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Seimo pirmininkas laukia
Rusijos veiksmu pokyčiu

v ;::

Pažadėta parama Lenkijoje
gyvenantiems lietuviams

rankišką
buvimą
politinėje
Vilnius, birželio 21 d. (BNS)
arenoje".
— Prezidentas Algirdas Bra
V. Landsbergis informavo
zauskas pažadėjo greitai atsi
apie n u m a t o m ą 7 prezidentų
liepti į Lenkijos lietuvių pra
susitikimą Vilniuje rugsėjį,
šymus ir surengti aukščiausių
tačiau neteigė, kad jis tikrai
Lietuvos politikų pasitarimą
įvyks. B e Baltijos valstybių,
dėl paramos tautiečiams.
Lenkijos ir Ukrainos prezi
Baigdamas vizitą Lenkijoje,
dentų, į Vilnių ketinama pak
A. Brazauskas praėjusį penk
viesti Baltarusijos ir Rusijos
tadienį susitiko su pasienio re
prezidentus.
gione gyvenančiais lietuviais.
Konservatorių vadovas neri
Suvalkų vaivadijoje jie sudaro
mavo dėl Baltarusijos prezi
daugiau nei 80 proc-. gyven
dento Aleksandr Lukašenko
tojų.
pakvietimo į Vilnių. J o nuo
Punsko gimnazijos sporto
mone, j e i iš anksto Lietuva
salę su Lietuvos vadovu atvy
n e p a r e i k a l a u s , kad Baltarusi
ko susitikti keli šimtai žmo
j a vykdytų demokratiškesnę
nių. Visų jų vardu į preziden
politiką. Baltarusijos prezi
tą kreipėsi Lenkijos lietuvių
dento pakvietimas į Vilnių Nuotr.: Lietuvių fondo 1997 metų Pelno skirstymo komisija*'.- Kaires) dr. Petras Kaufmanas. Ramoną Stepona
draugijos pirmininkas Juozas
vičiūtė, Vilija Sužiedėlienė, dr. Antanas Razma 'pirmininkas ir. Vytautas Narutis. Juozas Baužys, Povilas Ki
reikštų
Lietuvos pritarimą
Sigitas Forencevičius.
lius (LF Valdybos pirmininkas), Kęstutis Jecius ir Vytautas Kamantas (LF Tarybos pirmininkas).
Baltarusijos vykdomiems poli
Jis pažymėjo, kad šio krašto
tiniams veiksmams.
lietuvių
viltys jau beveik de
Kijeve bus atidaryta
V. Landsbergį nustebino i r
šimtį metų sudėtos į Seinuose
sekmadieninė
šio ketinamo surengti susitiki
Lietuvos vyriausybes lėšomis
mo formulė, skelbianti, kad
lietuviška mokykla
statomus kultūros namus. Jau
tai buvusių Varšuvos bloko
Vilnius, birželio 2 3 d. vimą juose paskelbi tik atėjus
V i l n i u s , birželio 23 d. (BNS) pastatytą, bet dar visiškai ne
valstybių vadovų susitikimas. (BNS) — Prezidentas Algirdas oficialiam kandidatų kėlimo — Lietuvos ambasada Ukrai įrengtą būsimąjį Lenkijos lie
„Baltijos šalys nemano, kad Brazauskas pakartojo manąs, laikui rudenį.
noje pažadėjo šiais metais ati tuvių centrą apžiūrėjo ir prezi
Prezidentas taip pat atsi daryti sekmadieninę mokyklą dentas.
jos kada nors pasirašė Var kad Lietuvai reikia visiškai su
šuvos sutartį ir įėjo į antiva- marksizmo ideologija nesusi sakė komentuoti, kjris iš ga Kijeve, kuri savo veiklą dėl lė
Po susitikimo su tautie
limų kandidatų la't ausia ati šų stokos buvo sustabdžiusi. čiais, A. Brazauskas žurnalis
karietišką
Varšuvos
šalių dūrusių laisvų žmonių.
„Tokie kaip aš, o tokių dau tinka naujoviško politiko po
bloką", kalbėjo Seimo pirmi
Savaitgalį Kijeve vyko vi tams sakė kitą savaitę sureng
ninkas ir pažymėjo, k a d paguma visose partijose, esame žymius. Jis pabrėž< kad tokie sos Ukrainos antrasis lietuvių siąs pasitarimą su Seimo pir
tiems save vadinti šio bloko išauklėti istorinio dialektinio praeities šešėliai lemia žemą bendrijų atstovų suvažiavi mininku Vytautu Landsbergiu
idėjomis, iš politinio bendravimo kultūrą mas, kuriame kalbėta apie ir premjeru Gediminu Vagno
valstybėmis yra „absurdiška ir materializmo
klausę partijos istorijos ir Lietuvoje.
politiškai nuostolinga".
bendrijų finansines proble riumi ir pasiūlysiąs skirti lėšų
panašių 'labai rimtų' mokslų",
A. Brazauskas skundėsi, mas, kultūrinių renginių plė kultūros namų statybos užbai
sakė prezidentas spaudos kon kad ir j a m dažnai jriklijuoja- tojimą ir sekmadieninių mo gimui. Juos pilnai įrengti rei
ferencijoje pirmadienį. „Jau ma marksistinio li^stymo eti kyklų veiklą.
kia apie 6 milijonų litų.
užtenka šito, užtenka senųjų ketė. „Jei a š apsisprendžiu,
Prezidentas žadėjo nepa
Suvažiavime dalyvavo ben
rudimentų, viskam ateina ga nutariu ką nors kaip preziden drijų atstovai iš Kijevo, Lvovo miršti ir kitų Lenkijos lietuvių
Vilnius, birželio 23 d. (BNS) su profsąjungomis ir visuome las, ir Lietuvai reikia visiškai tas, būtinai prilipdoma, kad
ir Zaporožės, taip pat Regioni prašymų — atsiųsti daugiau
— Lietuvos socialdemokratų ninėmis organizacijomis.
naujų, kitokių žmonių", pa man
taip liepė Česlovas nių problemų ir tautinių vadovėlių mokykloms lietuvių
Socialdemokratų frakcija brėžė prezidentas.
partijos vadovas Aloyzas Sa
J u r š ė n a s a r kas kitas", sakė mažumų departamento prie
kalas,
priešingai
spėlioji Seime d a b a r turi 12 narių vie
Beveik visi spaudos konfe jis.
Lietuvos vyriausybės atstovas.
mams, išsilaikė savo poste, ne toj 7 ankstesniajame parla rencijos klausimai buvo skirti
Lietuvos nepaprastasis ir įga
Prezidentas
sakė
dabar
la
gana to, jo pagrindinis prie mente ir 140 narių Lietuvos temai, kurią padiktavo prezi
liotasis ambasadorius Ukrai
bai
pergyvenąs,
kad
iš
darbo
savivaldybėse
vietoj
70-ies
šininkas Rimantas Dagys ne
dento A. Brazausko pa atleidžiami geri specialistai, noje Vytautas Plečkaitis.
ankstesniosiose.
teko vicepirmininko posto.
reiškimas Lenkijos laikraš jei jie nepriklauso konserva
Kaip pranešė URM Infor
Sociademokratų partijos
čiui „Rzeczpospolita", esą jo toriams. Ypatinga A. Brazaus
macijos
ir spaudos skyrius,
suvažiavime šį savaitgalį ren
Vilnius, birželio 23 d.
kartos politikų laikas jau ko nerimą kelia tai, kad iš
P r i e š nelegalų
pagal paskutiniuosius gyven (BNS) — Seimo pirmininkas
kant partijos pirmininką, 65praeina.
aukštų postų dabar „šluojami" tojų surašymo duomenis, Uk
darbą bus
erių metų A. Sakalas gavo 126
A. Brazauskas pabrėžė, kad ir buvę tremtiniai, politiniai rainoje gyvena apie 11,000 lie Vytautas Landsbergis Lietu
balsus, o jo buvęs pavaduoto
kovojama
tokio savo pareiškimo jis ne kaliniai ir rezistentai, kurie tuvių, o sekmadieninės mo voje sklandančias kalbas del
jas, 40-metis R. Dagys — 95
sieja su artėjančiais preziden sugebėjo gauti darbą net kyklos veikia Lvove ir Zaporo NATO ir E S plėtimosi takti
baudomis
balsus.
kos vadina „klaidinančiomis
to rinkimais ir apie dalyva- LDDP valdvmo metais.
žėje.
formulėmis".
Socialdemokratų partijos
V i l n i u s , birželio 23 d. (BNS)
pirmininko pavaduotoju iš
Spaudos konferencijoje priBaltijos valstybės
rinktas Vytenis Andriukaitis. — Vyriausybė paskelbė kovą
madienį jis sakė nesuprantąs,
vienodai
ryškus A. Sakalo šalininkas. nelegaliam darbui ir pasiūlė
kodėl Lietuvoje paplitusi nuoįstatymų
pataisas.
pasirengusios
Visi trys yra Seimo nariai.
Spėjama, kad nelegaliai, t.
Vilnius, birželio 23 d. (BNS) kurį BNS agentūrai perdavė valdymo. To pasėkoje atskiri
R. Dagys ir jaunosios kartos
ES narystei
y.
t
i
n
k
a
m
a
i
neįforminę
darbo
—
Pirmadienį nusišovė žlun bankininko šeima, teigė, kad direktoriai 'darėsi' sau. buvo
socialdemokratai
pastaruoju
santykių,
Lietuvos
ūkyje
dirba
Vilnius,
birželio
23
d.
(BNS)
gančio
„Tauro" banko tarybos „Tauro" banką sužlugdė val dvigubų buhalterijų, vystomos
metu neslėpė planų suvažia
— Lietuvos prezidentas Algir pirmininkas ir prezidentas džios veiksmai ir kenkėjai klaidingos teorijos, kad reikia
vime nušalinti A. Sakalą ir su 200-250.000 žmonių.
dirbti kolektyviai ir t.t.", rašo
Siekiant išspręsti nelega das Brazauskas nelaiko nė Genadijus Konop.iovas, kurio pačiame banke.
būrė nemažai šios idėjos
..Tauro" bankas adminis G. Konopliovas.
rėmėjų. Suvažiavimas prasi laus darbo problemą, Seimui vienos Baltijos valstybės la lavonas buvo rastas banko pa
pateiktos
Darbo
sutarties
įsta
biau
pasirengusia
narystei
Savo pareiškimą jis baigia
tracinėmis priemonėmis su
talpose Vilniuje
dėjo nuo smarkių ginčų dėl de
įvykiui ištirti -uburta jung žlugdytas per pusę metų. Nė rašydamas, kad tiki Lietuvos
legatų mandatų teisėtumo, tymo pataisos. Projekte siūlo Europos Sąjungoje nei kitos.
ma pritarti nuostatai, kad Lie
„Esame labai panašios prie tinė Generaline^ ir Vilniaus vienas ūkio subjektas Lietu ateitimi ir viltimi, kad ..žmo
tačiau vėliau vyko dalykiškai.
tuvoje
yra
draudžiami
bet
ko
tos
finišo juostelės, kai Euro miesto prokuratūrų grupė. Ta voje neišsilaikys, jeigu prieš jį nės gyvens pasiturinčiai ir lai
A. Sakalas pareiškė, kad
kie
nelegalūs
darbo
santykiai.
pos
Komisija paskelbs savo čiau kol k a s ..Tiuro" banko bus užsiundyta Valstybes kon mingai".
sutinkamai su partijos statu
Visi
įmonėje,
įstaigoje
ar
or
Prezidentas Algirdas Bra
įvertinimus",
mano Lietuvos tarnautojai negalėjo patvirtin trolė, saugumas, prokuratūra,
tu, jis partijos vadovu išrink
ganizacijoje
atliekami
darbai,
teismai,
rašoma
pareiškime.
zauskas
bankininko Genadi
vadovas.
ti
pranešimų
api
•
savižudybę,
tas paskutinei kadencijai. J i s
kuriuos
žmogus
dirba
įmonės
G.
Konopliovas
itin
kritikuoja
jaus
Konopliovo
savižudybę
sakydami,
kad
aplamai
apie
Pasak
jo,
bandymai
išskirti
pažadėjo per tą taiką išugdyti
naujų politikų, kurie galės so vadovo a r jo įgalioto asmens ar išsiskirti vienai Baltijos tai nieko nežino Banko Vie iškeltąįą bylą dėl ..Tauro" ir pavadino „vieno asmens, vie
cialdemokratų partiją vesti į valia, t u r i būti įforminami valstybei visiškai neatitinka šųjų ryšių skyriaus telefonu Valstybinio komercinio banko no banko tragedija". ..Ši nelai
darbo s u t a r t i m i .
sandėrio apsikeisti nelygiaver mė rodo, kad laisvosios rinkos
bendrai dvasiai. „Nors tokios niekas neatsiliepi
2000 metų rinkimus.
tėmis maždaug 6 mln. Litų sąlygomis reikia labai gerai
Kad šio įstatymo pataisos privalumų deklaracijos pasi
Nusiteikusi laimėti kitus
„Tauro" banko .-vrizė visiškai
vertės
paskolomis.
veikti ir viską pasverti", sake
Seimo rinkimus, socialdemok būtų realiai įgyvendintos, vy taiko ir trijų prezidentų susiti tapo aiški, kai b rželio 12 d.
kimuose,
bet
tai
niekuomet
riausybė
pasiūlė
Seimui
papil
Kaip kitas banko žlugimo A. Brazauskas žurnalistams
ratų partija ketina nedelsda
Lietuvos
bank - sustabdė
pirmadienį.
nedaroma
viešai",
pabrėžė
dyti
Administracinių
teisės
ma stiprinti partijos įtaką ir
banko valdybos bei tarybos priežastis G. Konopliovas nu
prezidentas.
pažeidimų
kodeksą
nauju
Jis spėjo, kad G. Konopliovą
rodo
žmones,
dirbusius
banke.
darbą parlamente.
pirmininkų įgali' imus ir at
straipsniu
apie
nelegalų
darPasak
A.
Brazausko,
nuo
į
savižudybę
galėjo pastūmėti
Pasak
pareiškimo,
banko
val
A. Sakalas žadėjo įsteigti
leido banko vald> bą.
bą.
monių
skirtumas
nėra
tra
bankrutuojantis
jo vadovautas
dybos
pirmininkas
ir
adminis
papildomai komisijų, kurios
Iki liepos 12 d. „Taurui"
giškas
dalykas,
bet
reikia
su
„Tauro"
bankas.
..Bet tai ne
tracijos
vadovas
Gintaras
Ter
Pagal
šį
straipsnį
darbda
„apimtų
visą
vyriausybes
uždrausta vykdy visas banko
gebėti
argumentuoti
savo
reiškia
visos
Lietuvos
banki
leckas
banke
buvo
jkūręs
viai
už
kiekvieną
nelegaliai
veiklos lauką". Pasak partijos
operacijas, išskyrus grąžina
nuostatą,
o
ne
apkaltinti
kitą
ninkystės
nestabilumo",
sake
„šeimos
klaną".
G.
Konopliovo
dirbantį
žmogų
turės
sumo
vadovo, šios komisijos anali
mų paskolų prier mą.
vertinimu, jis laiku nepakeitė prezidentas.
zuos vyriausybės veiklą ir kėti 10,000 litų, o pats nelega pusę.
Banko tarybo- pirmininkas valdybos, ir „klanas užsi
liai dirbantis asmuo — 50 litų
„Apkaltinimai — tai jokiu
Tuo tarpu Seimo pirminin
teiks išvadas.
ir
prezidentas (inadijus Ko sklendė savyje, pradėjo slėpti kas Vytautas Landsbergis sa
baudą.
Antrą
kartą
užklupti
būdu
ne
diskusijos
metodas",
Socialdemokratai žada su
asmenys bus baudžiamas du sakė prezidentas. Jis pabrėžė, nopliovas kartu su žmona informaciją".
kė dabar galvojąs apie G. Ko
telkti ir didelį patarėjų ir spe
kart didesnėmis baudomis — kad ES yra tokia organizacija, valdė daugiau nei 50 proc.
nopliovą tik kaip apie žmogų
G.
Konopliovas
kaip
savo
cialistų būrį- „Matome, kad
„Tauro" akcijų.
20,000 ir 100 litų.
kuriai
viskas
turi
būti
paklota
„Kadaise su juos susitikda
klaidą
pripažįsta
ir
..Tauro"
yra daug žmonių, kurie, ne
Pirmadienį n..Mšovęs ban banko a r jo paties valdytų vau, ir dabar man norisi pa
Nelegalaus darbo kontrolę ant stalo — koks tu esi, kokia
būdami
mūsų partijos na
įmonių prastą kontrolę. ..Ma galvoti, kaip įvyko toks žmo
riais, labai noriai mums pade vykdys Valstybės darbo in tavo ekonomika, kokia dina kininkas Genadi s Konoplio
mika, kaip teisinė sistema in vas sekmadienį parašytame
spekcija,
praneša
vyriausybės
no klaida yra taip pat ta. kad gaus lūžis", sake V". Landsber
da", kalbėjo A Sakalas ir tvir
tegruota į ES
priešmirtiniame
pareiškime.
spaudos
tarnyba.
neįgyvendinau griežto įmonių gis.
tino stiprinsiąs partijos ryšius

