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Lietuva su duona ir druska
sutiko Rusįjos Stačiatikių
Bažnyčios vadovą
tuvių ir rusų tautas.
„Mes turime padėti vieni
kitiems"
Penktadieni ministras pir
mininkas Gediminas Vagno
rius surengė pietus Maskvos
ir visos Rusijos patriarchui
Aleksij II.
Pietų metu premjeras prisi
minė 1991 m. rudeni, kai lem
tingomis Lietuvai ir Rusijai
dienomis patriarchas atsiuntė
sveikinimą Lietuvai, ir tai
buvo ne tik labai reikšmingas
politinis ano meto liudijimas,
bet ir tvirtas indėlis į Rusijos
ir Lietuvos gyventojų tarpusa
vio supratimą.
Kreipdamasis į premjerą,
patriarchas Aleksij II pabrėžė,
kad pirmą kartą atvykęs vizi
to į Lietuvą jaučia didžiulį
svetingumą ir yra įsitikinęs,
jog Lietuva palaiko drau
giškus santykius su Rusija bei
kitomis valstybėmis, kuriose
gyvena stačiatikiai.
„Mes turime padėti vieni ki
tiems kurti demokratinę vi
suomenę ir teisingą gyvenimą.
Artėjant naujam amžiui, mes
Senoviniu rusišku papročiu galime ir turime, bendradar
vietinės stačiatikių bendruo biauti kultūros, mokslo, eko
menės sutiktas su duona ir nomikos srityse", sakė Aleksij
druska, Maskvos ir visos Rusi II, padėkodamas vyriausybei
jos patriarchas Aleksij II pa už nuoširdų rūpestį visais Lie
sakė, kad Lietuvos stačiatikių tuvoje gyvenančiais tikėjimo
arkivyskupija yra 59-oji, kurią broliais.
Jo Šventenybe aplankė per 7 Po pietų Stačiatikių Bažny
metus. Lietuvoje gyvena ne čios vadovas su palyda ap
mažai rusų, sakė patriarchas, lankė Antakalnio kapines, pa
kurie yra stačiatikiai arba jų dėjo gėlių vainikus prie pa
šaknys susijusios su šia Baž minklo žuvusiems už Lietuvos
nyčia. Aleksij II pasidžiau nepriklausomybę. Gėlių vaini
gė tuo, kad Lietuvoje yra geri kas taip pat buvo padėtas ir
tarpkonfesiniai santykiai, pa prie paminklo žuvusiems II
reiškė tikįs, kad šis vizitas pasauliniame kare prieš hitlepadės dar labiau suartinti lie rizmą.

Vilnius, liepos 25 d. (Elta)
— Penktadieni trijų dienų vi
zitą Lietuvoje pradėjo Jo
šventenybė Maskvos ir visos
Rusijos patriarchas Aleksij n ,
atvykęs čia dalyvauti Šven
tosios Dvasios vienuolyno 400
metų, taip .pat trijų Lietuvos
stačiatikių-šventųjų kankinių
žūties 650 metų sukakties
minėjime.
Atskridusi specialiu lėktuvu
Vilniaus tarptautiniame oro
uoste patriarchą ir jį lydinčią
delegaciją pasitiko Vilniaus ir
Lietuvos stačiatikių arkivys
kupas Chrizostomas, Rusijos
Federacijos ambasadorius Lie
tuvoje Konstantinas Mozelis,
katalikų hierarchai — Vil
niaus arkivyskupas metropoli
tas Audrys Juozas Bačkis,
vyskupas Jonas Boruta, taip
pat Lietuvos kultūros mi
nistras Saulius Šaltenis, Lie
tuvos ambasadorius Rusijos
tuvos ambasadorius Rusijos
Federacijoje Romuladas Kozynys, Lietuvos stačiatikių dva
sininkijos atstovai, vienuoliai,
moksleiviai.

Pasaulio

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter. BNS, INTERFAX, ITAR-TASS, BeiaPAN, RIA žinių
agentūrų pranešimais.
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Kuolą Lumpur. JAV Valstybės sekretorė Madeleine Albright pirmadienį pasiūlė įkurti grupę, pavadintą „Kambodia
draugai". Grupe turėtų paremti Pietryčių Azijos valstybių są
jungos (ASEAN) pastangas išspręsti politinę Kambodia krizę ir
1998 m. surengti čia laisvus ir teisingus rinkimus, sakė M. Albright ASEAN valstybių susitikime Malaisia. Jos nuomone,
grupė turėtų būti panaši į „Dešimties" grupę, kuri stebėjo 1991
m. Paryžiaus taikos susitarimo, užbaigusio civilinį karą Kam
bodia, įgyvendinimą. Krizė kilo, antrajam Kambodia premjerui
Hun Sen liepos 6 d. nuvertus pirmąjį premjerą princą Norodom
Ranariddh. Vašingtonas, laikinai sustabdęs pagalbos Kambo
dia teikimą, nepritaria Hun Sen perversmui, tačiau pripažįsta,
kad jis kontroliuoja valstybę.

Frankfurtas prie Oderio. Rytų Vokietijoje prie Oderio
upės kareiviai pirmadienį triūsė, bandydami užtaisyti dar vie
ną suirusį pylimą, nuo užliejimo saugantį dešimtis kaimų.
Praėjusią savaitę iš regiono evakuota 5,000 žmonių. 9,000 žmo
nių perspėta dėl parengties evakuacijai. Oderis, kuriuo nusta
tyta Lenkijos ir Vokietijos siena, pradėjo tvinti šio mėnesio
Lietuvoje viešintis crafo Felikso Tiškevičiaus, 1897 metai* pastačiusio Palangos rūmus, sūnus grafa.s Alfredas
pradžioje. Čekijoje ir Vengrijoje potvyniai slūgsta, tačiau Ru
Tiškevičius pareiškė, kad neketina susigrąžinti savo tėvo "~:n,ų, nes I.i<4uvos žmonos netektų nepakartojamo
munijoje smarkios pastarųjų dienų liūtys sukėlė potvynius, ap
Gintaro muziejaus. „Argi aš galėčiau gyventi dideliuose rūmuose, kai Dievas gyveno mažoje koplytėlėje šalia rū
sėmusius
šimtus hektarų žemių. Po vandeniu atsidūrė namai,
mų'.'", klausė religingoje grafo šeimoje užaugęs A. Tiškevičiųfermos,
greitkeliai
ir geležinkeliai.
J. Baltiejaus nuotr.: Grafas Alfredas Tiškevičius su irnona Ursula prie Palangos rūmų.
Jeruzalė. Naujosios žydų gyvenvietės statyba arabiškoje
Lietuvoje bus nedaug.
Rytų Jeruzalėje neturėtų būti pradėta, kol kitą mėnesį nebus
Direktoriaus V. Minkevi išnagrinėtas prieš statybas nukreiptas skundas, kurį sekma
čiaus nuomone, pirmas asmuo dienį pateikė du Jeruzalės miesto tarybos kairiųjų pažiūrų na
pabėgėlio statusą Lietuvoje riai, pirmadienį pranešė Izraelio vidaus reikalų ministerija.
gaus dar šiemet.
Praėjusią savaitę Jeruzalės savivaldybė pntarė statybų Rytų
Dabar iš 850 nelegalų, gyve Jeruzalėje, kurią palestiniečiai laiko savo būsimos valstybės
Vilnius, liepos 27 d. (BNS) mento direktorius Vladas
— Sekmadienį Lietuvoje įsi Minkevičius sakė. kad pabė nančių Pabradės užsieniečių sostine, projektui. Izraelio premjeras Benjamin Netanyahu sa
galiojo dar 1995 m. priimtas gėliu pripažįstamas užsie registravimo centre, 32 pa kė, kad šiuo metu stengiasi sustabdyti projektą.
Pabėgėlių statuso įstatymas ir nietis, kuris savo valstybėje reiškė norą gauti pabėgėlio
Varšuva. Lenkijos Atkūrimo judėjimo vadas J a n 01szewski
1951 metų Ženevos Konvenci persekiojimas dėl rasės, religi statusą. Ruklos pabėgėlių pri mano, kad atsisakymas atidėti rinkimus vėlesniam laikui yra
ja dėl pabėgėlių statuso. Šie jos, tautybės, politinių įsiti ėmimo centre įkurdinta per 40 demokratijos pažeidimas? Jis tikėjosi, kad vyriausybė supras,
dokumentai suteikia teisę kinimų, ir pažymėjo, kad nelegaliai atvykusių į Lietuvą jog nukentėjusieji nuo potvynio, kurie negavę vyriausybės pa
savo valstybėse persekioja politinio .prieglobsčio galima asmenų, norinčių gauti pabė galbos, rinkimuose nedalyvaus. Jo teigimu, demokratijos kom
gėlio statusą.
miems ir nelegaliai į Lietuvą prašyti tik būnant Lietuvoje.
promitavimas yra pagrindinis politinis įrankis, kuris padės da
atvykusiems asmenims pra
Politinio prieglobsčio sie bartinei vyriausybei išlikti valdžioje.
Prieglobsčiu negali naudotis
šytis politinio prieglobsčio.
žmonės, įtariamk<>adarę nusi kiantys turi būti kasdien va
Ryga. Latvijos ministras pirmininkas Andris Škelė pirma
Dabar Lietuvoje yra per 70 kaltimą taikai, žmonijai, ser landą mokomi lietuvių kalbos, dienį nusiuntė prezidentui Gunčiui Ulmaniui oficialų prane
asmenų, kurie prašosi politi gantys ypatingai pavojingo jiems turi būti suteikta dau šimą, kad jo vadovaujama vyriausybė atsistatydina, pranešė
nio prieglobsčio. Pabėgėlių mis, užkrečiamomis ligomis, giau žinių apie valstybės san premjero patarėjas Jurgis Liepniekas. Trys didžiausios Latvi
statuto įstatymą Lietuva pri atsisakantys suteikti informa darą ir svarbiausias instituci jos parlamento frakcijos — ..Latvijos kelio", Demokratinės par
jas.
ėmė pirmoji iš Baltijos valsty ciją apie save.
tijos „Šeimininkas" ir „Tėvynei ir laisvei" bei Judėjimo už Lat
bių.
Tokių tolimų valstybių pi vijos valstybinę nepriklausomybę susivienijimas — susitarė
įstatymo įsigaliojimu Lie
Konvencija, kurią Seimas tuvoje yra ypač suinteresuotos liečių socialinis prisitaikymas kandidatu į Latvijos premjero postą iškelti „Tėvynei ir laisvei"
patvirtino šių metų pradžioje, Šiaurės valstybės, kurios tiki Lietuvoje yra labai sudėtin atstovą Guntarą Kraštą.
siekiama užtikrinti pabėgėlių si, kad čia liks bent dalis pas gas. Net ir tiems, kurie pagal
Sarajevas. JAV Valstybės sekretorės padėjėjas žmogaus tei
teisę kuo plačiau naudotis pa juos plūstančių Azijos ir Afri liepos 27 d. įsigaliosiantį įsta
sių
reikalams John Shattuck, lankydamasis Sarajeve, perspėjo
grindinėmis teisėmis ir lais kos gyventojų. Tačiau Skan tymą dėl pabėgėlio statuso pa
Bosnijos
serbus nebepuldinėti NATO bei kitų tarptautinių or
vėmis bei įteisinti tarptautinį dinavijos valstybių pareigūnai teks į šią kategoriją, gana sun
ganizacijų
pareigūnų Bosnijoje, nes terorizmas nebus toleruoja
bendradarbiavimą,
spren teigia, kad daugelis pabėgėlių ku bus rasti legalų darbą,
mas.
Tačiau
jis nenurodė, kokios gali būti pasekmės.
būstą
ir
užsitikrinti
medicinos
džiant su pabėgėliais susi siekia pasilikti jų valstybėse,
jusius
reikalus.
Minskas.
Apie 5,000 Baltarusijos politinės nepriklausomy
todėl prašančiųjų prieglobsčio pagalbą.
tuva viena pirmųjų buvusioje
bės
šalininkų,
žygiuodami Minsko gatvėmis su tautinėmis vė
Konvencijoje pateikiama
Sovietų Sąjungoje pripažino
liavomis
bei
šūkiais
„šalin Lukašenko" liepos 27 d. pažymėjo
tikėjimo laisvę, ir todėl dabar „pabėgėlio" sąvoka, nusako
Baltarusijos
nepriklausomybės
dieną. Tačiau nacionalistinė
čia gerai sutaria įvairių religi ma, kokie asmenys pripa
opozicija yra per silpna rimtai pasipriešinti Lukašenko, laimė
žįstami pabėgėliais ir išvar
nių bendruomenių atstovai.
jusiam populiarumą Baltarusijos suklestėjimo ir artimesnės in
A.J. Bačkis pabrėžė, kad dinami asmenys, kuriems
Taip pat brangiau reikės
Vilnius, liepos 28 d. (BNS)
tegracijos su Rusija pažadais. Baltarusijos prezidentas pradėjo
Konvencijos
nuostatos
yra
ne
Lietuvos katalikų ir sta
— Lietuvos vyriausybė suvie mokėti už skubiai išduodamas
čiatikių bendruomenės gali taikomos. Konvenciją yra pat- nodino mokesčius už vizas vizas — 20 dolerių daugiau už griežčiau kontroliuoti spaudą.
Ryga. Europos investicijų bankas nutarė skirti 20 mln.
kaip tinkamos tvarkytis savo virtinusios 134 valstybės,
visų valstybių piliečiams. Iki vizą, jei ji išduodama per 24
gyvenimus. „Noriu, kad kataVRM Migracijos departa- šiol NVS (buvusių Sovietų vai., ir 15 dolerių brangiau už ekiu (daugiau kaip 26 mln. dol.) Latvijos Ventspilio uosto per
tvarkymui, įvykdžius projektą, pagerės ne tik uosto galimybės,
likų teisės būtų pripažįstamos kad jis negali būti vertinamas Sąjungos) valstybių piliečiams vizą per 72 vai.
bet ir padidės jo tranzitinis vaidmuo susisiekiant su Rusija ir
ir Rusijoje", sakė jis.
kaip draudimas, o yra isto vizos kainuodavo pigiau.
Lietuvių kilmės asmenims,
kitomis NVS valstybėmis.
Prieš kreipimąsi iš Aušros riškai
susiklosčiusi
tiesa.
Nuo dabar visų užsienio val pateikusiems atitinkamus do
vartų koplyčios Aleksij II au „Mūsų nacijos vystymosi ka
Tirana. Dalis Italijos kareivių gali likti Albanijoje ir kitą
kumentus, viza gali būti iš
kojo šv. Mišias Vilniaus talikybė neįtakojo taip, kaip stybių piliečiai už paprastą
mėnesį
pasibaigus tarptautinių pajėgų misijai, pirmadienį pra
Šv. Dvasios stačiatikių vie musulmonizmas ar judaiz Lietuvos vizą mokės 20 JAV duodama nemokamai.
nešė
generalinio
štabo vadas italų pajėgoms generolas Guido
dolerių, specialiąją vizą — 50
nuolyne jo įkūrimo 400-osioms mas", sakė jis.
Venturoni,
apdovanojęs
pasižymėjusius Albanijos misijoje ka
dolerių, tranzitinę vizą — 5
Vištyčio ežere
metinėms ir trijų kankinių už
rius.
Pasilikę
kareiviai
padės
atkurti Albanijos institucijas, ku
Kristų mirties 650-osioms me Kiril negalėjo pasakyti tiks dolerius, kolektyvinę vizą —
budės
rios,
savo
ruožtu,
atkurs
tvarką
valstybėje. Toks sprendimas
lios Popiežiaus Jono Pauliaus po 10 dolerių už asmenį, ko
tinėms.
buvo
priimtas
po
to,
kai
pirmadienio
naktį Albanijoje buvo nu
II Aleksij II susitikimo datos, lektyvinę tranzitinę vizą — po Rusijos pasieniečiai
žudyti
dar
5
žmonės.
Chaosas
ir
smurtas
Albanijoje tebesitęsia,
5
dolerius
už
asmenį.
tačiau patikino, kad tokiam
Aleksy II vizitas padės
nepaisant
birželio
29
d.
rinkimų,
prezidento
Sali Berisha atsis
susitikimui ruošiamasi.
Karaliaučius,
liepos
28
d.
Iki įsigaliojant liepos 15 d.
suartinti stačiatikius ir
tatydinimo
bei
tarptautinių
taikos
palaikymo
pajėgų misijos.
(BNS)
—
Vištyčio
ežerą,
plau
Rygos ir Latvijos stačiatikių vyriausybės nutarimui, kuriuo
katalikus
arkivyskupas Aleksandr spau pakeisti Lietuvos konsulinio kiodami nedideliai kateriais, Kai kuriuose miestuose siaučia nusikaltėliai, o gyventojai ieško
Maskvos ir visos Rusijos dos konferencijoje Vilniuje mokesčio įkainiai, pigiau vizos saugos Karaliaučiaus pasie būdų išvykti.
Stačiatikių Bažnyčios patriar sakė, kad nors Latvijoje yra kainavo į Lietuvą atvykstan niečiai.
Vašingtonas. JAV gynybos sekretorius VVilliam Cohen
cho Aleksij II vizitas Lietuvoje priimtas įstatymas dėl religi tiems NVS, Gruzijos, Azer
Tai nuspręsta Rusijos pasie priėmė NATO generalinį sekretorių Javier Solana, su kuriuo
užvertė blogų santykių pus nių bendruomenių nuosavybės baidžano, Moldovos valstybių nio kariuomenės Karaliau svarstė Rytų Europos šalių pasiruošimą narystei sąjungoje. Pa
lapį ir pradėjo naujus ryšius grąžinimo, daug atgautų cerk piliečiams.
čiaus grupės ir pasienio polici grindinis žingsnis pasiruošimo etape, kaip teigė Cohen . dery
tarp Rusijos ir Lietuvos sta vių yra nuniokotos, o kai ku
Vyriausybės nutarimu buvo jos prie Lietuvos VRM Pagė bos su Vengrija, Lenkija ir Čekija dėl ju įsipareigojimų, įgy
čiatikių ir katalikų, sekma rios — nebepataisomai.
pabrangintas konsulinio mo gių būrio atstovų susitikime vendinant pilnateisę narystę. NATO yra karinė organizacija,
dienį spaudos konferencijoje Talino ir Estijos stačiatikių kesčio priedas, jeigu išduo liepos 25 dieną.
sakė Cohen, ir šios valstybės turės būti pajėgios daryti kari
Vilniuje sakė Rusijos Stačia arkivyskupas Kornelij teigė, dama daugkartnė viza. Nuo
Kaip pranešė Karaliaučiaus nius įnašus NATO. kurios plėtimosi išlaidos yra vertinamos
tikių cerkvės užsienio reikalų kad Estijos stačiatikiai yra dabar mokestis bus didinamas pasieniečių spaudos tarnyba, 1 milijardu JAV dolerių.
ministras, Karaliaučiaus ir skilę — dalis yra pavaldūs Ru 20 dolerių, o anksčiau jis buvo šių priemonių imtasi todėl,
atsakomybėn
Smolensko arkivyskupas Ki- sijos Stačiatikių Bažnyčiai, didinamas 5 arba 10 dolerių.
kad atostogautojai vis dažniau ministracinėn
KALENDORIUS
dalis — Konstantinopolio. Pa
pažeidžia pasienio režimą eže asmenis, pažeidusius režimą
ril.
Liepos 29 d.: Šv. Morta,
* Buvęs Lietuvos genera re, kurio didžioji dalis priklau šiame sienos ruože.
Kalbėdamas apie Rusijos sak jo, nuosavybės teisės pri
Lozoriaus
sesuo; Feliksas, OlaLietuva ir Rusija dar nėra
parlamente jau patvirtintą pažintos pastarajai bendruo- linis konsulas Karšuvoje, tei so Karaliaučiaus sričiai, o mavas,
Mantvydas,
Beatričė. Jūros
įstatymo projektą, kuris ne- menei. Tačiau, arkivyskupas sės daktaras Šarūnas Adoma žesnoji — Lietuvai.
susitarusios dėl valstybines
diena
Lietuvoje.
priskiria katalikų tikėjimo Kornelij tikisi, kad ateityje vičius paskirta;- Seimo pirmi
Pasieniečiai numatė bend sienos Vištyčio ežere. Lietuva
Liepos 30 d.: Donatilė, Bi
prie tradicinių religijų Rusi- Estijos stačiatikiai priklausys ninko Vytauto Landsbergio romis pastangomis derinti siekia, kad ežeras būtų pasi
jūnas,
Radvile, Jovilė.
joje, arkivyskupas Kiril sakė, vienai bendruomenei.
dalintas
maždaug
per
pusę.
patarėju teisės klausimais.
tokius veiksmus ir traukti ad-

