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Latvija nepripažįsta, kad
Lietuva pirmauja kelyje į
NATO
Ryga, gegužes 19 d. (BNS)
— Latvija neskuba paremti
Lietuvos pastangų tapti pir
maujančia regione siekiant
narystės NATO, pirmadieni
patvirtino Latvijos parlamen
to pirmininkas Alfredas Cepanis, susitikęs su Lietuvos
užsienio reikalų ministru Al
girdu Saudargu, pranešė Lat
vijos Seimo spaudos tarnyba.
Pasak pranešimo, ministras
A. Saudargas pabrėžė Lietu
vos siekį, kad Baltijos val
stybės glaudžiai bendradar
biautų, ir paaiškino Lietuvos
pastangas tapti pirmaujančia
regione kelyje į NATO.
Kartu Latvijos atstovai pa
tvirtino ankstesnę nuostatą,
kad vienos Baltijos valstybės
sėkmė yra visų valstybių
sėkmė, todėl Lietuvos pastan
goms įstoti į NATO anksčiau
už Latviją ir Estiją jokių
prieštaravimų nėra. Tačiau
Latvija kol kas susilaiko nuo
oficialaus šio Lietuvos siekimo
rėmimo.
Ministras A. Saudargas ir
Latvijos parlamento pirminin

Pasaulio

kas sutarė, kad Sąjungos su
tartis pasirašiusių valstybių
priėmimo į Europos Sąjungą
klausimai būtų sprendžiami
vienu metu.
Susitikimo metu
aptarta
kaip paspartinti Latvijoje gy
venančių ir nukentėjusių nuo
komunistinio režimo represijų
lietuvių natūralizaciją.
Taip pat buvo vieningai pa
reikšta, kad abiejų valstybių
labui būtina kuo greičiau
išspręsti Latvijos ir Lietuvos
jūros sienos klausimą. Latvija
tikisi, kad baigiantis susitiki
mams su A. Saudargu, pavyks
priimti bendrą pareiškimą del
abiejų valstybių geros valios
sprendžiant n e s u t a r i m u s dėl
jūros sienos.
Latvijos prezidentas G. Ul Balandžio 26 d Kauno karininkų ramove paminėjo gyvavimo 60-metį. Iškilmėse dalyvavo Lietuvos prezidentas
manis susitikime U ž s i m i n ė Algirdas Brazauskas, Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, KAM viceministras Edmundas Simanaitis, Lieapie Būtingės naftos termina tuvos politiniu partijų vadovai, karininkai, miesto visuomene
Evaldo M a k a r s k o nuotr.: Seimo pirmininką V. Landsbergį, atvykusį į minėjimą, pasitinka Ramovės Se
lo statybą, pabrėždamas, kad
inų tarybos pirmininkas Gediminas Reutas (viduryje — Kauno meras Henrikas Tamulis).
iKD
aplinkos apsaugos klausimai
tampa vis reikšmingesni. Be
apie Mstislavo Dobužinskio ir
to, statyba bei šiuo požiūriu
10-osios vidurinių mokyklų
apgalvoti sprendimai turi gy
pertvarkymą.
Ten mokosi žy
vybinę svarbą Baltijai ir Euro
miai
mažiau
moksleivių, nei
pai, sakė Latvijos vadovas.
Vilnius, gegužes 19 d. ambasados. Ten norina sta
reikalauja patvirtinti norma
^BNS' — Rusijos nepaprasta tyti gyvenamąjį r amą darbuo
tyvai, kai lietuviškos mokyk
sis ir įgaliotasis ambasadorius tojams, įrengti v;išbutį iš Ru
los naujuose gyvenamuosiuose
Lietuvoje Konstantinas Moze- sijos
atvyksta ntiems
sve jonuose yra perpildytos.
lis prasitarė, kad Rusija gali čiams, įsteigti n"iidelį kultū
Meras ir ambasadorius suti
grąžinti Lietuvai jos ambasa ros centrą.
nepateikė ataskaitos.
ko, kad šio klausimo negalima
Partijos j a u n i m a s buvo nu dos pastatą Paryžiuje.
K. Mozelis pažymėjo, kad politizuoti, tačiau K. Mozelis
Tai Rusijos ambasadorius Lietuvos ambasada Maskvoje
siteikęs ryžtingai: ..Mums rei
pageidavo, kad pertvarkymo
kia gailėtis partijos, kuri per pasakė, pirmadienį susitikės turi geresnes sąygas — didelį reikalai
būtų
sprendžiami
tris mėnesius nuo Seimo iki su Vilniaus meru Rolandu pastatą, viešbutį bei užima subtiliai, apmąstant visas de
savivaldybių rinkimų prarado Paksu ir išdėstęs pageidavi daug didesn: plotą, nei Rusijos tales.
34.000. o nuo 1992 metų Sei mą, kad prie Rusijos ambasa ambasada Vilniuje.
Susitikimo pabaigoje K.
mo rinkimų — 132,000 rinkė dos Vilniuje būtu skirtas pa
Mozelis
paprašė, kad savival
Vilniaus
mero
ir
Rusijos
am
jų balsų", pastebi „Kauno die pildomas 2.000 kvadratiniu basadoriaus susitikime taip dybės tarnybos labiau rūpin
metrų žemės sklypas.
na".
pat apsvarstytos dviejų valsty tųsi priešais ambasada esan
Pasak Vilniaus savivaldy
Pasak LKDP pirmininko Al
bių sostinių bendradarbiavimo čiu vandens telkiniu, jį valytų
girdo Saudargo, valdyba j a u bės atstovės spaudai praneši galimybės. Taip pat kalbėta bei prižiūrėtų.
dvejis metus dirbo neefekty mo. K. Mozelis sakęs, kad po
kalbiuose su Lietuvos Seimo ir
viai.
vyriausybės vadovais galimas
Monsinjoras Alfonsas Sva Rusijos ambasados plėtimas
rinskas kaltino A.Saudargą, siejamas su Lietuvos ambasa
kad jis prieš pat savivaldybių dos pastato grąžinimu Lietu
rinkimus į savo vadovaujamą vai.
Užsienio reikalų ministeriją
Nuo pat nepriklausomybės
Vilnius, eegužės 21 d. savo saugumo garantijų", ma
priėmė dirbti buvusius LDDP atkūrimo Lietuvai iki šiol ne
'BNSi
— Maskvoje suderinto no V. Landsbergis.
Vyriausybės ministrus — Liną pavyksta atgauti po okupaci
NATO
ir Bosijąs akto kai ku
Dokumento analizė Lietuvos
Linkevičių ir Virgilijų Bulovą. jos Rusijos užvaldytų prieška
rie
teiginiai
atveria kelią i ge Seimo pirmininkui teikia vil
..Žmonės nesupranta, kaip ka rinių Lietuvos diplomatinių
talikai, atėję į valdžią paėmė atstovybių pastatų Paryžiuje resne tvarką ir saugesnį visų ties, kad Rusija atsisakys savo
mūsų gyvenimą, mano Lietu vakarykščio galvojimo ir pri
sau į pagalbą komunistus", ci ir Romoje.
vos Seimo pirmininkas Vytau ims Europos demokratijos nor
tuoja „Kauno diena" monsin
Ambasadorius prašė mero tas Landsbergis.
mas, nesiekdama vyravimo
joro žodžius.
rasti galimybę skirti žemės
Spaudos konferencijoje pir pasaulyje bet kokia kaina.
Apsispręsti, ką rems per sklypą Latvių gatvėje šalia madieni jis k<••nentavo. jo pa
LDDP vadovas. Č. Juršėnas
prezidento rinkimus, krikš
ties tvirtinimu, pozityvius ir vėliau pabrėžė labai palankiai
Lodzėje įkurtas
čionys demokratai žada iki
geras permainas žadančius vertinas, kad pagaliau gimė
partijos konferencijos, kuri tu Lietuvos konsulinis pasirašymui parengto akto toks Rusijos ir NATO susitari
rėtų vykti vasaros pabaigoje.
punktus, remriamasis spaudos mas. Jis mano. kad aktas pa
klubas
pranešimais Kitoje spaudos rodo pačios Rusijos nusitei
L o d z ė , gegužės 19 d. (BNS) konferencijoje- NATO ir Rusi kimą siekti kompromiso ir
— Antrajame pagal dydį Len jos dokumentą sveikino LDDP teikia vilties, kad valstybėje
kijos mieste L(xlzeje įkurtas vadovas Česlo-. as J u r š ė n a s .
stiprės demokratinės jėgos,
Lietuvos respublikos konsuli
Svarbiausia
naujiena
V. norinčios susitarti, o ne kon
nis klubas, daug dėmesio skir- Landsbergis . iko dokumente frontuoti.
naudoti šia galimybe imamas siantis Lietuvos kultūrai pro pabrėžiama N VTO ir Rusijos
Dokumentas taip pat de
išankstinis mokestis — apie paguoti.
bendradarbiai mo atvirumą ir monstruoja
naują Vakarų
Penktadienį pradėjusio veik perregimumą „Maskva įsipa nuostatą Rusijos atžvilgiu ir
50 JAV dolerių.
Kanados federalinė policija ti klubo iniciatoriai yra Lietu reigoja peržiūrėti savo karinę rodo. kad demokratiniai Vaka
pranešė turinti duomenų, kad vos garbės konsulas Lodzėje doktriną, kur buvo gana ek rai pagaliau suprato, jog nega
šios bendroves skleidžia klai Jacek Debski ir Yidurmiosčio spansyvi ir n< >eatitinka nau li būti vieningos ir laisvos Eu
dinančią informaciją ir apgau kultūros forumas. Čia jau su josios saugum tikrovės", sako ropos, kol joje nebus demo
dinėja Lietuvos piliečius. Poli rengtas Lietuvos vakaras, ku Lietuvos parlamento vadovas. kratinės Rusijos, sake C. Jur
cija žada imtis prieš jas rio metu lenkų publiciste JadAnot jo. Lietuvai labai svar šėnas.
teisinių priemonių, tačiau ne wyga Siedlecka pristatė savo bus Rusijos įsipareigojimas
gali
garantuoti.
kad
jau knygas — „Varšuvos preliu mažinti savo prastinęs pajė
V i l n i u s , gegužes 15 d. ; BNS
išvilioti pinigai žmonėms bus dai. M. K. Čiurlionis" bei gas, nes tai lei :žia tikėtis, kad — Penktadieni iš vizito Japo
„Druskininkai prie Nemuno".
grąžinti.
bus mažinau.' ar bent jau nijoje grįžtantis Lietuvos pre
Konsulinis klubas daugiau nedidės kar: :oment
Savo ruožtu Kanados Imi
Kara zidentas Algirdas Brazauskas
gracijos d e p a r t a m e n t a s infor siai dėmesio skirs Lietuvos liaučiaus srit> • •
vyko jau į naująją rezidenciją
mavo Lietuvos ambasadą, kad kultūros ir gyvenimo propa
Pasitikėjimą tarp valstybių Vilniaus Daukanto aikštėje
legaliai
jokios
darbininkų gandai.
Išvakarėse su lri-ojo am
padės didinti r tai. kad Rusija
grupės iš Lietuvos i Kanadą kiekvienu spaudoje pasirodan- atsisako agresyviojo naciona- žiaus pabaigoje pastatytais ir
neatvyksta.
čiu kvietimu dirbti Kanadoje bzmo apraiški: ir žada atsisa- restauruotais rūmais žurna
Lietuvos užsienio reikalu ar kitose užsienio valstybėse kyti nuo grasinimo kitų val- listus supažindino prezidento
ministerijos Konsulinis depar ir būtinai pasidomėti pa- stybiu suverenumui. ..Tai su- raštinės
vadovas
Andrius
tamentas
pataria
Lietuvos siulvmu tikrumu atitinkamos teikia vilties, kai Rusija nebe- M e š k a u s k a s , a r c h i t e k t a i , resžmonėms aklai nepasitikėti valstybėsatstovybėje,
trukdvs kitom šalims rinktis tauratoriai ir paminklosaugi-

Lietuvos ambasada Otawoje
įspėja apie melagingus
įdarbinimo skelbimus
Vilnius, gegužės 19 d.
(BNS) — Lietuvos ambasada
Otavvoje įspėja lietuvius nesu
sigundyti spaudoje pasirodan
čiais skelbimais, siūlančiais
įdarbinimą
Kanadoje,
nes
darbą siūlančios Kanados fir
mos apgaudinėja savo klien
tus.
Lietuvos ambasada Otawoje
pasidomėjo dviem Kanados
bendrovėmis — „Global Green
Network" bei „Bright Future,
Inc.", kurios skelbiasi laik
raščiuose, siunčia laiškus Lie
tuvos piliečiams paštu siūly
damos darbą Kanadoje. Pir
moji siūlo dirbti prie naftos
gręžinių, antroji — namuose
surinkinėti signalizacijos sistemas.
Už darbą siūlomas geras at
lyginimas, o iš norinčiu pasi-

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter. BNS, I.\TERFAX. ITAR TASS. BelaPAN. RIA žinių
agentūrų pranešimais.

Rusija gali grąžinti Lietuvai
ambasados pastatą Paryžiuje

„Perversmas Krikščioniu
demokratu partijoje"
Vilnius, gegužės 19 d.
(Elta) — Dienraščiai „Kauno
diena" ir „Respublika" rašo
apie Krikščionių demokratų
partijos tarybos posėdyje pri
imtus sprendimus keisti parti
jos vadovybę.
„Perversmas Krikščionių
demokratų partijoje" — kons
tatuoja „Respublika". „Krikš
čionys demokratai nenori į
politinį kapinyną" — tikina
„Kauno diena".
Gegužės 17-ąją visą dieną
posėdžiavusi Lietuvos krikš
čionių
demokratų
partijos
(LKDP) taryba atstatydino
partijos valdybą ir išrinko
naują. Naujuoju valdybos pir
mininku tapo statybos ir urba
nistikos viceministras Vytau
tas Janonis.
Povilo Katiliaus vadovauja
ma valdyba buvo kaltinama
neveiklumu, netinkamu parti
jos parengimu savivaldybių
tarybų rinkimams, nuolai
džiavimu
konservatoriams.
Feliksas Palubinskas valdybai
priekaištavo dėl partijos fi
nansinių reikalų netvarkos ir
apgailestavo, kad buvęs LKDP
iždininkas Ignacas Uždavinys
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V. Landsbergis ir C. Juršėnas
optimistiškai vertina NATORusijos susitarimą

