a m e re
portaže neįmanoma jų deta
liai išvardinti. Pažymėtina, kad
ir apylinkių ižduose d a r yra
gražios sumos dolerių.
Apygardos valdybos prane
šimus atliko: pirmininkas L.
Siemaška,
pažymėjęs,
kad
buvo glaudus su apylinkėmis
bendradarbiavimas, su naujai
iš Lietuvos atvykusiais sun
kiai susikalbama (tai kelia
rūpesčių J. Įvertino LB veiklą
Floridoje teigiamai, prisiminė
globą vaikučių su negaliomis,
nuopelnus toje srityje Vidos
Meiluvienės. jai
padėkojo.
P a s i s a k ė ir dėl ruošiamo A.
Armalio leidinio, tam reikalui
stoką lėšų. Iždo pranešimą at
liko L. .Kinienė, Kontrolės
aktą perskaitė J. Gerdvilienė.
Ižde t u r i m e pinigų, knygos
vedamos tvarkingai ir doku
mentai pateisina išlaidas. Tie
sa, Vida Meiluvienę atliko iš
samų pranešimą ir piniginę
apyskaitą apie sutelktas lėšas
gydant ir globojant iš Lietu
vos sunkių negalių ištiktus
Lietuvos vaikučius. Po prane
šimų vyko pasisakymai, dis
kusijos, kuriose ypač aktyviai
dalyvavo A. Kamiene. B. Kožicienė. A. Karnius. Vida Mei
luvienę. Birutė Preikštienė.
M. Šilkaitis ir kiti.
Po Floridos LB apylinkių
bei Apygardos valdybos pra
nešimų
vyko pasisakymai.
Plačiau paliestas A. Armalio
paruošto socialiniais klausi
mais leidinio išleidimas. Nuo
monės įvairavo. Vieni teigė,
kad tokio leidinio nereikėtų,
nes JDrauge" kas savaitę rašo
ma socialiniais klausimais.
Kiti mano. kad praverstų toks
leidinys specifiškai
skirtas
Floridos lietuviams. Neturima
leidiniui išleisti ir lėšų. Vis
tiek dauguma pasisakė, kad
leidinys leistinas. Lėšų tam
reikalui reikėtų prašyti iš
įvairių fondų, organizacijų, ne
vien tuštinti bendruomenininku kišenes. Taigi leidinys
bus leidžiamas, lėšos telkia
mos įvairiais būdais. Vienas
įdomesnių pasiūlymų buvo
1998 m. pavasrį St Petersburge suruošti Floridos lietu
vių dienas, su meninėmis ir
kultūrinėmis
programomis,
pasirodytų veikiantys chorai,
tautinių šokių šokėjų grupes,
poezijos vakaras ir kiti kul
tūriniai renginiai. Tam suva
žiavimas pritarė, o Floridos
lietuvių dienas organizuoti
sutiko darbščioji LB Tarybos
n a r e Angelė Kamiene, pade
d a n t M. Šilkaičiu. Data bus
nustatyta
vėliau. Gilesnių
minčių
apie Floridos LB
veiklą ateityje nebuvo pa
reikšta. Tai priklausys nuo
apylinkių valdybų sumanu-

GREIT
PARDUODA

^

ft

JURGIS JANX'ŠAITIS
1997 m. balandžio 26-27 d.
Sunny Hills, FL, vyko JAV
Lietuvių Bendruomenės Flori
dos apygardos metinis suva
žiavimas. Suvažiavimui dar
botvarkę paruošė apygardos
valdyba, vadovaujama Liutavaro A. Siemaškos. o suva
žiavimą globojo ir renginiais
rūpinosi gana darbšti Sunny
Hills Lietuvių Bendruomenes
apylinkes valdyba, vadovauja
ma L. Savaitienės.
Suvažiavimo išvakarėse, ba
landžio 25-tąją
pavakaryje,
Holiday Inn viešbutyje (esan
čiame 18 mylių nuo Sunny
Hills- pasigirdo iš visų tolimų
apylinkių suvažiavusių atsto
vų klegėjimas, sveikinimasis,
o vakare, viešbučio svečių
kambaryje, vyko svečių susi
pažinimas ir pabendravimas.
Gardūs užkandžiai, vynas,
gera nuotaika, nemažas būrys
atvykusiųjų atstovų ženklino,
kad ir suvažiavimas bus sėk
mingas.

REAL ESTATE

REALMART II, Ine
6602 S. Pulaski Rd.
C h k a j o j l 60629

šT^ RE/
RE/MAX
REALTORS
(773) 586-5959
(708)425-7161

BALYS BUDRAITIS

Broker A s s o c i a t e
atamauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose Suinteresuoti
skambinkite
BUDRAIČIUI
p

Bus. 773-S8S-6100
Fax 773-5*5-3997

Jur.o Beach, FL. „Dainos" choras, atlikęs pn gramą, no Vasario 16-tos m;
Irena Manomaitienė ir chorui akompanavęs muz. liti ias Stukas.

mo. darbštumo, o darbų plotai
diceli.
Pasibaigus diskusijoms, 45
minučių pertrauka. Suvažiavimas persikėle į Commumty
Center, kur laukė šeimininkų
skoningai paruošti priešpie
čiai. Po jų — vėl į darbą.
Klausėmės JAV Krašto Val
dybos Ekonominių Reikalų
Tarybos pirmininko Algio Rimo paskaitos, tema: „Amerikes Lietuvių Bendruomenės
parama įgyvendinti Lietuvos
politinius ir ekonominius sie
kius"'. Paskaita plačios apim
ties, apie Lietuvos politinę,
ekonominę padėtį ir LB užda
vinius.
Su prelegentu supažindino
Apygardos pirmininkas L. A.
Siemaška. Algis Rimas, diplomatas, dirbantis Washingtone, uolus bendruomenininkas. aukšto išsilavinimo, gerai
pažįstantis ir Lietuvos reikalus.
Politinės Lietuvos problemos dabar — įstojimas į Europos sąjungą ir NATO. Šioje
srityje turi didelį vaidmenį

suvaidinti ir Amerikos lietuviai, jų organizacijos; ALTa
įtaigodamas JAV Kongreso,
Senato nar. ^s ir politikus
remti Lietuves pastangas įstoti į minėtas organizacijas.
Ambasada negali kištis į šį
reikalą, nes ji atstovaujanti
svetimai valstybei.
JAV LB gali efektingai pri
sidėti prie Lietuvos vidaus
politikos patarimais, demokratijos ugdymu, aktyviai dirbdami Lietu\ ;S ministerijose
ar organizacijose. Tą darbą
jau bando atlikti JAV LB ir
Lietuvos S-rimo sudaryto.;!
komisija. JAV LB įstaiga Washingtone, karios išlaikymas
pareikalauja arti 45,000 dol.
ir daugiau, yra būtina, nes jos
vadovė sudaro ryšius Lietuvos
valdžios žmc/.ems susitikti su
JAV senatoriais, Kongreso
nariais ir ne" prezidentu. Be
to, įstaigos vedėja nuolatos
palaiko ryžius su JAV valdžios žmonėr.is ir informuoja
apie L i e t u v o problemas. Tai
didele talka .r mūsų kitiems
veiksniams, -taip ALTai. Vy-