Vilnius, birželio 23 d. (BNS)
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis džiaugiasi ak
tyviai vykdoma Lietuvos už
sienio politika ir k a r t u tikisi,
kad Rusija netrukus nustos
aštrinusi santykius su Baltijos
valstybėmis.
Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje V. Landsbergis pažymėjos, kad nuo metų pradžios
suaktyvėjo vyriausybinės ir
parlamentines Lietuvos už
sienio politikos regioninės ini
ciatyvos, t a i pat suaktyvėjo
prezidentūros veikla.
Jis sakė, kad nuolatos sie
kiama ' suaktyvinti santykius
su Rusija, tačiau vis dar „yra
stabdymo ir blokavimo iš kitos
pusės".
Seimo pirmininkas sakė su
prantąs, k a d vienašališkai
Lietuva negali primesti savo
draugystės, tačiau išreiškė
viltį, kad toks santykių blo
kavimas ilgai nesitęs.
V. Landsbergis „labai teigia
mai nuskambėjusiu" pavadino
Taline vykusį Baltijos valsty
bių, Lenkijos ir Ukrainos pre
zidentų susitikimą. Nors, jo
nuomone, šio susitikimo rezul
tatai galėjo buti ir kitaip su
formuluoti, „pats faktas at
kreipė pasaulio dėmesį ir
sureikšmino šių šalių sava

Lietuvai reikalingi naujoviško
mąstymo politikai

Lietuvos socialdemokratams
toliau vadovaus Aloyzas Sakalas

kalba, padėti Lietuvoje aukš
tąjį mokslą baigti kuo daugiau
Lenkijoje užaugusių jaunuo
lių, pasirūpinti Antano Bara
nausko paminklo statyba Sei
nuose, pastatyti specialų siųs
tuvą, kad Lietuvos radijas ir
televizija būtų matomi ir gir
dimi Suvalkų vaivadijoje.
J. S Forencevičius taip pat
prašė konsultuotis su Lenki
joje gyvenančiais lietuviais,
kai rengiami valstybiniai Lie
tuvos ir Lenkijos susitarimai,
liečiantys tautines mažumas.
Kaip tik dabar vyksta derybos
del lietuvių pavardžių rašymo
Lenkijoje ir lenkų Lietuvoje.
A. Brazauskas susirinku
siems žadėjo, kad ir jie netru
kus pajus tikrai puikiai besik
lostančius aukščiausio lygio
Lietuvos ir Lenkijos ryšius.
Lenkijos prezidentas Alek
sandr Kwasniewski jau šio vi
zito metu pažadėjo parūpinti
vyriausybės paramą lietuvių
namų statybai Punske.
„Nė viename mūsų pokal
byje su Lenkijos politikais ne
buvo pamirštas tautinių ma
žumų klausimas", pažymėjo
Lietuvos prezidentas.
J. S Forencevičius pasako
jo, kad lygiai prieš 400 metų
Lietuvos Didysis kunigaikštis
ir Lenkijos karalius Žygiman
tas III įkūrė Punsko parapiją
ir įsake jos klebonu visuomet
skirti tik lietuv}.
„Jūs esate pirmas toks
aukštas svečias Punske per vi
sus šimtmečius", kreipėsi jis į
A. Brazauską.

Vytautas Landsbergis stebisi
Lietuvoje vyraujančiomis
„klaidinančiomis formulėmis"

Nusišovė bankininkas
Genadijus Konopliovas

monė, kad dabar
spren
džiamas klausimas dėl Lietu
vos priėmimo arba nepri
ėmimo į šias Vakarų valstybių
struktūras. „Patys sau įsi
kalbame neteisingą situaciją,
nes iš tikrųjų nėra jokio
priėmimo svarstymo. Svarsto
ma tik derybų pradžia del
būsimo priėmimo", pažymėjo
V. Landsbergis.
Pasak Seimo pirmininko,
jam lankantis Vašingtone, jis
pajuto stiprėjanti rūpinimąsi
Baltijos regiono saugumu. Tai.
jo nuomone, atspindi prak
tiškai baigtas rengti JAV :r
Baltijos valstybių susitarimas.
.Tai stiprus ir konkretus do
kumentas", kalbėjo V. Lands
bergis.
Seimo pirmininkas pažy
mėjo, kad Lietuva turi labai
geras „starto pozicijas" į Euro
pos Sąjungą. Pasak jo. tai pa
tvirtina objektyvūs ekonomi
niai ir socialiniai duomenys,
kurie, jo nuomone, yra žymiai
pranašesni už Lenkijos ir Ven
grijos.
Seimo pirmininkas teigė,
kad Baltijos valstybes pra
našesnes už kitas ir tuo. kad
yra mažos Pasak V. Lands
bergio. Vakarų valstybių pa
reigūnai supranta, kad dery
bos del stojimo su mažesnėmis
valstybėmis yra daug trum
pesnes ir paprastesnes.
KALENDORIUS
Birželio 24 d.: Šv. Jono
Krikštytojo gimimas; Jonas,
Simplicijus, Budyte, Eiviltė.
Birielio 25 d.: Vilhelmas.
Prosperas, Febronija, Baniutė,
Mantminas.

I

mmmmmmmmmmmmm

DKAUGAS, antradienis, 1997 m. birželio men. 24 d.

SVEIKATOS

DRAUGAS
cmtumm

KLAUSIMAIS

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Published daily exept Sundays and Mondays, tegal Holidays. the
Tuesdays follovvmg Monday obšervance of legal Holidays as vvell as
Dec. 26th and Jan. 2nd by the Uthuanian Catholic Press Society, 4545
W 63rd Street. Chicago, IL 60629-5589
Penodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing
omces.
Subscnption Rates: $95.00 Foreign countnes $110.00
Postznaster Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd Street,
Chicago, IL 60629.
Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii
jo mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs

KADA MAŽAS YRA DIDELIS, O
DIDELIS YRA MAŽAS
Laimes
ieškodama, susi
rašinėjau su visomis 50 JAV
slaugos sąjungos įstaigomis.
Atsiliepimas buvo nuostabus.
Su kolegomis susipažinau te
lefonu ir telefaksu. Steigiant
Slaugos kvalifikacijos ir tobulinmimo centrą, vadovau
jamą Loretos Gudelienės-Gudelevicienes ir Propedeutikos
ir slaugos centrą, vadovauja
mą docentes Danutes Kalibatienės buvo reikalinga moky
mui reikmenų. Taip pat Vil
niaus miesto centre sėkmingai
veikia visiems medikams bib
lioteka. Šiose jstaigose dabar
jau randama pakankamai mo
kymui medžiagos ir mes nebesiunčiam knygų arba žurnalų,
išleistų prieš 1990 m.
Su .American Nurses Assoc i a t i o n ' b u s išrūpintas „inter
netas" slaugos mokymui prie
P. ir slaugos studijų centro.
Centrui mokymo laboratorija
steigiama Vilniaus miesto uni
versitetinėje ligoninėje.
Paskambino kolege Barbara
Lohse. R.N.. iš Fairmond,
Minnesota. Mano laiškas buvo
išspausdintas Minnesota slau
gos žurnale su prašymais. Pir
mąsyk sužinojo apie Lithuanian Mercy Lift. Ji klausė, ar
galėtumėm išsiųsti jų surink
tus žurnalus į Panevėžį?
Anksčiau patys sumokėdavo
už siuntas. Ji ir Maryfrances
Christ. R.N.. į Čikagą atvažia
vo autobusiuku, pilnu medika
mentų ir knygų už 15.000 do
lerių, ir nuvežė j mūsų san
dėlį. Šiais metais vėl pakarto. jo už 27.000 dolerių. Susiti
kome BaJzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje. Pajutau nuos
tabią šilumą ir entuziazmą,
kurį jos taip pat jaučia, dir
bant su medikais Panevėžio
respublikinėje ligoninėje.
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Kas čia nuostabaus Tegul
dirba. Fairmont. Minnesota
yra mažas. 10.000 gyventojų
miestelis su tik 74 lovų ligo
nine. Panevėžys, miestas su
130,000 gyventojų, o ligoninė
turi 1.200 lovų.
Kur tas Fairmont 0 Nerasi
kiekviename žemėlapyje. Rei
kia smulkesnio. Miestelis yra
pietvakarių Minnesota kam
pe, arti Iowa ir So. Dakota
valstijų sienos. 1990 metais,
dar „giasnost" laikais. _Medical Mission*7 smalsumo trau
kiami, aplankė USSR. Jų ke
lionė: Rusij?. Gudija ir Lietu\r.
Lietuvoje aplankė Vil
niaus. Kauno ir Panevėžio li
gonines. Keleivių tarpe buvo
ir Barbara Lohse. R.N.. kartu
•^u dr. Zemke. Jiems geriausiai
patiko panevėžiečiai ir pasi
rinko dirbti su Panevėžio re

spublikine ligonine. Dr. Zem
ke yra šeimos praktikas ir
chirurgas. 1991 metais jie
grjžo Į Panevėžį ir sukūrė
partneryste tarp abiejų ligoni
nių.
Nėra nei vieno lietuvio tame
Fairmont miestelyje, bet yra
viena 11 metų mergaite, kun
susitaupė savo pinigėlius, nu
sipirko lietuvių kalbos moky
mui kasečių ir atmintinai
išmoko kiekvieną žodį. Ji kar
t u su savo močiute B. Lohse
išbuvo Panevėžy du mėnesius.
B. Lohse įsteigė „Partners in
Nursing". Penkios slaugės iš
Fairmont ligoninės (RNs) skri
do kartu. Jos pačios apsi
mokėjo kelionę. J i entuzias
tiškai žiūri į savo projektą
t a r p ^ l a ž ų ir didelių".
1994 metais viena Minneso
ta slaugos draugija apmokėjo
trim, jau mokančiom anglų
kalbą, med. seserim stažuotis
Fairmont ligoninėje. Jos buvo
apgyvendintos pas miestelio
gyventojus. Penktos apskrities
draugijos narės mokė slaugos
mokslus, motinos sveikatą ir
administravimą.
Dr. Mackevičius, pediatras
anesteziologas iš Panevėžio,
irgi praleido du mėnesius, besistažuodamas Fairmont ligo
ninėje.
Man palyginimas tarp „Ma
žo ir didelio" tik įrodo, kokį
žmoniškumo jausmą ir pasi
tenkinimą „Mažas'7 pateikia
„Dideliam". Už atliktus dar
bus „Mažas" irgi jaučia pasi
tenkinimą. „Mažas" pasidaro
„Didelis", o „Didelis" pasidaro
„Mažas".
Aplankiau Panevėžio r. li
goninę prieš mėnesį ir gir
dėjau tik šiltus atsiliepimus.
Iš esmės, brolis padeda bro
liui, nesvarbu tautybė, arba iš
kur kilęs, jei tik jauti, kad gali
kam ištiesti pagalbos ranką.
P r a n ė Šlutienė
UKMERGĖJE
VĖL VEIKIA BASEINAS
Verslininkams paaukojus
30,000 litų, Ukmergėje vėl
pradėjo veikti vienintelis ra
jone uždarasis plaukymo ba
seinas. Jis buvo uždarytas dėl
lėšų stokos. Rajono savival
dybė pažadėjo kasmet skirti
iki 100,000 litų baseinui, ku
ris perduotas 6-osios vidurinės
mokyklos žinion, išlaikyti. Va
landą paplaukioti baseine su
augusiesiems kainuoja 5 litus,
vaikams — perpus pigiau. Fi
zinio lavinimo pamokų metu
mokiniai plaukios nemoka
mai.

DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
metams
Vi metų 3 men
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$40.00
Tik iefttadienio 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 psJtu
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00

Šv. Pranciškaus lietuvės seserys persikėlusios iš seserų Nazariečių vienuolyno.

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
ŠV. PRANCIŠKAUS SESERŲ
DEIMANTINIS JUBILIEJUS
Dievo Apvaizdos lietuvaičių
pranciškiečių seserų vienuoli
jos darbus Amerikos lietuvių
tarpe sunku aprašyti keliais
sakiniais. Jos yra ne tik pio
nierės vaikų mokyme, bet lie
tuvybės ir lietuvių kultūros
išlaikymo Amerikoje pasišven
tusios darbuotojos.
Šio šimtmečio pradžioje lie
tuvių imigrantų dukros, jaus
damos pašaukimą dvasiniam
gyvenimui, nesant lietuviškų
vienuolynų, stojo į lenkų Šv.
Šeimos nazariečių vienuolyną
Des Planes, IL. Nemaža lietu
vių buvo dvikalbiai, todėl se
selėms didelių kalbinių pro
blemų nebuvo. Šv. Šeimos
kongregacija džiaugėsi, ir lie
tuvaites paskyrė mokytojauti
lietuviškose parapijose. Abiejų
tautybių seselės daugiau negu
dešimtį metų taikiai tarpusa
vy sugyveno.
Dirbdamos lietuvių tarpe,
vaikučius mokė dviem kalbo
mis. Jos buvo ir kultūros
skleidėjos, ruošdamos jaunimą
gyvenimui. Mokė deklamavi
mo, dainavimo,
vaidinimo,
mandagaus elgesio ir kitų
kultūringo žmogaus privalu
mų.
Tais laikais, dar prieš Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimą . visuose lietuvių telki
niuose buvo iškilmingai šven
čiama Šv. Kazimiero šventė.
Buvo ruošiami minėjimai su
meninėmis programomis, ypač
tuose telkiniuose kur klebonas
ir kiti kunigai buvo Kazimie
rai. Ten tą dieną buvo didelė
metinė šventė. Programas mi
nėjimuose dažniausiai atlik
davo seselių paruošti parapiji
nių mokyklų mokiniai. Minė
jimuose dalyvaudavo ištisos
šeimos — tai buvo šeimos