M a d r i d a s . NATO generalinis sekretorius Javier Solana in
terviu Ispanijos dienraščiui ,,E1 Pais", pareiškė, jog su Rusija
ketinama pasirašyti sutartis nesuteiks Rusijai teisės drausti
NATO priimamus sprendimus. Pasak jo, paruoštoji sutartis su
daro tik Rusijos ir NATO tarpusavio santykių rėmą. ..Dabar jį
reikės pripildyti"', pridūrė J. Solana.
M a s k v a . Šeštadienį Kremliaus atstovas spaudai Sergej Jastržembskij pareiškė, jog pagal ketinamą pasirašyti sutartį su
NATO, Rusija galės įtakoti tik tuos NATO sprendimus, kurie
bus susiję su Rusija, bet ne sąjungos vidaus reikalus. Rusija
sprendžiamąjį balsą turės tik tokioje veikloje, kurią NATO su
Rusija vykdys kartu.
T o k y o . Japonija nusprendė nebeprieštarauti, kad Rusija
dalyvautų Denver, CO. įvyksiančiame didžiausių pasaulio
pramoninių valstybių (G7) vadovų susitikime. Oficiali Japoni
jos agentūra „Kyodo" pranešė, jog Japonija taip nusprendė to
dėl, kad kitos G7 grupės narės pasisakė už tai, jog Rusijai būtų
leista dalyvauti birželio 20-22 d. vyksiančioje konferencijoje.
J e r u z a l ė Palestinos vadovas Yasser Arafat paprašė JAV
prezidento Bill Clinton asmeniškai įsikišti ir gelbėti taikos pro
cesą, sekmadienį pareiškė vyriausias Palestinos derybininkas
Saeb Ereka, pridurdamas, kad jog Y. Arafat laiške B. Clinton
rašė, kad JAV pasiuntinio Denni Ross misija į regioną praėju
sią savaitę buvo bevaisė.
T a l i n a s . Estijoje vieši JAV delegacija, kuri atvyko atnaujin
ti 1924 m. abiejų valstybių sudarytos teisines pagalbos sutar
ties, kurioje teisinės pagalbos sutarties projektas parengtas,
remiantis prieš 73 metus pasirašyta tokia pat sutartimi, numa
tančia, kad JAV padės Estijai tirti baudžiamąsias bylas, išduos
sulaikytus asmenis, padės nustatyti įtariamųjų buvimo vietą,
nustatyti jų asmenybę, atsiųs prašomus dokumentus.
Tel Aviv. Izraelio ir palestiniečių pasitikėjimas, kuris buvo
taikos susitarimų pagrindas, dabar išnyko, sekmadienį pa
reiškė JAV ambasadorius Izraelyje Martin Indyk, sakydamas,
jog abipusis pasitikėjimas žlugo tiek del palestiniečių teroro,
tiek dėl vienašališkų Izraelio veiksmų, įskaitant kovo mėnesį
pradėtą žydų rajono statybą arabiškoje Rytų Jeruzalėje.
M a s k v a . Atsakydamas į parlamento komunistų ir naciona
listų kritiką, prezidentas Boris Jelcin pirmadienį parlamento
vadovams sakė peržiūrėsiąs santykius su NATO, jei sąjunga
ignoruos Rusijos nuomonę. B. Jelcin abiejų parlamento rūmų
pirmininkams ir partijų vadovams sake. kad Rusija laimėjo
svarbias Vakarų garantijas, tačiau Maskva negali užkirsti ke
lio NATO plėtimui į Vidurio Europą. NATO ir Rusijos Steigia
masis aktas turi būti vertinamas ne kaip kompromisas, o kaip
subalansuotas rezultatas, atitinkantis Rusijos ir NATO tikslus,
sakė Jelcin.
V a r š u v a . Buvęs Lenkijos prezidentas Lech Walęsa mano.
kad Vakarai daro neleistiną klaidą žavėdamiesi Rusijos ir
NATO susitarimu, nes NATO gen. sekretorius Javier Solana
pasirašė dokumentą, sukuriantį iliuziją, kad Rusija dabar gali
ginkluotis.nutraukti ekonomines reformas, nes kariniu atžvil
giu bus lygi NATO. Walęsa nuomone, NATO vadovas J. Solana
sutiko su tuo. kad ..Rusija nori būti lygi ir šantažuoti pasaulį".
Kijevas. JAV viešintis Ukrainos prezidentas Leonid Kučma
ir JAV viceprezidentas Al Gore susitarė del Ukrainos ir NATO
tarpusavio santykių sutarties, kuri turėtų būti parengta iki ge
gužes 30 d. Ukraina sutarties projekto rengėjams pateikė kai
kurių pasiūlymų, kurių pagrindinis tikslas — išgauti iš NATO
saugumo garantijas. Manoma, kad NATO sutartis su Ukraina
bus pasirašyta NATO valstybių vadovu susitikimo metu Mad
ride.
Tokyo. Japonijoje viešintis Rusijos gynybos ministras Igor
Rodionov gegužes 17 d. pažadėjo dar 200.000 sumažinti Rusijos
kariškių skaičių ir suaktyvinti bendradarbiavimą su Japonija
gynybos srityje, pridurdamas, jog Rusija neprieštarauja arti
miems Japonijos santykiams su JAV.
L e n k i j o s Valstybinio Banko valiutos departamento vadovas
Michal Krakovviak pareiškė, jog iki 1998 m. tikimasi priimti
naują valiutos įstatymą, kuris įteisintų valstybinę valiutą —
zlotą — kaip atsiskaitymo priemonę ne tik valstybės viduje,
bet ir užsienyje.
V a š i n g t o n a s . ..\Vhitewater" skandalą tiriančios nepriklau
somos komisijos pareigūnas prasitarė, jog šioje byloje gali būti
pareikšti kaltinimai ir pirmajai Amerikos damai Hillary Clin
ton. ABC televizijos naujienų tarnyba gegužes 18 d. pareiškė,
jog turi garso įrašą, kuriame vienas iš bylą tiriančių pareigūnų
sako. jog „kai kuriems asmenims, taip pat ir poniai Clinton.
gali būti pateikti kaltinimai" Tai pirmas kartas, kai pirmoji
JAV dama yra taip viešai įvardijama kaip viena iš šio skandalo
kaltininkių.

ninkai.
Rūmų Daukanto aikštėje is
torija labai turtinga Iš pra
džių jie buvo Vilniaus vys
kupu rezidencija. Vėliau isto
rijos posūkiai leme. kad rū
muose buvo įsikūrę Rusijos
caro generalgubernatoriai. so
vietu kariuomenes karininkai.
Iki perduodant pastatą prezi
dentūrai, jame buvo Meninin
ku rūmai.

KALENDORIUS
O e g u / e s 20 d.: Šv. Ber
nardinąs Šiemetis, kunigas
•1380-1444i; Alfreda. Augman-

tė. Vyginte.
Gegužes 21 d.: Teobaldas.
Valentas. Viktorija. Vaidevutis.
Vvdmina. 1563 m mirė pirmo
šios lietuviškos knygos autorius
Martynas Mažvydas.
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Vž metų 3 men.
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant į Lietuvą:
(Air cargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsieni
oro paltu
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00

GAUSINKIME SAVĄ VIDINĘ
ENERGIJĄ
J O N A S ADOMAVIČIUS, M.D.
Dažnas ir dažna skundžiasi
gydytojui: „Esu taip visada pa
vargęs, kad vos kojas panešu".
Chroniškas nuovargis
gali
būti rimtos kūno ligos pirmas
ženklas ar subtilus neatpa
žintos nusiminimo ligos simp
tomas.
O kad būtum kūnu ir protu
gavus, turi tiek pat laiko
pašvęsti ir tiek pagalvoti apie
savo kūno ir proto energijos
subalansavimą, kiek pašventį
laiko savo finansų ir namų
apyvokos subalansavimui.
Pirmas žingsnis savo energi
jos pagausinimui yra suseki
mas, kas tavame gyvenime
tavą energiją išsiurbia. Daž
niausiai tai bus daugiau psi
chologinės negu fizines prie
žastys. Ne persidirbimas, bet
tas mūsiškių tarpusavyje ne
sutikimas, tas moterų viena j
kitą šnairavimas, tas politi
kuojančių vyrų vieno su kitu
nesutarimas šaukštais semia
energiją iš kiekvieno ir kiek
vienos. O budynėse prie nu
mirėlio visų iki vieno ir vienos
plepėjimas yra ne tik miru
siojo įžeidimas, bet ir savo
energijos taip nederamai išlei
dimas, o paskui vaitojimas,
kad namų apyvokos atlikti ne
pajėgiame. Čia dar galvą plė
šiantis skausmas prisideda.
Taip ir vargstame visai be rei
kalo.

Trečias žingsnis energijos
užlaikymui yra ramus miegas
vėsiame kambaryje. Reikia
šalinti nemigos priežastis, o
ne tabletėmis pasiremti. Dar
bas, malonų nuovargį atne
šantis, yra geriausias miego
pelėdos prišaukėjas. Nebijo
kime vargti bedirbant, nes
darbas yra geriausias nervų
ramintojas.
Lietuvė,
savo
namų apyvoką eidama, išsiBenediktinės seseles Regina Paeis parapijoje. Bedford, NH. Sėdi iš kaires: Motina Regina, seselių vyresnioji
Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė
gimnastikuoja. Vyrams pats Kaune, Motina Raphaela, vyresnioji Bedforde. ses. Alphonsa; stovi: ses. Agnės, ses. Gertrūda iš Kauno ir ses.
Administratorius - Valentinas Krumplis
laikas liautis vien į laikraštį Laurentia.
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
ar TV žiūrėjus, bet kartu su
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
moterims į d a . b u s įsijungti.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 400, šeštadieniais nedirba
sake, jog pagrindiniai oratori
• Redakcija už skelbimu turirų neatsako. Skelbimu kainos atsiunčiamos,
Ketvirtas žingsnis energijos
jos vadovai yra Palemono pa
gavus prašymą ką nors skelbti
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
sukaupimui yra kelių ar 20
rapijos 16-18 metų amžiaus
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.
minučių meditacijos. Tai atsi
jaunuoliai. į kuriuos gali ly
tolinimas nuo
kasdieninių
giuotis jaunesnieji oratorijos
mi šv. Kazimiero gyvenimo
darbų, tyloje susikaupimas
lankytojai.
LANKYTOJUS VIENIJA MEILĖ DIEVUI
DR. L PETREIKIS
maldoje ar kilnių minčių pri
Bažnyčios žinios, 1997 m., aprašymai, kalbama šv. Kazi
DANTŲ GYDYTOJA
IR
JAUNIMUI
miero litanija, aukojamos šv. 9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL
siminime kaupia energiją.
Nr. 7
Mišios. Paskutiniąją susikau 1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave.
Pektas žingsnis energijos at
Kovo 31 dieną Palemone Evangeliją ir ugdyti bendravi
pimo savaitės dieną šv. Mišias
KATALIKŲ P U S L A P I S
Tirt. (708)59*4055
gavimui yra nuolatinio už Kauno vyskupas augziliaras mo kultūrą. Sesuo M. Nesares
aukojo Vilniaus arkivyskupas
Valandos pagal susitarimą
„SŪDUVOS
KRAŠTO"
siėmimo trumpam kitokiu pa Vladislovas Michelevičius paš taip pat priminė, jog šie na
A. J. Bačkis. Per pamokslą jis
LAIKRAŠTYJE
keitimas.
ventino seserų saleziečių na mai pastatyti viso pasaulio
DR. AB. GLEVECKAS
kvietė jaunimą „padaryti Kris
Šitaip energijos įsigiję, rū mus bei koplyčią. Šventinimo seserų
saleziečių
vieningų
Kovo 28 dieną Vilkaviškio tų savo gyvenimo centru ir G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
pinkimės jos sutaupymu. Pa iškilmėse dalyvavo Kauno ar pastangų dėka. Šiuo metu se vyskupas Juozas Žemaitis, tikslu", „labiau pamilti šv. Ka
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
grindinis energijos sutaupymo kivyskupijos kancleris A. Ja- serys salezietės dirba su jau MIC. paskelbė, jog Suvalkijoje zimierą, kuris yra gyvas pa
3900 VV.95 St. Tai. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą
dėsnis yra jos išleidimas tik gelavičius. Kauno Tarpdiece- nimu 48 pasaulio šalyse. 114 leidžiamame laikraštyje JSū- vyzdys krikščioniškojo gyveni
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3vp.p.
būtiniems reikalams, o ne zinės kunigų seminarijos rek seserų
dalyvauja
misijose. duvos kraštas" kiekvieno mė mo
kelyje".
Arkivyskupas
trec uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
šiaip pasišvaistymui. Tai sa torius E. Bartulis, kun. K. Viešnia dėkojo Kauno arkivys nesio paskutinį penktadienį pabrėžė, kad bažnyčiai labiau
penktad. ir šeštad. 9 v r. - 12 v.p.p.
vaime suprantamas reikalas, Juknevičius. SDB, kun. P. kupijai, kun. K. Juknevičiui. bus spausdinamas religinio ir reikia ne reformatorių, bet
EDMUNDAS VlZlNAS, M.D..S.C.
bet kaip nuostabiai retai jis Gavėnas. SDB, kun. L. Birba- SDB, padėjusiems salezietėms dvasinio gyvenimo puslapis. Jį šventųjų. Sykiu jis skatino ne
Specialybė
- Vidaus ligų gydytojas
išpildomas.
las, SJ. kun. L. Jagminas. SJ. įsikurti Kaune. Lietuvos sese rengti vyskupas pavedė Mari vien žavėtis šv. Kazimieru,
Kalbame lietuviškai
kun.
M.
Burba,
SDB,.
kun.
J.
rų saleziečių vyresnioji ses. jampolės dekanui kun. Juozui bet ir prašyti jo pagalbos
Dar taupoma energija iš
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
anksto dienos darbą suplanuo- Babonas, kun. S. 'Šileika. Liucija dėkojo Instituto sese Barkauskui. Katalikų pusla žengiant šventumo keliu. Po
Trt. 773-585-7755
Valandos pagal susitarimą
Antras žingsnis energijos j a nt ir atsisakant nenaudingo SDB, įvairių Lietuvos moterų rims už nuolatinį dėmesį ir pyje ketinama spausdinti raši šv. Mišių, kuriose giedojo Šv.
įsigijimui yra vegetariškas bei nereikalingo energijos ne- kongregacijų atstovės bei pen rūpestį, o vysk. V. Michele- nius religine, dvasine temati Kazimiero bažnyčios jaunimo
DR. ALGIS PAUUUS
maistas, o ne vien kavute vai- tekimo, kaip save nuodijant ir kios seserys salezietės iš Pra vičiui — už ..Dievo malonės ka, parapijų, mokyklų, katali choras „Brevis", buvo pa
hos.
šventinta
Vladimiro
Tarasovo
ORTOPEDINĖS LIGOS
atnešimą į n a m u s , kuriuose kiškų organizacijų, vienuoly
menkai mintant.
sirumasis.
Vyskupas V. Michelevičius visus vienija meilė Dievui ir nų naujienas, vyskupo aplink dovana bažnyčiai — „Var
CHIRURGIJA
džiaugėsi, kad seserys sale jaunimui". Namų atidarymo raščius bei kurijos žinias. peliai šv. Kazimierui". Tai 1185 Dundee Ave.. Elgin, IL 60120
TRUPUTIS DĖMESIO SAU
T e l . (708)742-0255
zietės, besirūpindamos vaikais proga seserjs salezietes pas Anot kun. J. Barkausko, bus dviejuose Šv. Kazimiero baž
Valandos pagal susitarimą
ir jaunimu, neša Evangelijos veikino Palemono parapijos stengiamasi atsakyti ir į ti nyčios bokštuose įrengti varpų
Norint apsisaugoti nuo vė išsivysto spontaniniai bei kon
šviesą ir žodį į jų širdis. Sykiu jaunimas.
kinčiųjų religinio, dvasinio gy komplektai, iš kurių kiekvie
kraujavimai
iš
žio, reikia trupučio dėmesio taktiniai
CarcKac Diagnoaia. LTD.
jis pabrėžė, kad, trokšdami su
venimo
klausimus. „Sūduvos nas turi po penkiolika balsų.
Sesuo Liucija „Bažnyčios
sau. Dažniau save apžiūrėti, makšties. Didėjant pažeistų
6132 S KedzieAve.
kurti visuomenę, kurioje žmo
krašto" redakcija puslapį reli Varpai skambės pučiant vėjui.
žinioms'" sakė, kad 1980 me
svertis, stebėti
kvėpavimą, audinių plotui, ima skaudėti
Chicago. IL 60629
gus būtų laikomas vertybe,
ginei tematikai skyrė nemoka
tais Lietuvoje buvo belikusios
Tel. 773438-7700
balsą, virškinimą, tuštinimąsi, gaktos, kryžkaulio, kirkšnio
•
Kazlų
Rūda.
Balandžio
1
turėtume gyventi dabartimi ir
mai. Kun. J. Barkausko teigi
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
apsižiūrėti veidrodyje krūtis, srityje, sutrinka gretimų or
dvi Marijos Krikščionių Pagal
stiprinti šeimas. Marijos Kri
mu, tiek puslapio rengėjai, dieną Kazlų Rūdos parapijos
S. PRASAD TVMMALA.M.D.
išorinius lytinius
organus, ganų funkcijos.
bos dukterys. Marijos Krikš
kščionių Pagalbos
dukterų
tiek bendradarbiai dirbs sava jaunimas Miškų urėdijos salė
Širdies ir kraujagyslių ligos
apsičiupinėti makštį, kirkšnis,
G i m d o s k a k l e l i o vėžiu (saleziečių) instituto genera čionių Pagalbos dukterų insti noriškai, už tai negaudami je surengė šventę šeimoms bei
Valandos pagal susitarimą
pažastis, vengti žalingų įpro- dažniausiai serga 45-55 metų linės motinos AntopJO Colom- tuto atgimimas Lietuvoje pra honorarų. „Sūduvos krašto" kunigams. Net 3 valandas tru
čių: rūkymo, alkoholio, gydyti m o t e r y s . Liga dažnai susifor- bo vardu Lietuvos seseris sale sidėjo 1981 Inetais ypač nepa tiražas yra daugiau nei 1,300 kusioje programoje būta šo
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
lėtines ligas, negyjančias žaiz- m u o j a toms, kurios pradeda zietes sveikino motina Ma lankiomis sJpygomis. Neturėta egzempliorių.
kių, dainų, pasakojimų bei KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
das. nesveikus dantis ir t.t.
i y t į n į gyvenimą 14-19 metų, tilda Nesares. Pasak jos, šio jokios galiafcbės susisiekti su
tėvų ir vaikų varžybų, kurio
7 7 2 2 S. Kezie Ave.
Vėžys — klastinga liga. daug kartų gimdo, nevengia vienuolyno atidarymas — vil Instituto c e j t r u Romoje. Kon
NUSIKALTĖLIAI
se tėvai sąmoju ir išra
C h i c a g o , IL 6 0 6 5 2
Pradėjęs augti navikas ilgai nutraukti nėštumo, sirgo lė- ties ir džiaugsmo ženklas, juo gregacijos ateitis Lietuvoje tuo
dingumu neatsiliko nuo vaikų.
K a b . tel. 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0
REIKALAVO D U O K L Ė S
vystosi „tylėdamas" arba pasi- tiniais kaklelio uždegimais, jei lab, kad seserys salezietės metu atrodei niūriai. Antrasis
Trumpą programėlę parodė ir
reiškia įvairiais simptomais. į y r a buvusios kaklelio displazi- įsipareigojusios skelbti šių vienuolijos įatgimimo Lietu
„Versmės" literatų klubo poe
Balandžio 1 dieną policija
DR. JOVITA KERELIS
kuriuos mes nekreipiame dė- J 0 S (ląstelių pakitimas) ar jis dienų
Bažnyčioje
gyvybės voje e t a p a i prasidėjo 1990 sulaikė asmenį, įtariamą Klai tai. Parapijos klebonas kun. T.
DANTŲ GYDYTOJA
metais, kai %vi jaunos seserys pėdos Šv. Juozapo Darbinin Vallianas sakė, jog jaunimo
mesi. tikėdamiesi, kad viskas pažeistas cheminiais dirgik
salezietės iš-Lietuvos nuvyko į ko parapijos reketu. Prieš Ve šventės kasmet t a m p a vis 9525 S . 7 9 * Ave., Htefcory Hito, IL
susitvarkys.
liais, pakenktas viruso. Lietu
T e l . (708) 598-8101
Bet ar ne jūs pati atsakinga voje gimdos kaklelio vėžys pa tuvoje sergamumas kiaušidžių Lenkiją, k u r susitiko su tuo lykas Kauno nusikalstamų
išradingesnės. Parapijos „ža
Valandos pagal susitarimą
už savo sveikatą? Ar jūs norite gal dažnumą tarp kitų moters piktybiniais navikais užima metine generaline Instituto grupuočių atstovu prisistatęs liajame name" nuolat susiren
būti sveika ir graži? Jeigu lytinių organų vėžio lokaliza pirmąją vietą Jie greitai au motina Mareinella Castagno. asmuo iš parapijos kunigų rei ka per 40 vyresniųjų klasių
ARAS ZLIOBA, M.D.
taip, tai turite pati nuspręsti, cijų užima antrąją vietą. Pra ga, linkę išplisti, nuo jų kau Ji lietuves seseris pakvietė at kalavo mokesčio už vadi moksleivių, kuriems vadovau
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
kada ir dėl ko t u n t e kreiptis į dinėse augimo stadijose nepa piasi skystis pilvo ertmėje. Jis vykti i Romą studijoms ir ug namąją apsaugą, siūlė parapi ja klierikas Antanas Kereišis.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGUA
gydytoją. Kiekviena mergaitė, sižymi ryškiais siptomais. Tik randamas net mergaitėm.- iki dymui.
jos klebonui Algiui Baniuliui
1020 E OgOen Ave.. Sulte 310
Seserų saleziečių bendruo sudaryti sandėrį, pagal k u n
mergina ar moteris, atsiradus kartais iš makšties padaugėja 15 metų ir dažnai del neži
• M a r i j a m p o l ė . Balandžio
Napervilte. IL 60563
bet kokiems sutrikimams, tu baltųjų išskyrų. Skystos, van nojimo būna diagnozuojama mene Kaune kanoniškai buvo verslininkai, nusikaltėlių ver 6 dieną Marijampolės Šv. ArTrt. (830)527-0090
3825 Highlancl Ave .
atsirado patvirtinta 1994 metų rug čiami, aukotų pinigus naujo kangelo Mykolo parapijos sa
rėtų pasitarti su savo gydytoju deningos, acikliškai pasikarto pavėluotai. Jeigu
Tower 1 .Suite 3C
jančios
kraujingos
arba
balto
sunkumo jausmas apatinėje pjūčio mėnesį. Šiuo metu Lie sios bažnyčios statybai, o pa lėje vyko tradicinė parapijos
ginekologu.
Dommers Grovo. tl_ 6051S
Išorinių l y t i n i ų o r g a n ų sios išskyros, jų daugėjimas, pilvo dalyje, bukas neilgai tuvos ir Čekijos seserys suda rapija nusikaltėliams mokėtų valanda. Šį kartą klebonas K.
Trt. (630)435-0120
vėžiu dažniau serga 60-70 po lytinių santykių, sukietė- trunkantis skausmas pilve — ro vieną provinciją, kuriai duoklę. Klebonui kategoriškai Brilius, MIC, skaitė paskaitą
DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
ėmė „Palaiminimai ir prakeiki
metų moterys, kurioms sutri jusio žarnų turinio pasišali nedelsiant reikia pasitikrinti, vadovauja ses. Mercedes Alva- atsisakius, piktadarys
DR. PAUL KNEPPER
nimo
pasirodantis
kraujavi
atliekant
ultragarsinį
tyrimą.
grasinti
laikinosios
medinės
rez.
Praėjusių
metų
rudenį
kusi hormonų pusiausvyra.
mai". Pasak prelegento, nepel
AKIŲ
LIGOS - CHIRURGUA
yra nutukusios, serga cukra mas turėtų moterims kelti ne
Šiuolaikine medicina turi dar viena saleziečių bendruo bažnyčios sudeginimu. Po šių nyto palaiminimo ar prakeiki
186 E. Supertor, Suite 402
lige, išorinių lytinių organų rimą.
pakankamai priemonių ligai, menė buvo įsteigta Vilniuje. incidentų kun. A. Baniulis mo nebūna. Jis atkreipė dė
Valandos pagal susitarimą
G i m d o s vėžiu dažniau ser jos priežastims nustatyti. Rei Šiuo metu Marijos Krikščionių Prisikėlimo Mišių pabaigoje mesį į tai, jog šie klausimai la
leukoplakija. krauroze. Ligos
Trt. 312-337-1286
pradžioje susiformuoja išau ga 55-65 metų moterys. Vai kia tik vieno: kad žmogus at Pagalbos seserų namuose Pa informavo parapijiečius apie bai aktualūs Senajame Testa
LINAS SIDRYS, M.D.
gos, primenančios kondilomas kystėje bei paauglystėje ši liga eitų į gydymo įstaigą. O jauni lemone gyvena penkios sese nusikaltėlių grasinimus. Pa mente. Kun. K. Brilius na
Akių ligos / Chirugija
arba spuogelius, kurių pikty- pasitaiko retai. Gimdos vėžio žmonės ne nepagalvoja, kad rys, trys aspirantes ir viena sak jo, „šiais veiksmais nori grinėjo
priežastis,
užtrau
9830 S.Rtdgeland Ave.
biškumą sunku nustatyti. Vė formavimasis priklauso nuo gali sirgti priešvėžinėmis ligo naujokė, metams grįžusi iš ma sugriauti Bažnyčios dva kiančias prakeikimą, bei tų
Chicago Ridge, IL 60415
liau minėtų darinių paviršius organizmo endokroninių sutri mis ar vėžiu. Pagyvenę žmo Romos pedagoginei praktikai. sinės esmės pamatus". „Ko priežasčių veiksmingumą mū
Trt. 708-636-6622
4149 W. 63rd St.
prakiūra, atsiranda šlapiuo- kimų. Padidėjus moteriškų nės nekreipia dėmesio į dau Vilniuje gyvena dar trys sese verta būtų bažnyčia, jei ji sų dienomis. Nors paskaita
Trt. 773-735-7709
jančios. pūlingos
išskyros, hormonų 'estrogenų) sekreci gelio lėtinių ligų simptomus, rys salezietės- I namus Pale būtų pastatyta iš prievarta truko ilgiau negu 2 valandas,
jai, esant mažai progesterono manydami, kad jie savaime mono seserys įsikėlė šių metų suaukotų pinigų". — sakė pa daugiau nei 100 dalyvių iki
kraujuoja, skauda.
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
Makšties vėžiu serga 50-60 sekrecijai, užsitęsia gleivinės praeis. Mes patys privalome pradžioje. Nuo tada čia veikia rapijos vadovas.
pat galo klausėsi labai susi 4647 W. 103 St, Oak l_awn, IL
metų moterys. Šio vėžio fo proliferacija (augimas, didėji rūpintis savo sveikata. Gydy seserų vadovaujamas „Dienos
domėję.
Pirmas apyt su Northwestem un-to
N E VIEN ŽAVĖKIMĖS,
ninės ligos yra įvairūs dirgik mas), kuri netampa sekrecine tojas gali tik padėti. Neretai centras", kuriame 20 socialiai
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
BET I R PRAŠYKIME
už prieinamą kainą. Pacientai
liai: ilgai nešiojant makštyje faze. O tai ilgainiui gali sukel žmonės bijo. kad gydytojas apleistų vaikų gauna pavalgy
• Kaunas. Pirmąją Velykų
priimami absoliučiai punktualiai.
J O PAGALBOS
įvairius žiedus, slenkant gim ti vėžinius pakitimus. Pagau gali jiems nustatyti vėžį. todėl ti, ruošia pamokas ir pra
savaitę Pažaislyje vyko Euro
Susitarimui (kalbėti angliškai)
dai, nusmukus makšties sie sėjus baltųjų išskyrų ar atsi jo vengia, gydosi patys ar krei leidžia laisvalaiki. Sekmadie
pos skautų vadovų stovykla,
Trt.708-422-8280
radus
išskyroms,
būtina
ištirti
piasi
į
draugus.
Reikia
žinoti,
niais
daug
vaiku
ir
jaunimo
Vasario
25
—
kovo
4
d.
Vil
nelėms ir susiformavus jų
kurioje dalyvavo apie 80 va
gimdos
gleivinę
mikroskopu.
kad ankstyvųjų stadijų vėžys susirenka \ vadinamąją sale niaus Šv. Kazimiero bažny
uždegimui, leukoplakijai. Au
dovų, būta svečių iš Lenkijos
• Galingiau*!** Lietuvoje
Susirgus
labai ziečių oratoriją, kur veikia čioje vyko Gavėnios rekolekci
Kiaušidžių
p i k t y b i n i a i išgydomas
gant opejančiam vėžiui, pa
ir Prancūzijos. Stovyklos ka malūnas, primalantis 320 tonų
piešimo, rankdarbių, šokių, jos ir sv. Kazimiero šventė. peliono pareigas ėjo kun. Ge miltų per parą, yra Vilniuje.
didėja baltųjų
išskyrų su n a v i k a i iki šiol yra vienas svarbu ligos neužleisti.
kraujo
priemaiša
arba sudėtingiausių susirgimų. LieGyd. A n t a n a s G u d a u s k a s muzikos būreliai. Ses. Liucija Šiomis dienomis buvo skaito- diminas Numgaudis. OFM.
Veikia nuo 1969 m.