i-horo vadove

čiams ir kt. Kalbėtojas vaiz
džiai aptarė Lietuvos vidaus
problemas
—
ekonomiką,
energetiką, socialinius vargus
ir siūlė toms problemoms
spręsti
būdus.
Nepamiršo
verslininkų, V. Adamkaus —
gamtosaugininko įnašo. Lietu
vai būtų naudinga įsileisti iš
užsienio lietuvių tarpo ir in
vestuotojų. Kalbėtojas palietė
ir daug naudingų Lietuvai
padėti reikalų, tai, esą, galėtų
efektyviai atlikti ir JAV LB
talka.
(Bus daugiau)
• Lietuvos b a n k a s išleido į
apyvartą 50 litų nominalo pro
gine monetą, skirtą karaimų
ir totorių 600-osiomis įsi
kūrimo Lietuvoje metinėms.
Jos autorius — skulptorius V.
Vildžiūnas. Nukaldinta 3,000
vienetų šių monetų. Tiražas
gaii būti padidintas iki 5,000
vienetų. Monetos pardavimo
kaina iki metų pabaigos — 80
litų. (LRj
• Ilgiausias lietuviškas žo
dis — nebeprisikiškiakopustlapiaudavome — 33 raidžių.

RIMAS L. STANKUS
•
•
•
•

P»9W 773-30*0307

MISCELLANEOUS

MISCELLANEOUS

ELEKTROS
(VEDIMA)—PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MASINAS, ŠALDYTUVUS.
ŠILDYMO SISTEMAS.
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
3208 1/2 W««t 9 5 * Street
Tel. (708) 424-8654
(773)581-8654

Kosmetologe gali išvalyti
veidą ir patarti veido
priežiūros srityje.
Tei. 630-910-7438

Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas vaitui
Perkame ir parduodame namus
Pensininkams nuolaida

H.Deckys

Tel. 773-585-6624

DojfaitUB vyriikfe (nerūko, negeria)

dažo iš vidaus ir lauko.
Valo rūsius, tvarko kiemus.
Gali gyventi kartu ir prižiūrėti ligonį.
Puikios rekomendacijos
Tol. 7 7 3 - 9 1 8 - 0 3 1 5

"TĖVO VASARA
Antanina

Garmutė

Autorė gyvu ir sklandžiu pasakojimo stiliumi atskleidžia
pirmoje tos knygos dalyje „Amžinųjų didvyrių keliu" gyvenimus
tų žmonių, kurie išėjo ginti savo mylimą kraštą. Antroje dalyje
,,Už gimtinės slenksčio" partizanų grupės „šilas" apsilankymo
įspūdžiai JAV ir Kanadoje. Kiti aprašymai vaizduoja skaudų
Karaliaučiaus srities likimą. Garmutė tiksliai pristato ir
atskleidžia dabarties karčią Lietuvos gyvenimo tiesą, pasakoja
apie jos pačios išgyvenimus, rašo apie laisvai vaikščiojančius
genocido vykdytojus, kurie priešui yra pardavę garbe ir sąžinę.
Autorė tiki ateitimi, naujos kartos žmonėmis, kurie išves tautą iš
komunistinės dykynės.
" """
Kaunas „Aušra", 1996 m. (288 psi.)
Kaina su persiuntimu JAV • $12~2S
Illinois valstijos gyv. prideda $0.88 "Sales Tax"

MOLD MAKING
Leading manufacturer ot precision injection molds is seeking
the fdlovvtng qualified, experienced iridtviduals:
" E D . I 1 OPERATOR
- p n M TRAJNEE
M
MANU AL A NC LATHE OPERATOR
-MACHMST
** LEAD MOLD MAKER
Our toolrooms are bright, clean. smoke-free. well ventilated and A/C
wrth modem, up to date equipmertt. We ofler competitrve wages,
exellent benefit pkg.. (10 pd. holidays, vacation. prof'rt sharing. 401K plan.
sec.125 med & dep care exp. plan, heattti ins., etc.J and overtime.
COMMAND OF THE ENGLISH LANGUAGE A MUŠT. Please contact:
N O R T H W E S T E R N TOOL & DIE
3445 W. Howard SL
Skokie, Tel. 847-677-9280

m

375 Renner Drlve
Elgin, Tel. 847-697-2030
E.O.E. PRINCIPALS ONLY

TRANSPAK
Knygos
siunčiamos
Jūsų
pasirinktai
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą,
0.59 sv., minimumas $25.00.
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO,
komercinės siuntos.
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas.
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava,
malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai,
razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas,
aspirinas, vitaminai, 55 svarai.
$39.- šventinis - tirpi kava, malta kava, arbata, kakava,
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai,
aspirinas, vitaminai.
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai,
javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas,
sausainiai, saldainiai, vitaminai.
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27

ARTĖJANT JAV LB XV
TARYBOS RINKIMAMS

LAIŠKAI
P a s t a b a . Ginčai tarp kata
likiškos spaudos redaktorių ir
palaikančių vienų ar kitų
pusę, atrodo, vis nesibaigia.
„Draugas" stengėsi į juos
neįsivelti ir po „Dienovidžio"
red. A. Žemaitytės laiško už
darėme diskusijas, bet, deja...
Reikia suteikti progą pasisa
kyti ir „XXI amžiaus" redakto
riui,
tad spausdiname jo
laišką, nors jis j šį skyrių ir
yra daug per ilgas. Redakcija.
PASISAKO „XXI
AMŽIAUS"
REDAKTORIUS
Balandžio 30 dieną palaido
jome Ritą Cibulskaitę, ra
šiusią „XXI amžiui" kultū
rinėmis temomis. Ji savo valia
pasitraukė iš gyvenimo ba
landžio 28 dieną, tą dieną, kai
„XXI amžiaus" redaktoriui bu
vo pažadėjusi atnešti įrašytą
su vienu kultūros darbuotoju
interviu ir pasikalbėti apie
galimybes pereiti į „XXI am
žių" etatine darbuotoja. Rita
norėjo palikti ankstesnį darbą
ir atsidėti žurnalistiniam dar
bui. Tačiau pasiūlytos sąlygos
(dėl atlyginimo) jos nedžiu
gino — ji matė mūsų varganą
padėtį ir savo beviltišką atei
tį, ir pasirinko nebūtį...
Tą dieną, kai žuvo Rita,
„XXI
amžiaus"
redakcija
laukė vieno sprendimo — iki
balandžio 28 dienos Spaudos,
radijo ir televizijos rėmimo fo' das turėjo duoti atsakymą Lie
tuvos Seimo Švietimo, mokslo
ir kultūros komitetui dėl šio
fondo galimybių surasti lėšų
paremti kai kuriuos leidinius,
kurie dėl šio fondo negavo
valstybės paramos. Seimo ko
mitetas pareikalavo iš fondo
tarybos tą padaryti, atsi
žvelgdamas į daugybę protes
to laiškų, gautų iš „XXI am
žiaus" ir „Kregždutės" skai
tytojų.
Deja, mes žinojom, kad ir šį
kartą fondas, nepaklusdamas
Seimo komiteto raginimui, jo
kios paramos „XXI amžiui"
neskirs.
Skaitytojams reikia išsa
miau paaiškinti, kas dėjosi
aplink
minėtą
Spaudos
rėmimo fondą. 1996 metų vi
duryje, dar valdant LDDP,
buvo priimtas Visuomenės in
formavimo įstatymas, pagal
kurį turėjo būti sukurtas
Spaudos rėmimo fondas. Nors
ir su nauja pataisa, priimta
1997 m. sausio 23 d., įsta
tymas turėjo tam tikrų neto
bulumų (ką ir parodė ateitis),
tačiau ir juo galima buvo ge
rai naudotis, jeigu viskas
būtų daroma sąžiningai. Jstatyme sakoma (str. 17), kad
„valstybė remia viešosios in
formacijos rengėjų (t.y. leidi
nių redakcijų) kultūrinę, švie
čiamąją veiklą pagal pateiktas
programas". Suformuotas fon
do tarybos (į ją, beje, kaip kū
rybinių organizacijų deleguoti
atstovai, kažkokiu būdu pate
ko kai kurių leidinių redakto
riai), paskelbė konkursą para
mai gauti (nors įstatyme sa
koma, kad „valstybės subsidi
jos... teikiamos be išankstinių
sąlygų"). Vasario 25 dieną fon
do taryba priėmė sprendimą,
kam ir kokio dydžio parama
paskirta. Iš spaudai remti
skirtų dviejų milijonų litų be
veik milijoną gavo du savai
traščiai — „Dienovidis" ir „7
meno dienos" (po 260,000 litų,
t.y.
65,000
dolerių)
bei
žurnalas
„Metai" (290,000
litų). Likutis teko maždaug
30 kitų leidinių, o likusieji
paramos prašę leidiniai (apie
50) negavo nieko. Tarp žy
mesnių leidinių, negavusių
paramos.
buvo
katalikiški
kultūriniai laikraščiai „XXI
amžius" ir ..Kregždute'" 'pas
tarasis skirtas vaikams).