Kelios dešimtys užsieniečių
prašo politinio prieglobsčio
Lietuvoje

Rusijos ir Lietuvos hierarchai
pakvietė tikinčiuosius
krikščioniškajai santarvei
Vilnius, liepos 26-27 d.
(BNS) — I kelis tūkstančius
tikinčiųjų iš katalikiškos Auš
ros vartų koplyčios Vilniuje
kreipdamiesi Rusijos stačia
tikių ir Lietuvos katalikų hie
rarchai kalbėjo apie taikos ir
santarvės būtinybę visame
krikščioniškajame
pasaulyje
naujo tūkstantmečio išvaka
rėse.
„Šiuo metu krikščioniškose
šalyse vyksta daug religinių
konfliktų, žmonės suskilę ir
nebetiki ateitimi. Į trečiąjį
tūkstantmetį mums reikia
įžengti santarvėje ir vie
nybėje", sakė Maskvos ir visos
Rusijos patriarchas Aleksij II.
Jam pritarė ir Vilniaus arki
vyskupas metropolitas Audrys
Juozas Bačkis, kuris teigė,
kad būtent tokiu keliu yra pa
siryžusi žengti Katalikų Baž
nyčia (arkiv. Audrio J. Bačkio
kalba spausdinama 3 psl. •
red.).
Aleksij II ir A. J. Bačkio
kreipimasis į margą kelių
tūkstančių Aušros vartų gat
vėje susirinkusią tikinčiųjų
minią buvo kulminacinis Rusi
jos patriarcho vizito Lietuvoje
renginys. Jis pademonstravo
Stačiatikių ir katalikų Baž
nyčių santarvės siekį.
Iš koplyčios palaiminęs ti
kinčiuosius, Aleksij II dėkojo
už šiltą jo priėmimą. „Tai rodo
nuoširdžius lietuvių jausmus
milijonams stačiatikių visose
NVS valstybėse", pažymėjo jis.
Aleksij II prisiminė, kad Lie