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE

LIETUVOS MUITAI DABAR
DONATAS SKUČAS
Metų pradžioje „Drauge"
buvo keletas laiškų, išreiš
kiančių
pasipiktinimą
dėl
siuntinių, siunčiamų į Lietuvą
apmuitinimo. Nuvykus į Lie
tuvą Lietuvos
Respublikos
Seimo ir JAV Lietuvių Ben
druomenės atstovų komisijos
posėdžiams kovo 10-14 d.,
buvo n u t a r t a tą klausimą pa
nagrinėti. Tam tikslui į komi
sijos posėdį liudyti buvo pak
viesti Muitinės departamento
direktorius A. Budrys ir Mui
tinės mokesčių skyriaus vir
šininkas R. Račkauskas.
Buvo kalbėta apie dvi siunti
nių rūšis: pašto siuntas ir lab
daros siuntas. Tai yra labai
skiriama ir kiekvienai taiko
mos kitokios taisyklės. Lietu
vos muitinei nesvarbu, kas
siunčia. Svarbu, kokios tos
siuntos. „Jeigu pašto siuntos
vertė 400 Lt ($100), ji at
siunčiama be jokių mokesčių.
Jeigu nuo 400 iki 3,000 Lt,
skaičiuojama 10% muitas ir
pridėtinės vertės mokestis
(18%), o jeigu pašto siunta
daugiau kaip 3,000 Lt ($750),
t a i tada yra skaičiuojami visi
nustatyti mokesčiai ir dar yra
įforminama ūkio subjektams
n u s t a t y t a tvarka. Aišku, tą
ribą pakelti nėra sunku, ta
čiau a r tikslinga". „Jeigu teik
tina pagalba giminaičiams,
j u k galima teikti pinigais,
t a d a tikrai jokių problemų ne
bus." „Dėl įvertinimo... daž
niausiai yra remiamasi pašto
siuntos siuntėjo užpildyta de
klaracija ir joje nurodytu įver
tinimu. Jeigu... siuntos vertė
yra mažiau kaip 100 dolerių,
dažniausia šitos siuntos muiti
ninkas net netikrina ir deda į
neapmokomą skyrių" (A. Rač
kauskas, Komisijos protokolas
Nr. 2, psl. 7). Įdomu pastebėti,

dėjau, kad Lietuvos muitine
įsigijo aparatūrą, kuri parodo,
ar yra tam tikrų narkotikų
siuntoje. Ši a p a r a t ū r a reika
linga kovoti su vis didėjančia
narkotikų kontrabanda. Deja,
ta pati a p a r a t ū r a taip pat pa
rodo, ar voke yra JAV dolerių.
Kadangi pagal tarptautines
pašto taisykles negalim siųsti
grynų pinigų paštu, Lietuvos
muitininkai, prisidengę šiomis
taisyklėmis, konfiskuoja tuos
laiškus, kuriuose randa JAV
dolerių. Gal todėl ir dalis
laiškų nenueina adresatams
Lietuvoje. Jeigu nueina su do
leriais, tai yra išimtys. Labai
nepatartina bandyti siųsti
grynus pinigus laiškuose.
Kas link labdaros siuntų,
reikia atsiminti, kad atskiri
(Lietuvoje vadinami fiziniai)
asmenys negali būti labdaros
gavėjai. Anot Račkausko „Lab
daros gavėju Lietuvoje gali
būti labdaros fondas, labda
ros organizacijos, registruotos
nustatyta tvarka
Lietuvos
Respublikoje, taip pat mokyk
los, našlaičių namai, vaikų na
mai, bažnyčios, religinės ben
druomenės"... „Paskui labda
ros fondas dalina tą labdarą
tiems, kam iš tikrųjų tos lab
daros reikia". ...„Manau, kad
tokia yra labdaros esmė, o ne
siuntimas siuntinių..." Kaip
matyti iš paaiškinimo, labai
sunku siųsti atskiriems asme
nims labdarą. Galima tik
siųsti organizacijoms ir tas su
kelia tam tikrų abejonių, ar iš
tikrųjų labdara nueina tiems,
kam ji skirta, ar kam kitam,
ar eina į turgavietę. Iš posė
džių susidarė įspūdis, kad Lie
tuvos muitininkai nelabai lin
kę būti lankstūs, pritaikant
įstatymus. Priešingai, įstaty
mai yra griežtai pritaikomi,
net jeigu dėl sveikatos reikalų.
Gal tas ir paaiškina atvejį,
apie kurį girdėjau. Viena Vo
kietijos ligoninė pasiuntė lab
darą operacijos instrumentų
už pusę milijono dolerių vienai
specifinei Lietuvos ligoninei.
Muitinė reikalavo 10% muito
arba $50,000. Kadangi ligo
ninė nei svajoti negali apie
tokią sumą, siunta atsidūrė
muitinės sandėlyje ir ten buvo
laikoma, kol byla „išsispręs".
Kol byla sprendžiama, ta ligo
ninė turi toliau operuoti se
nais sovietinių laikų instru
mentais. Jeigu kažkas dėl to
numirtų, gal tai muitinei nes
varbu — svarbu tik surinkti
muitą.

kad Lietuvos Muitinės mo
kesčių skyriaus viršininkas
siūlo pinigus, o ne daiktus.
Išvengti muitų, patartina paš
t u siųsti siuntinius, vertus ne
daugiau kaip ^100. Žinoma,
yra dar viena ' *ia. Pas mus,
JAV, naudoti drabužiai turi
labai mažą vertę, gal tik 1020% naujo drabužio vertės, o
Lietuvoje "muitinė gali įkai
nuoti tuos naudotus drabužius
kaip naujus. Tada $100 siunta
pasidaro verta gal net iki
$1,000 ir mokesčiai gali būti
iki $280 arba 1,120 Lt, (10%
muitas ir 18% pridėtinė ver
tė), kas eiliniam Lietuvos
gavėjui yra neįkandama su
ma. Kaip bebūtų, nepatartina
siųsti siuntinius, įvertintus
daugiau kaip $100. Lietuvos
Ateinant
vasaros
metui,
muitai gali būti nuo 10% iki daug JAV lietuvių galvoja
20%. Muitininkas nustato, vykti į Lietuvą aplankyti savo
kokį muitą uždėti.
gimtinę ar gimines. Atvykę į
Buvo siūloma siųsti pinigus Vilniaus orouostą, susidurs su
vieton daiktų. Reikia atsimin Lietuvos muitininkais. Patar
ti: niekad nesiųsti pinigų paš tina žinoti, ką ir kiek galima
tu. Iš neoficialių šaltinių gir atsivežti, kad išvengtų nesu
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Pasakė ir nuėjo į daržinę, kur Kazys j a u taisė ra
tus kitą dieną atolui vežti.
Kai taip pradėjo šnekėti, mane buvo apėmęs nejau
kumas, lyg jis staiga būtų užaugęs didesnis už dide
lius vyrus, o aš sumažėjusi į dar mažesnę negu bu
vau, bet tuo atsisukimu viską pataisė. Kviesdamas į
talką vėl abu sulygino, ir aš ėmiau sukti galvą, kaip
galėtumėm žandarui atpetuoti už tą antausį. Galvojau
dieną naktį.net knietėjo pasiklausti piemenų, ką jie
sugalvotų, bet pabijojau, kad Severiukui gali nepatik
ti, tai vėl užsičiaupiau. Vis sukau galvą pati viena ir
nieko negalėjau išsukti. Galėjau ir aš pakišti dagilio
šaką arkio pauodegin, bet jie raiti niekada neatjodavo.
Vis atvažiuodavo, o kaip važiuotam pakiši, kad jis
pats įsisėdęs ir vadeles paėmęs tiesiai į arkio uodegą
žiūri. Nebent širšių kapšą po sėdyne pakiščiau, bet
kad ir tų aplinkui nebebuvo. Aną sykį visus išrinkau.
Žinojau vieną Alksnytėje, bet jis buvo po kelmu. Širšės
landžiodavo urvelin. tai kaip prie jų prieisiu. O kito
nieko negalėjau išsukti, nors kartais ir ligi gerų
išnaktų įsigalvojusi negalėjau užmigti. Bet nei aš j a m
Wa sakiau, (neturi iau ką sakyti), nei jis manęs klausė.