Mums tuoj pat tapo žinoma,
kokiomis aplinkybėmis „XXI
amžius" ir „Kregždutė" neteko
šios paramos (nors pagal
mūsų projektų pigumą, t.y
mažą sąmatos dydį, kaip
vieną iš svarbiausių konkurso
kriterijų, parama neturėjo bū
ti atsakyta) — tai buvo kai
kurių fondo tarybos narių
pasipriešinimas ir nenoras
remti šiuos katalikiškus laik
raščius.
Savo straipsnyje „Būti ver
tu" („Draugas", 1997.04 04'
„Dienovidžio" redaktore A.
Žemaitytė stengėsi
įtikinti
išeiviją, kad fondo sprendi
mams ji neturėjo jokios įtakos.
Straipsnelio pradžioje, pa
reiškusi
nepasitenkinimą
kun. dr. K. Trimako ir kitų
išeivijos žmonių, morališkai
parėmusių „XXI amžių", min
timis, iškart pereina į puo
limą: tvirtina,
kad
„XXI
amžiaus" redaktorius „įžei
dinėjo ir šmeižė" „Dieno
vidžio"
redaktorę „vien dėl
to" kad ši „turėjo nelaimės"
priklausyti Spaudos rėmimo
fondo tarybai, kurią sudaran
tys 13 narių sprendimus prii
ma „tik kolegaliai — balsavi
mu". Čia iškart reikia at
kreipti dėmesį, kad tvirtini
mas apie kolegialumą, t.y.
balsavimą, yra netiesa: net
paskutinįjį fondo dokumentą
— atsakymą Seimo Švietimo
komitetui fondo tarybos pir
mininkas V. Gontis pasirašė,
kiek žinoma, nesušaukęs jo
kio posėdžio. Savo
straips
nelyje A. Žemaitytė labai kuk
linasi, rašydama, kad ji ne
daro ir negali daryti įtakos
fondo sprendimams. A. Že
maitytė nėra eilinė fondo
tarybos narėj i yra fondo pe
riodinės spaudos komisijos
pirmininkė.

Mūsų JAV Lietuvių Bend
ruomenės apygardoje yra pen
ki kandidatai į XV tarybą, ir
mes galima balsuoti už visus
penkis. Kodėl man balsuoti.
Visi penki bus išrinkti neprik
lausomai nuo to, kiek bus
mūsų apygardoje balsuojan
čių, ar ne??"
Tai yra klaidinga išvada.
JAV LB XV tarybos rinkimai
vyks gegužės dviejų savaitga
lių laikotarpiu, 17, 18, 24 ir 25
d J u n g t i n ė s Amerikos Valsti
jom yra padalintos į trylika
JAV LB rinkiminių apygardų
ir rajonų, kiekvieną su atskiru
kandidatų sąrašu. Iš viso yra
79 kandidatai į XV tarybą, į
kurią bus išrinkta 60 atstovų.
Atskirose apygardose išrinktų
atstovų skaičius (iš tų 60-ties)
į Tarybą bus nustatomas pro
porcingai pagal apygardoje
balsavusiųjų
skaičių, kuris
bus n u s t a t y t a s , palyginus su
visų JAV LB apygardose ir
rinkimų
rajonuose balsavu
siųjų skaičiumi.

Bertų alėja Zapyškio kapinėse.