šventė. Tais laikais šeimos
buvo gausios, jų tarpusavio
ryšiai tamprūs.
Lietuvai tapus nepriklauso
ma, visose parapijose buvo
švenčiama laisvės atgavimo
dienos — Vasario 16-sios
šventė. Nei nepajutom, kaip
šv. Kazimiero diena buvo
aplenkta. Dabar ji daugumoje
tebešvenčiama Lietuvos Vy
čių.
Po 1918 metų Vasario 16
dienos politinis gyvenimas
keitėsi: lietuviai nerimo, tai ir
lietuvės seselės Šv. Šeimos
vienuolyne nerado ramybės.
Tik lietuvių vaikučių mokyme
jos rado sau atgaivą. Visų lie
tuviškų parapijų klebonai ir
kunigai pradėjo rūpintis sese
lių gyvenimu ir jų likimu.
Lietuvėms seselėms pagal
bon atėjo trys kunigai klebo
nai: prelatas Mykolas Krušas,
Čikagoje, Jonas Sutkaitis ir
Magnus Kazėnas Pennsylvanijoje. Šie kunigai dėl to daug
rūpesčių pergyveno. Pagaliau
buvo kreiptasi į pranciškietes
Milwale, PA., kurios sutiko
priimti 15 seselių 1922 m.
kovo 22 d. Ta diena oficialiai
laikoma seselių pranciškiečių
įsteigimo data. Po trejų metų
naujoje aplinkoje, seselės jau
jautėsi pajėgios pradėti savo
atskiros kongregacijos gyve
nimą. Pittsburgo vyskupui su
tinkant, klebonams, kunigams
ir pasauliečiams pritariant ir
finansiškai remiant, seselės
nusipirko didelį ūkį ir ant
aukšto kalnelio Pittsburgo
užmiestyje
pasistatė didelį
vienuolyną, o turėdamos daug
vietos pasiruošė priimti nau
jas kandidates. 1925 m. rug
pjūčio 15 d. naujasis vienuoly
nas buvo pašventintas Dievo
Apvaizdos Kalneliu.
Seselės įsikūrė savuose na
muose. Žmonėms joms visur
pritariant, jos pradėjo mokyto
jauti Michigan, \Visconsin,
New Jersey ir Pennsylvania
valstijose. Seselėms sekėsi ir
darbų gausėjo. Patyrusios,
kad jų per mažai visur įvai
rius darbus atlikti. į savo kon
gregaciją pradėjo priimti ir
kitų
tautybių
mergaites.
Šiandien jų seselės dirba ne
tik lietuvių parapijose, bet ir
ligonių namuose, senelių prie
glaudose bei ligoninėse.
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Prelatas Mykolas Krušas,
nuvykęs atostogų į Sao Paulo.
Brazilija, nustebo pamatęs,
kad ten daug lietuvių gyvena
sunkiose sąlygose neturi savo
mokyklų, kad ju vaikučiai
vargsta svetimoje aplinkoje.
Grjžęs i JAV, po ilgų pasita
rimų, prikalbino seseles pran
ciškietes vykti Brazilijon
ir
palengvinti tenykščių lietuvių
g\venimą

Vyriausia redaktorė - Danute Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimielis
• Administracija dirba kasdien nuo 8JO iki 4 JO, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimu kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

Dabar Brazilijoje gyvena 63
šios kongregacijos seselės, o
joms talkina kelios pasau
lietės moterys. Ten jos admi
nistruoja dvi aukštesniąsias
DR. L PETREIKIS
mokyklas, turi 8 vienuolynus, šv. Mišias. Koplyčiai suteiktas
DANTŲ GYDYTOJA
darbuojasi viename hospice, Marijos Paslaptingosios Rožes
ten slaugydamos nebepagydo vardas. Kiekvieną sekmadienį 9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL
mus ligonius ir globoja raup čia bus aukojamos šv. Mišios 1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave.
T * . (708)598-4056
suotuosius. Nuo 1990 iki 1995 ligoniams ir ligoninės perso
Valandos pagal susitarimą
nalui,
kiekvieną
ketvirtadienį
m. viena seselė darbavosi Afri
koje, vienoje Etiopijos kliniko ten budės kunigas ir priiminės
DR. AB. GLEVECKAS
je. Vakarinėje Pennsylvanijo- lankytojus bei teiks sakra GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
je mokė ir globojo gatvės vai mentus bei dvasinius patar
SPECIALYBĖ - AKIU. LIGOS
kus. Šiuo metu 3 seselės dar navimus ligoninėje besigydan 3900 W.96 St Tai. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą
buojasi Lietuvoje, Utenoje, tiems žmonėms.
Pirmad 3v.p.p.-7v v . antr.12:30-3v.p.p.
slaugydamos ligonius. Seselės
trec. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
• R a s e i n i a i . Balandžio 20
pranciškietes
norėtų
savo
penktad ir seštad 9 v.r. - 12 v.p.p.
Raseinių
parapijoje
veiklą Lietuvoje plėsti, bet ten dieną
EDMUNDAS VtZJNAS, M.D..S.C.
joms nėra gyvenimo sąlygų. viešėjo habil. dr. mons. P e t r a s
Šiuo metu jos ten gyvena kle Puzaras. Svečias aukojo šv. Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
Mišias, po kurių susitiko su
bonijoje.
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
miesto
visuomene.
Susitikimo
Nuostabu, kiek daug įvai
Tat 773-585-7755
rių darbų atliko ir kokią pla metu vyko pokalbis t e m a
Valandos pagal susitarimą
čią veiklą išvystė tos 15 sese „Katalikiška moralė ir sveika
DR. ALGIS PAUUUS
lių 1918 m. perėjusios iš Šv. ta".
Šeimos vienuolyno. Tik Dievo
Apvaizdos globojamos seselės
galėjo tiek daug gero nuveikti
žmonijos labui ir Dievo garbei.
D o n n a G u s t a i t i s Kamm

• V i l n i u s . Kovo 10 d. Dan
gun Ėmimo vienuolyne sese
rys asumpcionistės su būriu
bičiulių šventė savo vienuoli
jos įkūrėjos
palaimintosios
Marijos
Eugenijos
Milere
(1817.08.25 — 1898.03.10) gi
mimo dangui metines. Šiuo
minėjimu pradėtas pasirengi
mas kitąmet sukaksiančiam
pal. Marijos Eugenijos mirties
šimtmečiui.
Kovo
10
d.
panašūs minėjimai vyko 34
pasaulio šalyse įsikūrusiose
asumpcionisčių
bendruome
nėse, vienijančiose apie 1,400
seserų.
Šv. Mišias koncelebravo ku
nigai Aušvydas Belickas, MIC,
Kęstutis Rugevičius ir Julius
Sasnauskas, OFM. Per homi
liją kun. A. Belickas iškėlė
XIX a. gyvenusios pal. Mari
jos Eugenijos Milere asmeny
bę kaip aktualų
pavyzdį
šiandienos Bažnyčios veiklai
visuomenėje.
Po
kuklios
agapės susirinkusiems sve
čiams buvo parodyta pal. Ma
rijos Eugenijos gyvenimo in
scenizacija.
Nuotaikingame
spektaklyje vaidino vienuoli
jos postulantės ir „Samarietės
bendruomenės"
studentės,
mokslo metais gyvenančios
Dangun Ėmimo vienuolyne ir
dalyvaujančios seserų ben
druomeniniame gyvenime bei
socialinėje tarnystėje. Impro
vizuotą „pamoką" apie palai
mintosios Marijos Eugenijos
gyvenimą skaidrėmis ir paaiš
kinimais iliustravo vienuolyno
vyresnioji s. Benedikta.
• Kaziu Rūda. Balandžio
13 dieną Kazlų Rūdos rajo
ninėje ligoninėje parapijos kle
bonas kun. Tadas Valianas
pašventino naują koplytėlę ir
šia proga čia aukojo pirmąsias

• Marijampolė. Gegužes 18
dieni} Marijampolėje lankėsi
kun. Viktoras Rimšelis, MIC
iš JAV, ilgametis marijonų
Amerikos Šv. Kazimiero pro
vincijos provincijolas.
Šiuo
metu jis yra „Draugo" dien
raščio moderatorius. Kun. V.
Rimšelio apsilankymo tikslas
— Marijampolės
Marijonų
gimnazijos, kurios p a s t a t a s
šiuo metu yra remontuojamas,
atstatymas. Drauge su gimna
zijos direktoriumi kun. Remi
gijum Gaidžiu, MIC, svečias
koncelebravo šv. Mišias Mari
jampolės prokatedroje.
• Molėtai. Pasibaigus mok
slo metams, Molėtų parapijos
namuose
veiks
stovykla
„Kregždutė" našlaičiams ir so
cialiai remtinų šeimų vai
kams. Praėjusiais metais sto
vykla veikė vidurinės mokyk
los patalpose. Joje stovyklavo
25 paaugliai. Šiemet stovyk
loje ketinama priimti 90 vai
kų. Molėtų 1-osios vid. mokyk
los geradarių, pedagogų, para
pijos klebono V. Cukuro rū
pesčiu baigiamos remontuoti
šios stovyklos patalpos: poilsio
ir žaidimų kambariai, bibliote
ka-skaitykla, kurioje s u k a u p 
ta nemažai
religinės ir
grožinės literatūros. J a u pa
rengta turininga stovyklau
tojų užimtumo bei dvasinio
ugdymo programa.
• V i l n i u s . Gegužės 11 dieną
Šv. Jonų bažnyčioje paminėtos
pogrindinio žurnalo „Rūpin
tojėlis" 20-osios metinės. „Rū
pintojėlis" gyvavo trylika me
tų (1977 - 1990). Per šį laiko
tarpį pasirodė 26 numeriai.
Anot kun. Pr. Račiūno, MIC,
„Kronika" rūpinosi religiniais,
„Aušra" —
tautiniais,
o
„Rūpintojėlis" — dvasiniais
tautos reikalais. Aktyvi žur
nalo bendradarbė ses. Alė
Počiulpaitė bemaž 60 konfe
rencijos dalyvių supažindino
su žurnalo tikslais, temomis,
struktūra, bendradarbiais.

ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.. Elgin, IL 60120
T e i (706)742-0255
Valandos pagal susitarimą

Canfac Diagnoėts, LTD.
6132 S. Kedzie Ave.
Chicago. IL 60629

Tat 773-438-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kezie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tei. 773- 471-3300

DR. JOVTTA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9625 S.7981 Av*., Hlcfcory KMt, IL
Tai. (708) 596-8101
Valandos pagal susitarimą
ARAS ZUOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E Ogden Ave . Suita 310
Naperville IL 60563

Tei. (830)527-0090
3825 Highiand Ave .
Tow«f 1.9«aM3C
Down»r» Grove. H 60515

Tai. (830)436-0120
DR.ZėUTEŽAPARACKAė
DR. PAUL KNEPPER
AKIU LIGOS - CHIRURGUA
186 E. SupMtor, Sufto 402
Valandos pagal susitarimą

Tai. 312-337-1285
LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirugija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415

Tai. 708-636-8622
4149YV. 63rd_St
Tai. 773-735-7709
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4647 VV. 103 S t , Oak Lawn, IL
Pirmas apyl su Northwestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
u i prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai
Susitarimui (kalbėti angliškai)

Tel.706-422-8260

IŠ AMŽIŲ GLŪDUMOS
MASTYMAI APIE TAUTĄ IR JOS KULTŪRĄ
ALEKSANDRAS ŠIDLAUSKAS
Lietuvio sąmonėje dar
neišblėso praeities laikai ir jų
vizijos. Ir kasdienybėje, ir
pasąmonėje atsišviečia pago
niškosios Lietuvos liekano-.
lyg paneigdamos stingdantį
laiko bėgsmą. Lietuvis, ieško
damas tolių savo genties iš
takų, norom nenorom mena
savo dvasios ryšį su gimtąja
žeme. Ir su gamta, tąja pir
mine erdve, kurioje gimta ir
būta, kurioje priprasta prie
tako, žolės, dangaus, medžio,
vandens, saulės, ugnies. Šis
žmogaus ir gamtos ryšys yra
stulbinančiai išliekus, o la
biausiai kaimo žmogaus bū
vyje. Žmones, iš kaimo iš
sikėlę gyventi į miestus, visą
laiką kankinasi, nes nėra tos
natūralios erčios, kurioje pra
bėgo vaikystė, jaunystė...
Tos šaknys pačios kalba ir
pasako, kad prigimta vieta
yra pati švenčiausia. Pasą
moninės žmogaus
gimties
būsena išsaugo pačias p\r
minės būties pajautas. Mūsų
pamatiniai žodžiai — saule
gamta, gėlė, gimtinė, meile,
ugnis, šeima, diena, upė, duo
na, žemė yra moteriškosios gi
minės. Nors tai atrodo roman
tiškai, bet tai iš matriarchato
laikų. Moters vaidmuo šei
moje, namuose, buityje, kas
dienybėje iki šiolei tebėra
svarbus. Tai ne vien tiktai
žodis — buitis. Tai aukštesnės
sferos, senųjų laikų atmintys
ir gimtosios priedermės. Mo
teris jaučia giliau, subtiliau, ji
dainuoja gražiau ir jautriau,
jos sodina darželį, mezga
raštuotas pirštinėles, ji siuva,
ugnį saugo. Ji gimtojo židinio
globėja, tikroji vaidilute. Kai
j i b e n d r a u j a su vaikais, atro
do, kad ji amžinai apgaubta
ištikimybės nuometu. Mote
riškasis matymas ir mąstymas
daugeliu atveju yra intuity
vus, spontaniškas, bet savas.
Deja. mažėie šeimų, kurios
saugo savo genties atmintį,
papročius, apeigas, gina gar
bę, domisi genetinėmis šakni
mis, rašo šeimos knygą, brai
žo genealoginį medį. Dabar
tinės šeimos sąlygos tuos gi
mininius šeimos ryšius ardo.
darko, trukdo jiems plėtotis.
Vaikai nenori ir negali gyven
ti su tėvais, o senoliai — tikri
vargetos, prieglobos ieškoto
jai. Mokslas, komandiruotės,
sezono darbai, išvykos, gas
trolės — tai nestiprina šei
mos. Suaižėjo natūralusis šei
mos ūkis. retai suburtuvėse
dainuojama, šokama, žaidžia
ma. Dar rečiau visa šeima pa
muzikuoja, pasikalba, pam"dituoja. Šeimoje daug dvasi
nio šalčio, intrigų, apkalbu.
pirklinių interesų. Jau labai
retai susitinkama su pusbro
liais, dėdėmis, tetomis. Mo
derni, turtingai gyvenanti,
mašinizuota šeima nėra sa-. o
dvasia turtingesne už buvusią

seimą, kurią jungė žeme, krai
tis, palikimas, tradicinė kul
tūra, kaimo bendruomene.
Daug prarasčių įvyko po 1940
metų
sovietinės
invazijos,
kuri viską draskė ir arde, o
nieko tautiško nekūrė. Žemė
buvo nualinta, o šeima iškan
kinta.
Praeitis ateina iki mūsų,
mums šito nejaučiant. Daiktų,
vietų, dangaus ir žemės kūnų
pavadinimai, vardai, pavar
dės ir pravardės visuomet su
mumis. Jose nepaprastai daug
archainių formų, išlikties. at
minčių.Pakanka pasakyti žo
džius akis. dangus, dievas,
upe; sūnus, duktė, duona: pa
kanka ištarti pavardes Indrašius. Butautas, Radvila;
bereikia pasakyti vardus Vy
tautas, Mindaugas, Kęstutis
— prieš akis, truputį pagalvo
jus, stojasi praeities vaizdi
niai, savimonės liekanos, pir
mapradžiai garsai ir žodžiai.
O protėvių minties skvarbu
mo būta nekasdieniško.
Tarkime, mūsų senųjų var
dų dėmenys kalba apie pama
tinius būties dalykus: t a u t a
(Tautginas), viltis (Gerdvilas),
mintis (Daumantas), meilė
(Almilas), gintis (Gintautas),
kančia
(Virkantas),
noras
(Vainoras) ir t.t. Tai neatsitik
tina. Rašyti nemokėta, su sve
timaisiais nebendrauta, sve
timžodžiai nesiskolinti, bet
nenueita keistakeliais, nes pa
jausta kalbos dvasia.
Žmogui gali iškilti senųjų
laikų ir buvusių tikėjimų pro
vaizdžiai. Jie dar gyvi buities
papročiuose / burtai, horosko
pai, pranašystės /, švenčių
apeigose, jie neretai sušvinta
poezijos posmuose / 8. Geda,
M. Martinaitis, V. Btožė. J.
Juškaitis, J. Strielkūnas. K.
Platelis /, romantinėse no
velėse / R. G r a n a u s k a s , S.
Šaltenis, J. Aputis. R. Šavelis/.
Ir tėvų pasakojimai apie pas
laptingas gamtos jėgas, ir sak
mių, legendų, padavimų vei
kėjai, ir keistos vaikystės nuotiktys kaskart primena, kad
mūsų kraštas prie jūros, prie
Nemuno, prie P u n t u k o , prie
ežerijų. prie šventkalnių, prie
dviejų Šventosios upių. Ir 850
piliakalnių aura — tai didis
palikimas, turintis herojinę,
netgi mitinę archetipiką. Žyg
darbių aprašymai istoriniuose
tekstuose sukelia ne vien tik
tai pasididžiavimą, pagarbą,
bet ir mistines
nuotaikas.
Ypač praeityje. Šlovingoji tau
tos istorija iškyla ne tiktai
garsiais vardais / kunigaikš
čiais /. įžymiomis kovų dato
mis / Durbė, Saulė, Žalgiris,
Pilėnai /, bet ir tąja paslaptin
ga jausena, kuri ir šiandien
padeda budėti prie ugniakuro,
ramoviečių stovyklos laužo,
šeimos židinio.
Lietuva neturi savo epo, bet
yra jo užuomazgų V. Krėvės,
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Kai mėginau išaiškinti, kad buvę daug geriau, jei
gu būčiau sugebėjęs viską surašyti jos pačios žodžiais,
bet negalėjau. Savo, kaip ji sake nemokytos, šneką ji
peikė, taip ir pasilikome peikdami kiekvienas save, o
ji staiga kalbą pasuko visiškai kitur, ir aš laiku susigribau, kad reikia griebtis popieriaus ir pieštuko.
Kalėdos tais metais buvo kaip reikiant šaltos. Kar
tu su motina išeidama iš bažnyčios pasistačiau savo
baltųjų kailiniukų apykaklę ir ne į galvą neatėjo, kad
man jau spendžiami spąstai. Atsimenu dangus buvo
mėlynas be jokio debesėlio, šiaurys po rinkelę šiureno
palaidą sniegą, o kai pažerdavo nuo stogų, tai susisuk
davo debesiukais ir lyg adatėlėmis padilgindavo vei
dus. Mama apsisuko galvą su skara ir pabarė mane.
kam nepasiėmiau ko apsigobti. Sakė tokia apykaklė
tai tik išpykiams. o ne nuo tokio šalčio.
Prie rogių jau radom su tėvuku besišnekantį į
tamsų milinį įlindusį vyrą. Jis taip pat buvo pasistatęs
kailinę apykaklę, užsimaukšlinęs juodą baroninę ke