sipratimų. Yra draudžiama
įvežti į Lietuvą šiuos dalykus
(Informacija paimta iš „Val
stybinės žinios" Nr. 21, 1997
m. kovo 12 d. psl. 39 ir 42.):
etilo alkoholį ir namų gamy
bos alkoholinius gėrimus; na
tūralius a r dirbtinu būdu
išaugintus perlus, deimantus,
brangiuosius ir pusiau bran
giuosius akmenis, tauriuosius
metalus (bet galima įvežti 50
gr. asmeniniam naudojimui);
reikalingi leidimai įvežant ar
išvežant civilinius ginklus; ne
galima išvežti daugiau, kaip
penkis tūkstančius litų gry
nais ir negalima išvežti alko
holinių gėrimų bei tabako ga
minių be užklijuotų
ban
derolių.
Tolimesni įvežimo apriboji
mai yra: degtinė ar likerio
gaminiai — 1 ltr.; vynas ar
š a m p a n a s — 3 ltr.; alus — 5
ltr.; tabako gaminiai — 200
vnt. cigarečių arba 250 gr. ta
bako; cukrus — 1 kg;
šokoladas — 3 kg.; bižuterija
(bendra tauriųjų metalų ir
brangakmenių bei natūralių
perlų masė) — 50 gr.; auto ku
r a s — 20 ltr.; ir reikia dekla
ruoti jeigu vežama valiuta už
daugiau
kaip 40,000
Lt.
($10,000) pagal oficialų Lietu
vos Banko nustatytą tos die
nos lito ir užsienio valiutos
kursą. Visa užsienio valiuta ir
visi vertybiniai popieriai turi
būti deklaruojami, pateikiant
keleivio deklaraciją. Du foto
aparatai ir 10 jų foto juostų.
Vienas siaurajuostis filmavi
mo aparatas ir jo įranga. Vie
neri žiūronai.
Kelios pastabos dėl apribotų
prekių. Per paskutinę kelionę
sužinojau, kad butelis Alytaus
gamybos „Lietuviško bren
džio", (apie $8 Lietuvoje) yra
vertinimas daugiau negu bu
telis
„Kentucky
Bourbon"
(apie $13 JAV). Dėl cigarečių,
tai Phillip Morris gamybos
cigaretės yra pigesnės Lietu
voje negu Virginia valstijoje,
k u r yra vieni žemiausių ci
garečių mokesčių JAV. Neap
simoka vežti cigarečių, nebent
k a s nors mėgsta ypatingą
m a r k ę (Lietuvoje žmonės daug
daugiau rūko negu JAV). Dėl
bižuterijos, tai Vilniaus oro
uosto
muitinė dar neturi
svarstyklių, kurios galėtų pas
verti 50 gr. Vis vien nepatarti
na vežtis daug brangių pa

puošalų, nes tas gali atkreipti
ne tik muitininkų, bet ir kri
minalinio elemento dėmesį.
Del pinigų, tai čia atitinka
JAV įstatymams, pagal ku
riuos reikia deklaruoti veža
mą valiutą per $10,000. Įdo
mu, kad negalima išvežti dau
giau kaip 5,000 Lt. Nežinau.
kas tą norėtų daryti, nes jo
kiuose užsienio bankuose ne
galima iškeisti dolerius į litus
ar litus į dolerius. Užsienyje
litas yra bevertė valiuta. Net
Lietuvoje litas nenaudojamas
perkant ar parduodant nekil
nojamą turtą, automobilius ar
kitus stambius objektus. Tam
naudojami tik JAV doleriai,
Tas labai daug pasako apie
žmonių pasitikėjimą litu ir
Lietuvos ekonomika.
Atvykus į Vilniaus oro
uostą, reikės ilgokai palaukti
(gal net pusvalandį) ant ce
mentinių laiptų, kol bus pa
tikrinti pasai. Žiemą ten buvo
šalta — nešildoma. Galų gale,
priėjus prie pasų kontrolės
langelio, tarnautoja paims pa
są, jį apžiūrės, apčiupinės ir
perleis per elektroninį skaity
toją. Tada žiūrės į ekraną ir,
jeigu nieko įtartino nepasiro
dys, užantspauduos ir grąžins.
Aišku, tokia procedūra užima
laiko. Žiemą veikė tik du lan
geliai. Palyginkime šią proce
dūrą su Kopenhagos orouostu.
Grįžtant reikėjo Kopenhagoje
nakvoti, tai, išeinant iš kelei
vių zonos, irgi reikėjo eiti per
pasų kontrolę. Teko palaukti
eilėje kelias minutes apšil
dytoje salėje. Priėjus prie lan
gelio, pareigūnas pamatė, kad
laikau rankoje JAV pasą, tai
tik mostelėjo ranka eiti toliau.
Tuo baigėsi atvykimo formalu
mai Kopenhagos orouoste. Ka
dangi lietuviai mėgsta moky
tis iš danų, tai Vilniaus orouosto pasų pareigūnai galėtų
daug pasimokyti iš Kopenha
gos pareigūnų apie pasų kon
trolę.
Nors keleiviai į Lietuvą susi
durs su daug nepatogumų, ne
tik su pasų kontrole ir muiti
ninkais, vis vien kelionė yra
įdomi ir verta. Reikia atsimin
ti, kad Lietuvoje dar vis vy
rauja tarybinis galvojimas ir
jis atsispindi tokiuose daly
kuose, kaip muitai bei pasų
kontrole. Tokie nepatogumai
neturėtų sumažinti nei vieno
lietuvio grįžimo malonumo \

„Spaudos stalas" Lietuvių fondo suvažiavime balandžio
na Jurkutė, Edvardas Šulaitis. Bronius Juodelis ir Juoz

Buvom kaip buvę, šnekėjom apie viską. Jis net pa
mokė mane kaip iš tiesaus karkliuko žieves galima
dūdelę pasidaryti ir kaip iš baltalksniuko birbynę
išsukti. Lazdelių ir botkočių prisimarginti ir aš pati
jau prasimaniau.
Ne tiek prasimaniau, kiek iš kitų nusižiūrėjau, o
gal ką net ir nusiklausiau. Kai uabar galvoju ir Severiukas ne viską iš savęs darė. Ir jis buvo šio to nusik
lausęs. Kad ir tas dagilis į pauodegį. Galėjo būti jo pa
ties išmonė, bet galėjo būti ir nusiklausyta. Jis tik pa
darė, kai niekas tokio darbo nesitikėjo. Ir tada urėdui,
ir dabar politrukui į ponus pasinešusiu bemagaliu.
Kai padaro, atrodo, kad anksčiau niekas kitas to nebu
vo padaręs. O buvo. Ir buvo dar gerai prieš mano ir
Severiuko laikus. Kemėruose atsirado tokia mergaitė,
kad nė vienas atsigrožėti negalėjo. Matai, nei šiaip nei
taip, pasakiau. Atsirado. Neatsirado, bet gimė ir
užaugo tuose pat Kemėruose, tik tėvų pavardės iš se
nos galvos nebegaliu iškrapštyti. Kol buvo vaikas,
buvo kaip ir kiti vaikai, nors vis tiek išsiskyrė ir vei
duko šviesumu, ir gelsvų plaukų vešlumu. Ne vienas
pasakydavo, kad ta mergytė kaip iš pieno plaukusi,
bet kai užaugo, niekas akių nuo jos nebegalėjo ati
traukti. Ir liekna ir augimo kaip tik, ir veidas, ir akys,
kuriuos iš viso būrio tik vienus ir tematysi. Bet plau
kai! Kai susuka apie galvą, eina kaip karalaitė su
šviesaus aukso karūna. Net nuostabu buvo, kaip tokią

savo gimtinę. Ilgainiui Lietu
va pritaps prie Vakarų Euro
pos galvojimo ir gal mes neatrodysim tokie pavojingi, k a d
reikėtų nuodugniai tikrinti
kiekvieną pasą.

GARBES DAKTARO
VARDAI — ARKTV.
A-J. BAČKIUI IR
PROF. V. KELERTIENEI
Vilniaus pedagoginio univer
siteto garbės daktaro vardai
suteikti Vilniaus arkivyskupui
metropolitui Audriui Juozui
Bačkiui ir JAV Illinois univer
siteto Čikagoje Lituanistikos
katedros vedėjai
profesorei
Violetai Kelertienei.
Vilniaus pedagoginio univer
siteto Senato sprendimu m e 
tropolitui Audriui J . Bačkiui
šis vardas suteiktas „už dide
lius nuopelnus Lietuvos švie
timui". Kaip žinoma, arkivys
kupo iniciatyva Vilniaus pe
dagoginiame
universitete
įsteigta
Tikybos
katedra,
kurią A. J. Bačkis nuolat glo
boja. J i s taip pat rūpinasi ti
kybos mokytojų kvalifikacija,
steigia mokyklas ir globos or
ganizacijas neįgaliesiems vai
kams.
Garbės daktare
profesorė
Violeta Kelertienė y r a P a s a u 
linės baltų studijų sąjungos
prezidentė ir Pasaulio litua
nistų bendrijos pirmininko pa
vaduotoja. J i yra paskelbusi
nemažai straipsnių apie Lie
tuvos rašytojų kūrybą, ben
dradarbiauja su Vilniaus pe
dagoginio universiteteo moks
lininkais, skaito
paskaitas
doktorantams ir m a g i s t r a n 
tams.
(Elta)
DAR VIENA R E Ž I S I E R Ė S
J. LAPINSKAITĖS S Ė K M Ė
Lietuvos televizijos režisierė
Janina Lapinskaitė iš Rygos
parsivežė vienintelį t a r p t a u t i 
nio dokumentinių filmų sim
poziumo bei Baltijos valstybių
kino ir video dokumentininkų
forumo prizą — Soroso fondo
piniginę premiją. Ji J a n i n a i
Lapinskaitei paskirta už t r i 
logiją, kurią sudaro filmai „Iš
skruzdėlių gyvenimo", „Iš elfų
gyvenimo", „Venera su k a t i 
nu". ''Elta 1

! Hnsauiio liet iv.ų centre, I tmniirr Iš kairės: AldoNuotr V. J a s i n e v i č i a u s
Kontius.
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„Beveik
stebuklo"
sukaktis
Beveik už savaites, gegužės
28 d., JAV prezidentas Bill
Clinton ir daugelio Europos
valstybių vadai Hagoje iškil
mingai paminės penkiasde
šimtąją Marshall plano su
kaktį, o dieną prieš Paryžiuje
bus pasirašyta s u t a r t i s tarp
Maskvos ir dabartinių NATO
narių. Abi šios datos verčia su
simąstyti.
George Marshall, tuometi
nis JAV Valstybes sekreto
rius, s u p r a s d a m a s , k a d po An
trojo pasaulinio karo Europa
s k ę s t a ekonominiame liūne ir
jos a t s i s t a t y m a s gali užtrukti
d a u g dešimtmečių, atidengė
labai drąsų sumanymą: Euro
pai reikia ne labdaros, o pa
galbos pačiai a t k u r t i sugriau
tą žemes ūkį bei pramonę.
Tačiau tikroji priežastis, dėl
kurios toks p a r a m o s planas
pasiūlytas, buvo a š t r i komu
nizmo grėsmė, kuriai suvargu
si E u r o p a galbūt nebūtų ga
lėjusi atsispirti.

pasaulį nuo Hitlerio siau
tėjimo. Tiesa, jau 1946 m.
Britanijos ministras pirminin
kas Winston Churchill pradė
jo kalbėti apie „geležinę už
dangą", kuria sovietija sten
gėsi savo imperiją atskirti nuo
laisvojo pasaulio, bet į tą
perspėjimą
mažai
kreipta
dėmesio. Tik po Berlyno blo
kados
1948 metais, tik po
„šaltojo karo" pradžios, vaka
riečių sąmonėje pamažu pra
dėjo sklaidytis raudoni Mask
vos propagandos rūkai.
Tačiau Kremlius gerai su
vokė Marshall plano gali
mybes ir pavojų: ekonomiškai
tvirta Europa nepasiduos ko
munistinės propagandos vi
lionėms, tad stipriai pasisakė
prieš šio plano įgyvendinimą.
Iš dalies dėl to vyko ir Berlyno
blokada, prasidėjusi apytik
riai po pusantro mėnesio, kai
JAV Atstovų rūmai prieme
Marshall planą 1948 m. ba
landžio 3 d.

Komunistinė
propaganda
Marshall planas veikė ket
t u o metu dirbo „viršvalan
verius
metus, suteikęs dau
džius", k u r s t y d a m a streikus,
giau
kaip
13 milijardų dolerių
ypač Italijoje ir Prancūzijoje,
paramą
septyniolikai
jame da
k u r komunistų partija visuo
lyvavusių
Europos
valstybių.
m e t turėjo d a u g įtakos ir pa
sekėjų. Karo s u g r i a u t a pramo Per tą laiką buvo sustabdyta
n ė stokojo n e tik patalpų, infliacija, atstatytas žemės
mašinerijos, bet anglių, naftos, ūkis ir pramonė. Didžioji krizė
elektros. Gyventojai taip pat Europoje praėjo, todėl George
kentėjo įvairius
t r ū k u m u s , Marshall ir pavadino šį planą
d a r paaštrėjusius dėl valiutos beveik stebuklu. Su jo nuo
nuvertinimo pokario metais. mone tuo laiku nesutinkančių
Tokios nuotaikos — tai derlin (išskyrus, žinoma, Maskvą;
giausia dirva sovietinio komu j a u nebuvo, nors pradžioje su
silaukta daug kritikos.
nizmo sėkloms plėstis.
Praėjus 50 metų,
sovietų
Marshall
planas,
kaip
imperijos
j
a
u
nebėra,
vienok
minėta, nebuvo labdara, o
Maskvos
nuomonė
vis
tiek
p a ž a d ė t a p a r a m a ir kvietimas
svarbi,
jai
nuolaidžiaujama
bendromis pastangomis atsta
tyti tai, ką k a r a s sugriovė. galbūt tiek pat, kaip ir anuo
Kvietimą
priėmė
Austrija, met. Prisimenant aštrius Ru
Belgija, Didžioji Britanija, Da sijos protestus dėl NATO plė
nija, Prancūzija,
Vokietija, timosi ir galimą kainą, parei
Graikija, Islandija, Italija, Ai kalautą už sutikimą gegužės
rija, L u k s e m b u r g a s , Olandija, 27 d. pasirašyti bendradarbia
Norvegija, Portugalija, Šve vimo sutartį, kyla mintis, kad
dija, Šveicarija ir Turkija. Su istorija kartojasi: Baltijos val
p r a n t a m a , k a d planą turėjo stybės vėl nustumtos į užku
atmesti Lenkija bei Čeko lisius, kaip ir po Antrojo pa
slovakija, nes Maskva pa saulinio karo pabaigos. J ų li
reiškė griežtą protestą. Apie kimas šiandien vėl didžia dali
bet kokia JAV p a r a m ą Balti mi priklauso nuo Maskvos
jos valstybėms t a i p pat ne malonės. Nors tvirtinama, kad
galėjo būti nei kalbos. Tuo Rusija negalės blokuoti naujų,
narių
metu jos išgyveno antrosios jai nepageidaujamų,
priėmimą
į
NATO,
bet,
žinant
sovietų okupacijos žiaurumus,
apie kuriuos laisvasis pasaulis griežtą nusistatymą dėl Balti
nenorėjo nei žinoti, patikėjęs jos valstybių narystės, vargiai
Stalino tvirtinimais, kad Lie galime tikėtis Lietuvai palan
tuva, Latvija ir Estija savo kių rezultatų.
noru įsijungė į Sovietų Sąjun
Marshall plano vykdymo
gą. Jeigu ir patekdavo į Vaka laikais užsienio lietuviai ne
r u s žinios apie žūtbūtinę par turėjo daug įtakos, kad galėtų
tizanų kovą Lietuvoje, jos dau padėti savo kenčiančiai tėvy
giausia j a u d i n d a v o tik užsie nei. Šiuo metu mūsų padėtis
nyje a t s i d ū r u s i u s lietuvius, kiek tvirtesnė: esame JAV pi
nes tais laikais Sovietų Są liečiai ir mūsų balsas gali būti
j u n g a tebebuvo laikoma JAV išgirstas. Pasinaudokime šia
draugu, padėjusiu apsaugoti galimybe.