švietėjiški. Pavyzdžiui, „Sa
vaitraščio 'Dienovidis' rengi
mas spaudai ir leidyba", „'7
meno dienų' leidyba", „Lite
ratūros ir eseistikos žurnalo
'Metai' leidyba", t.y. visų šių
leidinių projektų esmė — tų
leidinių, techninis parengi
mas ir išleidimas. Tokie pro
jektai, sprendžiant pagal jų
pavadinimus, neatspindi kultūrinės-šviečamosios progra
mos. Be to. kyla klausimas,
kaip
tokiuose
projektuose
galėjo atsispindėti fondo tary
bos „Lietuvos aide"' minimas
„naujų idėjų (technologinių!
įtvirtinimas", koks juose nu
rodomas, anot fondo tarybos,
A Žemaitytė tvirtina, kad „tikslus informacijos skleidi
„XXI amžius" (be abejo, jo re mo mechanizmas"'.
daktorius!) yra apsimelavęs,
JOCĮ amžius" projekto pa
jog laikrštis priklauso Lietu
vių Katalikų Mokslo Akade vadinime buvo įrašyta, kad
mijai (LKMA). Deja, „Die leidžiamas „vienas savaitės
novidžio" redaktorės liūde numeris (4 spaudos lankų
siui, turime visus steigimo ir apimties) kultūros ir švietimo
registravimo
dokumentus, klausimais platesniam skaity
kad LKMA yra ir laikraščio tojų ratui, siekiant skleisti
„XXI amžius", ir įmonės JOCĮ krikščioniškosios kultūros prin
amžius" steigėja (dokumentų cipus pokomunistinėje Lie
kopijos nusiųstos į „Draugo" tuvos visuomenėje". Gal toks
redakciją). Ir net jei tai neigtų projekto apibūdinimas ir nep
ir labai įtakingi Akademijos atiko kai kuriems fondo tary
žmonės (tikriausiai, paveikti bos nariams, neatsikračiusovietinio
mąstymo
pačios A. Žemaitytės), tos juri siems
stereotipų
?
Minėtame
fondo
dinės priklausomybės mums
tarybos
aiškinime
tvirtinama,
ir labai norint nebus taip
lengva atsisakyti, nors ta kad JOCĮ amžius" projektui
prieklausomybė, reikia pri „nepasiruošė kūrybiškai", nors
sukaupę
kūrybines
pažinti, yra tikras anachro mes,
nizmas. Be abejo, „XXI am jėgas, gaudami menkus atly
žius" nepriklauso Lietuvos ginimus, jau realiai leidžiame
Vyskupų
konferencijai,
ir kultūrinį (trečiadienio) nu
merį. Ir kodėl fondo taryba
todėl ši negali remti mus fi pareiškia, kad JOCĮ amžiui",
nansiškai. Tačiau A. Žemai „prašiusiam" paramos įran
negalėjo būti
tytės teiginys, kad Vyskupų gai, ta parama
0
suteikta
Pirma,
į projekto
konferencija JOCĮ amžiaus"
nerems, „kol nebus pakeistas sąmatą įrangos daliai ne
jo statusas, o gal net toks kon prašėme, nes jos verte (12
fliktiškas redaktorius", yra tūkst. litų) neįėjo į tą pusę
grubaus spaudimo ir kišimosi išlaidų sumos sudarančią pra
į kito laikraščio vidaus reika šomą paramą (t.y. vietoje pa
skaičiuotų 340 tūkst. litų
lus pavyzdys.
prašėme tik 170 tūkst. litų).
Fondo
taryba
„Lietuvos
Trečia, žinome, kad kitiems
aide"
išspausdino
savo
leidiniams buvo suteikta pa
paaiškinimą („Konkursui pa
rama ir įrangai įsigyti.
sibaigus. Ką parėmė ir ko ne
parėmė Lietuvos spaudos, ra
Fondo tarybos vardu rašo
dijo ir televizijos rėmimo muose pasiaiškinimo raštuose
fondas", „Lietuvos
aidas", Lietuvių
Kataliku
Mokslo
1997.03.22). Jame teigiama, akademijai ir Lietuvos Vysku
kad JOCĮ amžiaus" pateikta pų konferencijai fondo tarybos
„kultūros švietėjiška progra pirmininkas V. Gontis nuro
ma yra nekonkreti, suformuo dinėja, kad .XXI amžius" ir
ta bendromis frazėmis. Tai tik „Kregždute" pasižymi ..bažny
reikalavimas remti laikraščio tine" specifika, kuri. be to. yra
leidimą. Fondas (...) neskiria labai žemos kokybės. Nejaugi
lėšų leidinių apimties, peri katalikiškas laikraštis, rašy
odiškumo didinimui (...) bei damas katalikams rūpimais
įrangos įsigijimui".
klausimais, turėtų remtis ne
Savo atsakyme mes atkrei katalikiškų pasaulio agentūrų
pėme dėmesį į tai, kad ir kitų pranešimais, bet antiknkšleidinių projektai, bent pagal čioniškais šaltiniais?
pavadinimus, negali būti api
Nors fondo taryba įtikinėja,
būdinami, kaip kultūriniai ir kad viskas buvo daroma pagal

Kaip pavyzdį, sakykim, kad
JAV LB XV tarybos rinki
muose per visas JAV Lietuvių
Bendruomenės apygardas bal
.Nuotr B. Kroniem-s
savo 6,000 žmonių. Tada, pa
dalinus tą skaičių iš 60 gau
Visuomenės informavimo įsta sime, kad iš kiekvieno 100
tymą, tačiau savo subjektyviu balsuojančių, apygarda gali
sprendimu pažeidė jį. Jsta- siųsti po vieną atstovą į XV ta
tymo 16 straipsnio 2 punktas rybą. Toliau sakykim, kad vie
pabrėžia: „Valstybe sudaro noje apygardoje yra penki
vienodas ekonomines ir tech kandidatai ir leidžiama bal
nines sąlygas viešosios infor suoti už 5 kandidatus. Ar jie
macijos rengėjų ir platintojų visi bus automatiškai išrinkti,
(išskyrus smurtinio bei eroti nepriklausomai nuo to, kiek
nio pobūdžio produkcijos ga žmonių už juos balsuos: Ne
mintojus) lygiateisei konku būtinai! Jeigu toje apygardoje
rencijai".
Suteikdama iš viso būtų tik 300 balsuo
vieniems
laikraščiams jančių, tai iš tos apygardos
didžiulę paramą, o kitiems tiktai trys kandidatai iš pen
neduodama nieko, fondo tary kių taps tarybos nariais. Už
ba pažeidė konkurencijos ly- kiek kandidatų leidžiama bal
giateisišku-mą kitų panašios suoti pagal balsavimo kor
paramos negavusių laikraščių teles, praktiškai neturi įtakos
atžvil-giu. Paskelbusi kon į apygardoje išrinktų atstovų
kursą, kurio kriterijai nebuvo skaičių, o balsuojančių skai
aiškiai
svformuluoti
(tą čius turi.
pabrėžia ir Seimo Švietimo,
Todėl yra labai svarbu, kad
mokslo ir kultūros komitetas),
kuo
daugiau asmenų dalyvau
fondo taryba
pažeidė
ir
įstatymo 17 straipsnį, kad val tų rinkimuose! Apylinkių rin
stybės subsidijos teikiamos be kimų komisijos turėtų stengtis
išankstinių sąlygų, pateikus, plačiai reklamuoti rinkimų
kaip rodo tas pats 17 straip vietas ir laiką savo apylin
snis, viešo-sios
informacijos kėse. Nuo bendro apygardoje
rengėjų,
kultūrinę- balsuojančių skaičiaus prik
lausys, kiek kiekviena apygar
šviečiamają programą.
da išrinks savo atstovų į XV
Jstatymu sukurto fondo atsi tarybą. Šiuo atžvilgiu apygar
sakymas suteikti paramą iš dos konkuruoja tarp savęs.
valstybės biudžeto
pastatė
Rinkimai vyksta apylinkių
JOCĮ amžių' į labai sunkią
rėmuose. Apylinkių ir apy
padėtį. Mes tegalime mokėti
gardų rinkimų komisijos ir
tik minimalias algas savo dar
valdybos turėtų stengtis pa
buotojams, neatsiskaitome lai
siekti ir tuos, kurie gyvena to
ku su spaustuve 'ir todėl vos
liau nuo lietuviškų centrų.
ne kas savaitę grasinama nu
„Balsuoti yra kiekvieno pilna
traukti spausdinimą, ir ne tik
teisio ne jaunesnio kaip 18
JOCĮ amžiaus", bet ir „Kregž
metų amžiaus JAV gyve
dutės" bei „Žemaičių sau
nančio lietuvio tautinė parei
lutes"), o juo labiau negalime
ga ir garbė" — JAV LB įstatai
priimti naujų kūrybinių dar
ir taisyklės.
buotojų. Ketverius metus, val
Linkime geriausios sėkmės
dant LDDP. mes negalėjome
net svajoti apie jokią vals ir raginame gausaus dalyvavi
tybes paramą, bet kai „grupe mo JAV LB XV Tarybos rin
draugų" atima viltį normaliai kimuose.
G i n t a r a s P. Čepas,
dirbti ir prie naujos valdžios,
9
JAV LB XV Tarybos
ką tada daryti '
Vyriausios rinkimų
Edvardas Š i u g ž d a
komisijos pirm
JOCĮ amžiaus" redaktorius