K. Borutos, P. Dirgėlos, S. Ge
dos kūryboje. Visas pasaulis
negali nesistebėti — lietuvių
knygnešių pasiryžimu, Rezis
tencijos laikų U944-1953) par
tizanų dainomis, tremtinių ir
politinių kalinių kūryba, dievdirbių menine raiška. Argi tai
ne tautos epo primintys? Taip
susiklostė lietuvių tautos sa
vimonė, kad didysis istorinis
herojinis laikas nebuvo įpras
mintas didžiu meno kūriniu
— epu. Epo žygių prasmė turi
kitokį poveikį nei nuogas isto
rijos vadovėlio faktas. Tiesa,
didelė išminties šviesa sklin
da iš pirmapradžių istorijos
(kronikos, metraščiai) tekstų.
Nors vieno žmogaus užrašyta,
bet
lyg gintaro
inkliuze
užfiksuotas, ir šiandien aki
vaizdžiai matyti.
Giliausiai gamtojautinė lie
tuvių patirtis matoma tauto
sakoje. Vėliau ima skverbtis
vokiečių, lenkų, rusų suprati
mas. Visa. kas svetima, dau
geliu atžvilgiu, būdavo ne
priimtina, nes kiekviena tau
ta saugojo savo unikalumą.
Suprantama giluminis tikėji
mas — tai ne kailio pervarta,
pasikeitusi gyvenimo sanklo
dai. Taip pasaulyje yra dabar,
kai, tarkime sovietinėje Lietu
vos mokykloje buvo dirbamas
aktyvus „ateistinis darbas", o,
pasikeitus
santvarkai,
tas
pats mokytojas griebiasi tiky
bos pagrindų.
Toks chameleoniškumas pa
stebimas politikoje, auklėji
mo sistemose. Tikėjimas — tai
dvasios sankloda, kuri susik
losto per šimtmečius. Verta
prisiminti, kaip Mindaugo, o
vėliau Vytauto laikais žmonės
ilgai laikėsi senųjų tikėjimų,
nors oficialiai buvo įteisinta
katalikybė. Kiek daug būta at
vejų, kai dėl politinių ma
nevrų kunigaikščių dukros
buvo tekinamos už svetim
taučių, iškart jas perkrikš
tijus.
Didžiųjų kunigaikščių pa
laikų deginimas iki pat XIV
a. pabaigos buvo nepaprastai
kilni ir žmogiška tradicija. Po
kiek laiko šito atsisakyta. Se
nosios tradicijos sunyko, atė
jus krikščionybei, atnešusiai
savus papročius. Žirgai buvo
palaidojami gyvi. Iki šiolei

prisimenamas Pilėnų gynėjų
žygdarbis. 1972 m. moksleivio
kauniškio R. Kalantos suside
ginimas taip pat sietinas su
senaisiais papročiais, pasą
monės užfiksuotais. O pokario
metų partizanų savanoriškos
žūtys! Maža tokių pasaulyje
esama tautų, kurioms tėvynes
garbė ir laisvė svarbesnė net
už
gyvybę- Atrodo, kad tai
mažųjų tautų „privilegija".
Mirtis ir tautosakoje parodo
ma ne kaip tragiškas įvy kis,
o kaip nenumaldoma
ir
natūrali gamtos tąsa.
Istorinio etninio
pamato
naikinimas buvo itin bū
dingas sovietmečiais. Griau
tos šventovės, koplytėlės, kry
žiai, drausta švęsti Jonines,
kuriose gamtos garbinimas
yra esminis dalykas. Žinia,
nukirstos etninės, paprotinės
šaknys naujomis ne per dieną
atgaivinamos. Tai nei itin
sena, nei itin senoviška. Ne
lengva argumentuoti, kai opo
nentai pasako, jog tai yra
senųjų tikėjimų atrūgos. Ne
paslaptis, jog kiekviena tauta
vienokiu ar kitokiu būdu sten
giasi ir nori išsaugoti savastį,
prisiminti ir priminti senolių
laikų apeigą ir paprotį. Tai
nesmerktina. Pasakyti, kad
tai labai perspektyvu taip pat
nelengva. Savitumas ir autentika visuomet išsaugoja istori
nę savimonę.
Laukų, linų, kanapių, van
dens, žemės, ugnies dievai
galėtų lygiavertiškai ir šian
dien būti pagarbinami. Nepa
prastai daug šios
temos
medžiagos per savo gyvenimą
buvo sukaupę didieji praeities
tyrinėtojai P. Dundulienė, A.
Greimas, M. Gimbutienė ir N.
Vėlius. Likimo ironija — visi
šie mokslininkai pergreit išėjo
iš gyvenimo. Joninių išvaka
rėse buvo pažymėtos profeso
riaus Norberto Vėliaus mir
ties metinės. Anot jų, žmo
gaus santykis su gamtos die
vybėmis buvo nepaprastai
nuoširdus, gyvybingas, visaa
pimantis ir tiesioginis. Netgi
šiuolaikiškas. Su tomis die
vybėmis netgi galima ben
drauti, bičiuliautis, nes jos čia
pat, ranka pasiekiamos, be
veik protu suvokiamos. Tuo
tarpu velnio, raganos
ar

Petrašiūnų kapines, netoi: įuo Kaune

purę, tai veido nedaug ir tebuvo matyti Pamačiau tik
geltonus užraitytus galais apšarmojusius ūsus ir labai
mėlynas akis Man jos pasirodė tokios pat kaip dan
gus.
— Šalta! — vienu žodžiu pasveikino mudvi su mo
tina, o į tėvuką atsisukęs pridūrė: — Bėgu ir aš, kad
nosis nenukristų.
Ir nuėjo.
Niekur ir niekada nebuvau jo mačiusi, tai, kai
susėdom važiuoti, ir paklausiau, kas jis toks. Tėvukas
tada pasakė, kad nedaug jį ir pats tepažįsta. Matė, kai
buvo pusseserės Marijonos dukters krikštynose. Tada
jis buvo kūmas, o paskum pašaukė į kariuomenę, joje
atbuvo trejus metus, ne bet kur. bet karalienės pulke,
o dabar jau antri metai namie.
Marijoną tai gerai pažinau. Kai nuvažiuodavau į
Pociūnėlius į šventojo Jono atlaidus, visada nuva
žiuodavom ir pas juos. Pažinau ir jos dukterį Da
račiukę. Ji labai didžiuodavosi, kad jos krikštatėvis
karalienės pulke tarnauja. Dabar j a u būsiu pamačiusi
ir jį patį. o po Trijų Karalių, iš bažnyčios parvažiavusi,
motina pasakė, kad ketvirtadienį atvažiuos dėdė Valuntinas ir atsiveš Liaudiškių Peliksą. Dėdę Valuntina
gerai pažinau —jis buvo Marijonos vyras. Sakydavo,

laumes vaizdiniai žmonėse
gyveno ir gyvena iki šiolei. O
tai iš požemių pasaulio. J u k
ragana s u g r e t i n a m a ir su
žmona, ir su uošviene; neretai
ragana p a v a d i n a m a
velnio
seserimi. Senovės
lietuvių
dievybių pasaulis buvo labai
savas, u n i k a l u s , netgi kitose
tautose nepasikartojantis. De
ja, taip susiklostė istorinės
aplinkybės, kad pagonizmas
(senasis tikėjimas) nejučiomis
buvo i š s t u m t a s į pašalę arba
paliktas savieigai. Gamtos suidilinimas a r suidealinimas ir
šiandien yra būtinas, ne vien
tiktai gamtosauginiu požiū
riu, bet ir dvasine plotme.
Mūsų gyvenimas šimtais sai
tų susietas su gamta.

Danutė

Ne visada
šv. Jono...

Daug Jonų kalendoriuje, bet
tik vienos Jonines. Tik vienas
Jonas — kaip lietuvių liaudis
sakytų — o visi kiti vien Jonu
kai. Ar dėl to, ar kad jis buvo
J ė z a u s artimas giminaitis,
kad Šv. Rašte pirmasis viešai
paliudijo
Mesiją.
įbridusį
krikštytis Jordano upėje, kad
už tiesą. įsitikinimus ir drąsą
buvo nužudytas? O gal žmonių
vaizduotėn aštriau jsirėžė jo
mirties aplinkybes: gražios
princesės
gundantis šokis, už
Kultūra dažnąsyk yra intui
kurį
užmokesčio
gauta Jono
tyvus reiškinys.
Nelengva
pasakyti, k u r slypi kuriamo Krikštytojo galva...
sios žmogaus galios ir kada
Galima ir daug daugiau
jos aktyviausiai pasireiškia. priežasčių atrasti, kodėl Jo
Tarkime,
garsioji
tapybos nines skirtingai švenčiamos
meistrė intuityviste P. Gerli- nuo pvz. Petrinių, Kazimierikienė, tiktai būdama pensi nių. Antaninių, Oninių ar ku
joje, iš kaimo atvykusi gyventi rios kitos, šventojo-šventosios
pas sūnų į Vilnių, ėmė tapyti vardu pavadintos, kalendori
ir siūti kilimus. Tokia sponta- nės šventes, tačiau jokia kita
nika dar k a r t ą pasako, kad nepasitaiko kaip tik magiš
žmogaus kūrybos jėgos yra kuoju vidurvasario metu, kai
neaprėpiamos. Tai atsitinka ir žydi papartis, skraido raga
tuomet, kai pakylama virš nos, liepsnoja laužai, kai il
kasdienos, virš slogios buities, giausia metų diena ir trum
kai imama kalbėti gamtos kal piausia naktis...
ba, arba kai žmogus kūry
Ne vien lietuviai Joninėms
biškai atsinaujina po didelių suteikia tiek reikšmės, į jas
dvasinių s u k r ė t i m ų ar fizinių stengiasi sutelkti tiek links
kančių.
mybių. Daugelis Europos tau
Išskirtiniai gamtovaizdžiai tų birželio 24 d. ypatingomis
— parkai, giraitės, ąžuolynai, apeigomis
pažymi
gamtos
natūralios pievos ar pelkės, perėjimą iš žydinčio pavasario
uogynai, beržotai — taip pat pažadų į derlingos vasaros
vilioja savo paslaptingumu, atnešamą tų pažadų išsipil
gyva gamtos kalba prasiveržia dymą. Tai
sena
gamtos
į žmogų, gerokai civilizacijos šventė.
prieškrikščioniškųjų
nustekentą, kasdienybės iš laikų liekana, niekad neiškankintą. Žinia, žmogus gyve
nykusi. niekad per daug ne
na užterštoje gamtoje, o juo
pasikeitusi, net kalendoriun
toliau, tuo labiau tasai už
įrašius vieno liaudžiai pažįst e r š t u m a s didėja.
tamiausių šventųjų — Jono —
Kultūra — tai žmonių bū vardą.
ties
atgaiva,
visuotinumo
Senovės Lietuvoje Joninės
ženklas, dvasios iškrova, ben
buvo žinomos kaip Rasų šven
dravimo džiaugsmas, glauditė, įgavusi naujos gyvybės so
nimosi b ū d a s , istorinių šaknų
vietiniais dešimtmečiais, kai
pažinimas. J o s formų gausa
bet kurio šventojo vardas ar
neturėtų atbaidyti, o prie
bažnytinė švente buvo komu
šingai — vilioti, tenkinti, at
naujinti. Tiktai kultūroje gy nistinei sistemai nepriimtina.
venantis žmogus gali atlikti Galima sakyti, kad birželio
savo didžiąją priedermę — 24-toji po sovietų okupacijos
vėl pergyveno savotišką at
kurti.
virkštinę metamorfozę.
Krikščionybe nesistengė iš
tautų atminties ištrinti seną
sias, pagoniškąsias šventes,
vien jas pažymėdama naujais,
Kristaus arba šventųjų gyve
nimo įvykiais. J u k tuo pagrin
du Velykos sutapatintos su
pavasario pradžia. Kalėdos —
su saulės gnžimu. Joninės —
su vidurvasario švente ir pan.
Ateistinis režimas, uždraudęs
švęsti Kalėdas, Velykas paver
tęs eiliniu sekmadieniu, juk
negalėjo leisti krikščioniškai
tautai
paminėti šv. Jono
Krikštytojo
šventę,
vienok
grįžimas prie pagoniškosios
šios šventės sampratos atrodė
priimtinesnis. Tad Rasų šven
tė, tapusi Joninėmis, vėl su
grįžo į Rasų švente...
Pasirodo, kad ši vidurvasa
Nuotr. B a n i u t ė s Kronienės

kad jis mėgo piršliauti, o mane vis ragindavo greičiau
augti, kad dar spėtų ir man išpiršti gera ir gražų vyrą.
Aš irgi buvau ne pėsčia. Erzinama atsierzindavau
kažin kur nugirstais žodžiais. „Išpiršk tik gražų, o iš jo
gerą tai jau ir pati mokėsiu pasidaryti". Ir dabar, kai
atvažiuos dėdė Valuntinas, nebuvo didelė naujiena:
nors ne dažnai, bet per metus sykį kitą jis vis
atvažiuodavo. Į atlaidus, į bičkuopį ar į kokį kitą subu
vimą. Vienas tai labai retai, tik jeigu buvo koks svar
bus reikalas, šiaip tai visi keturi. Jie turėjo ne tik
Daračiukę, bet dar ir kitą, mano amžiaus Martynuką.
Smagu būdavo, kai visi atvažiuodavo, bet kai d a b a r
tik jis su dar kažin kokiu Liaudiškių. tai ir pasakė ir
sakymas nuėjo pro ausis. Bet tik tą dieną. Ketvirta
dienį iš ryto ir mama. ir močiutė ėmė ruoštis, švarintis, o ir man liepė pagalvoti, kaip vakare apsireng
siu, kad prie svečių tikčiau. Tą mūsų pasišnekėjimą ir
šiandien tebegirdžiu ir žodis į žodį atsimenu Tada
nusijuokiau ir išdrožiau:
—Dėdė Valuntinas mane visokią yra matęs. Ir
slapią, ir purviną, ir į atlaidus pasipuošusią. Užsi
dėsiu ką nors, kad nepalaikytų už ubage, ir bus gerai.
— Dėdei gal ir bus gerai, bet ne tam. kurį atveža
Išsižiojau.