sunkenybę ji gali taip lengvai nešti. O k a i į dvi storas
•casas supintus paleisdavo, kasų galai į k u l n i s mušė.
Nebuvo merginos, kuri nebūtų norėjusi būti kaip ji,
lebuvo vyro, kuris nebūtų į ją žiūrėdamas seilę varvi
nęs, o ji buvo visiems vienoda, su visais s m a g i , nė vie
nam nei geresnė, nei prastesnė. Su visais vienodai
smagi, vienodai šneki. Vis tiek atsirado toks, kuris pa
traukė ir jos akį. Tai Ignacų Juozas. Irgi a u k š t a s , tie
sus, šviesiaplaukis, iš visų sodžiaus vyrų dailiausias.
Net pats klebonas sykį pasakė: „Tai, p a n e , t u , vyruti,
jeigu nebūtum vienturtis ir turėtum eiti į vaiską, tik
rai tiktum į karalienės pulką". Atsimenu jį. Ir pasenęs
buvo toks pat tiesus, nors, sako, j a u buvo apie
aštuoniasdešimt, o gal net jau ir daugiau. Ir bažnyčioj
dar „Šventas Dieve" gerai traukdavo. Nors mergaitė
buvo tik pamiškės dešimtininkų duktė, o J u o z a s darbi
ninkas, bet tai jų draugystei nekliuvo. N e t ir tėvai
nesiraukė, kad marti ateis be didelių pasogų. Sakė:
„Mums užteko, užteks ir vaikams. Tegu tik s u t a r i a ,
tegu tik vienas kito po laukus nesivaiko ir gerklėmis
vidurnaktį žmonių iš miego nežadina. Piršlių pas mer
gaitę, tiesa, atvažiuodavo, bet ir išvažiuodavo, kaip
atvažiavę. Netrūko ir piršliai praretėti, nes vargu ar
kas nežinojo, kad ji su Ignacų Juozu j a u kaip ir suta
rusi, tik lūkuriavo kurį sekmadienį klebonas abu per
ves per bažnyčią.
Visiems būtų daug lengviau gyventi, jeigu niekam

nenieštėtų nagų pagalius į gražiai riedančius stipinus
kaišioti. Taip ir tada. Kažin koks, net nebežinau Belazarų ar Jagminų, o gal iš kokio kito dvarininko ponai
tis, ją p a m a t ė gal Grinkiškio, gal net ir Krakių atlai
duose. P a m a t ė ir užsidegė. Susiklausinėjęs kur ji
gyvena, apžergė lineiką ir atlėkė. Kaip tik pataikė, kai
ji kluonelyje drobę traukė. Ji mate. kad kažin koks
n e į p r a s t a s svečias atvažiavo, bet nekreipė dėmesio —
m a n ė , kad kas nors pas tėvą, tai baigė traukti drobę.
s u t r a u k t ą pasiėmė į glėbį ir nešė į vidų, o jis tą visą
laiką sėdėjo apžergęs lineiką. tik kai mergaitė atėjo į
kiemą, jis nušoko ir pasitiko. Pasitikęs tuoj pasisiūlė
paimti drobės nešulį; esą kaip čia tokia daili mergaite
gali tampytis su tokiais sunkiais nešuliais. Bet mer
gaitė buvusi ne pėsčia. Peržvelgusi liekną, miestiškais
drabužiais apsitempusį ponaitį ir smagiai atvertusi:
— Nesirūpink, ponaiti, aš ne tokia jau liauna.
galėčiau dar ir ponaitį kartu panešti. — ir tuoj
pridėjusi: — Ar tėvo ieškai?
Bet ir ponaitis ne kiek nesumišęs.
— Neieškau nieko, bet ir neieškodamas radau, —
smagiai atsakęs. — Išvažiavau tik pravažineti naujas
lineikas. Tyčia išvažiavau \ kaimo kelučius. kad geriau
ją pažinčiau. Rangiausi, rangiausi ir atsidūriau jūsų
kieme. Tenorėjau pasiklausti kaip išvažiuoti į vieškelį.
o d a b a r noriu paklausti ir dar kai ko. Kaip tamstos
vardas.
įBus daugiaul
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SVEČIUOSE PAS DIDŽIUOSIUS
AMERIKOS KAPITALISTUS
Simona Kanapeckaite, sep
tyniolikos metų gimnazistė iš
Baisogalos, buvo iškviesta iš
Lietuvos atstovauti Lietuvos
Junior Achievement organiza
cijai balandžio 24 d. Cincinnati, Ohio. įvykusioje tarptau
tinėje Junior Achievement
konferencijoje.
Ši konferencija surengta pa
gerbti šešis šiuo laiku gar
siausius Amerikos kapitalis
tus, bilijonierius. Jų tarpe,
Carl H. Lindner iš Cincinnati,
finansininkas. Warren E. Buffett, žymiausias šio šimtmečio
investicijų ekspertas ir Ruth
Handler, kuri įkūrė Mattel
žaislų firmą ir išrado Barbie
Doll, kuri tai firmai davė pa
saulinį vardą. Jie buvo iškil
mingai įvesti į Amerikos ver
slininkų „Hali of Fame". Poky
lis buvo didingas, kainavęs
nuo 3.000 iki 7,500 dolerių
svečiui; iš to pokylio Junior
Achievement organizacijai tu
rėjo likti apie 400,000 dolerių.
Pagrindiniu šio pokylio kal- bėtoju buvo Steve Forbes.
„Forbes" žurnalo leidėjas ir
kandidatas į Amerikos prezi
dento postą praeituose rin
kimuose.

IIKMI.\-

J u n i o r Achievement organi
zacija turi per tris milijonus
mokinių/studentų
ir
apie
70,000 mokytojų, kurie įvai
riose mokyklose praveda kur
sus verslo ir ekonomikos sri
tyje. Lietuvoje Junior Achie
vement įsikūrė 1993 metais.
Šiuo metu ji įregistruota kaip
nepriklausoma, nepelno orga
nizacija, kuri remiama Lietu
vos verslo ir įvairių fondų. Jos
dabartinis direktorius Euge
nijus Savičius, mokslų dakta
ras, kurio atsakomybėje ši or
ganizacija Lietuvoje jau prigi
jo ir auga.
Simona laimėjo konkursą
Lietuvoje ir gavo teisę atsto
vauti Lietuvos Junior Achie_ vement šioje konferencijoje.
Amerikiečiams ypatingą įspū
dį padarė Simonos anglų kalba, kurią ji valdo gan laisvai
ir jos nesivaržymas, kalbant
su aukšto rango verslininkais.
Be Simonos, dar šešiolika jau
nuolių iš viso pasaulio dalyva
vo konferencijoje ir su ja susi
jusioje parodoje. Verta pažy
mėti, kad iš Europos buvo
kviestos tik keturios valsty
bės: Lietuva, Vengrija. Čekija
i: Airija.
Visos tautybės turėjo savo
parodėlę, kurioje buvo išdės
tyti tautiniai eksponatai, o
jaunuoliai turėjo svečiams
juos parodyti ir paaiškinti.
Pasaulinė „Procter and Gam
ble" firma nepagailėjo išlaidų,
samdant dailininkus ir deko
ratorius, kurie gražiai nu
piešė ir Vytį, lietuvišką rū
pintojėlį ir vitrinoje išdėstė
Cincinnati lietuvių parinktą
gintarą bei juostas. Atrodo,
• kad ši parodėlė padarė labai
gerą Įspūdį ir Simona Kana.peckaite buvo aprašyta „Cin
cinnati Enquirer" per kelis
puslapius.
Jai taip pat teko susipažinti
su įvairiais aukšto rango vers
lininkais ir du kartus kalbėti
su „Procter Gamble" pirmi
ninku John Pepper. kuris
sakėsi buvęs Lietuvoje ir buvo
Simonos pakviestas atvažiuoti
dar kartą ir susipažinti su
„tikra" Lietuva. Pokylio metu
Simona buvo priskirta prie
vadinamojo „auksinio stalo"
su visais žymiausiais svečiais.
Taigi, mūsų gimnazistė iš
Baisogalos ji lanko gimnaziją
Radviliškyje ir ten gyvena
savaitės metui pateko kaip ta
pelene į puošniausia puotą ir
iš jos išėjo su didžiųjų kapita
listų vizitinėmis kortelėmis.
Cincinnati Simoną globojo,

LIETUVOS GARBES
KONSULATAS
ATIDARYTAS SAN
FRANCISCO MIESTE
Praeitą ketvirtadienį San
Francisco miesto centre esan
čiame gražaus dangoraižio 25me aukšte oficialiai atidarytas
Lietuvos garbės konsulatas.
Iškilmėse dalyvavo Italijos,
Rusijos, Venezuelos konsulatų
atstovai, kitų kraštų garbes
konsulai, taip pat atvykę į
iškilmes Lietuvos Generalinis
konsulas New Yorko valstijoje
Petras Anusas, Garbės gene
ralinis konsulas Los Angeles
Vytautas Čekanauskas, Gar
bės konsule Cleveland, OH
Ingrida Bublienė.
Naują Lietuvos Garbės kon
sulą San Francisco mieste —
didelės finansų kompanijos
„American Industrial Partners" prezidentą Richard W.
Bingham — susirinkusiems
pristatė Lietuvos ambasado
rius JAV dr. Alfonsas Eidin
tas. Jis pažymėjo, jog R. Bing
ham iki šiol buvo žinomas,
kaip rėmėjas, o nuo šiol jis
rūpinsis kuo plačiausiu ne tik
ekonominių, bet ir kultūrinių
bei politinių ryšių plėtimu
tarp Lietuvos ir Kalifornijos.
Svečiai, tame tarpe Lietuvių
Bendruomenės San Francisco
mieste vadovai Donald A.
Witt, Jerremy Kubiak, Nicole
Dickinson, dr Petras Kuncė ir
kiti lietuviai, apžiūrėjo patal
pose skirtas konsulatui patal
pas, žadėdami jam savo nuo
širdžią ir aktyvią paramą.
Lietuvos ambasadorius A.
Eidintas pažymėjo, kad po ne
priklausomybės atkūrimo Lie
tuva energingai plečia savo at
stovavimą Jungtinėse Ame
rikos Valstijose ii Kanadoje.
Garbės konsulatas San Fran
cisco mieste yra jau šeštoji
Lietuvos diplomatinė atsto
vybė JAV. Pernai garbės kon
sulatas buvo atidarytas Cleve
land, Ohio valstijoje bei Kana
dos vakaruose — Vancouver.
Šiemet planuojama atkurti
Lietuvos Generalinį konsulatą
Čikagoje, kur šiuo metu gau
siausiai lietuvių apgyvendin
toje Illinois ir kitose valstijose.
Lietuvos interesams atstovau
ja Garbės generalinis konsu
l ą Vaclovas Kleiza.

llk\l(.\-

l)K\ll.\-

CIKM..\s

l,KUI.\~

l>

REAL ESTATE
GREIT
PARDUODA

^ a
REALMART II, Inc.
6 6 0 2 S. Pulaski Rd.
Chicago.IL 6 0 6 2 9

&
BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja . a / . . , - • ^ o s a v / S i ų
p i r k i m e De; p a r d a v i m e m i e s t e ir
priemiesčiuose Suinteresuoti
skambinkite

BUDRAIČIUI
Bus. 773-585-6100
F«x. 773-585-3997

P»ger 773-308-0307

MISCELLANEOUS

Lietuvių miškininkų sąjungos pobūvyje. Sėdi iš kairei: J. Kriščiūnas, k un. J Yaišnys, SJ, A. Pankiene, J.
Žebrauskiene. N'aliene; stovi: J. Žebrauskas, J. Kriščiūnas. Jr. A. Beleška J. Skeivys, Gureckaite. A. Regis, V.
Mikūnas, J Sakas, Č Rukuiža ir J. Nalis.
N'uotr. Z. Degučio

NAUJAS LB NEW YORKO
APYGARDOS PIRMININKAS
Lietuvių Bendruomenės NY
apygardos metinis atstovų su
sirinkimas įvyko šeštadienį,
gegužės 10 d., Kultūros židi
nyje, Brookiyn, NY. Susirin
kimą atidarė ir jo visai eigai
vadovavo apygardos pirmi
ninkė Laima Šileikyte-Hood.
Pranciškonų vienuolyno vir
šininkas kun. Pranciškus Ged
gaudas, OFM. prasmingame
invokacijos žodyje kreipėsi į
Visatos Kūrėją, maldaujant,
kad Jis ir toliau globotų ir lai
mintų LB-nes narius bei jų
vadovus,
besidarbuojančius
lietuviškoje veikloje.
Palenkus galvas, minutėlę
tyloje susikaupus ir pagerbus
į amžinybę iškeliavusius ben
druomenės narius, praėjusio
susirinkimo protokolą
per
skaitė sekretorė Malvina Kiivečkienė. Rūpestingai paruoš
tas protokolas buvo be pataisų
priimtas.
Pirmas pranešimas buvo
išgirsta iš apygardos pirmi
ninkės
Laimos
ŠileikytėsHood: — bendradarbiauta su
Vyčiais ir naujai atvykusiai.iš Lietuvos: dalyvauta pasita
rimuose dėi Kultūros židinio
ir „Darbininko" ateit : -s; iš
anksčiau veikusios Jadvygos
Matulaitienės veikusio tauti
nių šokių ansamblio „Tryptinis" likučių, tuo pačiu vardu
pavadinta šokių grupė, vado
vaujama Aldonos Marijošienės. dalyvavo Tautinių šokių
šventėje Čikagoje; dalyvavo,
rengiant Vasario 16-tos minė
jime; turėjo 5 valdybos posė
džius...
Kadangi

L.

yra ir M a n h a t t a n apylinkes
pirmininkė,
carydama
tos
apylinkes pranešimą, pažymė
jo, kad apylinKė daugiausia
pasidarbavo, talkindama LR
konsulato New Yorke reng
tuose renginiuose; pianistės
Mūzos Rubackytės, Roko Zu
bovo, Vilniaus styginio kvarte
to koncertai, Mažvydo „Ka
tekizmo" minėjimas. Suorga
nizuota sekmadieninė lietu
viška TV į r a š a i iš čikagiškės
TV), dėl mažo susidomėjimo
po kelių savaičių turėjo būti
nutraukta.

linkės branduolys yra pran
ciškonai. Jie sumažėję skai
čiumi ir nusilpę. Reikės ir iš
Židinio pasitraukti. Kaip jau
žinome visas vienuolyno kom
plektas parduodamas. Židinio
taryba esanti painformuota,
kad dabartine sutartis baigsis
už pusantrų metų ir ji nebe
bus atnaujinta. Po to laiko ir
salės užsakymai nebebus prii
mami. „Darbininką" bandys
leisti ir toliau. J o finansinis
stovis esąs pasunkėjęs. Mece
natų neturime. Netekus re
daktoriaus kun. Kornelijaus
Batelio, OFM, kuris dirbo be
atlyginimo, dabar prisidėjo re
daktoriaus alga.

ELEKTROS
(VEDIMAI—PATAISYMAI
T u r i u Chicagos m i e s t o leidimą.
Dirbu užmiesty. D i r b u g r e i t a i .
garantuotai ir s ą ž i n i n g a i .
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.

*

RE/MAX
REALTORS

(773) 586-5959
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

MISCELLANEOUS
TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO

MASINAS, ŠALDYTUVUS,
ŠILDYMO SISTEMAS,
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.