Nj££

LIKTUV6Š
AVIACIJOM
MEMORIALO

skirto 1919-1940 m. Lietuvos Respublikos aviatorių
atminimui ir Karo aviacijos viršininko brigados generolo
mžmieraus Antano Gustaičio simbolinio kapo S.Dariaus
ir S.Girėno Kauno aerodrome statybai aukojo:
1000Lt Jo r as Senbcgas: 500Lt Kauno aviacijos gamykla:
100Lt Laura Mačiokaite: 50Lt Irena Gngiškyte.
$100: Regina Firontaite- Naoišiene. Jolanta GarolyteJanavičiene. Gen. T. Daukanto jūros šauliai, Jūrate Gustaityte- Evans. Laima Leonaityte-Zhobiene. Aga Rimiene. Šarūnas
ir Vida Rimai. Kęstutis Vaičius
$50: Olga ••' Vacys Numgaudat
$25: Benita Astaša't:ene. Povilas Karosas, Irena Ulpaite.
iki š m. gegužes i d Aviatorių memorialo proiektui suaukota
18.226 40Lt Prašome visus, gal'ofius prisidėt- pne minėtos statybos siųsti
vardinius čekius Kauno aviatorių vatku klubo vardu V.P««*c*ui, P.O. Box 256,
8«v»rty ShorM. IN. 46301
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A. t A.
LEONTINA BLAŽAITIENĖ
Ciblis
Gyveno Chicagoje, VYnghtvvood apylinkėje.
Mirė 1997 m. gegužes 10 d. savo namuose, Chicagoje, su
laukusi 94 metų.
Gimė Dvinske, Latvijoje. Lietuvoje gyveno Marijam
polėje. Amerikoje išgyveno 48 m.
Nuliūdę liko: duktė Laimute M. Tornau ir Varšuvoje se
sers anūke Teresa Mlodzianowska.
Velionė buvo našlė a.a. Vinco Blažaičio.
Velione pašarvota ketvirtadienį, gegužes 15 d. nuo 9 vai.
ryto iki 10 vai. ryto Petkus Marquette laidojimo namuose,
2533 VV. 71 St.
Iš laidojimo namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos
10:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už veliones sielą.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
atsilankyti laidojimo namuose ir dalyvauti šv. Mišiose.
Nuliūdę: duktė ir sesers anūkė.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus /' Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600.

A.fA.
SESUO BERNICE
BENDER BENDORIUS,
BUVUSI SES. ALICIA
Mūsų mylima Sesele mirė 1997 m. gegužes mėn. 9 d., su
laukusi 86 metų.
Į vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos, Chicago
Heights, IL.
Vienuolyne įžaduose išgyveno 67 metus.
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji gi
minės: svaines Josephine Bender ir Helen Bender.
Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W.
Marquette Rd., Chicago, pirmadienį, gegužės 12 d. 10 vai.
ryto.
Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno
koplyčioje pirmadieni, gegužės 12 d. 7 vai. vakaro.
Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse antradienį,
gegužės 13 d. 10 vai. ryto.
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už
Seselės sielą.
Šv. Kazimiero Seserys ir giminės.
Laidotuvių dir. Donald A. Petkus, tel. 1-800-994-7600.

A.tA.
IZIDORIUS RADZEVIČIUS
Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. gegužes 11 d . 10:30 vai. vakaro, sulaukęs
83 metų.
Gimė Lietuvoje. Marijampolėje. Amerikoje išgyveno 48
m.
Nuliūdę liko: žmona Anna Joteikaite, dukros: Irena Bullard, žentas Clark, Aldona Matulionienė, žentas Charles;
penki anūkai; dukterėčia Diana Baronaite ir kiti giminės Lie
tuvoje.
Velionis pašarvotas penktadieni, gegužes 16 d. nuo 2 iki
8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks gegužes 17 d., šeštadienį Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčia, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sieią. Po Mišių velionis bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti „Margučio" radijo progra
mai.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, dukros ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.fA.
ZIGMANTAS Ž I U P S N Y S
Praėjo skaudūs ir liūdni metai be mylimo Vyro. Tėvo.
Brolio ir Senelio.
Šv. Mišios už a.a. Zigmantą bus aukojamos sekmadieny
gegužės 18 d 9 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje. Po Mišių
— paminklo šventinimas Šv Kazimiero lietuvių kapinėse.
Maloniai prašome gimines ir draugus šiose Mišiose ir pa
minklo šventinime dalyvauti.
Liūdinti šeima

A.tA.
STEFANIJAI VIDUTIENEI
m i r u s , reiškiame gilią užuojautą jos sūnui RIČAR
DUI ir jo šeimai.
Bieliauskų

šeima

J
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Cicero a p y l i n k ė s LB val
Č i k a g o s s k a u t ų ir s k a u 
dyba
kviečia į pavasarinį pa
čių registracija šios vasaros
prie
cepelinų
stovyklai bus vykdoma šį šeš bendravimą
tadienį, gegužes 17 d., tuoj po pietų Šv. Antano parapijos
pamokų lituanistinėse mokyk salėje gegužes 18 d., sekmadi
lose: Jaunimo centre. Čika enį, tuoj po 11 vai. r. lietu
goje, ir Pasaulio lietuvių cen viškų Mišių. Valdyba prižada,
tre. Lemonte. Stovykla Rako kad visi bus skaniai pavaišinti
stovyklavietėje vyks liepos 12- ir smagiai kartu praleis popie
26 d. Jaunų šeimų ir vilkiukų tę. Tuo metu bus galima bal
stovykla bus vieną savaitę — suoti JAV LB XV tarybos rin
liepos 12 iki 19 d. Paštu regis kimuose.
truojantis, visi tiksliai užpil
dyti registracijos lapai ir sto
JAV LB Vidurio v a k a r ų
vyklos mokesčio čekiai, išra apygardos rinkimines komisi
šyti ..Lithuanian Scouts Asso- jos pirm. Irena M. Kirkuvienė
ciation"' vardu, siunčiami šiuo padarys pranešimą per Vid.
adresu: Vladas Žukauskas, vakarų apygardos
suvažia
806 Clinton Place. River Fo- vimą gegužės 17 d.. Pasaulio
rest. IL 60305. Informacijai lietuvių centro Bočių menėje.
Suvažiavimo pradžia — 10
tel. 708-771-8617.
vai. r. Visi kviečiami dalyvau
ti.
Ar n e p a v a r g o m e nuo nuo
latinio skubėjimo? Kad ne
Čikagos ir a p y l i n k i ų Ne
reikėtų per daug skubėti kalto Prasidėjimo M. Mari
namo virti pietų ir vėl bėgti į jos seselių rėmėjų metinis
kitus renginius, gegužės 18 d.. narių susirinkimas šaukiamas
12 vai., Pasaulio lietuvių cen birželio 1 d., sekmadienį; 8
tro renginių komitetas ruošia vai. r. bus Mišios Švč. M. Ma
pietus centro didžiojoje salėje. rijos Gimimo bažnyčioje už mi
Galėsite ramiai pavalgyti, pa rusius ir gyvus narius, o tuoj
bendrauti ir dar liks laiko ki po to salėje susirinkimas, val
tiems renginiams (ypač Nerin dybos pranešimas, pusryčiai,
gos Nekrašiūtės
koncertui laimėjimai ir kt. Bus taip pat
Jaunimo centre 3 vai. p.p. >. Iki renkama nauja valdyba. Malo
pasimatymo PLC salėje šį sek niai kviečiami visi nariai ir
madienį, gegužės 18 — per svečiai susirinkime dalyvauti.
pačias Sekmines!