Bindokieoė

rio švente, Lietuvoje vėl gra
žiai prigijusi, o šv. Jonas at
sidūręs antriniame plane, ta
rytum
nublukintas
laužų
liepsnų, vainikų plukdymo,
žaidimų, dainų ir linksmybių
sūkurio. Puiku, kad prisime
nami senieji papročiai, pakar
tojamos šimtmečių tradicijos,
bet vadinti Jonines Rasų
švente jau nederėtų —juk da
bartine Lietuvos vyriausybe
nieko prieš
neturi
prieš
krikščioniškas šventes. Kar
tais kaip tik atvirkščiai: jas
švenčia kiek galima ilgiau,
paskelbdama nedarbo dieno
mis.
Ir mes nieko neturime prieš
Rasų—Joninių šventes pa
pročius, jie ir įdomūs, ir
būdingi mūsų tautai, ir pade
da išlaikyti tautinę tapatybę,
net užsienyje gyvenančių lie
tuvių tarpe. J u k ir saulė,
tekedama Joninių ryte. iš
džiaugsmo šokinėja (galbūt ir
ji per naktį linksminosi, tad
vis dar negali nurimti, dar
nori pasidžiaugti ir puikiu vi
durvasario rytu). Lietuviai,
tikėjo, kad saulė tekėdama
šoka du kartus per metus: Ve
lykų ryte ir Joninėse. Yra
daug ir kitų spėjimų, burtų,
tikėjimų, atitinkančių Vely
koms ir Joninėms, ypač ma
giškoji tekančio vandens gal
ia. Tačiau Joninėms būdingi
laužai, nes ta trumpiausia
metų naktimi pasinaudoja ne
vien jaunimas, norėdamas pa
silinksminti, bet raganos ir vi
sokios piktosios dvasios. Kad
jos žmonėms, gyvuliams ir
pasėliams nepakenktų, buvo
deginami laužai, o jų liepsnos,
apšvietusios laukus, apsaugo
davo nuo visokio pikto.
Joninių naktis pasižymi dar
vienu magišku įvykiu: pražys
ta papartis, kurio žiedas at
neša nesuskaičiuojamus tur
tus, neišmatuojamą laimę. Pa
parčio žiedą rasti yra geriau,
negu laikyti rankoje laimin
gąjį Illinois ar kurios kitos
valstijos loterijos bilietą...
Kai žmonėss visoms nega
lioms gydyti daugiausia rėmė
si augalinine medicina — vais
tažolėmis, kiekviena šeima
stengdavosi apsirūpinti jomis
iki Joninių, nes šv. Jono naktį
raganos ir laumės, belaksty
damos po laukus, atimdavo
vaistažolėms gydomąją galią,
jas ..pagadindavo".
Smagu, kad ir dabar lietu
viai, kur begyventų, linksmai
švenčia Jonines (ne Rasų
šventę!), prisimena senuosius
papročius. Belieka palinkėti,
kad tėvynės meilės laužai, nie
kuomet neužgestų nei vieno
lietuvio širdyje, o visus Jo
nus. Jonės, Janinas ..Drau
gas" draugiškai sveikina var
dinių proga!

— Ko gi dabar taip? — gal nustebo, gal tik dėjosi
nustebusi, o gal ir sunerimo pajutusi, kad aš pradėsiu
šiauštis, vidury trobos sustojo ir motina. Valandėlę
žiūrėjome į vienas kitą tylėdamos.
Ji rengėsi ką sakyti, tik gal iš karto nesugraibe
tam tinkamų žodžių. Jutau, kad motinai, o gal ir vi
siems Sevenukas buvo rakštis paširdy, bet visi norėjo
pro jį prašliaužti patylom, lyg jo čia visiškai nebūtų
buvę. Ir šiandien nors ir nujaučiu, bet tikrai nežinau.
ką motina būtų pasakiusi, jeigu ne močiute. Ji vikriai
atsisuko nuo krosnies ir priėjo prie mudviejų, į vieną
kitą įsispoksojusių, apkabino mane per pečius ir ėme
šnekėti.
— Ko. dukryte, taip nustebai. Juk žinai, kad jau
užaugai kaip lendrė prie upes Atsimeni, kaip dėdė
žadėdavo išpiršti gerą ir gražų vyrą, tai šiandien ir
atveža tokį parodyti.
— Piršti?' — sušukau.
Buvo taip. lyg kas kuolu būtų per galva drožęs, o
kartu lyg tuo pačiu kuolu butų tiesiai per šird( pers
meigęs.
(Bus daugiau)

Į

Tuo tikslu rūmams suteikta
teisė steigti valstybės finan
suojamą žemes ūkio konsulta
vimo tarnybą
'
Naujasis įstatymas suteikia
teisę Žemės ūkio rūmams sto
ti t tarptautines organizacijas,
naiyvauti nustatant
žemes
ūkio pnxiukcijos ir maisto pre
kių importo bei eksporto taritus.
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LAIŠKAS IŠ YEMEN
(JEMENO), ARBA TEN, KUR
RŪTOS ŽALIUOJA
LIUDA GERMANIENĖ
Tęsinys.
Qat kramto ne tik Yemene,
bet Somalijoj, Kenyjoj, Etijopijoj ir Izraely, atvykę etijopiečiai imigrantai. Ankstyva
popiete, į Sanaa turgų qat at
keliauja Toyota sunkvežimu
kuose, palydima gerai kalašnikovais ginkluotų palydovų.
Nusipirkęs į rožinės spalvos
plastikini maišelį įvyniotą la
puoto augalo šluotą, pilietis
susitaria su kitais kramtymo
gurmanais, kur bus kramtoma
ši augmenija. Pačiam kramty
mo įkaršty, išsipučia abu la
pais prikimšti skruostai, o
pats arabas pasidaro panašus
į dideiį. gobšų žiurkėną. Bet,
Alachui žiūrint tik viena
akim. yra šioj žalioj sesijoj iš
diskutuojami reikalai, politi
ka, pripažįstama, kad griūna
terasos ir džiūna šuliniai.
Tačiau. Inshallah! J u k šiai
dienai pasibaigus, visad ateis
kita.

kai, o su mažom kopūstų gal
vom būtų galima skelbti ne
rimtą karą. Sustojau ties ma
tytu
augalu
ir
pritūpus
brūkšteliu ranka. Kvapas pas
klinda į šalis, delną artinu
prie veido. Klausiu mus nuo
lat lydinčios žioplių grupes, ro
dau į augalą „Čai... čai... ma
li... mafi..." pasigirsta balsai ir
juokdamiesi rodo į pilvą. Nuo
delno per visą kūną išsilieja
malonus rūtos kvapas, di
džiulės ir klestinčios jos žiū
rėjo į mane geltonom, ara
biškom akim. .Arbata... arba
ta... nieko... nieko". Žaliuoja
mano rūtelė, ne tik močiutes
ar Šekspyro sodely, bet verda
ją arabai — mano vainikėliais
ir sentimentais
išdainuotą
rūtelę — ne taip jau sentimen
taliam aliuminiam puode, gir
do moteris ir... avis... kad...
nebūtų... Mafi... mafi... Gal
daugiau negu du tūkstančius
metų...

Daržo pusėj kiekvienas na
Išėję iš turgaus, dairomės to
mas
nuo viršaus iki apačios
paties lieso kaip kaulas vieti
nio arabo, bet Suzuki draus turi nutekėjimo griovelį, per
mingai stovi įvarytas po me kurį iš namo nuteka visos
džiu, o mūsų šoferio nei kva namo „gėrybės". Kada dar ir
po. Matyt, ant priekinės Suzu dabar kraštai statosi skau
ki sėdynės paliktus senus krū tiškas kartis ar būdeles, Ye
melio kotus vyrukas papildė mene jau egzistavo unikali
tik nuskintais ir paraudona- tualetinė sistema. Per skylę
vusiom akim ir nudažytais namo šone viskas nuteka į
dantim prigulė kur nors po žemę, kur klusniai ir demok
draugiško kadugio krūmu. Ei ratiškai pasiskirsto į kelias
nam pėsti, nes visiem įdomus daržo puses: tai į svogūnų, tai
į kopūstų ar rūtų ežias. Juo
žydu rajonas.
dai
žali svogūnų laiškai, o
Gal net ir prieš Kristaus
rūtos,
metro aukštumo, ro
laikus, Yemeno prekyboje ir
auksakalystėje dominavo žydų mantiškai liūliuoja kalnų vė
įtaka. Kaip šios žydų mažu juje. Norisi užtraukti mergva
mos atsirado Yemene neaišku, karių dainą, žodžių pynėm nutačiau net ir Šv. Rašte yra narplioti vainikėlį ir paleisti į
minima, kad karaliaus Salia mareles, tačiau iš penkto
mono laikais izraelitų gentys aukšto šliūkšteli vanduo ir ko
apsigyveno Arabijoj ir kara jas lyg dujiniu kardu pakerta
lius siuntė žydus karius sau nemalonus kvapas. Bėga gur
goti grįžtančią karalienę She- guliuodamas vanduo, nešda
mas žemes ir rūteles garbei
bą.
mano sudėliotą tra-lia-lia pos
Islamui besiplečiant, dar il
mą. Realybė tačiau lieka kieta
gai klestėjo žydų prekyba su
ir nesikeičianti, kaip šis kraš
įvairiais kitais pasaulio kraš
tas, jo architektūra, žmonės,
tais, tačiau buvo labai prislo
na ir žaliuojantys geltongalpinta jų teise praktikuoti savo
viai rūtų krūmeliai. Per šį
religiją. Žydai nebegalėjo gar
kraštą dabar keliauja smal
siai melstis, jų namai turėjo
suoliai turistai, eidami pėdom
būti žemesni už musulmonų ir
tų, kurie pirmieji įmynė ir pa
jie turėjo pasitenkinti tik asi
liko gimstančios krikščionybės
liukais, nes žydam daugiau
tradicijų pradus.
nebuvo leista joti arkliais.
Taip pat 1846 metais buvo iš
Taif. Saudi Arabia
leistas įstatymas, kad tik
žydai turi valyti visas viešas
Pabaiga
miesto išvietes. 1947 metais
gimus Izraelio valstybei ir ki
lus karui, prasidėjo ilgai Ye
mene gyvenančių žydų egzo
das. Su žydais dingo kai kurie
amatai, ypač auksakalystė.
Vietoj žydų suvežti indai jau
nebeturėjo to arabiško pajuti
mo, kuo ar kaip norės pasi
puošti beduine moteris. Sanaa
mieste dar galima rasti namų
ir akmenyse iškaltas Dovydo
žvaigždes, nes žydas mūri
ninkas mėgo sienose palikti
savo etninį parašą. Apsupta
aukštų, su spalvotais vėduokliniai> langais namų. dar stovi
sena žydų šventykla. Šalia
nedideles kapinaitės, palinkęs
rabinas šventykloj nuo dide
lės, ornamentuotos knygos
rankove nuvalo dulkes, kad
geriau matytumėm ir prisimintumem senos tautos buvi
mo ir likimo fragmentus.
Vakarop vėl dairomės savo
dingusio šoferio. Sunku nesis
tebėti tu akmeninių namų
grožiu ir langais. Šalia namų
yra iškastos duobes su vaikš
tomais krantais, kurie padeda
sukaupti lietaus vandenį ir
drėkinti viduj auginamą veš. ugmerują Fantastiško dio keroja plokščialapės pe
tražoles, mėtos, svogūnų laiš

DIDŽIOJI
TARPTAUTINĖ
PARODA

Nuotr Altfio Cepvno

Lietuvos

kaimo

ŽEMES ŪKIO
ATEITIS

naujienos
minius parduoda Olandijoje,
Danijoje, Anglijoje. Obeliuose
išspaustas rapsų aliejus, Ute
nos alus j a u pasiekė JAV. Į
Rusiją išgabenama didelė da
lis Lietuvoje sumušto sviesto.
Bet tai — tik pirmieji rinkos
pagyvėjimo
požymiai.
Dar
daug kartais ir geros kokybės
lietuviškų maisto produktų
nepasiekia užsienio rinkų vien
dėl informacijos stygiaus. Todėl tarptautinė žemės ūkio
prekybos agentūra ėmėsi sudaryti tokią rinkos paieškų informacijos struktūrą, kuri bet
kada galėtų perduoti žemės
ūkio ir maisto pramonės įmo
nėms operatyvias ir išsamias
žinias apie jų pagamintos pro
dukcijos poreikį užsienio rin
kose. Tuo tikslu agentūra pra
dėjo naudotis interneto pas
laugomis, kitomis informacijos
priemonėmis, t a r p jų ir JAV
Lietuvių Bendruomenės Kraš
to valdybos ekonominių rei
kalų tarybos ir jos pirmininko
A. Rimo paruoštu ir Lietuvoje
platinamu leidiniu „Kaip ir su
kuo
prekiauti
Jungtinėse
Amerikos Valstijose".
Kad būtų galima padėti
įmonėms sustiprinti konku
rencinę jų produkcijos poziciją
tarptautinėse rinkose, page
rinti lietuviškų prekių įvaizdį,
tarptautinė prekybos agentū
ra numačiusi steigti prekybos
atstovybes didžiuosiuose pa
saulio miestuose.

Žemės ir miškų ūkio minis
terijoje buvo aptartos ir n u m a 
tytos kaimo plėtros bei žemės
ūkio
ateities
svarbiausios
kryptys, ekonominio mecha
nizmo gerinimo reikalai.
Nuo subsidijų, skiriamų ūki
ninkams remti, n u m a t o m a pereiti prie ilgalaikių investicinių programų pelningesniam
ir efektyvesniam ūkininkavimui skatinti. Ministerijos Finansų d e p a r t a m e n t o direk
torės R. Naujokienės nuomo
ne, pirmiausiai dera finansuo
ti ūkininkų, kaimo koopera
tyvų investicines p r o g r a m a s .
Žemdirbystės
universiteto
atstovė A. Kazragytė siūlė vy
riausybei. Žemės ir miškų
ūkio ministerijai spręsti ne
vien atskiras kai kurių ūki
ninkavimo sričių
gerinimo
problemas, bet paruosti ir
priimti konkrečią ir aiškią vi
sos Lietuvos žemės ūkio atei
ties programą bent penkioli
kai metų į priekį. Kai n ė r a to
kios
ilgalaikės
programos,
kiekviena po rinkimų į valdžią
atėjusi nauja vyriausybė sa
vaip pertvarko žemės ūkio ir
kitus kaimo reikalus, keičia
įstatymus ne pagal ekonomi
nius dėsnius, o k a r t a i s ir pa
gal savo politinius tikslus.
Nuo to kenčia žemės ūkio ga
mybos stabilumas (pastovu
mas), ūkininkai ir kitos kaimo
įmonės nežino kokiomis kryp
PERTVARKOMI
timis tvarkyti ūkininkavimą,
ŽEMĖS ŪKIO RŪMAI
kokias žemės ūkio k u l t ū r a s ir
gyvulius auginti ir veisti, kad
Nors 1991 metais buvo at
gautų pastovias (nuolatines)
kurti
prieš karą Kaune vaisin
pajamas.
gai dirbę Žemės ūkio rūmai,
tačiau iki šiol jie nebuvo
įteisinti, neturėjo savo juridi
TARPTAUTINE
nio statuso.
PREKYBOS
Neseniai
Seimas
priėmė
AGENTŪRA
Žemės ūkio rūmų įstatymą,
kuriuo jie įteisinti kaip žemės
Savo veiklą pradėjo Žemės ūkio produkcijos gamintojų ir
ūkio t a r p t a u t i n ė s
prekybos perdirbėjų draugijų ir sąjungų
susivienijimas,
agentūra. Jos
svarbiausias savanoriškas
tikslas — padėti Lietuvos ūki apimantis visą Lietuvos terito
ninkams, bendrovėms, maisto riją ir padedantis įgyvendinti
pramonės įmonėms parduoti žemdirbių organizacijų ir kai
savo gaminius pasaulio rin mo bendruomenių savivaldą.
Tarp svarbių žemės ūkio rū
kose.
Šios agentūros direktoriaus mų funkcijų — siūlyti ir daly
R. Naudžiaus duomenimis, vauti n u s t a t a n t žemės ūkio
•••••••••••
kai kurios lietuviškos maisto produkcijos supirkimo kvotas,
• Seniausi Lietuvoje var prekės savo kokybe j a u nenu kainas, subsidijas, net mokes
gonai, pastatyti 1776 m., yra sileidžia brangesniems užsie čius. Iki šiol šiuos reikalus
Domininkonų, arba Šventosios nietiškiems analogams. Euro tvarkė Žemės ir miškų ūkio
dvasios, bažnyčioje Vilniuje Tai pos Sąjungos, kitose šalyse ministerijos valdininkai.
meistro Adomo Gotlybo Kaspa žinomi Rokiškio akcinės ben
Svarbi naujuoju įstatymu
rinio ii Karaliaučiaus darbas droves sūriai. Kupiškio koo numatyta Žemes ūkio rūmų
Vargonai yra dviejų klaviatūrų peratine įmonė „Aukštaitijos pareiga — ūkininkams padėti
ir pedalu, 31 registro
pienas" kai kuriuos savo ga- gerinti ūkininkavimo kultūrą.