H. Deckys
Tel. 773-585-6624

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė
S. Kana kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
32081/2 W«st 95th S l r M t

Darbštus vyriškis (nerūko, negeria)
dažo iš vidaus ir lauko.
Valo rūsius, tvarko kiemus.
Gali gyventi kartu ir prižiūrėti ligonį.
Išnuomojamas 4 kamb.
Puikios rekomendacijos
2 mieg. butas. Evergreen Pk., IL
Tel. 773-918-0315
$600 į mėn. Skambinti po 6 v.v.
Tel. (708) 424-8654
(773)581-8654

706424-O470

ČIA G A L Ė J O BŪTI JŪSŲ
R E K L A M A AR S K E L B I M A S

Naujosios apylinkės „Vers
MOLD MAKING
Q u e n n s apylinkes praneši
mė" pianešimą darydamas,
Leading
rnanufacturer
of preetsion rnjection molds is seekjng
mą padare apylinkės pirmi
jos pirmininkas dr. Algis Pliūthe follovving qualified, expenenced individuaJs:
ninkė Ramutė Česnavičiene.
- E.D.M. OPERATOR
ra apgailestavo netektį dviejų
Apylinkė turėjo 5 valdybos
** E.D.M. TRANEE
itin darbščių valdybos narių:
** MANUAL & NC LATHE OPERATOR
posėdžius. Suruoštas, didelį
Albinos Banienės (iš New Yor
"MACHNBT
susidomėjimą turėjęs, susitiki
** LEAD MOLD MAKER
ko išvyko) ir Petro Lauciškio
mas su dr. Petru ir dr. Vita
(susirgo). Buvusi suruošta vie
Our toolrooms are bright, clean, smoke-free, well ventilated and A/C
Dičpinigaičiais. Gerą pasise
with modem, up to date equipment. VVe otfer competitive vvages.
na literatūrinė vakaronė. Bu
exeltent benefit pkg., (10 pd. holidays, vacation, profit sharing, 401K plan,
kimą turėjusi literatūros ir
vo numatyta ruošti sporto
sec.125 med. & dep. care exp. plan, healtti ins., eta.) and overtime.
muzikos popietė, dalyvauta
COMMAND OF THE ENGLISH LANGUAGE A MUŠT. Please contact:
šventę, solistės Gintarės J a u 
apylinkių suvažiavime Čika
NORTHVVESTERN TOOL & DIE
takaitės koncertą, bet dėl
goje. „Tryptinio"' kelionės išlai
3445 W. Hovrard St.
narių nepastovumo, vieniems
Skokie, Tel. 847-677-9280
doms, vykstant į Tautinių šo
išvykstant, kitiems atvyks
or
kių šventę Čikagoje, suma
375 Renner Drive
tant, to įvykdyti nepavykę.
žinti skyrė $300.
Elgin, Tel. 847-697-2030
Dr. A. Pliūra net mano.ar ne
E.O.E. PRINCIPALS ONLY
Great Neck apylinkes pirmi būtų geriau „Versmę" prijung
ninkė Irena Vilgalienė pra ti prie kurios nors kitos apy
nešė, kad jie turėjo 3 valdybos linkės.
posėdžius, džiaugėsi šauniai
Iždo stovį pranešė kasinin
praėjusiu Vasario 16-tos mi
kas Kęstutis Bileris. Pajamų
nėjimu, suteikta piniginė pa
turėta 3.970.27, dol. Išlaidų —
Knygos
siunčiamos
Jūsų
pasirinktai
r a m a BALFui. „Darbininkui".
4.246,21 dol. Kasoje yra —
bibliotekai arba privačiam asmeniui j Lietuvą,
Įvairiais
Lietuvos reikalais
2.898.96 dol.
daug laiškų ir telegramų iš
0.59 sv., minimumas $25.00.
Kontrolės komisija, patikri
siųsta, telefonais skambinta
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO,
nusi knygas, viską rado pa
Atstovų rūmų nariams...
komercinės siuntos.
vyzdingoje tvarkoje. Aktą per
Liūdna
buvo
klausytis
skaitė Malvina Klivečkienė.
Pinigai pervedami doleriais -nuo i š s i u n t i m o
Dushwick apylinkės pirminin
Priartėjus prie klausimų ir
ko kun. Pranciškaus Gedgau
dienos į g a v ė j o rankas per 2 - 5 d i e n a s .
sumanymų punkto, Kęstutis
Šileikytė-Hood do. OFM, pranešimo. Tos apyMiklas pasiūlė, kad panašiai,
M A I S T O S I U N T I N I A I : Daugelis patenkintų
kaip yra sudarytas JDraugo"
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak
paramos fondas, panašų fondą
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas.
reikėtų įsteigti ir „Darbinin
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
kui". Buvo užklausta, kokį
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava,
procentą visuomenė gautų,
malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai,
pardavus Židinį. Atsakymas
razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas,
— tuo reikalu bus tariamasi
aspirinas,
vitaminai. 55 svarai.
su Židinio taryba.
$39.- Šventinis - tirpi kava, malta kava, arbata, kakava.
L. Šileikytė-Hood painfor
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai,
mavo apie Jurgitos Vaitkienės
aspirinas, vitaminai.
pastangomis prie Apygardos
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai,
įkurtą našlaičiu tapusiam LuK.,I Dainiu; ><> abu tėvai Nevv javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas,
sausainiai, saldainiai, vitaminai.
Yorke bu o žiauriai nužudyti)
parara e fondą. Iki šiol buvo
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-na ;k(iVi lfi.000 doi. k u r i e
būMa p<T\'-.-t: i b a n k ą LietuI'airnndinis
dienotvarkės
p.r.K'aa p y g a r d o s rinki
ni a i
Pirmininke
L.
ŠileikytėH("!<1. padckojiiM valdybų na-:a:ii> :iž ;iarbą ir b e n d r a d a r :>;av:iu. ;>;miškr. kad ji į
;>vi; <rd' - a i r m i n i n k o postą
•a-'ji-KaiMl.datuos.

Spaudos s k y r i u s

• Jauniausias Lietuvos
aviakonstruktoriua — aštuo
n i o l i k m e t i s moksleivis iš
Liškiavos (Pakruojo raj. i Vincas
Lapenas. Pradėjęs nuo aviamodeliavimo, be specialistų
pagalbos išmoko konstravimo.
aerodinamikos, lėktuvų garny
bos technologijos pagrindų ir
pats pasidarė originalios kon
strukcijos lėktuvą LAV-1,
kuriuo pradėjo skraidyti 1968
m. rugpjūčio 5 d.
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REAL ESTATE

apgyvendino ir jos kasdieniu
gyvenimu rūpinosi Aldona ir
Horstas Žibai, o parodėles
tvarkymą vedė Danute Bie
liauskienė ir vicepirmininkas
Leonas Grinius surinko eks
ponatus ir palaike ryšius su
Junior Achievement organiza
cija.
Grįžusi į Lietuvą. Simona
tuojau išvyksta į Lietuvos
Seimą, kur dalyvaus mokinių
susipažinime su Seimo dar
bais. Po to laukia kelionės į
Rytų Europos ir pasaulinę Email konferencijas,
kurios
vyks Vengrijoje ir Ispanijoje.
Cincinnati
lietuviai
labai
džiaugiasi šios jaunos mer
gaitės pasiekimais ir gabumu.
Danutė Bieliauskienė

l>K\li.\-

NVmunas tif> K.ioTg.nt

Nimi.r Baniutys Krnnirn***

Kandidatuoti sutiko Kęstu::.- Bileris ir Kęstutis K. Mikias. Daugumą balsų gavęs,
naujuoju New Yorko apygar
das pirmininku buvo išrinktas
Kc-ruMs B'iens
1 susirinkimą atvykti buvo

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

pakviestas LR
Jungtinėse samiai paaiškino.
Naujasis apygardos pirmi
Tautose ambasadorius dr. Os
karas Jusys ir pasakė kalbą. ninkas Kęstutis Bileris dėkojo
Jis kalbėjo apie ambasados dr. O. Jusiui už pasakytą kal
darbus Jungtinėse Tautose. bą, dėkojo išeinančiai pirmi
Lietuvos pastangas įstoti j Eu ninkei L. Šileikytei-Hood už
ropos Sąjungą bei NATO, jų jos ištvermę ir atliktus dar
statomus
reikalavimus
ir bus, dėkojo susirinkusiems už
apskritai apie įstojimo tvarką. pasitikėjimą. Susirinkimą už
Ambasadoriaus kalba buvo darė ir kvietė visus giedoti
įdėmiai išklausyta, palydėta Lietuvos himną.
P. Palys
plojimų gausa ir susilaukė
pasiteiravimų, kuriuos jis iš

LAIŠKAI
likų bendruomenes, reprezen
tuojanti ŠŠV. Taip, kaip yra
kiekvienoje institucijoje, atsa
Nuo atvažiavimo į JAV po II kingai direktorių tarybai yra
pasaulinio karo nauji ateiviai patikėta vykdyti įkūrėjų ir
daug darbo įdėjo į lietuvybės dosnių aukotojų valią, nes
kultūrinę bei politinę veiklą. įstaiga buvo s u k u r t a jų pas
tangomis ir pasiaukojančiu
Visa ta veikla klestėjo.
darbu.
Dabar lietuviška veikla pra
Kaip įgalioti ŠŠV instituci
retėjusi, bet vis dėlto dar daug
nuveikia Lietuvių Bendruo jos įkūrėjai, mes norėtume
menė ir ALTas. Dažnai į išgirsti iš J ū s ų , Direktorių ta
svečius kviečiamės garbingus ryba, ką J ū s manote apie Šv.
amerikiečius politikus, {vyks Šeimos vilos ir šalia jos esan
ta pasitarimai, suvažiavimai, čių žemių ateitį? Ankstesniųjų
Amerikos Lietuvių katalikų
konferencijos.
Pagal lietuvišką paprotį, generacijų dosnios aukos ir
mėgstame svečius pavaišinti sunkus darbas privalėtų būti
ir patys pasivaišinti. Renginių nukreiptas konkrečiu keliu,
dalyviai yra nufotografuojami norint palengvinti senatvės
— dažnai su gėrimo stiklais naštą d a b a r t i n i a m s lietuvių
rankose! Fotografai pristato katalikų bendrijos nariams.
Lietuvos R o m o s K a t a l i k ų
nuotraukas spaudai ir jau ga
Labdarių sąjungos
lime visi džiaugtis nuveiktais
valdyba
darbais...
Chicago.
IL
Vis dėlto kyla klausimas: ar
tai etiška? Ar nemaišome
VAIKO LAIŠKAS MAMAI
kultūrinės, politinės veiklos
su privačiu pasilinksminimu?
Mudu su žmona su Feliksu
Ar kartais nepagalvojame,
susipažinome Rokiškyje, Zitos
kad tie svečiai — Kongreso,
Mainelienės namuose. Ten bu
Senato nariai, nenori pasiro vome užsukę, nes jos sūnus
dyti viešumoje su stikliukais studijuoja Cincinnati ir prašė,
rankose?
kad aplankytumėme jo mamą.
Redaktoriai turėtų mesti į Feliksas gyvena Obelių vaikų
šiukšlių dėžes visas nuotrau globos namuose. J o tėvai jį pa
kas, kuriose yra dalyviai su liko, nes buvo dešimtas vaikas
gėrimais rankose. O gal rei ir jie nebegalėjo jo išlaikyti.
kėtų atidaryti atskirą skyrelį Zita Mainelienė, būdama pen
kaip tik tokiems „deiman sininkė, Feliksą globoja sa
čiukams"?
vaitgaliais. Pas Z. Mainelienę
Algis Liepinaitis lankėmės motinos dieną ir Fe
Chicago, IL
liksas iš atminties
mums
laiške užrašytą tekstą padek
LIETUVOS SEIMO
lamavo. Visi sėdėjome su
PIRMININKUI
ašara akyse, nes tame tekste
nebuvo nei pagiežos, nei pyk
1998 metais Lietuva švęs čio, nors vaikas žinojo, kad jį
buvusio Lietuvos Karo aviaci apleido.
jos viršininko (1934-1940), Vy
Prašiau, kad jis man tą
čio" Kryžiaus kavalieriaus bri tekstą užrašytų, nes jis visus
gados generolo aeronautikos ir mus paveikė, ir mūsų šei
mechanikos konstrukcijų inži mininkus iš Panevėžio, ir mus.
nieriaus Antano Gustaičio Po kiek laiko gavau ranka
100-ąsias gimimo metines. rašytą jo laišką, kurį pridedu
Amerikos lietuvių inžinierių ir ir prašau išspausdinti. Ma
architektų sąjungos (ALIAS) nau, kad jis pasako viską, ką
Centro valdyba prašo gerb. galima išsakyti, ypač neseniai
profesoriaus Landsbergio pri buvusios Motinos dienos protarimo ir tarpininkavimo, kad
Seimas įgaliotų Lietuvos vy
A l d o n a ir H o r s t a s Žibai
riausybę įsteigti naują Lietu
Cincinnati. OH
vos Valstybės specialų pašto
„Aš labai laukiu mamos,
ženklą, kuriuo pagerbtų ir
pažymėtų Lietuvos aviacijos nors nežinau, k u r ji gyvena,
bet dažnai apie ją galvoju ir
— karinės ir civilinės —
pirmūną, ANBO lėktuvų auto rašau laiškus.
rių,
mokslininką,
tolimų
Mama, aš gyvenu Obelių
skrydžių
lakūną,
generolą- vaikų globos namuose. Gera
Antaną Gustaitį. 1941 metais man čia. esu sotus, aprengtas,
sušaudytą Maskvos Butyrkų lankau mokyklą, tik man la
kalėjime.
bai trūksta Tavęs. Mama. Aš
Albertas Kerelis nesu vienišas, turiu draugų ir
Tadas Bukaveckas, auklėtojai geri. Bet Tu, Ma
Vytautas P e s e c k a s ma, man b ū t u m geriausia
Chicago, IL draugė, aš žinau, kad tik Tu
mane labiausiai suprastum ir
mokėtum paguosti. Kaip no
ŠV. ŠEIMOS VILOS
rėčiau paimti Tave už rankos,
DIREKTORIŲ TARYBA
pažiūrėti į akis. Kokios Tavo
PASIGAILĖKITE MŪSŲ
VISUOMENĖS VEIKĖJŲ

Kaip žinote. Šv. Šeimos
Vila (ŠŠV) buvo įsteigta Lie
tuvių Romos Katalikų Labda
rių sąjungos su tikslu tarnauti
Lietuvių
Romos
Katalikų
bendruomenei ir jos senes
niems žmonėms. Kaip ir Šv.
Kryžiaus ligoninė, kuri taip
pat buvo įsteigta Lietuvių Ro
mos Katalikų Labdarių sąjun
gos, o Šv. Kazimiero seselės
vienuolės buvo pakviestos
kaip garantas, kad ši instituci
ja liktų ir lietuviška, ir katali
kiška kasdieniniame gyve
nime. ŠŠV vadovavimas ir že
mių saugojimas tiesiogiai bu
vo pavestas Čikagos arkivys
kupui.
Neseniai Čikagos arkidiecezija pakeitė ŠŠV registraciją
iš Lietuvių Romos Kataliku
labdarių sąjungos į Čikagos
arkidiecezijos katalikų lab
darą. Dėl to Šv Kazimiero se
selės nustojo administruoti
ŠŠV. Dabartinė direktorių tn
ryba šiuo metu yra vienintelė
institucija iš Lietuvių Kata-

Paminklas Žuvusiems dėl Lietuvos laisves Jaunimo centro sodelyje. Prie
šio paminklo tautinių švenčių metu bei kitomis progomis vyksta iškilmes,
padedami vainikai ir pagerbiami tautos didvyriai.
Nuotr. Jono Tamulaičio
akys. Mama? Aš netikiu, kad
Tu m a n e pamiršai ir aš tau
nerūpiu. Tu gal užsiėmusi ir
turi labai daug reikalų? Jei
negali atvažiuoti, tai parašyk,
aš lauksiu Tavęs, Mama. ir
kiekvieną dieną galvosiu".
Feliksas
AR IŠMINTINGA YRA
KRITIKUOTI
PREZIDENTĄ
..Už karalius ir visus valdo
vus, kad galėtume tyliai ra
miai gyventi visokeriopai mal
dingą ir gerbtiną gyvenimą" (1
Timotiejui 2:2). Šv. Raštas ar
Dievo išminties žodis aiškiai
sako: mes turime melstis už
prezidentą A. Brazauską ir
kitus prezidentus, vadus tau
tos, autoritetus bei pasaulio
vadus,
maldaudami
Dievo
j i e m s išminties, jėgos, sveika
tos ir apsaugos, kad jie būtų
apdovanoti Dievo išmintimi ir
kitomis malonėmis.
Prezidentas dovanoja tam
t i k r u s žymenis, medalius, ku
rie y r a to užsipelnę ir tegu
Dievas laimina jį ir tuos. kurie
gauna.
Viskas praėjo ir negrįš.
K a r t ą vienas misijų direkto
rius klausė: „Kokios tautos jūs
esate?" ..Lietuvė, nors ilgiau
siai gyvenu Amerikoje". „O,
aš kalbėjau su jūsų preziden
tu. Aš tikiu, kad jis yra išga
nytojas".
Rama Alminienė
Bloomington. IN

KIENO RANKOSE
LIETUVOS VYRIAUSYBĖ
Su nuostaba teko klausyti
radijo laidų ir spaudos pra
nešimų apie išvežimą slaptų
archyvinių dokumentų ir jų
pavertimą į popierinę košę.
Keistai skamba pranešimai
apie įvykį. Jeigu tas būtų at
sitikę prie LDD partijos kon
troliuojamos valdžios, būtų
lengviau suprasta. Dabar, kai
valdžioje sėdi dešinieji, tokie
įvykiai kelia didžiulį klau
simą: ar ir šitos valdžios žmo
nės yra parsidavėliai buvu
siems nomenklatūrininkams?
Taip pat keistai skamba po
licijos pareigūnų poelgis, ma
tant „bėgantį" vagį. bet jo su
laikyti nesiėmė jokių veiks
mų. Jie tapo tik gal ..apmoka
mais" žiūrovais.
Lietuvos taurieji žmonės tu
rėtų būriais važiuoti į Vilnių,
kad apgintu Lietuvą nuo par
sidavėlių.
A n t a n a s Paužuolis
Chicago. IL

Atsiusta

paminėti

IŠEIVIJOJE — „MUZIKOS
ŽINIOS", O
LIETUVOJE —
„MUZIKOS BARAI"
Neseniai „Drauge" buvo ra
šyta apie „Muzikos žinias",
kurias leidžia Š. Amerikos
Lietuvių muzikos sąjunga, o

..Žiburėlio" Montessori lietuviška mokyklėlė sėkmingai veikia Pasaulio lietuviu centre. Lemonte. Ja lanko ir
šie lietuviuku į kaires) Daiva Siliūnaitė. Vija Lietuvninkaite, Petras ir Andrius Thaus Diana Norkute
I \ < l ' i - I'.udr I - - . H - .