Gegužės 15 d., ketvirta
dienį, 7 vai. vak.. ..Sek
lyčioje" vyks seminaras apie
naują imigracijos įstatymą:
kalbės ir į klausimus atsakys
Čikagos miesto advokatas,
imigracijos reikalų specialis
tas Diego Bonesatti. Seminare
dalyvaus ir į lietuvių kalbą
viską vers, adv. Algimantas
Kėželis. Taip pat dayvaus ir
Lietuvos gen. garbės konsulas
Čikagoje Vaclovas Kleiza. Visi
susidomėję. ypač neseniai į šį
kraštą atvykę, kviečiami semi
nare dalyvauti. Seminarą ren
gia JAV LB Socialinių reikalų
tarvba.
JAV LB XV tarybos rinki
mai Cicero apylinkėje vyks du
sekmadienius: gegužės 18 ir
25 d . nuo 9 vai. r. iki 2 vai.
p.p.. kaip praneša Cicero LB
apylinkės balsavim'! komisijos
pir.-i. Mindaugas
Baukus.
Gegužės 18 d. bus galima bal
suoti parapijos salėje pavasa
rinio pabendravimo ir ren
giamų pietų metu: gegužės 25
d. — mažojoje Šv. Antano pa
rapijos salėje (įėjimas iš loth
Str.;. Visi raginami balsuoti.

SKELBIMAI
x Kviečiame į V i l n i a u s
s t y g i n i o k v a r t e t o ir pianisto
Roko Zubovo koncertą. Lietu
vių Dailės muziejuje š.m. ge
gužes 18 d., sekmadienį, 1 vai.
P-P-

(sk)

x TRA.SSP.AK
praneša:
„Šiuo metu Lietuvoje bajo
rystes pripažinimo aktus yra
gavę 236 šalies gyventojai. Jų
laukia dar 400 legitimuotujų.
t.y. įrodžiusių savo kilmę iš
Lietuvos
Didžiosios
Kuni
gaikštystes, bajoru". P i n i g a i ,
s i u n t i n i a i ir k o m e r c i n ė s
siuntos i Lietuvą. Maisto siun
tiniai. TRANSPAK, 4545 W.
83 St., ( hicago, IL 60629.
:.•!. 77(-H:;W.]II.-,O.

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela
Dengiame ir taisome
v i s u rįjsiu s t o g u s
Tel 6 3 0 - 2 5 7 0 7 4 6
Skambinti po 6 v v

Brighton Parke JAV LB
XV tarybos rinkimai vyks sek
madieniais, gegužės 18 ir 25
d., tarp 9 vai. r. ir 2 vai. p.p.,
Nekalto Marijos Prasidėjimo
parapijos salėje (44 gatvė ir
South Fairfield). Paštu balsuo
jant, laiškas turi būti išsiųstas
ne vėliau, kaip gegužes 25 d.
Norint daugiau informacijų,
prašoma skambinti Brighton
Parko LB apylinkes rinkimų
komisijos pirm. Jonui Spurgiui 773-847-5027. Rinkimų
komisijos adresas: 4238 S.
Richmond, Chicago, IL 60632.
Atlikime savo pareigą — bal
suokime!

„Sietuvos" s k a u t i n i n k i ų
ir vyr. skaučių d r a u g o v ė s
sueiga bus penktadienį, ge
gužės 16 d., Pasaulio lietuvių
centre. Lemonte. Pradžia 7:15
vai. vak. Visos narės prašomos
dalyvauti.
Šakiečių k l u b o Čikagoje
pusmetinis narių susirinki
mas bus gegužės 14 d.,
trečiadienį, 1 vai. p.p., Vytau
to Didžiojo šaulių namuose,
2417 W. 43rd Str., Chicago.
Visi_ nariai prašomi atsilankyti. Bus diskutuojama ateities
veikla, priimami nauji nariai,
bus Motinos dienos minėji
mas, o pabaigtuvėms — vai
šės.
Iš Vilniaus pranešama,
kad pablogėjus Vilniaus radijo
užsieniui girdimumui, nuo ge
gužės 9 d. Šiaurės Amerikai
per Vokietijoje esantį siųstuvą
bus
transliuojamos
laidos
dviem dažniais: 9875 kHz ir
9855 kHz. Vilniaus radijas
laukia klausytojų pranešimų
ir pageidavimų bet kuriuo pa
ros metu. Vilniaus radijo užsieniui redakcijos faksas yra:
370 2 233526, balso paštas:
370 90 71297. eletroninis
paštas: ravil@rtv.lrtv.ot.lt.

x Dėmesio! J a u n i m o centro
Moterų klubas kviečia visus
gegužes 18 d. po 10:15 vai. šv.
Mišių Tėvų Jėzuitų koplyčioje
į Jaunimo centro kavinę, kur
galėsite pasivaišinti skaniais
mieliniais blynais. Prie jų bus
ir burnoj tirpstančios obuo
linės košes. Savo atsilankymu
paremsite Jaunimo centrą.
x Koncertas „ŠYPSENĖ
LĖ" bus sekmadieni, gegužės
18 d. 3:00 vai. p.p. J a u n i m o
centre. Programoje daini
ninkes iš Marijampolės — vie
nuolikmete Neringa Nekr a š i ū t ė , jos mokytoja Laima
Lapkauskaitė ir Dalios Ged
vilienės vadovaujamas Čika
gos Lituanistinės mokyk
los mokinių chorelis. Bilie
tus iš anksto Čikagoje galima
įsigyti „Lion F r a m e Gallery", o
Lemonte. Pasaulio lietuvių
centro administracijos rašti
nėje. Visus maloniai kviečia
„Saulutė". Lietuvos vaikų glo
bos būrelis.
(sk)

Angelė Nelsienė, Los An
geles, CA. prašo papildyti in
formaciją, išspausdintą JAV
LB Vakarų apygardos prane
šime apie kandidatus į XV
JAV LB tarybą. Ji yra buvusi
XII tarybos prezidiumo pirmi
ninkė, be to, LB Vakarų apy
gardos vicepirm., Vakarų apy
gardos pirmininkė ir tarybos
narė; JAV LB tarybos prezi
diumo vykdomoji vicepirm.,
JAV LB atstovė PLB seime
Toronte ir Čikagoje.
Ta proga „Draugo" redak
cija nori pridėti savo pastabą:
mielai padedame JAV LB,
skelbdami rinkimus ir kan
didatuojančius į XV tarybą,
bet prašome surinkti tikslią
informaciją, prieš paduodant į
spaudą. J a u keletą kartų tu
rėjome atitaisyti klaidas ar
spausdinti patikslinimus. Tas
užima daug vietos ir sugai
šina laiko.