Suvienodinti konsuliniai
mokesčiai už vizas
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AR AŠ SAU PRIEŠAS?
Koks turėtų būti geriausias liai. Jei jų nematyti — vaikas
žmogaus svoris ir kaip atsik nutukęs. Šiuo metu mūsų mo
ratyti viršsvorio? Juk dažnai kyklose apie 30 proc. vaikų
mes griebiamės kraštutinumų yra nutukę. Ne tik mes patys
— nuo nutukimo iki distrofi tunkame, bet jau ankstyvoje
jos. O reikalingas aukso vi- vaikystėje pradedame luošinti
durėlis.
vaikus. Apvalainas rubuilis
Daugelis žinome pačią popu gali būti tik kūdikis. Kai tik
liariausią svorio skaičiavimo jis atsistojo ant kojų ir pradėjo
taisyklę: iš ūgio atimame 100 vaikštinėti — jo mums taip
ir gauname svorį. Teisingai, patinkantis rubuilumas turi
tačiau svorį gauname tik apy persiformuoti į raumenis, tai
tikriai. O mes juk iškėlėme de gi vaikas turi akivaizdžiai suvizą: „Neturiu riebalų — netu plonėti.
riu nuodų sandėlio — neser
Ką daryti su viršsvoriu? šios
gu". Sirgti nenorime nei rimta nelaimės priežastis — ne vien
liga, nei truputį sirguliuoti. judėjimo stoka ar per gera mi
Taigi turime žinoti tikslų savo tyba. Pradžių pradžia — mūsų
svorį. Visi sutiksime, kad to mąstymas. Kol nesuvoksime,
paties ūgio vyrai ir moterys kad apetitas yra ne natūralus, 1997 m. birželio 18 d., audiencijos su šv. Tėvu Jonu Paulium II metu. Aid to Lithuania pirmininkas ir Lietuvos
turi sverti skirtingai. Fizinio o mūsų pačių išugdytas jaus Vyčių veikėjas Robert Boris jj užkalbino lietuviškai. Sv Tėvas nedelsdamas lietuviškai jam atsakė
darbo atstovas bus sunkesnis mas ir pagal neigiamas pasek
už dirbantį protinį darbą. Svo mes prilygsta alkoholizmui,
riaus pareigybę. Lietuvos Ca
ritas centras nebeįgyvendins
riui svarbu ir amžius. Yra ir narkomanijai ir 1.1., tol visos
atskirų projektų, nebekurs so
daugiau faktorių, lemiančių priemonės bus bevaisės. Pir
cialinių institucijų. Tai turės
svorį, tačiau paminėtieji trys miausia turime neluošinti
daryti vyskupijos. Centrui pa
leis pakankamai tiksliai nus savo vaikų ir neskatinti jų
liktos funkcijos inicijuoti so
tatyti tikrą svorį.
apetito. Jie turi natūralų alkio
cialinius ar karitatyvinius
Sakykime, kad esame 170 jausmą, kurio dėka puikiai
projektus, padėti vyskupijų
cm ūgio. Atėmus 100, turė išgyvens ir bus sveiki. Sun
Caritas arganizacijoms vykdy
tume sverti 70 kg. Tačiau mo kiau suaugusiems — apetitas
ti socialinę ar karitatyvinę
terys, turėdamos daugiau jau įsigalėjęs psichikoje ir juo
veiklą, prireikus ją koordinuo
minkštųjų audinių (vyrai — visą laiką nesąmoningai rūpi
tas
direktorius
Paul
SchneiBirželio 21-22 d. Kaune, Vy
raumenų), turi būti 10 proc. namasi. Prisiminkime, kad tauto Didžiojo universiteto sa der, Oldenburgo Maltos ordino ti, rūpintis socialinio ir caritalengvesnės, t.y. sverti 63 kg (iš persivalgymas — nuodėmė. lėje, vyko eilinis Lietuvos Ca pagalbos tarnybos vadovas Se- tyvinio darbo reklama, vykdy
70 -10 proc. = 63). Jau turime Tad ko linkime „geru apeti ritas federacijos (LCF) suva bastian Kliesch, Estijos Cari ti reikalingus tyrimus. Lietu
du pradinius svorius vyrams tu"? Mūsų senoliai linkėdavo žiavimas, kurio metu už savo tas direktorė Lagle Parėk, vos Caritas leis informacinį
ir moterims atskirai. Sutar „skanaus, su medum", o ne darbą atsiskaitė buvusi centro Latvijos Caritas atstovas kun. biuletenį.
Pagrindinį darbą LC centre
valdyba. Du suvažiavimo LCF Juris Zagorskis, Kaliningrado
kime juos vadinti pagrindu. apetito".
Prie šio pagrindo derinsime
Pakeitę savo požiūrį į mi prezidento pareigas ėjęs arki Caritas atstovė Vita Ramm, atliks 3 asmenys: generalinis
kitų kriterijų įtaką svoriui, tybą (apetitą — į alkį), dar tu vyskupas Sigitas Tamkevičius visų Lietuvos vyskupijų Cari direktorius ir du jo pavaduoto
t.y. tikslinsime svorį pagal dir rime žinoti viską apie pasnin supažindino su organizacijos tas centrų ir padalinių dar jai. Vienas pavaduotojas bus
atsakingas už spaudą, ryšius,
bamą darbą ir amžių. Sunkiai kavimą, vandens vartojimą, struktūros ir statuto pakeiti buotojai.
fiziškai dirbantis žmogus turi terminį maisto apdorojimą, mais. Organizacija nuo šiol
Suvažiavime arkivyskupas naujų programų kūrimą, pa
daugiau raumenų, o jie yra koncentratus, konservantus, o vadinsis Lietuvos Caritas S. Tamkevičius perskaitė pra galbą Socialinės rūpybos pro
sunkesni už riebalines ląste svarbiausia — maisto geogra (LC). Arkivyskupas S. Tamke nešimą, kuriame aptarė orga fesinių studijų centrui VDU,
les, todėl tokio žmogaus svoris fiją. Viena bėda — ne bėda, vičius taip pat pristatė kun. nizacijos ateities uždavinius. reikiamais tyrimais. Antrasis
gali būti didesnis. Beje, nuo kaip ir vienas pagalys, kad ne Robertą Grigą, kuriam Lietu Anot jo, svarbiausias Caritas pavaduotojas prižiūrės karisunkaus darbo per kartų kar dega. Nėra ir vieno vaisto nuo vos Vyskupų Konferencija darbas yra parapijoje. Kiek tatyvinių darbų organizavimą,
(LVK) laikinai patikėjo LC vienai parapijai derėtų turėti globos ligonių tarnybą, padės
tas susiformuoja stambūs visų ligų.
steigti vyskupijose socialines
kaulai, o protinio darbo atsto
Rūta Gajauskaite generalinio direktoriaus parei sąrašą žmonių, kuriems reika
gas.
Suvažiavime
taip
pat
da
linga pagalba. Bažnyčiose siū įstaigas, plėtoti socialinį ir ka
vams — smulkūs. Stambių
lyvavo,
vyskupai
Vladislovas
lyta įrengti aukų dėžutes; jose ritatyvinį darbą. Lietuvos
kaulų fizinį darhą dirbančiojo
Michelevičius
ir
Juozas
Tunai
surinkti pinigai būtų skirti Vyskupų konferencija (LVK)
svoris gali būti 10 proc. dides
TRŪKSTA KRAUJO
tis,
kun.
Kazimieras
Pugevargstantiems parapijos žmo sudarys socialinių ir karitatynis negu pagrindinis. Taigi vy
vičius
(JAV),
Vyriausybės
at
nėms remti. Pasak arkivysk. vinių reikalų komisiją, kuriai
rai — 70+7 (10 proc.) =77 kg, o
Kaip praneša iš Vilniaus
stovė
Ramūnė
Trakimienė,
S. Tamkevičiaus, kunigai ypač bus pavesta kontroliuoti Cari
moterys — 63+6 (10 proc.) = BNS liepos 2 d., nuo liepos 1
Oldenburgo
(Vokietija)
Caridaug
dėmesio turėtų skirti tas centro darbą, koreguoti
69 kg. Tuo tarpu amžius rei d., pasikeitus kraujo davimo
karitatyviniam ir socialiniam Bažnyčios socialinę ir karita
kalauja mažinti svorį- čia bū taisyklėms, į Lietuvos kraujo
tina taisyti mūsų netinkamą centrą „Kraujas" ateina žy reikia perpilti apie 70,000 kar darbui. Tai viena iš esminių tyvinę veiklą, skatinti naujas
iniciatyvas. LC suvažiavimai
visuotinę nuomonę, kad vyres miai mažiau žmonių, negu tų. Pasak L. Varno, jei donorai kunigo pareigų. Kadangi para
vyks
tik ypatingais atvejais,
pijos nėra finansiškai pajėgios
nio amžiaus žmogus gali būti anksčiau.
20,000 kartų neduotų kraujo,
kai
LVK
ir Caritas centro ta
pilnesnis. Deja, širdis, inkstai,
Centro gydytoja Irena No- mirtų daugybė ligonių. Jis tei savo jėgomis steigti vaikų ar ryba laikys tai reikalinga. Vi
senelių
namus,
joms,
kaip
ir
kepenys metams bėgant silp reikienė sakė, kad dabar gia, kad tokių aukų skaičius
sais kitais atvejais Lietuvos
nėja, sąnariai nebelankstūs, o trūksta visų grupių kraujo. būtų kur kas didesnis, nei visi vyskupijų Caritas centras, Caritas organizacijos atsiskai
siūlyta
rengti
bendrus
projek
mes krauname jiems virš Centro vadovai ta proga kalba per metus Lietuvoje per nelai
tinės už darbą vyskupijų kon
svorį- Dar prisiminkime, kad apie pavojų varpais, tačiau mingus atsitikimus ar dėl tus su savivaldybėmis. Kita ferencijose, kur bus pri
riebaluose 5 kartus daugiau praktikuojantys gydytojai ma įvykdomų nusikaltimų žūs vertus, vyskupijos, užuot dau iminėjami ir nauji planai. Ka
ginusios projektų skaičių,
teršalų, t.y. mus žudančių no, kad Lietuvoje paprasčiau tantys žmonės.
tūrėtų ypač rūpintis įgyven dangi statutas dar nėra LVK
nuodų, kad senesnis organiz siai prasideda skausminga do
Vilniaus
universitetinės dinamų projektų darbo ko patvirtintas, generalinis di
mas nebepajėgia kovoti su in norystės reforma.
„Raudonojo kryžiaus" ligoni kybe. Ganytojo teigimu, vie rektorius paskirtas laikinai.
toksikacija, ir jau nebedvejoVyriausybės nutarimu, nuo nės kraujo perpylimo skyriaus nas iš aktualių dabartinių Ca Jo pavaduotojais bus asme
d.imi neigiamai įvertinsime liepos 1 d. donorams mokama vedėja Elena Dranseikienė pa
ritas uždavinių — pagalba nys, turintys atitinkamą iš
viršsvorį. Taigi išvada — vy kaip už vieną darbo dieną, o žymi, kad jos skyrius „nieka
anoniminiams alkoholikams, silavinimą ir patirti socialinio
resnis žmogus turi būti 10 ne už dvi, kaip anksčiau. da nebuvo kompensuojamos nes tai — veiksmingiausia darbo srityje. Apsvarsčiusi vi
proc. lengvesnis, nei buvo jau „Dabar vietoj 68 litų, žmogus, donorystės šalininkas", o dau priemonė sprendžiant alkoho sas siūlomas kandidatūras,
nystėje.
davęs kraują, gauna beveik giausia rėmėsi ligonių giminė lizmo problemą. Vyskupijų LVK paskirs abu generalinio
Žmogus auga ir visiškai su dukart mažiau", pažymėjo gy mis ir artimaisiais. Pasak jos, Caritas privalės prižiūrėti vi direktoriaus
pavaduotojus.
siformuoja iki 25 metų. Vėliau dytoja.
kompensuojamoje donorystėje są socialinį ir karitatyvinį Kiekviena vyskupija nuo šiol
auga tik ausys. (Lyginant ausį
Kraujo centro direktorius esama pagundų nuslėpti tik darbą parapijose bei-rūpintis, taip pat galės turėti savo sta
ir nosį galima nustatyti Leonardas Varnas dėl susida rąją donoro ligos istoriją.
kad neliktų parapijų, kuriose tutą. Pageidautina, kad jis
žmogaus amžių)
Taigi 25 riusios padėties kaltina blogą
Vilniaus Universiteto plas nebūtų vykdoma karitatyvinė remtųsi Vyskupų konferenci
metų mes galime būti savo pa pasirengimą draudiminės me tinės chirurgijos klinikos va veikla. Caritas darbui parapi jos patvirtintu statutu, —
grindinio svorio, o senatvėje dicinos pradžiai. Pasak jo, lė dovas profesorius Kęstutis joje vadovaus klebonas ir Ca sakė arkivysk. S. Tamkevi
čius.
— 10 proc. lengvesni, t.y. jei šų donorams kompensuoti vy Vitkus irgi sako, kad jo centre ritas reikalų vedėjas.
ūgis 170 cm, tai vyrų svoris 70 riausybė yra skyrusi 5 mln. li atliekamoms
sudėtingoms
„Bažnyčios žinios", 1997, Nr.
„Bažnyčios žinioms" arkivys
kg (o stambių kaulų — 77 tų šiems metams. Tačiau šie operacijoms naudojamas pa
kg), moterų svoris 63 kg (o pinigai yra valstybinių kasų cientų giminių kraujas. K. kupas S. Tamkevičius sakė, 12
stambių kaulų — 69). Jei pla sąskaitoje ir vėluoja pasiekti Vitkus laikosi nuomonės, kad jog daugiau pokyčių įvyko Ca
SUTVIRTINIMO
nuojame gyventi 75 metus, tai centrą.
kraujo perpylimas yra audinio ritas Centro struktūroje. Šia
SAKRAMENTAS
me
suvažiavime
Lietuvos
Ca
šio amžiaus vyrai turi sverti
L. Varnas sako, kad padėtį persodinimas, o ne skysčio
SEINUOSE
ritas
organizacija
buvo
galuti
63 kg (stambių kaulų — 69.3 apsunkina ne tiek tai, kad su perpylimas. Pasak jo, į dono
nai
integruota
į
Bažnyčios
kg), o moterys — 57 kg (stam mažėjo kompensacįjos, o kad į rus kreipiamasi tais atvejais,
Elko (Lenkija) vyskupo Wojbių kaulų 62.1 kg).
kraujo centras aplamai neper kai reikia ypač retos kraujo struktūrą. Šiuo žingsniu buvo cech Ziemba kvietimu Vilka
užbaigtas palaipsnio organiza viškio vyskupas Juozas Že
Visai kitaip nustatomas vai vedama pinigų. „Pirmosios grupės.
kų svoris. Negalima taikyti nė mėnesio dešimt dienų — žmo
Tačiau savanoriškos dono cijos įtraukimo į bažnytines maitis, MIC, lankėsi Seinuose,
vieno iš čia paminėtų krite nių marinimo dienos", sako di rystės idėjas L. Varnas griež struktūras procesas, trukęs kur gegužės 7 dieną aukojo šv.
rijų: nei amžius, nei darbas, rektorius, turėdamas omeny tai kritikuoja, teigdamas, kad nuo 1990 metų, kai Caritas Mišias ir 20 lietuvių suteikė
nei lytis vaikų svoriui neturi ne donorus, o ligonius, ku dešimtmečiais Lietuvoje dono pradėjo savo veiklą Lietuvoje. Sutvirtinimo sakramentą. Tai
įtakos. Manoma, kad vaiko riems reikia kraujo. „Donorai rai buvo pratinami prie kom Nuo Šiol Lietuvos Caritas pre buvo pirmasis atvejis, kai
svoris normalus, jei, jam pu ateina, bet prie kasos apsisu pensacijų ir todėl, kad dono zidento ir generalinio direk Seinų katedroje bazilikoje
toriaus pareigos bus sujungtos Sutvirtinimo sakramentas bu
siau pasilenkus į priekį, iš ka ir išeina", sako L. Varnas.
rystė didelėse įmonėse ir įs
į vieną generalinio direkto vo teikiamas lietuvių kalba.
ryškėja visi stuburo slankste
Lietuvoje per metus kraują taigose buvo privaloma.
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VIDAS J. NEkKKAS, M.D.

DR.LPEmEOaS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S Roberts Rd.,Hickory HiUs, IL

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kezie Ave.

1 mylia į vakarus nuo Hadam Ave.
T i l (706)688 4066
Valandos pagal susitarimą

Kab. tel. 773- 471-3300

Chicago, IL 60652

DR. JOVITA KERBUS

DR. AŠ. OLĖVEČKAŠ

DANTŲ GYDYTOJA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
3900 W.96 8 t T«L 708-422-0101

9628 S.79ti Ava, htokory HMs, L
Tst (708) 588-8101
Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p
trec uždaryta, ketvirt 1 - 3 v.p.p.
penktad. ir Sastad 9 v r. - 1 2 v.p p

EDMUNDAS VBJNAS, kLD.,S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
Tst 773-686-7756
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
|
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave., Ekjin, IL 6O120

T«t (708)742-0286
Valandos pagal susitarimą

CanJac Ofagnosto, LTD.