redaguoja — Kazys Skaisgirys
ir Stasys Sližys. Šioje vietoje
norisi pakalbėti apie Lietuvoje
pasirodantį panašaus pobū
džio leidinį — „Muzikos ba
rus". Jeigu pirmasis pasirodo
vis rečiau, tai antrasis — eina
reguliariai — kas dvi savaites
(kartais išeina dvigubi mėne
siniai numeriai) ir vis didėja
bei gražėja.
Prieš II pasaulinį karą Lie
tuvoje ėjęs šio pavadinimo
žurnalas (nuo 1931 iki 1933 ir
nuo 1938 iki 1940-jų) buvo at
gaivintas dar prieš Lietuvos
nepriklausomybės atstatymą
— 1989 m. birželio 14 d.
Prieškarinėje Lietuvoje „Muzi
kos barus" redagavo M. Budriūnas, artimai talkinant A.
Budriūnui, K. Griauzdei, V.
Jakubėnui, J. Kačinskui, K.
Kaveckui ir kitiems.
Dabar, atgaivinus „Muzikos
barus", jį nuo pat pirmojo nu
merio iki 1996 m. vidurio re
dagavo Vaclovas Juodpusis, o
tada redagavimo darbą per
ėmė Milda Augulyte, kuri jį
tęsia iki šios dienos. Kuomet
jis buvo Vilniuje atgaivintas,
leidinys buvo labai kuklus —
ėjo tik 8 mažo formato pusla
pių apimties. Tačiau leidėjų —
Lietuvos Muzikų draugijos
valdybos ir redaktoriaus V.
Juodpusio didelėmis pastango
mis, žurnalas dabar leidžia
mas 20 arba 24 puslapių (dvi
gubi numeriai — 40 psl.) jau
normalaus žurnalinio formato
ir daugumoje spausdinamas
gerame popieryje su nemaža
iliustracijų.
Reikia pastebėti, jog jame
buvo ir yra rašoma ir apie
išeivijoje gyvenančius muzikos
srities darbuotojus ar apžvel
giami mūsų muzikiniai įvy
kiai. Štai, negrįžtant labai toli
į praeitį, bet vien tik nuo 1996
m. pradžios žurnale plačiau
pažymėtas: Čikagos Lietuvių
operos solistas Jonas Vaznelis, Vincė Jonušaitė-Zauniene
(Leskaitienė), Vytautas Marijošius, Juozas Stankūnas, Ka
zys Viktoras Banaitis; plačiai
rašyta apie K. V. Banaičio
operos „Jūratės ir Kastyčio"
pastatymus Kaune ir Čika
goje. Danutė Petrauskaitė ra
šė apie Faustą Strolią (rašinys
pavadintas „Lietuviškas šiau
rės Amerikos padangių vy
turėlis") ir apie Kazį Skaisgirį.
Žurnalo puslapiuose skaitė
me solistės J u z ė s Augaitytės
prisiminimus, o vėliau — jos
nekrologą i autorius — Jonas
P. Lenktaitis). Taip pat buvo
spausdinti rašiniai apie pia
nistą Roką Zubovą, Lietuvos
Vyčių chorą, Alfonsą Mikuls
kį. Vladą Baltrušaitį ir J ū r a 
tės Vyliūtės parašytą mono
grafiją apie jį. Leidinio pusla
piuose supažindinta ir su Ani
ceto Armino paruošta apybrai
ža „Stasys Baras-Baranauskas".
Šių metų pirmame numeryje
pažymimos Čikagoje leidžia
mos „Muzikos žinios" (apie jas
rašo V. Juodpusis). Iš 1997 m.
N'r.6 viršelio žvelgia pianistas
Andrius Kuprevičius, o apie jį
trijų puslapiu rašinį pateikia
Rimas Geniušas. Prie teksto
duodamos dar dvi šio neseniai
mirusio žymaus mūsų pianis
to nuotraukos.
Taip pat kiekviename nu
meryje spausdinamos apžval
gos apie labiau atmintinus
koncertus ar muzikines pro
gramas radijuje. Pavyzdžiui,
čia paminėta, kad 1997 m.
vasario 12 d. Lietuvos meni
ninkų rūmuose poeto Kazio
Bradūno 80-osioms gimimo
metinėms skirtame vakare,
koncertavo dainininke Regina
Maciūtė, violončelistas Ri
mantas Armonas ir pianistė
Irena Uss. Be to, čia kiekvie
name numeryje paskelbtos
užsienio lietuvių muzikai skir
tos valandėles „Tautiečių bal
sai" (vedėjas V Juodpusis),
kuriose atžymimi išeivijos mu
zikai, dainininkai ir kt. Tai

DRAUGAS, antradienis, 1997 m. gegužes men. 20 d.

A.tA.
HIACINTAS SUVAIZDIS
Gyveno Cicero, IL.
Mirė 1997 m. gegužės 18 d., 9 vai. ryto, sulaukęs 89
metų.
Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje, Daujenų valsč.. Suvaizdiškių kaime. Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: žmona Kazimiera Šimkūnaite Suvaizdiene,
duktė Irena Vviduginenė, žentas William, anūkai — Aušra
Gudelienė su vyru Paulium, Vilius; sūnus Algirdas, marti Ire
na.
Priklausė Cicero Liet. Bendruomenei, B.L.P.T., klubams:
„Krivulę", Vanezuelos lietuvių, Tauragės.
Velionis pašarvotas antradienį, gegužes 20 d. nuo 2 iki 9
v.v. Vance laidojimo namuose, 1424 S. 50 Ave., Cicero, IL.
Laidotuves įvyks trečiadienį, gegužės 21 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos
bažnyčią, Cicero, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, duktė, s ū n u s , anūkai ir kiti gi
minės.
Laidotuvių direkt. Vance Funeral Home. Tei. 708-6525245.

PADĖKA
A.tA.
HALINA TRAPIKIENE
Žukauskaitė
Mūsų brangi Mama mirė vasario 28 d., sulaukus 84 metų
ir buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Paliko 10 proanūkų
ir devynius anūkus, kurie nešė jos karstą paskutiniam poil
siui.
Nuoširdžiai dėkojame tėvui Algirdui Paliokui, SJ, už
maldą laidotuvių koplyčioje, už atnašaujamas šv. Mišias
bažnyčioje ir už laidojimo apeigas kapinėse. Ačiū sol. Danai
Stankaitytei už gražų giedojmą šv. Mišių metu ir muz. Faus
tui Stroliai už palydą vargonais.
Didelę padėką reiškiame visiems draugams ir giminėms
atsilankiusiems koplyčioje ir laidotuvėse, už maldas, šv. Mišių
aukas, gėles ir gausias aukas suteiktas bei skirtas JSaulutei",
Lietuvos našlaičiams. Macular Degeneration tyrinėjimui.
Ačiū visiems už užuojautas pareikštas asmeniškai, paštu
ir spaudoje,
Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui ir ypač Mariui
už malonų ir sudėtingą patarnavimą.
Liūdinti šeima

Mielam smuiko mokytojui

A.tA.
JUOZUI REMIUI
m i r u s , žmonai VALEI, s ū n u m s ir giminėms liūdė
d a m a s reiškiu gilią užuojautą.
Buvęs mokinys Vokietijoje
Algimantas
Totilas

pat apie užsienyje gyvenan
čius tautiečius muzikus, kaip
matome iš žurnalo puslapių
kalbama ir kitoje V. Juodpusio
redaguojamoje radijo savai
tinėje programoje — ...Muzi
kinės sukaktys".
Žurnalas kas metai leidžia
ir „Muzikos b a r ų ' kalendorių
— 64 puslapius turinčią kny
gutę. Joje paminėti visi tų
metų sukaktuvininkai — pa
gal jų gimimo ar mirties da
tas. Be to, duodama ir šiaip
įvairių muzikinių
naujienų.
Čia taip pat plačiai minimi ir
užsienyje gyvenantieji ar gy
venusieji muzikos srities dar
buotojai ar muzikos įvykiai.
Kalendorių
redaguoja,
jau
anksčiau ne kartą minėtas,
pasišventęs muzikologas Vac
lovas Juodpusis. Ir tik reikia
stebėtis šio žmogau> energija
bei pasiryžimu paminėti ir
užsienio lietuvius muzikus.
Tai tikrai sunkus ir nedė
kingas darbas, kurį jis jau at
lieka daugelį metų
Kiekviename šio žurnalo nu
meryje yra skelbiama, kad
žurnalą galima užsakyti ir
užsienyje. Kaina oro paštu 40
dolerių. Tai galima padaryti
Lietuvos muzikų draugijoje —
Gedimino pr. 3 2 - 2 , 2001. Vil

nius. Gaila, kad šio leidinio
tiražas yra tik 800 egz., nors
1989 metais jis ejo 10 ar 15
tūkst. egz. tiražu. Atrodo, kad
vis sunkėjanti Lietuvos ekono
mine padėtis ir muzikų ar mu
zikos mėgėjų tarpe paliko savo
pėdsakus.
Ed. Šulaitis
MIRTIES BELAUKIANČIO
PASKUTINĖ KNYGA
Būtinai raskite galimybę
perskaityti mirties belaukian
čio Čikagos kardinolo Joseh
Bernardin knygą „Gift of
Peace". Išleido Loyola Press.
Chicago. IL. 156 psl.
Tai paskutine Čikagos arki
vyskupo knyga, kai jis susirgo
nepagydoma vėžio liga. Čia
švyti nuostabi meile žmo
nėms, ligoniams, jo nuostabus
pasišventimas sielovadai, tam
s k i n a n t paskutines jėgas. Jo
pasirengimas amžinybei. Jo
nuoširdus tikėjimas Dievo ir
žmonių meile skaitytojui pa
lieka neužmirštamą įspūdį,
jaudina iki ašarų. Nedaug
tokių knygų pasaulyje yra.
Man. jau einančiam 90-met|.
teko užtikti tokią pirmą savo

ilgame gyvenime.
J . Pr.

DRAUGAS, antradienis. 1997 m. gegužės men. 20 d.

VĖLIAVOS ODISĖJA

Š.m
balandžio
30
d., sugriautus ir vėliau atstatytrečiadienio popiete praėjo nuo- tus.
stabiai skaidroje nuotaikoje.
Salėje Vasario 16-tos minė
Gal todėl, kad salėje švietė tri jimas prasidėjo Lietuvos him
spalvė, kad mielas mūsų nu. Meras Klemensas Paulius
N a r c i z a s K r e i v ė n a s , gyve
Į JAV LB L e m o n t o apy
„Toscanini" — F a u s t a s Strolia pristatė iš Vilniaus atvykusi
su
l i n k ė s v a l d y b ą per metinį nantis Edgevvater. FL,
atvyko, pasidabinęs jūrininko dr. Algirdą Kavaliauską. Pa
apylinkes narių susirinkimą į žmona Olga atvyksta į savo
kepure (tai ir plaukėm per sakęs, kad turįs atlikti kilnią
naują valdybą buvo papildo tėvo Juozo Kreivėno mirties
dainas, lyg per marias, nepai- misiją, Algirdas Kavaliauskas
mai išrinkti 4 asmenys: 3 liko 10-mečio minėjimą, rengiamą
sant ar jos buvo graudžios ar iš JAV atvežtą Lietuvos tautiiš buvusios kadencijos, o du gegužės 23-24 d. Čikagos J a u 
linksmos). Gerai turėt tokį nę vėliavą įteikė merui. Kai
kooptuoti. Dabar valdybą su nimo centre. Narcizas ilgą
šaunų maestro, kuris ne tik „Jūros" šokėjai vėliavą išsklei
daro: Kazys Laukaitis — pir laiką gyveno Čikagoje ir Miažino muziką, bet ir žmonių dė, salėje buvę žmonės atsis
mininkas, Gediminas Kazėnas mi mieste, kur ėjo policininko
psichologiją — vis taip paglos tojo, Klemensas Paulius pa
— vykdomasis vicepirm.. Sta pareigas. Dabar, pasitraukęs į to „paplaukiui"' — paaiškin sakė: ..Sveika, trispalve, su
sys Džiugas — sekretorius. Al pensiją, jis nemažai darbuoja damas, kad mes labai gražiai grįžusi į savo gimtąjį miestą".
gimantas L'rbutis — iždinin si Daytona Beach lietuvių dainuojam.
Ansamblio šokėjai trispalvę
kas, Leonas J u r a i t i s — vice veikioje, dainuoja jo buvusio
Po dainų prasidėjo rimtoji pritvirtino prie koto ir pastatė
pirm.
sporto
reikalams, kaimyno Cicero, IL, A. Skridu
programos dalis. Joje buvo pa- scenoje. Ne vienas, buvęs
Gražina Sturonienė — vice lio vadovaujamame chore. A.a.
sakojama ir aiškinama vienos salėje, apsiašarojo, bučiavo šią
pirm. švietimo reikalams, Al J. Kreivėno paminėjimas pra
lietuviškos vėliavos odisėja.
relikviją.
fredas Mikučauskas, Liudas sidės gegužes 23 d., 7:30 vai.
Buvo gi taip...
Meras svečiui įteikė vardinę
K. Slėnys ir Agutė Tiškuvienė vak., JC kavinėje rengiama
Čikagoje gyvenęs tauragiš- juostą, žiupsnelį Tauragės že— vicepirmininkai. Apylinkes akademija.
kis Vladas Konstantinavičius, mės. kurią dr. A. Kavaliauskontroles komisiją
sudaro:
išvažiuodamas (artėjant fron- kas prižadėjo išbarstyti ant
Kęstutis Sušmskas (pirm.),
LKVS-gos Ramovė Čika- tui) 1944 m. iš Lietuvos, nusi- Vlado Konstantinavičiaus kaLiudas Kirkus ir Vladas Sin gos skyriaus mirusių ramoėmė nuo Tauragės valsčiaus po Čikagoje,
kus.
vėnų kapai Lietuvių tautinėse pastato Lietuvos vėliavą ir
Trispalve saugojimui buvo
kapinėse bus lankomi gegužės
išsivežė su savim į nežinią. At perduota Tauragos krašto mu
Sofija i r S t a s y s Džiugai. 25 d., sekmadienį. Ramovėnus sidūręs Čikagoje, švenčių pro ziejaus „Santaka" direktoriui,
Oak Lawn, IL. padovanojo ir jų šeimos narius 10 vai. r. ga iškeldavo lietuviškąją kar- o vėliavą atvežusiam dr. A.
visą komplektą Lietuvių en prašoma rinktis prie kapinių
Kavaliauskui įteikė tautodaili
t u s u J A V vėliava.
ciklopedijos Lietuvos Gyven administracijos pastato. Šv.
Būdamas mirties patale, V. ninko Antano Bagdono paga
tojų genocido ir rezistencijos Kazimiero lietuvių kapinės Konstantinavičius
I neturėjo mintą ragą, kaip Tauragės
tyrimo centrui Vilniuje. Cen bus lankomos gegužės 26 d., giminaičių) vėliavą saugoti
simbolį, kurį jis prižadėjo ar
tro generalinė direktorė yra is pirmadienį, 9 vai. r. Prašoma perdavė Kaziui Jankauskui,
timiausiu metu nuvežti į JAV
torike Dalia Kuodytė. Encik rinktis prie Romo Kalantos pasakęs: „Kada Lietuva bus
vėliavą perdavusiam Kaziui
lopedija pasiųsta per Trans- paminklo. Kviečiame visus ra laisva, vėliavą grąžink Tau
J a n k a u s k u i . Šią istoriją apie
pak firmą su didesne nuolai movėnus ir jų šeimos narius ragės savivaldybei".
vėliavos grįžimą namo, iš Tau
šiame prasmingame paminė
da.
Kazys J a n k a u s k a s dėl seny ragės apskr. laikraščio „Tau
jime dalyvauti.
vo amžiaus — j a m daugiau ragiškių balsas", perskaitė E.
S e k m a d i e n į , gegužės 25
S u v a l k i e č i ų d r a u g i j o s Či nei 82 metai — negalėjo nu J. Valantiniene.
d., apie 12 vai., visi lietuviai kagoje pusmetinis nariu susi vykti į laisvą Lietuvą, todėl
E. Sirutienė perskaitė Tau
prašomi dalvvauti prie Sibiro rinkimas bus gegužės 23 d., minėtą vėliavą į Tauragę par
ragės mero Klemenso Pau
tremtiniams atminti pastatyto penktadienį, 1 vai. p.p.. Vy vežti paprašė dr. Algirdo Ka
liaus laišką, kuriame jis dė
paminklo Lietuvių tautinėse tauto Didžiojo šaulių namuo valiausko, kuris buvo atvykęs
koja K. J a n k a u s k u i už Vlado
kapinėse. Bus pagerbti ir pri se. 2417 W. 63rd St. Nariai, iš Lietuvos viešnagėn į JAV.
Konstantinavičiaus
paskuti
siminti Lietuvos kankiniai, kas tik galite, dalyvaukite,
Vasario 16-tos proga dr. A. nio prašymo išpildymą ir už
rusų okupantų žiauriai kan reikės aptarti artėjančios ge Kavaliauskas.
vykdydamas grąžinimą vėliavos Lietuvon,
kinti ir pasmerkti mirti Si gužinės reikalus. Bus taip pat Kazio J a n k a u s k o misiją, par
bire. Kalbės Politinių kalinių Motinos dienos minėjimas. vežtą iš JAV vėliavą atvežė į nes trispalvė — ne tik sunkiai
sąjungos pirm. inž. Pilypas Laukiami ir nauji nariai, kad Tauragę, kur Vasario 16-tos iškovotos laisves simbolis, bet
jungia Lietuvos praeitį ir
Narutis.
papildytų draugiją. Po to bus dieną 79-ąsias Lietuvos ne ateitį.
priklausomybės
paskelbimo
vaišės.
O. Lukienė perskaito dr. Ka
X M o k s l o i r k ū r y b o s sim
metines
minėjo
Tauragės valiausko laišką, kur rašoma,
JAV L B L e m o n t o a p y 
p o z i u m o , kuris vyks lapkričio
miesto bei apskrities visuo kad ragą — Tauragės simbolį
28-30 d. Čikagos Jaunimo cen linkės v a l d y b a praeitame menė.
greit atsiųs K. Jankauskui ir
tre, organizacinio komiteto posėdyje nustatė ir aptarė
Iškilmės prasidėjo šv. Mišio- ta pačia proga linki ilgiausių
posėdis šaukiamas ketvirta savo veiklos kalendorių atei
dienį, gegužės 22 d.. 6:30 vai. nantiems metams. Daug dė mis. Ten buvo pašventinta, iš metu gimtadienio proga.
Iš Lietuvos atsiųstą juostą
vak., „Seklyčioje". Organiza mesio susilaukė JAV LV XV JAV atvežta, ta, tiek daug ke
liavusi,
Lietuvos
vėliava.
sukaktuvininkui
užrišo Jani
cinį komitetą sudaro 20 dar tarybos rinkimai. Lemonto LB
na
Gaigalienė,
o
E. Sirutienė
Po
šv.
Mišių
visi
nužygiavo
buotojų, kuriems vadovauja apylinkės rinkimų komisiją
K.
J
a
n
k
a
u
s
k
u
i
į
atlapą
įsegė
prie
Kultūros
namų
(buvusių
sudaro: Gediminas Kazėnas
Bronius Juodelis.
du
gvazdikus
vieton
82.
Šaulių
rūmų),
kur
LŠS
po
'pirmJ, Vytautas Jasinevičius
Sugiedojom
daina
„Trys
M u z . F a u s t a s Strolia bus ir Antanas Račkauskas. Tra įžanginio žodžio pakvietė šaulį
vienas kalbėtojų Juozo Krei giškojo birželio išvežimų pa Juozą Mačiuli atidengti pa spalvos" ir Lietuvos himną,
pagerbdami mūsų trispalvę.
vėno 10 metų mirties prisimi minėjimas bus birželio 15 d., minklinę lentą.
Ir dar reikėjo pagiedoti „Il
Joje užrašyta: „1933 m.
nime ir pagerbime gegužės 23 sekmadienį. Po Mišių Palai
Matulaičio Tauragės apskrities šaulių ir giausių metų" K. Jankauskui.
d. J a u n i m o centro kavinėje. F. mintojo Jurgio
Strolia nemažai dirbo su J. misijos choras atliks koncertą gyventojų aukų lėšomis buvo ką ir padarėme 'už balsų gra
šaulių žumą dėkingi Faustui StroKreivėnu vaikų ir jaunimo bažnyčioje, o salėje paskaitą pastatyti apskrities
liai).
chorinėje veikloje. Jų abiejų skaitys, iš Lietuvos atvykęs, rinktinės namai*.
E. Sirutiene buvo padarius
Paminklinę lentą pašven
dėka Čikagoje turėjome ne LLKS pirm. Jonas Čeponis.
vieną vaikų ir jaunimo chorą. Vasaros pabaigoje bus pa tinus, tremtinių ir politinių labai įdomų montažą iš nuo
J. Kreivėno prisiminimą ren ruošti ir išsiuntinėti laimė- kalinių choras pagiedojo Lie traukų, atsiųstų iš Tauragės.
Taip pat visi domėjomės la
gia Lituanistikos • . - : - ; ir jjmų bilietėliai. Rugsėjo 7 d. tuvos himną. Kalbėjo meras
studijų
centras kartu
su ruošiama Lemonto lietuvių Klemensas Paulius. LŠS Tau bai meniškai paties K. Jan
Komp. Vlado Jakubeno drau dienos gegužinė, rugpjūčio 10 ragės atskirosios kuopos vado kausko padaryta lazda. Vyrai
pavaduotojas Alg. Butkus,
gija.
d. PLB valdybos pirm. Bro
motorizuoto pėst. bataliono domėjosi K. Jankausko kardu
nius Nainys pasidalins įspū
ir dar dviem aštriai atrodan
Už a.a. L e o n a r d ą P a u l i ų , džiais apie Vilniuje vykusį LX „Geležinis vilkas" vado pava
čiais kovų „įrankiais".
duotojas
dim.
pulY
Leonas
jo mirties metinių proga,
PLB seimą. Lapkričio 9 d. Laurinskas.
Papietavę bandėm laimę iš
bus aukojamos Mišios šeš
ruošiami pietūs, kurių metu
gausaus „laimės šulinio". Lai
Pasibaigus paminklinės len
tadienį, gegužes 31 d.. 9 vai.
bus traukiami laimingieji bi
mingu būti 'o dar pensinin
tos atidengimo
iškilmėms,
r., t. Jėzuitu koplyčioje. 56 ir
kui) daug nereikia...
lietai. Posėdyje buvo aptarti ir
šventės dalyviai sugužėjo į bu
S. CIaremont Ave, Chicago.
Emilija J. Valantiniene
kiti
LB
veiklos
reikalai,
daug
vusius Šaulių rūmus, per karą
IL. Liūdinti šeima kviečia vi
dėmesio
skiriant
„savajam
sus gimines, draugus ir pa
kiemui".
žįstamus dalyvauti Mišiose.
G e g u ž ė s 23 ir 24 d.
Č i k a g o j e , Jaunimo centre
bus prisimintas visuomeninin
kas, muzikas, kultūrininkas
Juozas Kreivėnas jo 85 m. gi
mimo ir 10 metų mirties su
kakties proga.
Algirdas
Brazis, buvęs
New Yorko Metropolitan ir Či
kagos Lietuvių operų solistas
ir Lietuvos Vyčių choras, vad.
Fausto Strolios. pirmadienį,
gegužes 26 d. Kapų puošimo
dienai pritaikytas giesmes gie
dos Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse pusvalandį prieš šv.
Mišias, kurias 10:30 vai. ryto
aukos naujasis Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos klebonas
kun. Mykolas Jakaitis.