Vilniuje, parodų centre, kas
met rengiama didelė tarptau
tine žemės ūkio ir maisto
pramones paroda .Agro-Balt".
Sį pavasarį veikusioje paro
doje dalyvavo 21 Šalies agra
rinės įmonės. Palyginus su
praėjusių metų tokia p a t paro
da, šiemetinėje dalyvių skai
čius iš Lietuvos, Latvijos ir
Estijos padidėjo net 30 pro-1
centų. Tai rodo spartėjantį šių '
Baltijos šalių žemės ūkio ir
maisto pramonės augimą.
Geriausi parodos
,AgroBalt" eksponatai buvo įver
tinti aukso medaliais. Už ska
nią, geros kokybės rūkytą
sprandinę šį medalį pelnė ak
cinė bendrovė „Šiaulių mais
tas", už sūrį „Olimpinis" —
Telšių akcinė bendrovė Ž e 
maitijos pienas", o už grieti
ninius ledus — bendra Lietu
vos ir Suomijos įmonė. Tokiu
pat medaliu apdovanota ir
Kauno alkoholinių gėrimų ga
mykla „Stumbras" už nuo
seno Lietuvoje žinomą traukti
nę „Trejos devynerios". Aukso
medalį už gerai išaugintas
Lietuvos juodmargių veislės
telyčias pelnė Dotnuvoje esan
tis Žemdirbystės instituto sėk
lininkystės ūkis.
Algimantas A n t a n a s
Naujokaitis

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

MISCELLANEOUS
AUTOMOBILIO, MAMŲ, SVEIKAT08,
IR GYVYBĖS DRAUOMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Oft Mgr AuksA
S. Kane kalba liatuvrikai
FRANK ZAPOUS
3206 1/2 W«st »Stti Strwt
Tat (708) 424-6654
(773)581-8654 -

GREIT
PARDUODA
RE/MAJC
REALTORS
(773) 586-5959
(708) 425-7161

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

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

leskau buto:
1 mieg. su virtuve, vonia,
salonu, Brighton Parke.
Nebrangesnio, kaip $250 į mėn.
Skambinti: 773-247-5413

MISCELLANEOUS

Reikalingi darbininkai
užkalti „sidings", uždėti „soffits". Pageidautina
turintys patyrimo.
Tel. 630-969-2526

Moteris savo namuose, Palos
Hills rajone, gali prižiūrėti 1-2
vaikus nuo 2 m. arba vyresnius.
Gera aplinka, sąlygos.

Tel. 708-599-4399 Elena.
Skamb. nuo 7 v.r. - 9 v.v.

TAISOME
SKALBIMO IR D2IOV1NIMO
MASINAS, ŠALDYTUVUS,
ŠILDYMO SISTEMAS.
VIRYKLAS, OHO VĖSINTUVUS.
KDeckye
Tel. 773-585-6624

Reikalinga moterie arba vyras
padėti prižiūrėti ligone.
Butas, maistas ir atlyginimas
susitarus. Lemont, IL
Tel. 630-257-1437

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
SUTEMOS 1938-1940
Kazys Škirpa
Atsiminimai ir dokumenrtai
Leidėjo žodyje Tomas Remeikis, Ph.D. rašo: „Autorius prisiminimus
rase remdamasis išsaugotais dokumentais, kuriuos išsivežė ir
paslėpė po išvijimo i i Lietuvos atstovybės Berlyne*. Sto didžiulio
veikalo išleidimą parėmė Akademines skautijos leidykia Čikagoje
Leidykla „Lietuvos kronika*- AB „Vitspa" Čikaga-Vilnius 1996 m.,
didelio formato, 486 psl., kieti viršeliai.
Kaina su persiuntimu JAV • $25.00
Illinois valstijos gyv. prideda $1.75 „Sales Tax"

Startec
SKELBIA:
SUTAUPYSITE
SKAMBINDAMI
Į TOLIMUS
KRAŠTUS !

FREEDOM PLAN
Australija
Kensds.
Vokietija
Anglija
JAV.

Nėra specialių mokesčių
Nėra suvaržymų
Nereikia pakeisti „long distance company'

1-800-483-5419
Pirmd. - penktd. 9 v.r. - 8 v.v.,
šeštd.-sekmd. 9 v.r- 5 v.v. EST

STARTEC

r
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LAIŠKAI
KAS TIE „MOTAI"'
Skaitant „Pasaulio lietuvį"
(gegužės mėnesio), radau man
negirdėtą svetimžodį „motai".
Ten rašoma: „Žinoma, PLB
valdybos kritikams tai nė mo
tais. Ne motais ne pirmininko
penkių metų kasdieninis dar
bas įstaigoje net po 10-12 va
landų". Ką reiškia žodis mo
tai, vienas negalėjau išsiaiš
kinti.
Pirmiausiai nuo redaktorių
daug priklauso svetimžodžių,
kaip kalbos piktžolių ravėji
mas iš lietuvių kalbos. Taip
pat ir visi žurnalistai, o ypač
Lietuvos turėtų susiprasti ir
atsisakyti
lietuvių
kalbos
šiukšlinimo. Ar Lietuvos švie
timo ir kultūros ministerijos
susirūpino kalbos svarinimu?
Juozas Navakas
Gulfport, FL
NE NAUJADARAS
Paprastai
nespausdiname
laiškų, jeigu jie kalba apie ki
toje
lietuviškoje
spaudoje
spausdintus straipsnius ar
žinias: kiekvienas tegul palai
ko tiesiogį ryšį su jos redakci
jomis ir, jeigu kas užklūva. lai
su redaktoriais išsiaiškina.
Vienok dėl J. Navako nesu
prasto žodžio „motai", ryžta
mės pacituoti „Lietuvių kal
bos žodyne". VIII t., pateiktą
-paaiškinimą: „ n ė (nei) m o 
t a i s — visai nerūpi, ne gal
voje. Pvz.:Tai man nė motais
nebuvo: Velnias nuėjęs šaukė,
kiek tik nasrai leido, ale
meškai nė motais... ir t.t. Nors
šis žodis daugiau tarmiškas,
jis vis dėlto žinomas labai sejįjįįįt.nėra naujadaras,
,,.,.,**
Redakcija
NEGALIU NEATSILIEPTI
Širdis negali nurimti, kol
rankos neparašė atsiliepimo į
Danutės Bindokienės straipsJiį birželio 18 d. „Drauge".
Galbūt neatsitiktinai ši diena
yra mūsų šeimos gyvenimo
Amerikoje metinės. Man tai
yra antroji Gedulo ir vilties
diena. Negaliu patikėti, kad
naujai atvažiavę lietuviai ne

noriai leidžia savo vaikus į
š e š t a d i e n i n e s mokyklas. Nie
kas
negali
atspėti
Dievo
m u m s paskirtų kelių, bet taip
j a u atsitiko, kad atsidūrėme
Amerikoje. Likimas atbloškė į
New Yorką, tačiau ilgai ten
n e i š t v ė r ė m e . Susikrovę savo
m a n t ą , k u r i tebuvo du lagami
nai d a i k t ų ir trys lietuviškų
knygų, n u t a r ė m e važiuoti Či
kagon. „Ten, tėveli, — sakau,
— n e p r a p u l s i m , nes ten an
troji Lietuva".
E s u be galo dėkinga tiems
š i m t a m s lietuvių, kurie su
k ū r ė antrąją tėvynę Ameri
koje. N e t dabar, po 40 ir dau
giau metų, likimo atblokšti,
mes r a n d a m e lietuviškas par
duotuves, bankus, lietuvišką
laikraštį su reikalingais skel
bimais bei kita informacija. Ir
čia, už j ū r ų marių, galime
b e n d r a u t i lietuviškai' Kartais
netikėtai gatvėje išgirstame
„Labas!".
Netgi lietuviška opera be
esanti Čikagoje! O d a b a r —
apie šeštadienines mokyklas:
— „Mamyte, aš j u k d a b a r nie
k u r k i t u r neišmoksiu Lietu
vos istorijos, rašto, dainų, žai
dimų", — staiga suvokia mano
d e š i m t m e t ė d u k r a . Ir p r a d e d a
lankyti šeštadienines sueigas
Lemonte. Man kartais ir kan
trybės p r i t r ū k s t a , besiklau
s a n t įspūdžių — „Mamyte, pa
klausyk, ko mes mokėmės!"
Na, o gramatikos mes moko
mės n a m u o s e . D u k r a , ne taip
seniai iš Lietuvos atvykusi,
tikrai galbūt geriau moka lie
tuviškai, nei mokytoja, bet
tuomi nesididžiuoja, o sten
giasi papildyti bendraklasių,
mokytojos ir savo žinias. Na
muose mes taisome vieni kitų
kalbos klaidas, kad „nesuanglėtume".- Tiesiogrnfos verti
m u s iš anglų, o k a r t a i s net ir
iš rusų kalbos, lengvai pajuo
kiame ir pasistengiame pasa
kyti taisykingai lietuviškai.
D a u g priekaištų išgirdome,
kad nemokame angliškai (Lie
tuvoje visi mokėmės vokiečių
kalbą, tad nėra lengva), ta
čiau esu tvirtai įsitikinusi,
kad anglų kalbą anksčiau ar
vėliau išmoksime, o lietuvių
kalbą, dainas, žaidimus, jei
nepuoselėsime, — užmiršime
to net nepastebėję...

T i l t a s \ K a u n o salą, kuri yra, žiūrint į Šančių pusę. Tolumoje m a t y t i Karmelitų bažnyčia. N u o t r B. K r o n i e n ė s

Mūsų namuose vakarais lie
tuviškai dainuojamos lopšinės
ir kitos dainos. Ir mes dar
kartą dėkojame tiems, kurie
išlaikė lietuvybę už jūrų ma
rių.
I l o n a V. S u r g a i l i e n ė
Downers Grove, IL
TIESA APIE
KARININKŲ RAMOVĘ
P r i s i m e n a n t Antano Paužuolio paprastai taiklius laiš
kus įvairiais klausimais, labai
keistai nuskambėjo jo iste
riškas pasisakymas apie kari
ninkų Ramovę ir Lietuvos
žmones. Aišku, kad laiškas
parašytas, neturint patikimos
informacijos ir vadovaujantis
„perkaitin tais" jausmais.
Visų valstybių kariuome
nėse veikė ir veikia klubo
pobūdžio karininkų organiza
cijos. Lietuvoje tokio klubo
pradžia buvo 1922 m. gale. Jo
nariais galėjo būti karininkai,
karo gydytojai ir kapelionai.
Ramovės tikslas buvo jungti
visus karininkus į vieną
šeimą, jiems visuomenėje at
stovauti, stiprinti jų dvasią,
gilinti karinį mokslą. Ra
movės lėšas sudarė iš jų algų
išskaitomas 1% algos. Iš tų
lėšų ir buvo pastatyti Kaune
Ramovės rūmai ir įvykdytas
jų įrengimas. Kaune, laikino
joje sostinėje, jau seniai buvo
reikalingas pastatas, kuriame
būtų galima tinkamai, pagar
biai, atlikti įvairius valstybi
nius a k t u s . Lyginti tokio pas
tato kainą su segtukų dėžutės
kaina — tai gerokas logikos
pertempimas.
Antano
Paužuolio
prie
kaištas, kad ...„buvo apdėti
mokesčiais kariuomenės ir
karininkijos išlaikymui"... la
bai primena 1940 m. Lietuvą
okupavusių kompartijos agita
torių šmeižto ir klaidinimo
kampaniją. Ir karininkai buvo
kilę iš to pat kaimo!
Laiško pabaigoje Paužuolis
siūlo tuos rūmus naudoti vi
suomenės patriotiniam auklė
jimui. Kas žino Karininkų Ra
moves rūmų istoriją, patvir
tins, kad kaip tik tokiam tik
slui rūmai ir buvo naudojami.
Vytenis S t a t k u s
North Riverside, IL

parative Study of Civilizations, kuri pradėjo leisti du
kartus į metus išeinantį žur
nalą „Comparative Civilizations Review". Ir tame žur
nale buvo naujų kelių ieš
kojimas, mažųjų kultūrų iškė
limas ir sugretinimas su di
džiosiomis.
Kavolis didžiai išgyveno
kiekvieną netektį. Mirus Algi
mantui Mackui, jis pavadino
Metmenų leidyklą Mackaus
vardu ir pripildė „Metmenų"
žurnalą
Mackaus
poezija,
laiškais bei įvertinimais apie
Mackų. Įspūdingai pažymėta
Dalios Juknevičiūtės mirtis
su jos grafikos darbais ir atsi
liepimais apie ją. Tačiau pir
mas numeris po Kavolio mir
ties, „Metmenys 71", buvo

Kauno Technologijos un-to a n s a m b l i o . . N e m u n a s * Šokėjai A n s a m b l i s kon
certuos J a u n i m o centro didžiojoje suloje liepos 7 d . ? vai vak Bilietus
galima įsigvti ..Seklyčioje". P a s a u l i n lietuvių centre. I^emonte a r h a
užsisakyti \>-\ 77* 7 i7-679'i

DAR APIE KALBA

Knygos
siunčiamos
Jūsų
pasirinktai
bibliotekai arba privačiam asmeniui [ Lietuvą,
0.59 sv.. minimumas $25.00.
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO.
Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė
7116 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL 33706.
TeL: d. (813)360-9881, n. (813)360-1364.
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas.
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava,
malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai.
razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas,
aspirinas, vitaminai. 55 svarai.
$39.- Šventinis - tirpi kava. malta kava, arbata, kakava.
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai.
aspirinas, vitaminai.
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai.
javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas.
sausainiai, saldainiai, vitaminai
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27

J

Suprasdami partizanų pasiaukojimą, ginant Tėvynės laisvę,
jų sunkaus gyvenimo sąlygų palengvinimui paaukojo:

$100
$100
$66
$50
$36
$30
$25
$20
$15
$10

$7
$5

šii ngaitė G.
A-<ojo 50 asmenų. Išlaidų sutaupymui. pavardžių
neskelbiame.
Partizanų Globom Fondo valdyba nuoširdžiausiai dėkoja
aukotojams, pmdėjusiems atUkb šalpos dubą. Aukos
nurašomos nuo Fsd. mokesčių. Aukas siųsti:
Standard Federal Bank, Acct. #663777

4192 S. Archer Avi., Chicago, IL 60632
\

rf?