D r [V',;a- Ki.Melius -..urejc ir Vyt.'n r.).; Z.i!.\t..ri';s Cicero Lietuviu ka
Nuotr Rd. Šulaioio
vos klubo sekmadieniniame pokalbyje.

Navardauskas 1 vai. p.p. ati
darė susirinkimą, sveikinda
mas susirinkusiu.- dalyvius,
palinkėjo gerai spn-sti veiklos
reikalus. Minutės susikaupi
mu apgailestauti ir pagerbti
praeitoje kadencijce mirusieji
nariai; o artimie.-iems buvo
pareikšta
nuoširdi
užuo
jauta.
Veiklos
pranešime
pirm. pasidžiaugė, kad gegu
žinė spalio 6 dierą pasisekė
gerai. Pelno gauta mažai, bet
pinigai ne viską atstoja. Visi
dalyvavusieji linksmai pralei
do laiką, pasišokdami, pasi
vaišindami, pasišnekučiuoda
mi. Dėkojame visiems fantų

aukotojams, virtuvės šeimi
ninkėms, loterijos pravedimo,
bilietėlių platinimo, baro ir
durų tarnybai bei visiems, ge
gužinėje dalyvavusiems. Padė
RUOŠIAMAS LMKF
ka spaudai, radijams, nes be
SUVAŽIAVIMAS
jų pagalbos rengii:; suorgani
Lietuvių Moterų klubų fe zuoti būtų neįmanoma, ir mu
deracijos suvažiavimas vyks zikantui Ramanauskui, kuris
gegužės 17 d., šeštadienį. New
Yorke, Kultūros židinio patal visada visus palinksmina. Ižd.
pose. 341 Highland Blvd., Jonas Krumplys pasidžiaugė,
Brooklyn, NY 11207. Pradžia kad, pagal dabartinį narių
9 vai. r. Mišiomis t. Pran skaičių, klubas finansiškai ge
ciškonų koplyčioje, 9:30—10 rai stovi. Po 50 dol. aukota
vai. r. pusryčiai ir registracija. ^Draugui". „Margučiui II" ir
Šluto radijui. 25 dol. BALFui.
o 10 vai. prasidės suvažiavimo
posėdžiai. Visos narės, ypač p e r kadencijos laikotarpį 12
federacijos klubų pirmininkės n a r i u turėjo gydytis ligoninėse
ir valdybų narės, kviečiamos J i e m s išmokėta po 20 dol. do
ko gausiau dalyvauti. Bus v anėlės. Kadencijos laikotarpį
svarstoma tolimesnė veikla ir mirusiems 5 nariams nupirkti
vyks rinkimai būsimai kaden gėlių vainikai.
Apgailestauta, kad dėl kito
cijai.
Įvairiais
reikalais
prašoma kreiptis į dabartinę kių įsipareigojimų Anelė Ra
LMKF pirm. Aldoną Noakai- manauskienė atsisakė iš ren
tę—Pintsch, tel. 1-201-838- ginių vadovės pareigų. Naujai
9150 arba rašyti: 139 High išrinkta renginių vadove —
Crest Dr. West Milford, NJ Martha Naujokienė. Linkime
sėkmės naujai vadovei.
07484.
Nauji reikalai: Petras BleZARASIŠKIŲ KLUBO
kys pasiūlė paskirti 200 dol.
VEIKIA
auką Salako bažnyčios remon
tui. Tą reikalą diskutuojant,
Zarasai turtingas gamtos
grožiu Lietuvos kampelis pa- pasidarė dvi grupės: vieni
siūlė aukoti 200 dol., kiti 100
sipuošęs žuvingais
ežerais dol. Leidus balsuoti, didelė
ežerėliais. Čia, toli nuo tėvy dauguma balsavo paskirti 200
nės gyvenančius, zarasiškius dol. Pinigus Af. Čičelis sutiko,
suburti kartu, kad galėtų pa asmeniškai važiuodamas į
laikyti lietuvybę, padėti įsi Lietuvą, nuvežti. Valdyba rū
kurti naujai atvažiuojantiems pinasi, kad gegužinė, kuri bus
bei aukomis paremti lietu rugsėjo 14 d., pasisektų. Vir
viškas institucijas, 1935 me tuvėje šeimininkaus: M. Nautais vasario 15 d. Mykolui jokienė vadovė. M. Balzerienė,
Šileikiui kilo mintis įsteigti R. Petrauskienė. St. Rudokie
Zarasiškių klubą Čikagoje.
nė, J. Skama ir D. Čičelienė.
Sukvietęs būrelį Zarasuose Baru rūpinsis Matulis su K.
gyvenusių pažįstamų, pasita Rožansku. Svečius mielai su
ręs, sudarė steigiamą valdybą, tiks Jean ir J. Krumplys, lai
kurios pirmas pirmininkas mėjimų bilietėlius išplatins A.
tapo išrinktas Mike Šileikis. Ramanauskienė su Alf. ČičePradžia padaryta gera, klubas liu ir Dalytė su Bronium Blepradėjo sparčiai augti narių kiai. 1997 ir 1998 metų kaskaičiumi bei turtėti. Jau
suėjo 62 metai, kai veikla tę- dencijoje. mirus nariui, bus
siama ir dabar, nors dauguma perkamas gėlių vainikas arba
narių gerokai pažengę se- šeimos pageidavimu galima
natvės pakalnėn, kiti iškeliavo įmokėti pinigais 45 dol. Napas Aukščiausią, bet turime rys. patekęs į ligoninę vieną
dar energingų, veiklai pasi- kartą metuose, gaus 20 dol.
šventusių, narių, kurie mielai dovanelę. Gauti čia minėtus
darbuojasi. Šių metų balan patarnavimus narys turi būti
džio 16 d., džiaugdamiesi pa užsimokėjęs nario mokestį.
vasariu, kada dienos ilgesnės, Yra narių, kurie atsilikę su
saulute šiltesne, pradėtas su nario mokesčiu Prašau mo
sirinkimų bei gegužinių sezo kesti užsimokėti asmeniškai
nas. Nariai susirinko meti arba oaštu atsiųsti ižd. J.
niam susirinkimui į Vytauto Krumplys 1924 S. 50th Av..
Didžiojo šaulių namus išgvil Cicero II. 60804.
Gegužinė
denti ir nustatyti veiklos rugsėjo 14 d. Pusmetinis susi
gaires. „Tą dieną pirm. Alox rinkimas — lapkričio 12 d..
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metinis