Moksleivių
ateitininkų
stovykla
Dainavoje vyks
š.m. birželio 22-liepos 6 d. Visi
moksleiviai ateitininkai prašo
mi registruoti pas Moniką Vygantaitę tel.708-366-3808. Už
siregistravusiems iki birželio
13 d. bus teikiama nuolaida.

Kapų P u o š i m o d i e n ą Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse
per Mišias už mūsų mirusiuo
sius, visi prašomi jungtis į
bendrą giedojimą. Lietuvos
Vyčiai išspausdino tūkstantį
kortelių su giesmių tekstais.
Giedodami išlaikysime Sv.
Kazimiero kapines lietuviš
Muzikai Antanas Čiurlionis 'kairėje' ir Alvydas Filinstnibas atlieka pro
komis, o tai yra kiekvieno mū
grama ..Seklyčioje". Jie abu neseni u atvvke iš Lietuvos,
sų pareiga.
Nuotr K<l. Šulaičio

X Mokslo ir kūrybos simpoziumo vadovybė. Iš kairės mokslinės programos pirm. dr Vytautas Narutis, sekre
torė Violeta Drupaitė, tarybos pirm. Albertas Kerelis ir organizacinio komiteto pirm Bronius Juodelis.

P R I S I M I N T O S MOTINOS
„SEKLYČIOJE"
Vyresniųjų lietuvių centre.
„Seklyčioje", gegužes 14-osios
trečiadienio popietėje buvo la
bai originaliai prisimintos mo
tinos. Įvadinį žodį tarė pro
gramų vadove Elena Siru
tiene, sveikindama visas moti
nas, močiutes ir promočiutes.
Pavasaris — gražiausias metų
laikas, kaip tik yra pašvęstas
motinoms pagerbti. Prisimin
kim vaikystės dienas, kada,
sėdėdami ant motinos kelių,
jautėme tikrą jos širdies mei
lę. Nėra brangesnio žodžio,
kaip motina, nėra didesnės
meiles, kaip motinos meilė".
Po toji pranešė, kad čia bus
prisimintos tos motinos, ku
rios išauklėjo mūsų tautos žy
miausius žmones.
M. Y u k n i e n ė trumpai api
būdino dr. Vinco Kudirkos mo
tiną, apie kurią jis rašė „Tė
vynės varpuose". Ji sekė pasa
kas, dainavo dainas, aiškino
apie Velykų ir kitų švenčių pa
pročius.
A l d o n a P a n k i e n ė kalbėjo
apie Vaižganto motiną, kuri
pagimdė net 10 vaikų. Vaiž
gantas apie ją rašo, kad ji
karštai melsdavosi, bučiuodavo
žemę sakydama: „Aš tave my
liu, tu mane peni, mane ne
šioji". Ji gerbdavo ugnį, neleis
davo jos gesinti nešvariu van
deniu.
B. S t r n a d kalbėjo apie Si
mono Daukanto motiną, kuri
mylėjo ir sielojosi sūnaus liki
mu. Ji pėsčia atliko ilgą kelio
nę į Žemaičių Kalvariją aplan
kyti ten besimokantį sūnų.
A n t a n a s M a l i n a u s k a s kal
bėjo apie dr. Jono Basanavi
čiaus motiną. Kaip ji. norė
dama išgydyti sergantį Jonu
ką, ejo į mišką gyvatės pagau
ti, kad. užpylus ją degtine,
padarytų ligoniui vaistų. Bet
miške gyvatė įkirto jai į koją.
ir tik su kaimynų bei daktaro
pagalba jos gyvybė buvo išgel
bėta.
B. R a s i m a s , sėdęs prie pia
nino, muzikos garsais visus
gerai nuteikė.
Tada buvo maža pertrauka,
ir po jos programa buvo tęsia
ma toliau.
Ema
Žiobrienė
kalbėjo
apie rašytojos Šatrijos Raga
nos motiną — Stanislavą
Šniukštaitę — žemaičių bajo
rę, kuri buvo ideali motina,
rūpinosi ne tik šeima, bet
troško dirbti ir motinai tėvy
nei, stengdamasi savo vaikus
išmokyti kalbėti ir dainuoti
žemaitiškas dainas.
Onute
Lukienė
kalbėjo
apie kankinių motinas. Tarp
72-jų Rainiuose nukankintųjų
!"iv ' ir Tarvainis — jaunas
mokytojas. Motina dar prieš
t;n prašėsi leisti aplankyti
-uuu kalėjime, bet komisaras
neleido. Ir karia, atkasus lavo
nus, motina pamate nukan
kinta sūnų ir kulkų žaizdas
kaktoje ir šone. ji nualpo. Po
t<> ii padeklamavo Sinausko

eilėraštį apie motiną.
Emilija V a l e n t i n i e n ė kal
bėjo apie motinos ašaras, išlie
tas dėl vaikų. Po to ji dar pas
kaitė 2 savos kūrybos eilėraš
čius motinų garbei.
A n t a n a s P a u ž u o l i s kalbėjo
paskutinis. Motinos nuo se
niausių laikų išauklėjo didin
gų asmenybių. Tie žmones,
kurie iš motinų patiria tik
šiurkštumą, o ne meilę, išau
ga negailestingi ir žiaurūs.
Programą užbaigė B. Rasi
mas, paskambindamas mo
tinų tango, motinų valsą ir lie
tuviškų dainų melodijas, į
kurias ir salės dalyviai įsijun
gė savo balsais.
Kada programų vadovė ėmė
dėkoti programos atlikėjams,
tai prisistatė Margarita Narvaišienė ir Aldona Pankienė,
kurios įteikė jai vazoną baltai
žydinčių gėlių, kaip padėkos
ženklą už jos ypatingas nuo
širdžias pastangas vyresniųjų
labui.
Užbaigta visiems sustojus ir
pagiedojus „Lietuva brangi" 3
posmus.
Po to buvo patiekti pietūs, o
po jų dar visi ilgokai šneku
čiavosi jaukioje nuotaikoje.
Apol. P . B a g d o n a s

IŠ ARTI IR TOLI
PASIŽYMĖJO LIETUVIS
MOKSLININKAS
Amerikiečių chemijos drau
gijos pavasariniame suvažia
vime San Francisco mieste
Kanados Waterloo universite
to profesorius Viktoras Snieč
kus surengė palankiausios or
ganinės sintezės simpoziumą,
kuris atkreipė suvažiavusių
didelį dėmesį, kaip praneša
..Chemical and Engineering

Nevvs" gegužes 5 d. numeryje.
Prof. Sniečkus kalbėjo apie
būtinybę taupyti medžiagas ir
laiką, taip pat, kad reakcijos
neturi teršti aplinkos. Vienas
chemikas ir reagentų gavo
šimtanuošimtinį produktą, o
Dupont Merck Pharmaceutical galėjo pagaminti vaistus
prieš AIDS tik per 12 reakcijų,
kad gautų 38 procentinį pro
duktą.
Prof. V. Sniečkus yra palan
kiausios organinės sintezės
vienas pradininkų ir prakti
kas.
Saulius Šimoliunas
ŽYMUO TALENTINGAM
JAUNUOLIUI
J o n u i V y t e n i u i Stroliai,
gegužės 17 d. The Beverly Hilton viešbutyje, Beverly Hills,
CA, buvo įteiktas „Emmy
Avvard" žymuo. Žymenį įteikė
„The National Academy of
Television Arts and Sciences".
Tokius žymenius gavo ir kiti
du bendradarbiai, su kuriais
J o n a s Vytenis Strolia reda
guoja filmus Oprah VVinfrey te
levizijos programoms.
Paskutiniųjų penkerių metų
laikotarpyje J.V. Strolia pasi
tarnavo ir Lietuvos Vyčių cho
rui,
susukdamas
keturias
vaizdajuostes, kurių tarpe ir
.,Mūsų katalikiškas kultūrinis
palikimas" apie Čikagos
ir
apylinkių lietuviškas bažny
čias, vienuolynus ir katali
kiškas institucijas.
Vytenis Jonas yra muz.
Fausto ir Teresės Strolių
trečiasis sūnus, baigęs Levvis
universitetą
iš žiniasklaidos
'Communication). lankęs ir
baigęs Čikagos aukštesniąją
lit. mokyklą, priklausė lietu
viams skautams, ateitinin
k a m s . Šiuo metu yra Lietuvos
Vyčių organizacijos ,.Amžina
sis narys".

SKELBIMAI
x A.a. L e o n ą K a č i n s k ą gy
venusį Putname, palaidotam
St. Petersburg, FL. atminimą
pagerbdami, Robert ir Baiba
M e n k e , Nevvton NJ. Lietuvos
našlaičiams
atsiuntė
$50.
Reiškiame užuojautą velionio
artimiesiems, o aukotojams
dėkojame' „Lietuvos Našlaičių
globos" komitetas, 2711 W. 71
St., C h i c a g o , IL 60629.
(ski

x TRANSPAK
praneša:
„Didžiausia lėktuvo katastrofa
įvyko 1990 m. vasario 1 d. 12
vai. 35 min. Pakalnių miške
'maždaug 9 km į pietryčius
nuo Panevėžio). Katastrofos
metu iš 150 t sverusio SSSR
transporto lėktuvo IL-76 liko
tik skeveldros, žuvo 8 ekipažo
nariai". 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 į Lie
tuvą.
Maisto
siuntiniai.
TRANSPAK. 1545 \V.
63
St., C h i c a g o . fl. 60629 . te!.
773-8:W-1050.
(sk)

x A. a. B r o n i a u s S n a r s k i o
atminimui šeima ir draugai
paaukojo $515
Lithuanian
Mercy Lift. Reiškiame gilią
užuojauta p. Reginai Snarskienei ir šeimai. Nuoširdžiai
dėkojame aukotojams: L. Racyla. V. Snarskiui. D. M. Pet
rikams. D. N. Kreivėnams, A.
J. Mažeikoms. J. V. Janušaičiams. G. S. Kalvaičiams, M.
Šarauskienei. A. M. Jagučiams. A. Sprindžiui. V. Bag
donienei. Z. Zdarzinskienei. E.
J. Vilučiams, O. Sandargienei,
V. S. Abraičiams, D. G. Gra
j a u s k a m s , V. G. Lapenams. L.
Noreikai. B. Kozica, J. J.
Daugelams. F. Dinnel. V. Karaitienei, V. Bražėnui ir D. J.
Drukteniams.
...

ARAS ROOFING
Arvydas KiHa
Donqiame ir taisome
visų -ušn< s t o q u s
Tel 630-257O74fi
Skambinti po 6 v v