Kaip dabar yra, toliau eiti
nebegalima, nes ilgainiui ne
liks lietuvių kalbos, o tik
kažkokia mišrainė, kai kurių
vadinama „inteligentų kalba".
Dana Stankaitytė
Oak Lawn. IL

TAUTOS FONDUI AUKOJO
1996 m. sausio 1 d - 1997 m kovo 31 d.
Tęsinys
(•Skliausteliuose suma asmens suaukota i5 viso)

Suma
$105
$100

$95

$90

$85
$80
$75

$70
$67
$65
$60

$55
$50

Ireia Vincloviene (per du įmokėjimus).
Se-nienė Nastute, Paškus Zenonas, Rickiene Stefanie,
Kulienė Lilija, Peleckas Petras.
čeoenas A., Kernagis J.
Drgėla Adolfas, Leščinskai.
Kazlienė S.
Saoliene S., Musteikiene G.
Gaškeinė E., Juodvalkis A., Druskiene E.. Mačiuliai,
E'č ukos, Razminiene B., Karsas J . S.Piemene.
Paikauskas V., Giedraitiene A., Valiukai. Šidlauskai,
Pastorius A., Vaičiūniene L.,Vaineikis J., Mitkai,
Žebrauskai J. ir J.
Vesniauskas, Dirda, Stončiene Iz.
G-ažys J., Balskiai, Zinkus E., Sulskiene E., Kvedarai,
Pi/ai, Kantiene, Baziai, Šmulkštiene A., Skopienė,
G-2užinytė, Morkus, Kazakaitiene, Vebriene, Paškonis.
Pakštienė, Daulys K., Petruliai. Sinkus, Kaunai F. ir V.,
Miglinai, Užupiai. Maleckai. Žukauskai.

kas negalėtų parašyti. Tikrai
kartais skaitai ir neatpažįsti
kompozitorių,
rašytojų
ar
miestų pavadinimų Lietuvos
spaudoje. Galvoji, kad esi iš
mėnulio iškritęs. Dabar dar
šiek tiek apie kalbos teršimą.
Daug buvo apie tai rašyta,
bet niekas nekreipia dėmesio.
Mūsų kalbininkai čia ir Lietu
voje turėtų labai susirūpinti
ir kovoti su lietuvių kalbos
užteršimu
svetimžodžiais,
ypačjei yra lietuviški pakaita
lai. O jei ir nėra. turėtų nu
kalti naujadarus. Prof. Z. Zin
kevičius minėjo, kad nelabai
kas nori klausyti, bet prade
dant juos naudoti mokyklose,
spaudoje 'kaip būdavo senais
laikais), vaikai greitai prie jų
priprastų. Kai kurie žodžiai
gal ir neprigytų I kaip purvabridžiai niekad neprigijo), bet
kiti išliktų.

Ačiū Arvydui Barzdukui.
taip išsamiai
išdėsčiusiam
• 1933 m. liepos 15 d. yra
„Drauge" birž. 14 d. iki kokių
nesąmonių prieinama svetim- istorinio Dariaus ir Girėno skry
vardžių rašyboje. Geriau nie džio per Atlanta pradžia.

TRANSPAK

VIENI METAI BE
VYTAUTO KAVOLIO
Aną dieną po ilgo nesimaty
mo sutikau Gražiną Anysaitę
Slavėnienę, nuostabią lietu
viškos poezijos vertėją
ir
[vertintoją anglų kalba, ir
iškart mūsų kalba nukrypo į
prieš metus mirusį Vytautą
Kavolį. Jis buvo įvairių kul
tūrinių pasireiškimų skatinto
jas, ypač tokių, kurie buvo
naujoviški ir plačios visuo
menes nepripažinti. Tokiai
kontrakultūrai puoselėti Ka
volis įsteigė „Metmenų" žur
nalą Amerikiečių tarpe jis
įsteigė ir pirmininkavo Inter
national Sonety for the Com-

labai anemiškas ir turėjo la
bai silpnus straipsnius apie
„Metmenų" steigėją Kavolį.
Kavolis įtraukė Mariją Gim
butienę į „Metmenų" ir „Com
parative Civilizations
Review". Jai mirus, pastarojo
žurnalo 33 numeryje Joan
Marler labai išsamiai aptarė
Marijos Gimbutienės archeo
loginius darbus ir naujoviškas
teorijas. Mano manymu, tai
yra geriausias straipsnis apie
Gimbutienę.
1996 metais išėjo „Com
parative Civilizations Review"
tik pavasarinis numeris, pas
kutinis suredaguotas Vytauto
Kavolio. 1997 metų žiemą
išėjo naujas 35 numeris, reda
guojamas naujo redaktoriaus
Joe Drew iš VVashington, DC.

Nei žodžio apie steigėjo Vy
tauto Kavolio praradimą, tik
viename straipsnyje Corinne
Lathrop Gilb cituoja Vytautą
Kavolį. Beje. Kavolis per du
numerius sudarė progą Leoni
dui Donskiui iš Lietuvos ra
šyti apie tautines ideologijas.
Taigi redakcijai buvo pažįs
tamas žmogus, kuris žinojo
apie Kavolio darbą ne vien tik
amerikiečių, bet ir lietuvių
tarpe, tačiau redakcija ne
norėjo ar nesugebėjo paminėti
savo steigėjo.
To iškilmingo kultūringu
mo, ką turėjo Kavolis, kažin
ar beatsiras abejuose jo įsteig
tuose žurnaluose. Ir mes.
Gražina ir aš, pradėjome gal
voti, jog yra mūsų užduotis ir
tiems, kurie jį pažino ir su juo
dirbo, surašyti savo atsimini
mus su mūsų
ir
mūsų
kultūros skatintojų. Ar taip
įvyks, priklausys nuo mūsų
pačių.
Saulius Šimoliūnas
Detroit. MI

Aukotojas/a
lž viso
Ošlapas. A. ir E.. CT
($790)
Bagdas Janina. NY($1.100): Balsis. J. ir A . CA ($1.020); Banaitis.
Donatas. NY ($395): Banaitis S ir D . OR ($715). Bitenas D. ir R..
NY($551); Ceascr. Fran. CA ($762); Čerkeliūnas. K. ir R.. NY
($480); Dičpimgams. J I . , NY($1.110); Dunajewski. Alice, NY
($980); Dundzila. Antanas. VA ($875); Džiugas. S. ir S . IL ($325);
Golcmme. D ir D.. NJ ($180); Gudelis. Drąsutis. FL ($100);
Gvildys. P ir 1. NJ ($595): Gylys. Jonas A.. CT ($290); Idzelis.
Salomėja. OH (S1.925); Jurskis. Lmtas K.. NJ ($535): Kasparaitis.
Danus. NY ($100); Kazlauskas. L. ir O.. IL ($520): Kilius. I. ir V..
NY($100); Klivečka. J M . N Y ($1.155); Kojelis. J. ir E , CA
($135): Knštolaityte. Vida. NY ($330); Lapšys. A. ir N\, MI ($250);
Laučius. Stephanie E.. NJ ($110): Leveckis. S. ir P.. FL ($400);
Macys. V.S.. FL ($200); Norvilą. K.J.. NY ($265): Palekiene. Stasė.
IL ($4.150): Papievis. Joseph J., CA ($300); Pikelis. Viktorija. IL
($510); Pocius. Antanas. NJ ($130); Pnsmantas. K. ir E.. CA
($635): Ramanauskas. Sigita. FL ($130); Raslavičius, Paulius, MA
($250): Ratas. Živilė. NY ($730): Regis. A. irI . IL ($215);
Rožanskas. Kazys. IL (SI.425). Simonaitis. Aldona. IL ($1.025):
Simutis. L. ir Z . IL ($700): Skučas. J.G. NY ($400); Staškus.
Vladas. MI ($2.600); Strimaitis. Ona. CT f $1.035): Šatrams.
Eugenija. Fl ($1.300): Sileikis-Hood. Laima. NY ($325). Šmulkštys.
Laimutė. IL ($2.355); Tamasevičius. Jadvyga. IL ($290): L'rbaitis.
Vincas. OH .$640); U/.emis. B.E.. AR ($325): Užupis. J ir S.. IL
($330): Vasys. D.F.. IL ($125).
Miklius. Brone. FL ($440): Pažiūra. A . CA ($2.125): Petrikas.
Mindaugas. FL ($240); Pumputis. A ir J.. NY ($820): Varneckas.
V, ir A CT($500i.
Babonas. Alfonsas. MI ($845): Jakučionis. John A . CT ($1.400):
Končius. J ir G . IL ($150): Lileika. V ir G . CT ($335);
Veličkiene. EI . IL($100).
Gudaitis. A ir R.. FL ($325); Lukoševičius. A ir B . NY ($500):
Maželis. Vytautas. NY ($245).
Laučius. H. iri.. NJ (S 150); Levanas. Stase. CT ($800): Mikšys. P
ir J . MA (S500).
Andruška. H ir E.. NY ($627); Lembenas. Monika. CA ($1.425);
Melinis. R ir R . NJ ($100); Naujokaitis. Mykolas. CA ($1,330);
Vaičys. J ir E.. NY ($102).
Bublys. A ir B . MI ($345); Cukuras. Janina. IL '$3.800):
Janušonis, Gailc. N Y ($310); Rysavy. Adele. N Y ($840)
Palubinskas. kun Vytautas. NY
($327)
Rimiene. B . N Y
($220)
Spcrauskas. Tomas. NY
($185)
Kavaliūnas. Jonas. IN ($100): Kniuipys. Juozas. CA ($260):
Lesevičius. Aldona. G . IL ($900); Malko. Andre*. FL ($90).
Valavičius. A ir V . IL ($1.715).
Barauskas. Ona. NY
($110)
Alinskas. T ir R . NY ($165); Ambražiūnas. A ir E . CA ($225):
Ambrazaitis. K G . IN ($750). Baltakis. OFM. vysk . Paulius. NY
($375); Bamet. Elena. NY ($200); Bimbtns. A ir V CA ($825):
Birutis. Stasys. NJ ($450); Birutis. Stasys. NJ ($60): Bobelis. K ir
D . FL $(39.548); Bobelis. S ir G . NY ($160): Borumas, Feliksas.
Austraha ($562); Budzeika. J . NJ ($50); Bukavcckas. T ir I . IL
($120): Byla. Ieva. NJ ($50). Česnavičius. A ir R . NY ($500).
Damsevičius. Ona. NY ($290); Daunvs. Aleksandras. FL ($2.151):
Diržys. Genovaite. NY ($330); Dubauskas. Petre. NY ($525).
Dubinskas. V . IL ($750); Ganjnkštis. Bronius. NY ($100).
Gedminas. Vytautas. NY i$S5): Gludą. Mane. NY '$100); Gudelis.
Liuda. CT ($305). Harmon. Danute S . VA ($450). Holeck. Mana.
MI ($125); Janickas. J ir M . CA ($225). Janulis. F ir I . FL ($180):
Juška. E ir M NY ($370); Kleiva. Viktonja. FL ($1.550).
Klimkaitis. Antanina. MI ($560>: Komautas. J ir E . MA ($470):
Kontvis. A ir S . CA ($775). Knštopains. Br. IL ($845).
Krištopams. R . CA ($50). Knšiopaitiv Ramūnas. CA ($50):
Kubilius. I V . NY ($70): Kuodis. Brone. MA (SI.750); Lazdmis.
St ir Kaz , OH (S 125): Markus- Markevičius. Amelia. NY ($965),
Noreika L ir M . FL ($805). Paroms. 7. NY ($300): Paškus.
Raymond E . IL ($1.750); Petrauskis. A . OH ($265); Pikturna, kun .
Vytautas. FL ($258): Prušinskas. J ir K . CA ($685). Račius.
Juozas. AZ ($1.132): Raulinaitis. Z ir M . NJ ($150). Rcmeza. E ir
V . NY ($430); Rubšys. kun Antanas. NY ($695). Rūtchonis.
Vytautas. FL ($725). Saldaitis. Regina. NY ($50). Simanavičius.
Ligija. NY ($255); Snyder. G ir D . NY ($50). Stuopelienc. Elena.
CT, ($60): Vanakojis. Daina. IL ($220): Yakaitis. A ir H . NY
($70). Simams. Konstancija. NY ($395); Šulams. D ir M . NY
($285); Sveikienc. Brone. NJ ($50). Vaičaitis R ir A . NY ($1.870)
(Bus daugiau)
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dar pasiklausėme Jono Žeb
rausko trumpų
pasakojimų
apie Lietuvos gyvenimą. Žeb
rauskai nusivežė į Lietuvą
abidvi dukras ir vaikaitį, ir
ten praleido visą mėnesį. J.
Žebrauskas sake, kad Lietuva
yra mielas kraštas ir vertas
lankymosi.
Ant. Paužuolis