ARASZUOBA, M.D.
INDRĖ RUOAmS, O J).
AKIŲ UGOS • CHIRURGIJA
1020 EOgosn Ava.. Sufte 310

NaparvMa. H. 60583

Tst (630)627-0000
3825 HtgNand Ava..
T«»er 1.9wM3C
Domners Grova. 0.60515

Ttt (630)435-0120
DAUBUTEŽAPARAČKAŠ
DR. PAUL KNEPPER
AKIŲ UGOS • CHIRURGIJA
106ESupSftor,SuRs4O2
Valandos pagal susitarimą.

T«L 312-337-1286

6132 S KedzieAve
Chicago, IL 60629

UNAS SIDRYS. M.D.
Akių ligos / Chirugija
9830 S.Ridgeland Ave.

TeL 773-438-7700
RIMGAUDAS NEMCKAS. M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M. D.
širdies ir kraujagyslių ligos

Chicago Ridge, IL 60415
Tti 708-636-8822
4149 W. 63«LSt

Valandos pagal susitarimą

Po kelių valandų šv. Mišias
čia aukojo ir Sutvirtinimo sak
ramentą lenkų jaunuoliams
teikė Elko vyskupo augzilia
ras ir generalvikaras vysku
pas EdVard Samsel.
Šv. Mišių pradžioje vyskupą
J. Žemaiti, MIC, pasveikino
Seinų parapijos lietuviai ir jos
klebonas kan. mag. Kazimiera
Gacki. Per šv. Mišias giedojo
Seinų parapijos lietuvių cho
ras. Sakydamas pamokslą,
vyskupas priminė, jog šie me
tai Vilkaviškio ir Elko vysku
pijoms yra jubiliejiniai: prieš
200 metus buvo įsteigta Vyg
rių (vėliau Seinų) vyskupija.
Jis taip pat akcentavo, jog
Lenkijos lietuvių katalikų
santarvės pagrindas turėtų
būti tikėjimas.
Lietuvių jaunuolių grupe
Sutvirtinimo sakramentui pa
ruošė kun. bažn. t.hab. dr.
Romualdas Zdanys, vienas iš
Seinų parapijos vikarų, pra
ėjusiais metais baigės baž
nytinės teisės studijas Ro
moje. Pamaldose taip pat da
lyvavo Punsko parapijos kle
bonas kan. Jan Jerzy Macek ir
Vilkaviškio kurijos kancleris
kan. Juozas Peciukonis.
BŽ, 1997, Nr. 9
• Kazin Rūda. Balandžio
26-27 d. Kazlų Rodos parapi
joje lankėsi Alytaus Angelų
Sargų parapijos jaunimas.
Svečiai giedojo šeštadienio va
karo bei sekmadienio jaunimo
Mišiose. Vakare vyko vaka
ronė. Su atvykusiais jaunuo
liais abi dienas bendravo klie-

T«l 773-736-7708
EUOBtEC. DECKER, DDS, P.C.

4847 W. 103 SL. Oak L«wn, IL
Pirmas apyl. su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (katoeti angliškai)

T«t70»422-8280
rikas Antanas Kereišis, klebo
nas kun. Tadas Vallianas.
Parapijiečiai mielai klausėsi
jaunimo giesmių.
* Marijampolė. Balandžio
27 d. Marijampolėje iškilmin
gai paminėta Lietuvos Di
džiojo Kunigaikščio Vytauto
rinktinės kelių partizanų žū
tis. Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Marijampolės Šv. Vin
cento bažnyčioje. Vėliau šv.
Mišios už žuvusius partizanus
buvo aukojamos Skardupių
bažnyčioje. Po pamaldų parti
zanų žuvimo vietoje pa
šventintas paminklas. Prieš
50 metų sodyboje įsikūru
siame štabe susisprogdino
trys partizanai: Anelė Sen
kutė (Pušelė), Vytautas Vaba
las (Kunigaikštis), Antanas
Pečiulis (Baritonas). Paminklą
pašventino kun. Ignas Plioraitis. Iškilmėse dalyvavo Mari
jampolės Saulių organizacijos
nariai, tremtiniai, žuvusiųjų
artimieji ir giminės.
• Marijampolė. Gegužės 4
dieną Marijampolės Sv. Arkangelo Mykolo parapijos sa
lėje vyko tradicinė parapijos
valanda — susitikimas su kle
bonu kun. Kęstučiu Briliumi,
MIC, kuris skaitė paskaitą
„Motina ir laikas".

NEPARAŠYTAS LIETUVOS
BAŽNYČIOS ISTORIJOS
PUSLAPIS
Neseniai spaudoje („XXI a."
1997.04.04, Nr. 27, p.3,5) min
timis apie neakivaizdinę ku
nigų seminariją dalijosi, Lei
palingyje 1960 m. gimęs ir čia
augęs, kun. Robertas Grigas.
Tatai geru laiku pasirodęs,
tikrai naudingas kunigo po
kalbis, paskatinęs šia tema
kelias mintis išdėstyti. Jo pa
liestoji neakivaizdinės semi
narijos tema artimesnė juo
labiau, kad mano akyse spren
dėsi Roberto Grigo, anuome
tinio moksleivio, mokslas, pa
šaukimo pasirinkimas, skaus
mingas išėjimas į kariuomenę.
Su šio straipsnio autoriumi
kliuvo ne tik viename Leipa
lingio miestelyje su jo tėvais
šiek tiek bendrauti, gyventi,
šen ten keliauti, bet ir ne
vieną sykį pasitaikė kalbėtis
apie jo mokslus, susitikimus
su pogrindžio kunigais, pašau
kimą, kelią į kunigus, svarsty
ti įvairias galimybes, sąlygas
ir darbą pogrindžio spaudoje,
apie kitą daugybę anuomet,
slogiomis sovietmečio dieno
mis, iškilusių klausimų. Paga
liau jis buvo susitiktas Ro
moje, Kaune ir kitur.
Lietuvos pogrindinės semi
narijos mūsų tautos religi
niame gyvenime gan lemtingu
metu, kai itin buvo jaučiama
ne tik sovietinio režimo kas
kartas vis didėjantis spaudi
mas oficialiai Bažnyčiai, įvai
riausiais keliais stiprinamas
saugumo ardomasis darbas,
terorizuojamas kunigystei pa
sišventęs jaunimas, bet ir tel
kiamos visos kitos pastangos
sunaikinti tikėjimą, moraliai
ir fiziškai sutraiškinti Baž
nyčią, išbraukti ją iš visuo
menes akiračio.
Kaip savo atsakymuose be
vardžiam pokalbio dalyviui
rašo
kun.
R.
Grigas:
„Atsiradusi neakivaizdinė pa
siruošimo kunigystei galimybė
buvo didelė pagalba ir Kauno
kunigų seminarijai, ir Lietu
vos Bažnyčiai Sovietų slapto

sios ir viešosios struktūros da
bar jau negalėjo gąsdinti į
Kauno kunigų seminariją sto
jančių jaunuolių, kad, jeigu
nebus „protingi" ir „sukal
bami", niekada netaps kuni
gais. Priešingai, kandidatai
dabar patys turėjo stiprų, per
sekiotojus bauginantį argu
mentą: studijuosiu ir pasie
ktus kunigystę kitu, visiškai
jūsų nekontroliuojamu būdu.
Valdžia turėjo su tuo skaitytis
ir daryti išvadas. Iš tikrųjų,
bent jau pačios šiurkščiausios,
akivaizdžios Kauno seminari
jos „suvalstybinimo" pastan
gos aprimo, buvo netrukdoma
priimti didesnį kandidatų
skaičių ir t.t. („XXI a.", Nr. 27,
p.5).
Slaptosios kunigų seminari
jos reikšmė tuo nesibaigia. Ki
lusi kaip tiesioginė šventosios
kovos su ateizmo ir nukrikščioninimu priešprieša, ši
pogrindinė mokykla parodė,
kad tautos dvasia stipri, kad
joje esama tokių kunigų, kurie
su vyskupų leidimu pradėjo
drąsiai telkti ir auklėti atkak
liai ieškančius kelio kuni
gystėn jaunuolius, ėmėsi tokių
pareigų, kurių neretai ne
pajėgė atlikti oficialiai tuo lai
ku veikianti Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija. Tatai
buvo kartu ir moralinio
grūdinimo mokykla būsimie
siems kunigams, — nugalėti
persekiojimo baimę, atsispirti
įvairioms enkavedistų viduri
nių mokyklų mokytojų, direk
torių, partorgų ir komsorgų
siūlomų pagundų, atsisakyti
tų sąlygų ir progų, prieinamų
pasauliečiams.
Kai Romoje, dirbdamas Va
tikano radijuje ir gyvendamas
Tėvų jėzuitų namuose, pasisa
kiau, kad viename T. Jono Danylos asmenyje turėjau ir pro
vincijolą, ir seminarijos rekto
rių, ir naujokų magistrą, ir
prefektą, ir visų dalykų profe
sorių, tai tiek radijo žurna
listai, tiek Rašytojų namų

Vytauto Didžiojo bažnyčia Zapyškyje

(Casa dei Srittori) tėvai ir bro
liai traukydavo pečiais, stebė
davosi, kaip šitokiu bodu, dir
bančiam normalų darbą įstai
goje, važinėti kiek kilometrų į
paskaitas, dvasinius užsiėmi
mus, laikyti egzaminus ir tu
rėti vieną Tėvą, kuris tau at
stojo visą „seminariją", įma
noma tapti kunigu. Taigi tik
rai verta kuo greičiau, kolei
dar gyvi kai kurie buvusių po
grindinių seminarijų slaptieji
rektoriai, profesoriai ir stu
dentai, surašyti jų tikslius
sąrašus, seminarijų atsiradino
ir darbo sąlygas, tuolaikinius
bendravimo būdus ir pačių,
dabar jau dirbančių, kunigų
prisiminimus, kurie sudarytų
labai įdomią, naudingą ir rei
kalingą mūsų Lietuvos Baž
nyčios priespaudos metų isto
rijos puslapį. Šis puslapis
galėtų būti ne tik sausi
skaičiai, faktai ir įvykiai —
kiek, kas, kada ir kur, — bet
ir vidinė kiekvieno būsimojo
kunigo, studijavusio tokiomis
nepalankiomis sąlygomis, mą
stysena, nuo pašaukimo ieško
jimo pradžios, vingių iki sėk
mingo to kelio pabaigos —
šventimų ir dabartinio darbo.
Jei kiekvienas pogrindinėje
seminarijoje dėstęs ir bent
vieną kunigą įšventinęs vys
kupas parašytų bent po vieną
straipsnį, jau susidarytų ne
mažas, mūsų sunkaus religi
nio tautos gyvenimo tarpsnio
įdomus puslapis, kartais netgi
rūsčią ano meto tikrovę at
spindintis dokumentas. O
kiek išgyveno patys klierikai?
Vieni kariuomenėje, melsdami
Dievo ištvermės, palaimos ir
jėgų, vilko karčią ir skaudžią
dalią. Kiti, dirbę įvairiose
įstaigose, mokęsi ir baigę ki
tas mokyklas, kažkieno reko
menduoti beldėsi, ieškojo ir
atrado vyresniųjų kunigų as
menyje savo mokytojus, pa
tarėjus ir bičiulius. Kai kurie
kunigystėn atėjo jau netgi
šeimos gyvenimą sukūrę.
Šito darbo, aprašyti slapto
sios kunigų seminarijos atsi
radimo, jų darbo ir tų mokslų
vaisius, kolei dar nevėlu, ne
palikime kokiems XXI a.

anglų, prancūzų ar ispanų is
torikams. Jie gali ir per kelis
šimtmečius tokių puslapių ne
parašyti, o jei ir parašys, ne
bus tokio poveikio dabarti
niam jaunimui, kuris turi būti
paskatinamas tokių pavyzdžių
pogrindžio seminarijos, kurie
gal jau, Dieve, duok, mūsų at
eities gyvenime nepasikartos.
Tegul tokia knyga būna
parašyta mūsų pačių ranko
mis. Tokią knygą parašyti teskatina ne savigyra, ne koks
savęs aukštinimas ar gyrima
sis verčia, bet mūsų dabartis,
kuriai dažnai reikia ryškaus
akstino, stumtelėjimo, drąsos
ir ryžto, kad mūsų veikiančios
seminarijos nebūtų tuščios,
kad tie, kurie dabar sėdi vidu
rinėse mokyklose skaitytų
apie sergančius, mūsų ir
užsienio parapijose ar misi
jose, seminarijose, žurnalistinį
ar kitokį darbą dirbančius po
grindžio kunigus (pavyzdžiui,
T. Algirdas Paliokas SJ,
Aušvydas Belickas MIC, Kęs
tutis Brilius MIC, Jonas Kas
tytis Matulionis SJ, Ričardas
Repšys, Vytautas Vaičiūnas,
neseniai įšventintas vyskupas
Jonas Boruta irgi baigė slap
tąją T. Jono Danylos vadovau
jamą Bijutiškio kunigų semi
nariją). Ne save liaupsinti, ne
pagyrų troškimas teparagina Vilniaus arkivyskupas Audrys Bačkis.
kuo greičiau sudaryti tikslius
Nuotr. J. Tamulaičio
pogrindžio seminarijų, jų pro
fesorių, klierikų sąrašus, dar
bo vietas ir veikimo trukmę,
studijavusių bent po vieną ki
tą prisiminimų straipsnį, kad
būtų galima bendromis jėgo
mis išleisti būtiną, reikalingą
ir Lietuvos Bažnyčios istorijai,
mūsų dabarčiai naudingą do
J ū s ų Šventenybe,
kumentą.