1<*9S m e t a i s

balandžio

mėn.
L a u k i a m e naujų narių, ku
rie d a b a r atvažiuoja iš tėvynes
nuolatiniam
apsigyvenimui
Dėdės Š a m o žemėje. Susirin
kimas, k u r i s praėjo smagioje
nuotaikoje, baigėsi vaišėmis.
Visiems geros sveikatos: pasi
matysime renginiuose, gegu
žinėse.
A. N a v a r d a u s k a s
STIPRINKIME
L I E T U V O S ŠAKNIS
M a ž d a u g t a i p buvo pasaky
ta adv. Povilo Žumbakio pra
nešime „Genocidų bylos Ame
rikoje ir Lietuvoje", susirinki
mo m e t u . kurį suruošė ba
landžio 18 d. ALIAS Čikagos
skyrius, Balzeko Lietuvių kul
tūros auditorijoje, sukvietęs
nemažą būrį techniškosios in
teligentijos lietuvių.
Mes. neseniai atvykę iš Lie
tuvos, su dideliu
dėmesiu
klausėmės istorijos, kurios per
50 okupacijos metų Lietuvoje
buvo b a l t a dėmė. Nežinoti
savo k r a š t o istorijos — nepa
žinti savo kilmės.
Pranešėjas
apgailestavo,
kad lietuviai, tiek Amerikoje
ar Lietuvoje nėra vieningi,
vieni kitiems nėra paslaugūs
ar n u o š i r d ū s . Adv. P. Žumbakis paminėjo keletą pa
vyzdžių, kai kaltinami lietu
viai žydų š a u d y m u . Niekas
nesigilina t a s , ar kitas žmogus
tikrai prisidėjo prie šių nusi
kaltimų, ir kaip padėti išsi
aiškinti, j u k mestas įkaltis
vienam a r k i t a m lietuviui, pa
saulyje k a l t i n a m a visa t a u t a .
Jis pasakojo, kad žydų žudy
mu buvo k a l t i n a m a s vienas
latvis, tai buvo įkurtas spe
cialus fondas, kurį latviai su
rinko, už kuriuos kaltinama-'
sis galėjo pasisamdyti geriau
sią advokatą savo gynybai.
Lietuviai tikrai greiti kaltin
ti vieni k i t u s , neįsitikinę kal
tumu. Kodėl žydų ar kitų
t a u t u žmonės t a i p nesielgia?
Mes t u r ė t u m ė m daugiau pa
garbos, pagalbos ir toleranci
jos reikšti vieni kitiems. Jeigu
mes gerbsime vieni kitus, tai
mūsų tautą gerbs kitos tautos.
Mes privalome ir t u r i m e būti
vieningi! Tik vieninga t a u t a
yra stipri t a u t a .
Arch. Albertas Kerelis vaiz
džiai, įdomiai papasakojo apie
Medininkų pilies a t s t a t y m o
progresą, papildydamas iš Lie
tuvos atsivežtomis skaidrė
mis. J i s s a k ė . kad pilies at
statymas turi lietuvybės stip
rinimo reikšmę Vilniaus kraš
te, nes Vilnių vis d a r savinasi
lenkai. Be to. kaip paminklas
žuvusiems Lietuvos Medinin
kų pasieniečiams. Atstačius
pilį, bus galima lankytis turis
tams, moksleiviams, aiškinant
Lietuvos istoriją.
Amerikos lietuviai parodė
gražią iniciatyvą, prisidėdami
savo a u k o m i s ir organizavimu
prie Medininkų pilies atstaty
mo. Nors restauravimo darbai
vyksta iš lėto. nes storos sie
nos ir s u n k u s akmenys labai
sunku mūryti. Medininku pi
lis — istorines ir kultūrinės
reikšmes p a m i n k l a s .

Di.-Kasijos Cicero l.:>H..\:u.
d e š i n ė j e A r ū n a s Zailskas.
V .

pran<-šįm\:

I-JVH

kavos

Klu.be:

pasi-

kišką s p a u d a skaityti, remti.

kalba

Birute Zalatoriene,
N u o t r Ed. Š u l a i č i o

vaišinimas, diskusijos, pokal
biai, koks subuvimas jeigu
nėra muzikos ir dainų? O kiek
mūsų
vyresnieji
lietuviai
Amerikoje dar moka gražių
dainų. Tai grojant Stasei Jagminienei ir Vytautui Birgiolai
dauguma buvo išdainuotos.
Albina Birgiolienė

Spaudos ir kitais reikalais
savo nuomones išreiškė, Lie
tuvoje ilgesnį laiką gyvenęs
žurn. Vytautas Zalatorius, Bi
rutė Zalatorienė, Aldona Zailskaitė, neseniai iš Lietuvos
atvykęs Laimutis Petkevičius
(bene, kaip pranešė dr. Kisie
lius, šis j a u n a s vyras ieško
kambario ar butelio lietuvių
šeimoje), Aleksas Šatas (jam
CICERO LIETUVIŲ
buvo išreikšta užuojauta dėl
KAVOS KLUBE
žmonos mirties), dr. Bronė
Motušienė, St. Bernatavičius
J a u yra įsipilietinusi tradici
ir kt.
ja, kad po lietuviškos sumos
Labai jausmingai savo min
Šv. Antano parap. bažnyčioje
'dažniausiai šv. Mišias atna tis dėstė, neseniai į Cicero pas
šauja kun. dr. Kęstutis Trima savo tetą — dr. Motušienę —
kas) tautiečiai susirenka pa atvykusi, medicinos srities
bendrauti į parapijos buvusios darbuotoja iš Palangos Elvyra.
mokyklos pastatą. Čia gyvuo Ji ragino būti apdairiems, ne
ja vadinamasis Cicero Lietu duoti pinigų visiems, kurie tik
vių kavos klubas, nes šioje vie atvyksta iš Lietuvos ir gražiai
toje geriama kava ir valgomi kalba, nes doleriai kartais
nueina ne ten, kur reikia. A.
pyragai.
Tačiau tai tik dalis tokių Šatas patarė, kad Lietuvoje
suėjimų organizatorių tikslų. reikia smerkti ne žmones, bet
Taip pat jų metu daromi įvai buvusią sistemą. Jis taip pat
rūs pranešimai, diskutuojami nurodė, kad tenykščiai žmo
a k t u a l ū s klausimai. Čia kalba nes turi pakeisti savo galvo
iš Lietuvos naujai atvykusieji jimą, norint susilaukti geres
tautiečiai arba iš ten grįžusieji nių rezultatų. V. Zalatorius
vietiniai gyventojai. Vėliau aiškino, kad Lietuvos spauda
vyksta
diskusijos
iškeltais turi būti įdomi, norint, kad
klausimais ir taip tautiečiai žmonės ją daugiau prenume
turi progą patirti naujus da ruotų. Taip pat atskiri laik
lykus, padiskutuoti, pareikšti raščiai turėtų rūpintis išsilai
savas nuomones. Tokiems po kymu — skelbimų rinkimų ir
kalbiams daugiausia vadovau pan., o ne vien tik tikėtis pa
ja jų pradininkas, vienas iš ramos iš kitur
seniausiųjų (ne amžiumi) Ci
Reikia čia paminėti ir kavos
cero telkinio gyventojų — dr. pilstytojas — Laimą Bareikie
P e t r a s Kisielius.
nę ir Janiną Ruginienę, kurios
savo
pareigas atlieka labai ge
Gegužės 4 d. įvykusiame to
rai,
—
ne vien tik šį kartą, bet
kiame Cicero Lietuvių kavos
ir
praeityje.
Po beveik poros
klubo suėjime ypatingo svečio
nebuvo. Tačiau vadovas dr. valandų diskusijų. Cicero ka
Kisielius pasiūlė pakalbėti ir vos klubo lankytojai išsi
padiskutuoti apie Lietuvoje skirstė iki susitikimo kitą sek
leidžiamą spaudą ir spaudą madienį.
E.Š.
apskritai. Jis ragino katali-
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