suprasti ir sužinoti šiame ren
ginyje.
Pirmuosius žingsnius į lietu
vių literatūrą poetė žengė
žurnale „Laiškai lietuviams".
J i tapo net keturių konkursų
laureate. Tuo ypač didžiavosi
žurnalo redaktorius, vakaro
dalyvis, kalbininkas Juozas
Vaišnys, SJ. Nepaprastai ste
bina tai, kad poetės litera
SESERŲ PRANCIŠKIEČIŲ tūrine lietuvių kalba išmokta
75 METV JUBILIEJAUS
ne gimtinėje. Ji tobulai įval
MINĖJIMAS ČIKAGOJE džius abi — ir lietuvių, ir
anglų kalbas. Net pastabusis
Seselių pranciškiečių Čika kalbininkas juokaudamas pri
gos apskrities rėmėjos, vado pažino, kad J a m užteko tik
vaujamos energingos pirmi vienos rankos pirštų sus
ninkės Sabinos Hanson, š. m. kaičiuoti Nijolės lietuvių kal
birželio 29 d. Nekalto Prasi bos klaidoms".
; j . r : n .J;:::ja
Nekalto I'rasuiejimo M M arijo:
-nu remejų meili: anie .-.u.-ir.:ik.n.«
- K.
dėjimo parapijoje ruošia Dievo
Negailėdama savo žinių ir Smilgiene. -Juze Ivašauskiene. s>e>
Ot'J.l
Z . [)*?jfučio
V.
aini:ra. \ aienj.'i 1 • p a i ' . i i T H ' . si-.- S t .
Apvaizdos vienuolijos pran laiko, N. Gražulienė mielai
ciškiečių seselių veiklos 75 teikia dalykinę pagalbą to Jis veikia per kitus žmones,
metų sukakties
minėjimą. stokojantiems užsienio lietu kurie yra Jo įrankiai tai mei
vių menininkams. Kad jie tai lei parodyti. Kunigas linkėjo
BALfo C e n t r o valdybos pirm. Maria Rudiene I kairėje 1 ir viešnia iš Lietu Švente bus pradėta 10 vai.
vos gyd. I r e n a Pivorūniene Čikagoje. BALFo Įstaigoje, tariasi šalpos rei
ryto šv. Mišiomis, aukojamo ypač vertina, nuskambėjo iš ištesėti labdaros darbe ir
kalais
mis Čikagos
arkidiecezijos Algimanto Kezio pasisakymo atnešti bei parodyti tą meilės
vyskupo. Po Mišių parapijos vakaronėje. Savo ruožtu, šis laimę kitiems. Taip pat mal
A. B A G D O N O K N Y G O S SUTIKTUVĖS
salėje vyks pasivaišinimas— pripažintas talentingas meni doje prisiminė mirusius rė
Ilgametis „Seklyčios" po sueiliuota, turi aiškias mintis, susipažinimo valandėlė. 1 vai. ninkas, tartum, až juos visus mėjus. Nuo praeitų metų susi
piečių lankytojas ir korespon yra palaima skaitančiam. A. p.p. parapijos mokyklos salėje atsilygina naujosios knygos rinkimo mirė šie rėmėjai: Pe
puslapiais. Skinantis Nijolei tras Pupius, Valerija Jarienė.
dentas Apolinaras Bagdonas Bagdono eilėraščiai yra su vyks iškilmingi pietūs.
parašė naują poezijos knygu prantami ir išplaukiantys iš jo
Minėj i man atvyksta 6 sese kelią į poezijos pasaulį, tarsi Kostas Čepaitis, Valerija Totę. „Seklyčios" renginių va svajonių širdies į skaitytojų lės iš Pittsburg, PA, vienuoly tikras ištikimas draugas, tvir čeliauskienė, Antanas Balčy
dove Elena Sirutiene ir talki širdis. Jo eilėse nerasi man- no: jų tarpe bus ir Brighton tu pečiu paremdamas, padrą tis ir Antanina Jautokaite.
ninkai,
norėdami
pagerbti drybių bei vadinamo „moder Parke gimusi ses. Felice Ju sinančiai žengia jais drauge.
Po pusryčių seselė Stasė iš
savo narį, surengė jo naujos nizmo".
Lemonto
papasakojo apie savo
cius, pranciškiečių visuomeni
„Susipynę pasauliai" — tai
knygos „Vai toli. toli" sutik
Ona Lukiene deklamavimo nių reikalų direktorė.
pačios poetės išgyvenimai: jos kasdieninį gyvenimą. Ji daug
tuves.
Minėjimą ir iškilmes globos džiaugsmas ir liūdesys, jos ne laiko skiria maldai, kalba ro
menininke, paskaitė tris A.
Elena Sirutiene pasveikinu Bagdono eilėraščius.
Nekalto Prasidėjimo parapijos viltis ir tikėjimas Vakaro me žančių, mėnesinę adoraciją.
si susirinkusius poezijos ir po
ProgTamą vedėja dėkojo Sta klebonas kun. A. Puchenski. tu autorė skaitė savo eilė Kai kartu gyveno seselė Dai
piečių
mylėtojus,
pakvietė sei Petersonienei ir Onai Lu- Renginio komisija ir rėmėjos raščius, atskleidė tai, ko nera va, atvykusi iš Lietuvos ir stu
Stase Petersonienę, Pedago- kienei. Iškvietė ir patį poetą, kviečia visuomenę dalyvauti ir sime knygos puslapiuose. Su dijavo Indianoje doktoratui,
nio instituto direktorę, ap kad paskaitytų ką nors iš kartu pasidžiaugti kilniais ašaromis akyse klausėsi jos jai reikėjo daug padėti. Ji stu N e k a l t o Prasidėjimo M Marijos seseli
ų remejų m e t i n i a m e n a n ų s u s i n n žvelgti naująją A. Bagdono kūrinių lobyno.
seselių darbais ir jų veiklos 75 kūrybos įkvėptos. A. Augus- dijavo socialinę veiklą, kuri k i m e birželio i d. Iš k a i r e s : s e s . S t a s ė , p i r m . Julija S m i l g i e n e ir ses Palpoezijos knygutę, išleistą Lie
A. Bagdonas, sakė kad labai metų jubiliejumi.
taičio sukurtos muzikos jos yra naudinga ir galima pritai m i r a .
N'uotr Z i g m o D e g u č i o
kyti Lietuvos gyvenimui. O
tuvoje. Taip pat pažymėjo, kad sujaudintas, už jo pagerbimą.
eilėraščiui „Rudeninė rasa".
tėvams skirtų šv. Mišių bei
SUSIPYNĖ PASAULIAI
poezija yra miela visiems. Pri Ypatingą padėką reiškė Ele
Filisteriu S k a u t ų sąjun
Pajusti poezijos grožį, žiū joje socialinių problemų yra pamokslo, į centro didžiąją
daug,
ypač
alkoholikų
šeimo
mine Maironį. B. Brazdžionį. nai Sirutienei. Stasei Peterso
g o s Č i k a g o s s k y r i u s džiau
rovams padėjo A. Jurkutės me
salę sukvietė apie 300 asmenų
Čikagos lietuvių jaunimą
g i a s i , kad ir vasaros karščių
žadintojus meilę Lietuvai. A. nienei. Onai Lukienei ir vi
ninis skaitymas. D. Kimtytės se, kur labiausiai nukenčia pietums tėvų garbei, nes prieš
metu juos apie skautišką veik
Bagdonas yra taip pat prisi siems popietes lankytojams, vienijantis kultūros klubas kankliavimas. Meninis -muzi vaikai. Seselė Stasė daug pri
rišęs prie Lietuvos ir savo nes ši „Seklyčia" yra tapusi „Baltija" j a u yra surengęs ne kinis vakaro apipavidalinimas sideda vaikų Pirmosios Komu savaitę buvusioje Tėvo dienoje lą informuos atostogų neiman
meilę Lietuvai išreiškia poezi antrais namais. Pasidžiaugė, vieną kultūrinį renginį. Išsi padarė renginį dar labiau jau nijos paruošimui, ypač vai buvo Gedulo ir vilties dienos tis „Skautybės kelias". Filiste
jos eilėmis. Jis taip pat yra kad visuomene įvertinojo pas skiriantys paruošimo profesio dinančiu ir romantišku. Tad kučiams iš Lietuvos. Dirba li — Sibiro tremtinių minėji riai skautai broliams ir se
sėms linki įdomių iškylų ir
Žemaičių krašto sūnus, para tangas išlieti sielos gelmes nalumu ir išbaigtumu, jie žavėdamiesi rengėjų aukšta tuanistinėse mokyklose. Vieną mas.
— Ant tėvo remiasi visa smagaus
stovyklavimo.
o
šęs porą poezijos knygų že eilėraščių forma. Taip pat traukia lietuvį — dalyvį ir menine kultūra, palikime šį savaitgalį dirba Lemonte, o ki
šeima,
—
sveikindama
tėvus
žiūrovą.
darbščiaj
am
„Draugo"
perso
tą
važiuoja
į
Jaunimo
centrą.
maičių kalba. Birželio 4-toji dėkojo už gimtadienio primi
poezijos rinkinį literatūros ty
šventę pradėjo Br. Nainienė ir nalui prie linkėjimų malonios
Ypač vertinami ir popu rinėtojų ir skaitytojų teismui.
yra jo gimimo diena, todėl pas nimą, nes kiekviena diena,
Seselė Palmira pridėjo, jog pakvietė Lindą Burbienę su
ir darbingos vasaros, dien
veikino visų susirinkusių var mėnesiai bei metai veda ar liarūs klubo rengiami teminiai
Aliucija Orentaitė jų įsteigėjas pal. Jurgis Matu gitara atlikti dainų pynę. pri
raščiui paremti siunčia 50 dol.
vakarai. į kuriuos kviečiami
du ir palinkėjo sulaukti dar čiau Amžinybės.
laitis sakė, kad jūs turite pra taikytą šiai šventei.
čekį.
žymūs mokslo, kultūros ir
daug kūrybingų metų. para
PUTNAMO RĖMĖJU
dėti veiklą nuo mažų darbų.
Po poetines dalies prieita
—
Lietuviška
daina
yra
ge
šyti d a r ne vieną poezijos prie muzikos. Šiam suėjimui. meno pasaulio žmonės. Su
SUSIRINKIMAS
Todėl jos ir dirba su vai
riausia mūsų švenčių paly
Našliu, n a š l i u k u ir pavie
sibūrimai paįvairinami pra
knygą.
kučiais, našlaičiais, seneliais.
Elena Sirutienė pakvietė mu
dovė, — priminė tautiniais n i u
klubo
susirinkimas
mogomis
ir
muzika.
Tą
puikiai
Stase Petersonienė, prieš ziką akordeonistą ir mėgstantį
Kaip įprasta. Putnamo Ne Ji pabrėžė, kad nereikia skirti
rūbais pasipuošusi Linda ir įvyks birželio 27 d., 1 vai. p.p.,
moka
suderinti
„Baltijos"
klu
pradedant A. Bagdono poezi dainuoti J. Varputą. kadaise
kaltai Marijos vienuolyno rė darbo juodo nuo balto, nes visi
pažėrė septynias dainas, paly Šaulių salėje. 2417 W. 43rd
jos knygos aptarimą, pažy grojusį Šaltimero radijo pro bo siela, jaunas muzikantas mėjų kasmetinis susirinkimas darbai yra reikalingi ir nau
dint gitaros akordamas.
Str. Po susirinkimo bus vai
Arūnas
Augustaitis,
talkina
mėjo, kad jis yra Žemaitijos gramose. Jis savo sugebėjimą
įvyksta pirmąjį birželio mėne dingi.
šės. Ypač laukiama naujų
Invokaciją
atlikus
misijos
mas
gabios
žurnalistes
ir
lite
sūnus, gimęs netoli garsaus parodė ir ..Seklyčios" sve
sio sekmadienį. Šiemet susi
Nors Putnamo rėmėjai nete
narių!
kapelionui
kun.
Algirdui
Pa
ratės
Aldonos
Jurkutės
bei
Šatrijos kalno ir baigęs Kražių čiams. Be to. reikia pripažinti,
rinkimas buvo birželio 1 d. ko šiais metais šešių narių,
liokui,
su
šampano
tostu
į
kitų
entuziastų.
gimnaziją. Per ilgą gyvenimo kad jis yra neblogas ir juok
prasidėjęs šv. Mišiomis Švč. bet, kaip pirmininkė Julija
Š.m. birželio 7 d. vakarą M. Marijos Gimimo bažnyčio Smilgiene pranešė, įstojo 14 tėvų sveikatą prasidėjo vaišės
laikotarpį yra parašęs 8 poe darys, „linksmų plaučių" mu
klubas sukvietė į pirmosios je, kurias aukojo kun. Pranas naujų narių. Štai jie: Jadvyga su skaniais patiekalais.
zijos, lyrikos ir eilėraščių kny zikantas.
Nors šioje tėvų šventėje ne
Nijolė Gražulienės eilėraščių Kelpšas.
gas.
Rašyti
pradėjo,
dar
x TRANSPAK
praneša:
Aukščiūnienė, Sofija Beigienė.
Programų vedėja visų daly
buvo
„auksaburnių" kalbėtojų
būdamas gimnazistu. Šalia vių vardu padėkojo muzikui- knygos „Susipynę pasauliai"
Po šv. Mišių, parapijos sa Pranutė Bumbalienė, Giedrė
„Statistikos
departamento
poezijos ėmėsi ir redagavimo akordeonistui J. Varputui už pristatymą — vakaronę Jauni lėje įvyko bendras visų narių Čepaitytė, Elena Kernagiene. programoje, nors nebuvo dau duomenimis, daugiau kaip de
darbo. Yra taip pat dirbęs prie eilę linksmų, gal seniau gir mo centro kavinėje. Knygą susirinkimas. Pirmininkė Ju Cecilija Makarienė, Antoneta gelio sveikinimų ir poetiškų šimtmetį mažėjęs moksleivių
„Lietuvos katalikų Bažnyčios dėtų, dainų. Nors jis sakėsi, neseniai išleido Galerija. Ilius lija Smilgiene pakvietė kun. Paškauskienė, Irena Polikai- linkėjimų tėvams ir tėvukams, ir studentų skaičius ėmė di
truota — fotomenininko Algi V. Mikolaitį sukalbėti maldą tienė, Juozas Polikaitis, Kazi šventė labai gražiai praėjo da dėti 1993 m., kai iš 10 tūkst.
kronikos" redagavimo.
kad sunkiai vaikšto, bet klau
lyviams besikalbant su savai
gyventojų mokėsi tik 1701, o
Jo poezijos knygute „Vai toli sytojams atrodė, kad jis dar manto Kezio fotografijomis. prieš valgį. Kun. Mikolaitis miera Požerniukienė. Valė Ra
siais tėvais, jų draugais ir kai
Viršelį
ir
titulinius
puslapius
dėkojo Dievui, kuris nuolatos lienė, Marija Ročkuvienė, Sta
1996 — j a u 1856". Pinigai ir
toli" yra suskirstyta į tris sky gerai pašoktų ir polkas.
sukūrė dailininkas Vincas Lu rodo savo meilę dovanomis, sė Viščiūnienė, Gražina Žu mynais prie vaišių stalo.
siuntiniai į Lietuvą. Maisto
relius. „Išsiilgtas pasaulis",
Su šeimininkėmis negalima
Br.J.
siuntiniai. TRANSPAK, 4545
kur kalbama apie aukštėnu ginčytis, todėl paruoštą mais kas. O koks šios knygos kelias ypač Švenčiausio Sakramento kauskienė.
oas
skaitytoją,
galima
buvo
dovana. Tai meilei įvykdyti
W. 63 St., C h i c a g o , IL
žmonijos gyvenimą, artėjant tą turėjome suvalgyti ir po to
Prie Juzės Ivašauskienes
Lietuvos Vyčiu V i d u r i o 60629, tel. 773-838-1050.
gražiai papuoštų stalų vyko
prie Dievo ir kenčiančios
(sk)
laimėjimai, kuriuos pravedė Amerikos apygardos metinė
tėvynės. Skyriuje „pro ilgesio
Sofija Plenienė ir Adelė Lie- gegužinė rengiama liepos 4 d.
rūką"
autorius
prisimena
Stankūnų restorane bei sode,
x JAV LB A r i z o n o s apy
tuvninkienė.
tėvynėje praleistas laimingas
Rėmėjų valdyba pasiliko ta Pines, IN. Bus vaišės, muzika, l i n k ė , per iždininkę Aldoną
dienas, dirbant jos gerovei,
pati. Julija Smilgiene — pir laimėjimai, žaidimai, dainos ir Klemka atsiuntė $551.61 tai
prisimena taip pat jaunystes
mininkė, Sofija Plenienė ir visos kitos linksmybes, kurio Arizonos lietuvių aukos Lietu
dienas, kada gal teko kai ką ir
Juzė Ivašauskienė — vicepir mis visuomet pasižymi Lietu vos našlaičiams. Dėkojame!
pamilti, bet jis į viską žiūri
mininkės, Valerija Čepaitienė vos Vyčių renginiai. Nenorin- „Lietuvos N a š l a i č i u glo
šviesiomis akimis, neleidžia
tieji vairuoti, gali nuvykti bos" k o m i t e t a s . 2711 W. 71
— sekretorė. Saulė Jautokaite
liūdėti. Gyvenimas yra gražus
autobusu (dar smagiau vi St., C h i c a g o IL 60629.
— korespondentė. Alina Vair prasmingas. Paskutinis sky
siems kartu). Autobusai nuo
(sk)
deišienė — Brighton Parko
relis yra skirtas žemaičių kal
Nekalto Prasidėjimo bažny
ryšininke, Marija Saliklienė
bai ir yra pavadintas „N'anučios Brighton Parke išvyks
x D ė m e s i o , lietuviai! Nau
— Lemonto ryšininkė, Aldona
galemuoji". Skaityti šias eiles,
10:30 vai. r., o nuo Švč. M. j a s JAV imigracijos vizų tik
Ankienė — iždininkė.
nemokant žemaitiškai, nėra
Marijos Gimimo bažnyčios rinimas prasidės b a l a n d ž i o
lengva. Šioje dalyje, autorius
Uždarant susirinkimą, pir
Marąuette Parke 11 vai. r. m ė n . Pasibaigusias vizas ga
taip
pat
prisimena
savo
mininkė Julija Smilgiene pri
Registruotis reika pas Wandą liu pratęsti. Žmonės iš kitų
šimtąjį kraštą Žemaitiją, di
mine visiems susirinkusiems,
Pliskaitis 773-927-5684.
valstijų gali pasiųsti man duo
dingą Šatriją, praleistas vasa
kad pasižymėtų rugsėjo 28 d.,
menis paštu. Ed Š u m a n a s ,
ros dienas ir išeivijoje pra
nes tada įvyks Putnamo rė
5701
L i n d e n , La Grange, IL
J
a
u
n
u
č
i
u
a
t
e
i
t
i
n
i
n
k
u
sto
ėjusias dienas, švenčiant tra
mėjų metinė vakarienė Jauni
60525,
tel. 1-708-246-8241.
vykla
vyks
liepos
8-19
d.
Dai
dicines religines bei tautines
mo centre.
navoje.
Stovyklos
vyriausioji
•.sk)
šventes.
Autorius
išreiškė
Saulė Jautokaite
vadovė yra dr. Ona Daugirdie
džiaugsmą, galėjęs aplankyti
TĖVO DIENOS ŠVENTĖ nė, o jai talkins JAS centro
laisvę atgavusią tėvynę, gim
ARAS ROOFING
valdybos narės bei visas būrys
LEMONTE
tuosius namus.
Arvyd.i'. Kir-li
entuziastingų tėvelių Visi sto
[loncji.imf? I I t . i m o m r
St.t.-e
Petersonienė, pas
Pasaulio
lietuvių
centro vyklos mokesčiai turi būti
V/IMJ MJMu S t O ^ U S
kaičius! keletą jo eilių, pa
S.im iSk:i
,*d Donisf Vaikuti- - -••Vretorf. Anthony kultūrinių renginių komitetas, išsiųsti iždininkei Danai Gy
Lietuvių Prekybos r ū m ų valdyba 14 kaire
T>l 6 1 0 ?S 7 0 7 1 *
žymėjo kad A. Bagdono poezi
v.ceprez . Dav.d vadovaujamas
S t a k e n a s — n a r y s : Pauline Sukis • garbes n a r e : S t a n Balzekas. III - prez Ra> VVertelka
Bronės Nai lienei ne vėliau, kaip iki
S k . i m b m t i p o <> v v
ja yra suprantamai ir gražiai Gaidas. Jr — n a r y s
nienės, š.m. birželio 22 d., po birželio 25 d.
DRAUGAS, antradienis. 1997 m. birželio men. 24 d.
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