Nuotr Baniatea Kronien*»

PALAIMINTASIS
JURGIS MATULAITIS
'Tęsinys)
Be savo paskaitų prof. Ma žmones mylinčios taurios sie
tulevičius pabėrė mums ir los įdėta! Jo skelbiamoji askedvasinio gyvenimo perlų. 1908 tika buvo atremta į teologiją,
m. gavėnioje vedė mums pen prigimtąją etiką, psichologiją,
kių dienų rekolekcijas, gi ru pedagogiką, o ne į svajones bei
denį trijų dienų rekolekcijose asmeniškas nuožiūras.
Studentai lietuviai Akade
laikė mums dvasines konfe
rencijas ir, pagaliau, per visus mijoje turėjome savo lavinimo
1908-09 mokslo metus sakė si kuopelę, darydavome susi
mums kas savaitę dvasines rinkimus, kuriuose skaityda
konferencįjas. Kai pasklaistai vome referatus, kritikuodavo
užrašus, permeti padarytąsias me, svarstydavome planus,
santraukas bei pastabas, pa kaip moksliškai bei visuome
matai, kiek ten būta moks niškai veikti, baigus mokslus
liškojo gilumo, žmogaus sielos ir grįžus į Lietuvą. Nuo 1908
supratimo,
gyvenimiškojo m. kovo mėn. 17 d. pradėjo
praktiškumo, kiek ten karštai lankytis į mūsų šiuos susirin

kimus ir Akademijos visų nuo
mone žymiausi geriausi pro
fesoriai: Pr. Būčys ir J. Ma
tulevičius. Diskusijose jie sa
vo pastabomis
padėdavo
mums išspręsti iškeltuosius
klausimus.
Prof. Matulevičiaus profe
soriavimas Akademijoje buvo
labai svarus įnašas į kunigų
studentų mokslinę formaciją
ir į jų sielos dvasinius nusitei
kimus. 1909 m. pavasarį bai
giau mokslus Akademijoje ir
ilgą laiką neteko matytis su
prof. Matulevičiumi.
1917 m. gyvenau Vilniuje.
Rudenį pasklido žinia, jog Jur
gis Matulevičius Šv. Tėvo pas
kirtas Vilniaus vyskupu. Žinia
nepaprasta, nes tai pirmas
vyskupas Vilniuje — susipra

VILNIAUS ARKIVYSKUPO A. J.
RAČKIO KALRA AUŠROS
VARTUOSE

Todėl, kol dar nevėlu, kol
dar gyvi kai kurie pogrindžio
kunigus įšventinę vyskupai,
tiek buvę pogrindinių semina
rijų rektoriai (dažniausiai vie
name asmenyje ir profesoriai,
ir dvasios tėvai, ir prefektai),
tiek ir klierikai, kviečiami kuo
greičiau parašyti savo prisi
minimus, į kuriuos galėtų
įeiti, sakysime, ir jau minėtas
kun. R. Grigo „XXI a." iš
spausdintasis pokalbis ir kiti
anksčiau spaudoje pasirodę
straipsniai. Gal kun. R. Gri
gas netgi sutiktų tokią knygą
organizuoti ir parengti, nes
jam, gyvenančiam Kaune ir
dažnai susitinkančiam su bu
vusiais pogrindinio darbo ir
mokslo bendradarbiais, būtų
įmanoma šitokią mintį įgy
vendinti.
K u n . K. J. A m b r a s a s S J

Dėkoju Dievo Apvaizdai,
kad šiandien, prie Gailestin
gumo Motinos paveikslo, bran
gioje Vilniaus Aušros Vartų
šventovėje Katalikų Bažnyčios
Lietuvoje vardu galiu sutikti
ir pasveikinti Jūsų Švente
nybę, Maskvos ir visos Rusijos
Patriarchą, kartu su Jus ly
dinčiais Stačiatikių Bažnyčios
hierarchais.
Su malonumu priėmiau Jo
Ekscelencijos Metropolito Chrizostomo kvietimą, drauge su
kitais Katalikų
Bažnyčios
hierarchais, dalyvauti šven
toje Liturgijoje Stačiatikių
Šventosios Dvasios Vienuo
lyne, švenčiančio 400 metų ju
biliejų nuo savo įkūrimo.

• Šakiai. Gegužės 11-ąją
Spaudos atgavimo dienos pro
ga Šakių bažnyčioje veikė po
grindžio spaudos paroda, ku
rioje buvo eksponuojami para
pijiečių ir parapijos klebono
kun. Deimanto Brogio išsau
goti pogrindžio leidiniai. Lie
tuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centro ben
dradarbis D. Akstinas akino
skleisti krikščioniškąjį ir tau
tinį sąmoningumą, nepamirš
ti tų, kurie sovietmečiu daugi
no ir platino uždraustą tiesos
žodį.

Nuo amžių Aušros vartų
šventovė yra ypatingo susitiki
mo su Dievo Motina ir visų
žmonių vienybės vieta, kur
kasdien apsilanko daug maldi
ninkų iš Lietuvos ir kitų šalių.
Visi jie čia atvyksta vedini to
paties tikėįimo į Dievą Tėvą,
Sūnų ir Šventąją Dvasią bei
gilaus pamaldumo j Dievo Mo
tiną, visų mūsų Motiną, į ku
rios gailestingas rankas sude
dame savo padėką ir pasi
ryžimus.
Lietuvių tautos tikintieji,
kaip ir rusų tikinčiųjų ben
druomenė neseniai pakilo iš il
gos išbandymų ir kančios
nakties, kai buvo bandoma
ištrinti Dievo vardas iš
žmonių širdžių ir atminties,
kai buvo pamintos žmogaus ir
ĮŠVENTINIMAI
TELŠIŲ VYSKUPIJOJE tautos teisės. Daugelis mūsų
brolių ir seserų, katalikų ir
stačiatikių, norėdami išlikti
Gegužės 18 dieną Telšių ka
ištikimi Viešpačiui Jėzui Kris
tedroje vyskupas Antanas
tui ir Jo Bažnyčiai, sumokėjo
Vaičius kunigystės šventimus
didelę ilgų nelaisvės metų ir
suteikė Gediminui Jazbučiui
net gyvybės kainą.
(gim. 1968), Rimui Venskui
Neretai kančios ir nelaisvės
(gim. 1973), Kęstučiui Žibar
tui (gim. 1972), Dariui Trijo- vietose, tarp įvairių konfesijų
tikinčiųjų užsimegzdavo gra
niui (gim. 1973).
Gegužės 17 dieną Telšių žūs ekumeniniai santykiai.
vyskupas diakonais įšventino Išplėšti iš gimtųjų namų. ne
Praną Bartasūną (gim. 1974), tekę bažnyč'os struktūrų pa
Tomą Domarką (gim. 1973), ramos, negalėdami susirinkti
Arvydą Mačiulį (gim. 1974), savo šventovėse, priimti sak
Antaną
Pryšmantą
(gim. ramentų, — jie glaudėsi vieni
1974), Vytautą
Šiaudvytį prie kitų, ieškodami paramos
(gim. 1974). Vilių Viktoravičių ir pagalbos. Kristaus kryžius
visus juos sujungė, o Kristaus
(gim. 1974).

tęs lietuvis. Visi žino, kad
Matulevičius — visuomeninis
veikėjas, tad dar daugiau visi
sujudo, sukrato, susirūpino
Katalikų Akcija.
Per ingresą katedros bažny
čioje Šv. Tėvo bullė buvo skai
toma ir lietuvių kalba. Tai irgi
buvo naujas dalykas, iki tol ne
girdėtas.
1919 m. vasario mėnesį Vil
niuje šeimininkavo bolševikai.
Sužinojau, kad esąs bolševikų
įsakymas mane suimti. Gavęs
tą žinią pirmąją naktį savo
bute nenakvojau. 18 tikrųjų tą
naktį buvo ateje bolševikai
suimti, bet manės nerado. Ry
tojaus dieną nuėjau pas savo
Vyskupą pasitarti, kas daryti,
ar pasišalinti i nepriklausomą
Lietuvą ar pasilikti. Tėviškai

suramino ir patarė nesišalinti;
sakė, gal ir kitiems reikės
pakliūti, tai visi kartu ken
tėsime. Taip ir padariau. Tie
sa, kitą naktį suėmė, teko pa
matyti ir patirti keletą bol
ševikų kalėjimų, tačiau galų
gale, visa tai išėjo į naudą:
teko gerai patirti, kaip kiti
žmonės gyvena ten, kur yra
sunkiausia bausmės vieta. Tą
patyręs žmogus jautiesi drą
sesnis pasaulyje,
daugiau
brangini savo ir kitų žmonių
laisvę, geriau supranti ir
įvertini brutalios prievartos
biaurumą, geriau atjauti Die
vo sutvertojo pasaulio gražu
mą ir malonumą, daugiau per
pranti, kad tik nedoro žmo
gaus darbai ardo gyvenimo
jaukumą. Šitų pamokų ir už

didelius pinigus neatiduočiau,
ir brangiajam savo Vyskupui
už gerą patarimą — esu nepa
prastai dėkingas.
Vyskupas Matulevičius, mo
kyčiausias žmogus, geros šir
dies didelio šventumo žmogus,
visur jautriai nešališkas, kiek
jisai yra patyręs skausmų iš
lenkiškųjų nacionalistu pusės.
tik jisai ir vienas Dievas te
žino! Jskaudinti Vyskupui
buvo nacionalistiškojo lenkų
patrijotizmo ženklas. Ir juo
kuris menkesnis buvo asmuo.
abejotinos vertės, juo uoliau
stengėsi sau krauti šios rūšies
patrijotiškus nuopelnus ir
skinti laurus. Nei tiesos, nei
teisės, nei logikos nežiūrėjo.
Žinoma, ne visi lenkai taip
darė, bet smarkieji, kuriuose

Kraujas tapo visų „sutaiki
nimas", sugriaudamas \ isas
sienas, panaikindamas prie
šiškumą, kviesdamas visus
„prieiti prie Tėvo vienoje Dva
sioje" (plg Ef 2,13-18).
Praėjusių amžių šventųjų
kankinių Antonijaus, Joano ir
Jevstafijaus, kuriuos šiandien
pagerbėme, o taip pat ir mūsų
dvidešimtojo amžiaus kanki
nių, paaukojusių savo gyvybes
už savo tikėjimą ir Tėvynę,
liudijimas, tapo palaiminta
naujosios krikščionių vienybės
sėkla, kuri padės pašalinti su
sikaupusius
nepasitikėjimo,
nesusipratimo debesis, atvers
kelią į „susitaikymą — Dievo
dovaną ir naujo gyvenimo
šaltinį", — taip mąstė Antrojo
Europos Ekumeninės Asam
blėjos GRACE (Austrijoje) da
lyviai.
Šiandien, laisvoje Lietuvoje,
Katalikų Bažnyčia pasiryžusi
žengti santarvės ir vienybės
keliu. Iš tiesų, istorijos bėgyje,
Katalikų bendruomenei teko
išgyventi daug sunkių išban
dymų, patirti kančią ir prie
vartą, kai civilinė valdžia ki
šosi į Bažnyčios reikalus no
rėdama ją panaudoti savo po
litiniams ar tautiniams inte
resams. Nepriklausomoje Lie
tuvos valstybėje Katalikų ir
Stačiatikų Bažnyčios gali lais
vai tvarkyti savo bažnytinį
gyvenimą.
Tęsdama nuo amžių mūsų
šalyje įsišaknijusią toleranci
jos tradiciją, Lietuvos Kons
titucija gerbia sąžinės laisvę,
kiekvieno žmogaus teisę lais
vai pasirinkti religiją ir tikė
jimą bei jį išpažinti. Religinių
bendruomenių ir bendrijų
įstatymas, tarp Lietuvos isto
rinio, dvasinio bei socialinio
palikimo dalį sudarančių tra
dicinių religinių bendruome
nių, yra pripažįstama ir Sta
čiatikių tikinčiųjų bendruo
menė. Labai norėtume, kad ir
Katalikų Bažnyčios teisės bū
tų panašiai pripažįstamos Ru
sijos Federacijoje.
Prie Aušros vartų Dievo Mo
tinos kojų drįstu pakartoti
Šventojo Tėvo Jono Pauliaus
II žodžius, tartus Vilniuje,
1993 m. jo apsilankymo trijose
Baltijos valstybėse metu:
„Iš šių kraštų, esančių
natūraliu tiltu tarp Centrinės
bei Šiaurės Europos ir Rytų,
aš ypatingai sveikinu kaimy
ninę Rusiją, o ypač krikš
čionių bendruomenes iš kurių
savo istorine reikšme ir gar
binga tradicija labiausiai iš
siskiria Stačiatikių Bažnyčia,
vadovaujama Jo Šventenybės
Maskvos Patriarcho („Vieš
paties Angelo" maldos metu,
Vilniuje, 1993.09.05).
Artėjant 2000 metų krikš
čionybės jubiliejui, meldžiu
gailestingumo Motinos užtari
mo, kad visur, kur kartu gyve
na Katalikai ir Stačiatikiai,
vyrautų abipusė pagarba, už
simegztų broliški santykiai,
kad nuoširdžiai siektume kar
tu liudyti šių dienų pasauliui,
dažnai nutolusiam nuo Dievo,
vienintelį Kristų „kad pasau
lis įtikėtų, jog tu esi mane
siuntęs" (Jn 17,21).
mažiau buvo išmanymo ir do
ros arba kurių lenkiškoji kil
mė buvo abejotina.
1922 m. pavasarį gavau iš
Kauno iš Lietuvos Universite
to Teologijos - Filosofijos Fa
kulteto vadovybės kvietimą
užimti psichologijos katedrą
Teol.-Filos. Fakultete. Nors
daug darbo buvo ir Vilniuje,
tačiau draugai kunigai pritarė
Fakulteto kvietimui. Krei
piausi į savo Vyskupą; jisai
nuodugniai apsvarstė dalyką
ir nutarė, kad vykčiau j Kau
ną. Šiuo ir baigėsi antras lai
kotarpis, kuriame teko turėti
reikalų su Vyskupu Matulevi
čiumi.
Trečias laikotarpis prasidėjo
1925 m. prieš pat Kalėdas ir
truko iki Arkivyskupo mirties.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, antradienis, 1997 m. liepos mėn. 29 d.

CLASSIFIED GUIDE

KNYGA KAIP ĮRODYMAS

REAL ESTATE

REMIGIJUS MISIŪNAS
Retas išeivis pokario Vakarų
Europoje galėjo užsiimti savo
profesine veikla. Ypač tai pa
sakytina apie teisininkus, ta
čiau jie nesėdėjo, sudėję ran
kas. Buvę Lietuvos teisininkų
draugijos nariai V. Vokietijoje
įsteigė nemažai leidybinių su
manymų. Pavyzdžiui, 1947 m.
darbų plane buvo numatyta
išversti Šveicarijos civilinį ko
deksą NKVD komisarų A. Guzeviaaus. A. Serovo ir Muchino instrukcijas knygas apie
Neumuno-Saso (kitaip tariant,
Klaipėdos I bylą, „Lietuvos tei
sininkai kovoje su Lietuvos
okupacijomis 1940/1944 m."
bei atsišaukimą į pasaulio tei
sininkus paskutinius tris lei
dinius — anglų kalba).

Mackevičiui paprašius, jis pa
teikė ne visai baigtą variantą,
o atgautą rankraštį baigė
1944 m. ir ši redakcija dienos
šviesą išvydo tik 1989 m. Lie
tuvoje Atgimimo dėka.
Rengiant knygą spaudai Va
karuose LTTD daug rūpesčių
turėjo su autoriaus prašymu,
išsakytu M. Mackevičiui dar
karo metais nenurodyti jo pa
vardės. Profesorius mirė 1945
m., tačiau Vakaruose dėl to
dar abejota. Be to, net ir tuo
atveju buvo manyta, kad auto
riaus valia gerbtina, ypač at
menant autoriaus artimuo
sius, likusius Lietuvoje ir
jiems gresiančias represijas.
Tikėta, kad knyga pasirodys
iki 1948 m. gruodžio, bet po
Deia, dienos šviesą išvydo daugelio vargų tai, kaip mi
tik M Mackevičiaus pareng nėta, įvyko 1949 m. sausy. Po
tas. u*..s:š:iukimas. Kitų suma to prasidėjo platinimo vargai.
nymų buvo atsisakyta dėl vie Greta to buvo rūpinamasi iš
nų ar kitų priežasčių. Pavyz leisti studiją anglų ir vokiečių
džiui, knygą „Teisininkai ko kalbomis. Rengiant vertimus
voje su Lietuvos okupacijomis" vėl iškilo autoriaus problema.
rengusiam A. Dabšiui nepavy Leidžiant lietuvišką variantą,
ko įka!b-;;ti kolegas pagelbėti. buvo apsiribota dviem raidėm
Pats gi, be reikalingos medžia — X ir Y — bei trumpu, vi
gos, nenorėjo tokio darbo bet siems išeiviams suprantamu
kaip atlikti. „Klaipėdos krašto paaiškinimu, kodėl taip pa
bylos" rengimas užsitęsė kelis sielgta. Su kitataučiais buvo
metus ir po Niurnbergo proce sunkiau. Vienas dalykas, kai
so pabaigos šis sumanymas ant viršelio — europinio garso
prarado aktualumą.
teisininko pavardė ir visai ki
1947 m. LTTD buvo užsi- tas — nieko nesakančios rai
irv;L.-: įrengti dar vieną dės. Juoba, lyg ir nebevertėjo
knygą -'- ..Taikos dokumentai^ slapukauti. Vienas teisininkas
— ir sudėti į ją Atlanto char laiške draugijos valdybai teigė
tiją. JT deklaraciją, dokumen skaitęs „Tiesoje", kurią sovie
tus, susijusias su Casablan- tą' labai stengėsi platinti DP
cos, Kairo, Maskvos, Jaltos ir stovyklose, apie M. Roemerio
Potsdamo
konferencijomis, knygos išleidimą Vakaruose.
JTO ir IRO statutus. Tačiau ir
Atrodo, ginčų būta nemažų,
jos bu^o atsisakyta, sumanius tačiau dar daugiau rūpesčių
kitą .linibrinacinį leidinį. Šis buvo su knygų parengimu.
turėjo apimti visą Lietuvos ju VLIKas, kuriam buvo pasiųs
ridinio pobūdžio medžiagą, ta tas rankraštis susipažinimui,
čiau šį sumanymą, matyt, pa neatsiliepė. Užtat daug pas
laidojo valiutos reforma ir ma
tabų dėl turinio pateikė B.
sinė emigracija. Iš visų LTTD
Ivanauskas, S. A. Bačkis, P.
sumanymų labiausiai pasise
Daužvardis. Panašu, kad dau
kė vienam — 1949 m. skaity
tojus pasiekė M. Roemerio giausia knyga rūpinosi J. Stikstudija ..Lietuvos sovietizaci- liorius. Jis taisė vertimą į
anglų kalbą ir rūpinosi knygos
jaj, .
paskelbimu svetimtaučių peri
Studijos istorija nelabai aiš odikoje. Deja, laikraščiai, ku
ki. Paties profesoriaus teigi riems jis nusiuntė vertimus —
mu, jis ją pradėjo prieš karą ir Philadelphijos „Saturday Evebaigė 1944 m. gegužy. Kiti jos ning Post" ir amerikiečių
parengimą sieja su lietuvių Miunchene leistas „Die Neue
kova vokiečių okupacijos me Zeitung" — mandagiai atsi
tais prieš paliktą galioti sovie sakė spausdinti.
tine teisę. Naciams tai pabodo
Kai nesiseka, tai nesiseka.
ir jie 1942 m. įsakė padaryti Dėl masinės emigracijos viena
sovietines teisės komentarus po kitos užsidarinėjo lietuvių
bei vertinimus. Teisingumo leidyklos. Kreiptis tiesiai į vo
tarėjas M. Mackevičius pa kiečių spaustuves nebuvo lė
prašė M. Roemerį atlikti so šų. Galop draugija nutarė pa
vietinės teisės konstitucinį sitenkinti bent anglišku verti
vertinimu. Profesoriaus pa mu. Deja, ir šiam variantui
rengtas rankraštis buvo pa
neatsirado pinigu
koreguotas atsižvelgiant į to
LTTD turėjo ir kitų leidybi
meto politinius poreikius. M.
nių sumanymų. Bene pats
Roemeris sutiko su pakeiti
mais. Rankraštis jam buvo paslaptingiausias — kažkoks
grąžintas, o galutinis tekstas propagandinis leidinys vokie
(matyt, keli egzemplioriai) per čių kalba. Tačiau ir jis liko su
Berlyną iškeliavo į Šveicariją manymu. Kitas buvo realizuo
ir Suomiją. Vienas ekzemplio- tas, tačiau tik mašinraščio for
ma. 1948 m. LTB pavedimu
rius po karo pateko į LTTD.
vienas teisininkas Igno Vyte
Tokios versijos. Matyt, kaip nio slapyvardžiu parengė 260
dažnai būna, tiesa yra kažkur psl. darbą „Žydų problema
apie vidurį. M Roemeris pra bolševikų ir nacių okupacijos
dėjo darbą prieš karą. o M. metais Lietuvoje". Jžangos

Ktcras Zarasų apylinkėje —dangaus veidrodis.

Nuotr. B. Kronienės

MISCELLANEOUS

ORETT
PARDUODA

ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu CNcagoa miesto lėkimą.
Dirbu utmiaety. Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
779-77*4313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

RE/MAX
REALTORS

(773)586-5959

AUTOMOMJO, NAMU, SVEIKATOS,
« GYVYBĖS DRAUOaaAa.
Agentas Fra* Zapost ir O*. Mgr. Auka*
S Karw kaba katuviikai
FRAMKZAPOUS
32MiaWestSWl
m(70S)424-BS84

(708)425-7161

RIMAS L. STANKUS
• Greitas ir šakningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
> Parkam* ir parduodama namus
• Psnsmmitams nuolaida

patsai
TAISOME
SKALBttO IR D2IOVIMMO
MASINAS. ŠALDYTUVUS,
SILDYMC SISTEMAS.
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.

NortupMdJ
Skambinti Ninai:
773-681-6026

Jėzuitų vid. mokyklos mokslo metų užbaigimo šventės dalyviai stebi moksleivių paruoštą programą.

TĖVYNĖJE NATŲ LANKOSE
ŽVALGANTIS
P. PALYS
FRANZ SCHUBERT
GIMIMO METINĖS
Šiais metais visame muzi
kiniame pasaulyje stengiama
si prisiminti romantinės eros
kompozitoriaus Franz Schubert 200-tasias gimimo meti-,
nes. F. Schubert, išgyvenęs
vos 31 metus, paliko didelį
savo kūrybos lobį, kurį sudaro
dainos, simfonijos, kūrimai
fortepijonui, kamerinės muzi
kos veikalai ir kita.
Lietuvoje ta sukaktis buvo
paminėta net 10 koncertų cik
lu. Visi koncertai vyko Vil
niuje; šeši Nacionalinės filhar
monijos didžiojoje salėje, du
Lietuvos Muzikos akademi
joje, vienas Šv. Jono bažny
čioje ir vienas Lietuvos Meni
ninkų rūmuose. Programą at
liekant dalyvavo Lietuvos val
stybinis simfoninis orkestras,
M. K. Čiurlionio ir Vilniaus
styginiai kvartetai, Vilniaus
savivaldybės Šv. Kristoforo
kamerinis orkestras, Lietuvos
žodyje buvo pažymėta, kad tai
nėra viešo pobūdžio darbas,
tad viso labo devyni jo at
spausdinti egzemplioriai buvo
įteikti kai kurioms išeivių or
ganizacijoms ir asmenims.
Studijoje buvo paminėta veik
1,000 genocidu Lietuvoje nusi
kaltusių žydų, tad I. Vytenis
manė, kad jo pavardė neskelb
tina.
Baigiant pasakojimą apie
leidybinius LTTD sumany
mus, galima teigti, kad teisi
ninkai į knygą žiūrėjo, kaip į
dar vieną įrodymą Lietuvos
laisvės byloje.

TRANSPAK

operos ir baleto teatro choras
ir orkestras, chorai: „Jauna
muzika" ir „Salutaris", nema
žai solistų bei instrumentalis
tų. Tuose koncertuose beveik
išimtinai vyravo Franz Schu
bert kompozicijos.
DEVYNI KONCERTAI
Lietuvos Akademijos fortepi
jono katedros vedėja prof. Ve
ronika Vitaitė ir tos pačios
akademijos vyriausia asis
tentė, V. Vitaitės duktė Alek
sandra Žvirblytė, su koncer
tais buvo išvykusios į Daniją.
Ten jos surengė 9 koncertus.
Programoje, šalia kitų kla
sikų, skambėjo ir lietuvių —
M. K. Čiurlionio ir V. Bar
kausko kompozicijos.
Danų kompozitorius Peter
Erland Rasmussen specialiai
šioms pianistėms parašytą sa
vo kūrinį konservatorijos sce
noje atliko kartu su Aleksan
dra Žvirblyte.
RIETAVO MUZIKOS
MOKYKLOS SUKAKTIS
Rietave pirmoji įkurta, dar
ir dabar tebeveikianti, muzi
kos mokykla, šiais metais
švenčia 125 metų sukaktį.
Toje mokykloje muzikos žinių
sėmėsi Mikalojus Konstanti
nas Čiurlionios, o Rietavo pa
rapijos bažnyčioje yra vargoni
ninkavęs Juozas Naujalis. Su
kaktis buvo pažymėta puikiu
koncertu, kurį atliko Rietavo
Šv. Arkangelo Mykolo bažny
čioje, Lietuvos valstybinis sim
foninis orkestras, diriguoja-

mas Juozo Domarko. Koncer
tas buvo pradėtas kunigaikš
čio Kleopo Oginskio veikalu —
„Atsisveikinimas su tėvyne".
Toliau skambėjo M. K. Čiur
lionio, J. Naujalio ir kitų Lie
tuvos bei svetimų kompozito
rių kūriniai. Koncertą užbai
giant atlikta Carl Maria von
Weber — „Kvietimas šokiui". J
koncertą publikos buvo prisi
rinkusi pilna Rietavo bažny
čia.
ORKESTRAS „VILNIAUS
MUŠAMIEJI"
Šalia įvairių orkestrų 1995
m. Lietuvoje įsikūrė gan ori
ginalus orkestras „Vilniaus
mušamieji". Tame orkestre
naudojama ne tik būgnai, bet
ir vamzdžiai, vazonų puodai,
skardinės, spyruoklės ir visi
kiti daiktai, iš kurių galima
išgauti garsą. To vieneto vado
vas — Povilas Giunteris. Kar
tu su ansambliu dažnai pasi
rodo dainininkė Judita Lei-

H. Deckys

TeL 773485-6624

DaitoHu* Muvto, kabantis angliškai
ir turintis darbo leidimą, taiko bat
kokio dejbo. GaJ dirbti dkttkj
pastatų prižiūrėtoju- „maintenanca
man*. Moka dažyti ir attikti įvairius
namų remonto darbus.
Kreiptis: 7 0 8 - 6 6 6 - 6 6 9 9

Parduodu buMų
Skambinti po 6 vai. vakaro,
te). 773-778-1786

taitė, smuikininkas Zbignevas
Levickis, saksofonistas Petras
Vyšniauskas. Ansamblio kon
certuose daugiausia skamba
XX amžiauis modernių kom
pozitorių: Steve Reich, Fisher
Tull, Lore Harrison ir kitų
kūriniai. Laikraštyje „7 meno
dienos" rase: „Ansamblio mu
zikantai groja tikrai artis
tiškai, — ne tik techniškai tik
sliai, tačiau demonstruodami
ir ypatingą judesių plastiką..."
sfettfMJStAs
Ansamblis buvo pakviestas
UŽSIENIO
ir dalyvavo Klaipėdos „Marių
LIETUVIU
klavyrų", Vilniaus „Gaidos" ir
DIENRAŠTIS
žydų JSalom-96" festivaliuose.
Ansamblio koncertą Muzikos niaus mušamieji" buvo išrink
rėmimo fondas buvo surengęs tas Lietuvai atstovauti ir Me
Operos ir baleto teatre. „Vii- nų festivalyje Kopenhagoje.

Startec
SKELBIA:
SUTAUPYSITE
SKAMBINDAMI
\ TOLIMUS
KRAŠTUS !

kviečia

atvykti visus iš arti ir toli į
"Draugo" rengiamą linksmą
vasaros šventę,
rugpjūčio 3 d., sekmadienį:
pasivaišinsite,
pasižmonėsite,
paremsite dienraščio leidimą.
Šventė vyks marijonų vienuolyno
pavėsingame sode prie dienraščio
patalpų.
Pradžia 12 valandą.
Sia proga prašome aplankyti
Transpak įstaigą, kurijra "Draugo"
dienraščio pastate. Šventės metu
įstaiga bus atidaryta nuo 12 iki 3
valandos po pietų.
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055
Atstovybe Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27

79t

už minutę
kalbant su Lietuva
24 vai j dieną
7 dienas per savaitę

/ITE KRAŠTAI TAIP
TOLI, KAIP TOLI
JOSŲ TELEFONAS!
FRFF00M

PLAN

AuatraH|a......................... 42c
Kanada......
16c
VoMtXi|a
34c
Anglija
26c
JAV.
13c

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

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

STARTECr
"^•Jea Th« Sler of lon'g Di*ton<« Savingt
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POPIERIAUS PRAMONĖS
GALIMYBĖS IR
PERSPEKTYVOS
LIETUVOJE

A4A.
AL C. ALLEN-ALESAUSKAS

ZENONAS PRŪSAS
Lietuvoje šiai pramonei puočių savybė ta, kad jie pa
plėstis pagrindinis teigiamas prastai greičiau auga ir per
veiksnys yra labai gera ir grei metus priaugina daugiau tonų
tai auganti žaliavos bazė. medienos (sausu pagrindu),
Auga tos pačios medžių veis taip pat iš tonos lapuočių,
lės, kaip Švedijoje ir Suomi ypač drebulės, gaunama dau
joje, kurios abi pasaulyje yra giau celiuliozės, dėl mažesnio
žinomos kaip labai aukštos ko procento celiuliozės medienos
kybės celiuliozės ir popieriaus sudėtyje.
gamintojos. Pavyzdžiui, eglė,
Taigi, Lietuvoje ateityje
kuri auga ir ten, ir pas mus, užtektų žaliavų keletui dide
yra turbūt tam labiausiai tin lių popieriaus, celiuliozės ir
kama medžių veislė: prieš kartono fabrikų. Gaila tik,
kokius 70 metų beveik tik ją kad ten dabar popieriaus
Buvusioji prezidentūra Kaune, kurioje kuriamas Nepriklausomos Lietuvos valstybes muziejus.
vieną tiems produktams te- pramonės kaip ir nėra. Nėra
naudodavo. Gera ir lietuviška nė vieno modernaus fabriko. statytų fabriką ir naudotų tik
Lietuvos celiuliozės pagrin ir geresnės kokybės popie
pušis, ir visi lapuočiai, ypač Yra tik keletas mažų, žemos pusę jo pajėgumo. Tai būtų ga diniai pirkėjai irgi turbūt būtų riaus, negu tos devynios. Jai
bertas. Atkreiptinas dėmesys produkcijos fabrikėlių, naudo rantija greitam bankrotui. Fa daugiausia sanitariniu-higie aptarnauti reikia kelis kartus
ir į sparčiai besiplečiantį bal- jančių labai pasenusią tech briką reikia taip suprojektuo ninių popieriaus rūšių gamin- mažiau personalo, negu buvu
talksnį dėl jo greito augimo: nologiją. Pats naujausias yra ti, kad būtų galima pa 'tojai Vakaruose, kur dabar ši sioms devynioms. Kai prieš
pagal prof. Vilčinsko tyrimų Petrašiūnų popieriaus fabri laipsniui didinti produkciją, pramonės rūšis labai plečiasi. kokius 10 metų lankiau Šve
duomenimis, jo metinis prie kas, švedų pastatytas 1933 šiek tiek pridedant naujų Jie ir Amerikoje yra pagrindi dijos popieriaus fabrikus, to
auglis yra net 15 kubinių metrų metais. Tikrai nežinau, bet įrengimų. Taip, pavyzdžiui, niai celiuliozės pirkėjai, nes ši kių mašinų mačiau ne vieną.
hektare, kai kitų medžių veis spėju, kad tai nebuvo naujos, mano buvusi bendrovė darė su pramonė paprastai koncen Gal kai kurios nebėra naudo
lių yra tik 3-5 m.
o žemos produkcijos, savo pas nauju celiuliozės fabriku Esca- truojasi prie didesnių miestų jamos ir būtų galima pigiai
Miškų procentas Lietuvoje kirtį Švedįjai jau atlikusios naba, Michigan, vietovėje ir neturi savo celiuliozės fa nupirkti. Bet tai vertėtų dary
auga. Kai apie 1918 metus jis seno tipo mašinos. Petrašiūnų 1971 metais. Pastatė 600 tpd brikų. Žemesnė Lietuvos celiu ti tik, jei Lietuvos valdžia pro
ten buvo tik apie 19%, tai iki fabrikas gamino apie 100 rū fabriką, bet, po truputį pa liozės kaina galėtų būti kom dukciją apsaugotų muitais
1972 metų jau pakilo iki 24%. šių popieriaus, {skaitant laik keičiant susidėvėjusias maši pensuojama daug pigesne dar nuo užsienio konkurencijos.
Kadangi apleistos, anksčiau raštinį, rašomąjį ir spausdini nas, pavyzdžiui, pakeičiant bo jėga ir žemesne medienos kai Vargu, ar tai būtų galima da
žemdirbystei naudotos, žemės mo popierių knygoms bei mažesnes pompas didesnėmis na, negu Vakarų Europoje ar ryti, kai Lietuva pasidarys
palengva apauga miškais, žurnalams. Fabrikas negali ar pristatant porą naujų me Skandinavijoje. Todėl ir iš Europos Sąjungos nare. Taip
ateityje miškų gali padaugėti būti produktyvus, jei tenka dienai virti katilų, per maž pradžių toks fabrikas galėtų pat tai neišspręstų pagrindi
iki 40-50% nuo viso Lietuvos gaminti tiek daug popieriaus daug 15 metų produkcija buvo būti pelningas. Kai bus suras nio klausimo — ką daryti su
žemės ploto. Sparčiai didės la rūšių. Tada yra gaunama la padvigubinta iki 1200 tpd. Jei ta pakankamai pirkėjų, tada Lietuvos medienos pertekliu
puočių procentas. Apleisti lau bai daug broko per gamybos kas šioje pramonėje mašinas kainas būtų galima palaips mi? Gal šiuo metu geriausia
kai daugiausia apsiželdins la procesą, pareidinėjant nuo vie naudoja mažiau, negu 90% jų niui pakelti iki pasaulinio išeitis yra eksportuoti šią me
puočiais. Taip pat nemažai nos rūšies prie kitos. Todėl suplanuoto pajėgumo, mažiau, lygio. Taip bent yra praktikuo dieną į Švediją, Vokietiją ar
brandžjų spygliuočių plotų šis, rodos, dviejų mašinų fabri negu 7 dienas savaitėje, 24 va jama Amerikoje. Todėl Lietu kur kitur, kaip dabar daro ru
teks miestuose gyvenantiems kas per metus pagamindavo landas dienoje, 350 dienas į vos pagrindinis rūpestis bus, sai, parduodami Suomijai
kaip surasti turtingą partnerį, nemažus kiekius medienos,
buvusių ūkininkų vaikams, tik apie 7,000 tonų popieriaus. metus, tas ilgai neišsilaiko.
Palyginimui
—
viena
moderni
kuris ne tik parūpintų kapita ypač drebulių. Švedija garsėja
kaip užmokestis už jų tėvų nu
Šiuo metu ekonomistų yra lo, bet ir padėtų suprojektuoti beržo celiulioze. Kodėl jiems
mašina
Amerikoje
per
metus
savintas žemes, kurias dabar
apskaičiuota, kad Amerikoje fabriką bei padėtų įvesti fa nepasiūlyti mūsų beržo? Kam
valdo kiti. Šie spygliuočiai bus pagamina apie'200,000 tonų.
nebūtų pelninga statyti ma briką į gamybą. Skaičiau, kad leisti medienai pūti miške?
turbūt iškirsti, kad gautų litų
Kiti balto popieriaus fa žesnį, negu 400 tpd celiuliozės
pragyvenimui, savų namų pa brikėliai Lietuvoje (Grigiškių, fabriką. Todėl ir Lietuva, jei estai tokį partnerį jau yra su
Taigi, atrodo, kad popieriaus
sistatymui ar automobilio įsi Naujųjų Verkių, Baltosios Vo- rastų kapitalo, turėtų statyti radę Suomijoje, bet nežinau ir celiuliozės pramonės gali
gijimui. Juos plynai iškirtus ir kios) yra dar senesni. Dar yra dėl 500-600 tpd produkcijos. detalių. Estai dar prieš U pa mybės Lietuvoje yra didelės,
neatsodinus spygliuočių dai rudo vyniojamo popieriaus fa Pakankamai pirkėjų būtų gal saulinį karą buvo pasistatę bet bent per ateinančius 10-20
gais, žemė savaime užsiželdys brikas Klaipėdoje, kuris, at galima surasti, pradžioje nu- modernų sulfatinės celiuliozės metų perspektyvos yra miglo
fabriką, todėl pradžią jau turi. tos. Vėliau gal bus kitaip. Per
lapuočiais. Tai rodo pavyz rodo, irgi nėra modernus.
mušant celiuliozės kainą 10Kita galimybė būtų nusi
džiui, šiaurinio Michigano at
Kad išvysčius popieriaus 15% žemiau pasaulinių rinkos pirkti senų popieriaus mašinų praėjusius 50 metų pasaulyje
vejis. Ten šio šimtmečio pra
pramonę Lietuvoje, reikėtų kainų. Pavyzdžiui, prieš ko Švedijoje ar kur kitur ir jas popieriaus ir kartono sunau
džioje vyravo spygliuočiai,
pastatyti keletą moderniškų kius 25 metus mano buvusi įmontuoti i jau veikiančius dojimas padidėjo apie 4 kar
kaip ir dabar Lietuvoje, kur
celiuliozės, popieriaus ir kar bendrovė turėjo problemą: ką fabrikėlius. Pavyzdžiui, mano tus. Galima tikėtis, kad ir per
klimatas yra panašus. Juos
tono fabrikų. Gaila, kad dabar daryti su padidėjusia celiulio buvusioji bendrovė viename ateinančius 50 metų šis su
iškirtus ir neatsodinus, įsi
moderniškas, galintis pasau zės produkcija bendrovės fab fabrike tokių atgyvenusių ma naudojimas augs tokiu pačiu
tvirtino lapuočiai: drebulė,
linėje rinkoje konkuruoti, ce rikuose ir kaip surasti jai šinų išmontavo net 9 ir jas tempu. Jei tai įvyks, dėl ribotų
klevas, beržas. Sumažėjus
liuliozės fabrikas Amerikoje pirkėjų? Mano užduotis buvo pusvelčiui pardavė Azijos medienos išteklių popieriaus
spygliuočiams, beveik pradin
kainuoja apie 750 milijonų do nustatyti, kokios celiuliozės kraštams. Vietoj jų nusipirko pramonėje vairuotojo kėdėje
go lentpjūvis, o išaugo popie
lerių, o celiuliozės kartu su savybės yra svarbiausios pir vieną naują modernią mašiną, sėdės ne tas, kas turi daug
riaus pramonė. Mat, su
popieriaus fabriku net 1.5 bili kėjui (šiuo atveju, gaminan kuri viena pagamina daugiau kapitalo, o tas, kuris turi daug
mažomis išimtimis, statyboms
geros kokybės medienos.
jono dolerių, arba 6 bilijonai čiam sanitarinio-higieninio po
tinka tik spygliuočiai, o popie
pieriaus
rūšis:
popierinius
litų, taigi, beveik tiek pat,
riui tinka ir vieni, ir kiti. Ne
kiek visas metinis Lietuvos rankšluosčius, servetėles, no
sant konkurencijos nuo me
biudžetas. Abejotina, ar kai sines, tualetinį popierių, ir
Mielam Bičiuliui
chaninės medžio apdirbimo
nuotų daug mažiau, tokį fa tt.), ir kaip tas savybes page
pramonės, popieriaus pra
A.tA.
briką statant Lietuvoje. Toks rinti, kad būtų geresnės, negu
monė gali pirkti lapuočius la
fabrikas aprūpintų darbu apie konkurentų. Buvo galvota,
KĘSTUČIUI J. GRIGAIČIUI
bai pigiai. Todėl čia ir mano
1,000 darbuotojų, įskaitant ir kad tai padėtų rasti naujų
buvusi bendrovė pasistatė
administracinį personalą. At pirkėjų. Pagrindinė studijos
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai ALE
naują, labai pelningą celiu
seit, sukūrimas vienam žmo išvada — svarbiausias veiks
NAI GRIGAITIENEI-DEVENIENEI, jų giminėms
liozės ir popierio fabriką, prie
gui darbo galėtų kainuoti net nys yra celiuliozės kaina, o
kurio planavimo bei įvedimo į
bei artinusiems.
6 milijonai litų. Tokių pinigų pačios celiuliozės savybes yra
gamybą ir man teko nemažai
Lietuva tikrai neturi, o tebe tik antroje vietoje. Vėliau tai
padirbėti. Gerą popierių, ypač
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų
sant neaiškiai Lietuvos politi buvo įrodyta praktikoje. Pa
spausdinimui, galima paga
nei padėčiai, vargu ar atsiras vyzdžiui, kai dėl apsirikimo ar
s-gos prezidiumas
minti ir naudojant daugiausia
tų investuotojas Vakaruose. sabotažo vieną kartą į celiu
lapuočius, tik su maža spy
Už 6 milijonus litų Lietuvoje liozės procesą pateko keletas
gliuočių priemaiša, jei žinai,
galima būtų pastatyti baldų kilogramų asfalto, dėlto pora
ką darai. Kadangi lapuočių
fabrikėlį ar lentpjovę, kuri šimtų tonų celiuliozės lakštų
plaušeliai yra daug trumpes
aprūpintų darbu keliasdešimt buvo pilni juodų dėmelių. To
ni, negu spygliuočių, gauna
kios celiuliozės negali naudoti
žmonių.
mas daug lygesnis popieriaus
Bet Lietuvoje apie celiu spausdinimo ar kitokio geros
paviršius, kas yra labai pagei
rūšies
popieriaus
gamy
dautina spausdinimo popie liozės pramonę, atrodo, visgi boje. Paskambinom artimiau
Gyveno St. Petersburg Beach, FL.
riui. Tiesa, lapuočių popierius kalbama ir net lyg ir* planuoja siam tualetinio popieriaus fa
Mirė 1997 m. liepos 27 d., sulaukęs 81 metų.
paprastai yra kiek silpnesnis, ma. Pavyzdžiui, esu skaitęs brikui ir pasiūlėm tą celiuliozę
Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje, Skiemonių valsčiuje.
negu spygliuočių, bet ir tą Lietuvos spaudoje, kad pla parduoti su gera nuolaida. Ce
Amerikoje išgyveno 48 m.
problemą galima išspręsti su nuojama pastatyti 600 tpd liuliozė buvo tuoj parduota.
Nul'.&dę liko: žmona Monika, podukra Virginija Jurtrumpučiu fizikos ir sveikos (tonų per dieną) celiuliozės fa Atrodo, kad pirkėjas ją pacienė, proanūkė Lydia Jurcytė; Lietuvoje tremtinio brolio a.a.
briką. Gamintų celiuliozę dau
nuovokos.
Kosto dukros: Živilė Narbutienė, jos sūnus Gintaras su
giausia eksportui, bet iš . lengva saunaudojo, po truputį
šeima, Laima Graževičienė ir jos dukra Ramunė.
gamyboje ją įmaišydamas į
Velionis pašarvotas rugpjūčio 2 d., šeštadieni, nuo 10 v.r.
Kadangi spygliuočių geres pradžių fabriką naudotų tik švarią celiuliozę, o daugumas
puse
pajėgumo
(300
tpd),
iki
iki
11 vai. ryto Beach Memorial laidojimo namuose, 301
niuosius rąstus paprastai pa
jo tualetinio popieriaus naudo
Corey
Ave., St. Petersburg Beach. Šv. Mišios už velionį Praną
palengva
būtų
surasta
pakan
naudoja lentpjūvės (lentoms,
tojų gal taip ir nepastebėjo
bus aukojamos rugpjūčio 2 d. 11:30 vai. ryto Sv. Vardo
pastoliams, ir t.t.), popieriaus kamai rinkų kitiems 300 tpd, mažyčių juodų taškelių ar
bažnyčioje, Gulfport, FL.
gamybai lieka kreivi, per plo ir tik tada padidintų produk dėmelių ant šio popieriuas ri
Velionio palaikai persiunčiami j Tautines lietuvių ka
ni, šakoti spygliuočių rąstai ir ciją iki 600 tpd. Praleidau tinėlių. Gal iš dalies dėl to,
pines Aratinam Poilsiui.
šioje
pramonėje
35
metus,
bet
rąsteliai bei medžių viršūnės,
kad tai buvo industrinė tuale
Aukos skiriamos tremtiniams arba Lietuvos Dukterų
taip pat auklėjamuose kirti neteko girdėti, kad pasaulyje tinio popieriaus rūšis, o ją
draugijai.
muose išimta medžiaga. At šioje, taip daug kapitalo rei daugiausia sunaudoja vyrai.
Nuliūdę: žmona, podukra, proanūkė ir kiti giminės.
seit, pigioji mediena. Gera la kalaujančioje, pramonėje kad

Gyveno Joliet, IL, anksčiau Palos Park, FL.
Mirė 1997 m. liepos 27 d., sulaukęs 87 metų.
Gimė Čikagoje.
Nuliūdę liko: duktė Audrey, žentas Don Walsworth,
sūnus Ted, marti Diane ir mirusio sūnaus Jerry žmona Betty
Anūkai: Ed, žmona Linda ir Don, Jr., žmona Shea Walsvvorth, Lynn, vyras David Wood, Jerry, Jr., žmona Debbie,
Marty, žmona Linda, Joe, žmona Sue, Matt, Jeff, žmona Cheryl, David, Žmona Karen, Brian, žmona Brooke and Ted II;
šešiolika proanūkų; brolis VVilliam, sesuo Bernice su vyru
VValter Yudis.
Velionis buvo vyras a.a. Helen Prose, tėvas a.a. Jerry ir
brolis a.a. Apthony.
Priklausė: Cardinal Mundelein K of C, 4th degree; buvo
ilgametis narys 13 „ward" respublikonų organizacijos.
Velionis pašarvotas antradienį, liepos 29 d. nuo 3 iki 9
v.v. Lack & Sons Hickory Funeral Home laidojimo namuose,
9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 30 d. Iš laidojimo
namų 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: duktė, sūnus, anūkai ir proanūkai, brolis,
sesuo bei kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-430-5700.

A.tA.
KONSTANCIJA ČEPIENĖ
Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. liepos 25 d., 10:25 vakaro, sulaukusi 77
metų.
Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje. Amerikoje
išgyveno 48 m.
Nuliūdę liko: dukterys — Rasa Szepelak, žentas Gary,
Jūratė Scheffel, žentas John; sūnus Arūnas, marti Kay;
anūkai: Brian, Brett ir Kyle Scheffel, Joseph ir Nicholas
Szepelak ir Charles Čepas bei kiti giminės Amerikoje ir Lie
tuvoje.
Velionė buvo žmona a.a. Vytauto ir močiutė KristenJohnson.
Velionė pašarvota trečiadienį, liepos 30 d. nuo 9 vai. ryto
iki 11 vai. ryto Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W
71 St.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 30 d. 11 vai. ryto.
Velionė bus palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: vaikai ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Donald A Petkus/Donald M. Petkus.
Tel. 800-996-7600.

Mylimam Vyrui, Tėveliui, Seneliui, Lietuvių Bend
ruomenės, Daytona Beach apylinkės Pirmininkui

A.tA.
MINDAUGUI PETRIKUI
staiga ir netikėtai, ilgą tremties žemiškąją kelionę
užbaigus svečioje šalyje, giliame liūdesyje ir skausme
likusius jo mylimuosius: žmoną DANUTĘ, sūnus —
EDMUNDĄ, JONĄ ir brolį ALOYZĄ bei kitus gi
mines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir
drauge išgyvename šią skaudžią netektį.
O Tau, Taurusis Tėvynės Sūnau MINDAUGAI,
karštai mylėjusiam Tėvynę Lietuvą, tebūnie lengva
svečios šalies žemelė ir Amžinoji Šviesa tešviečia Tau
Amžinuose Viešpaties Namuose.
Tavo šviesų Atminimą ilgai, ilgai minėsime.
Lietuvių Bendruomenės,
Daytona Beach apylinkės valdyba ir nariai

A.tA.
PRANAS ANDREJAUSKAS

Iki susitikimo Amžinybėje artimuosius, pažįstamus
ir bičiulius Dievo taikoje palikus

A.tA.
VINCENTAI BAKIENEI,
vyrui PRANUI, dukrai RENATAI, žentui LINUI
KUČUI ir vaikaičiui ALEKSIUKUI, užuojautą
reiškia
B. ir V Volertai
K. ir V. Volertai
Kun. V. Volertas
O. ir V. Rociūnai
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DRAUGAS, antradienis, 1997 m. liepos mėn. 29 d.

„ D R A U G O " RĖMĖJAI

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Rugpjūčio 17 d. nuo 12
vai. lietuviška daina, muzika
skambės Pasaulio lietuvių
centro metinėje gegužinėje.
Galėsime skaniai, sočiai pa
valgyti ir pasmaguriauti sal
dumynais. Laimėjimų trau
kime galėsime išbandyti savo
laimę, bus daug domių do
vanų. Pavalgę, padainavę ir
pasikalbėję, galėsime pašokti.
Centro vyrai žada parūpinti
stiprias šokiams grindis. Įsi
dėmėkime gegužinės datą —
rugpjūčio 17 d.
PLC renginių komitetas
rudens sezono atidarymo
proga,
kasmet
stengiasi
paryškinti kurią nors lietu
viškos kūrybos sritį. Vienais
metais daug dėmesio skyrėme
poezijai ir jos kūrėjams už Lie
tuvos ribų, kitais metais krei
pėme dėmesį į rašytą lietu
višką žodį, knygą ir jų auto
rius. Šiais metais norime dau
giau dėmesio skirti dainai,
muzikai, jų kūrėjams ir lietu
viškos dainos vienetams. Ru
dens sezono atidarymas Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte rugsėjo 14 d. Centro
didžiojoje salėje.
Lietuvių Krikščionių De
mokratų Čikagos skyriaus
numatyta gegužinė — iš
vyka rugpjūčio 10 d. Lidijos ir
Vlado Šoliūnų sodyboje, Willow Springs, dėl susidėjusių
aplinkybių NEĮVYKS.
Šv. Kazimiero Seselės
kviečia visus dalyvauti šv.
Mišiose, kurios laikomos už jų
steigėjos Motinos Marijos
Kaupaitės paskelbimą palai
mintąja. Mišios bus šešta
dienį, rugpjūčio 2 d. 9:30 vai.
ryto Motiniškame name. Šv.
Mišias atnašaus kun. Raymond Devereaux, Visų Šven
tų/Švento Antano parapijos
klebonas.
Vertingų dovanų „Drau
go" vasaros šventės laimi
kiams dovanojo: Algis Da
mijonaitis, Albinas ir Aldona
Karaliūnai, Ona Sebastijonas,
Ann Mane Juraitis, Vera
Paukštis, Nijolė Dirvinskytė ir
Daiva Mockaitienė. Jūsų do
vana — „Draugui" parama.
Ačiū:
Filisterių Skautų s-gos
Čikagos skyriaus vasaros
gegužinė šeštadienį, rugpjūčio
2 d., vyks skautininkų Alfon
so. Jolandos, Vilijos ir Svajonės
Kerelių vasarvietės ežero pak
rantėje. Michiana Shores, MI.
Visi FSS nariai ir jų šeimos —
kviečiami ir laukiami.
Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos organizacijų at
stovai kviečiami pirmadienį,
rugpjūčio 4 d.. 6:30 v.v. atvyk
ti į kleboniją pasitarimui ir
pasirinkimui datų parapijos
1997-98 metų kalendoriuje.
Irena Miecevičienė, žymi
gintaro mozaikos paveikslų
kūrėja. „Draugui" dovanojo
vieną savo nuostabiųjų kūri
nių. Nuoširdi padėka ir lin
kėjimai, kad kūrybiniai polė
kiai skatintų naujiems dar
bams.
Baleto vasaros stovykla
vaikams nuo 3 iki 15 metų,
rugpjūčio 4—15 d. vyks Balzeko lietuvių kultūros muzie
juje. Čikagoje, 6500 So Pulaski Ave. Informacijai tel. 630986-8613.
Šeši policininkai prižiūrės
automobilių judėjimą ir jų
pastatymo tvarką sekmadienį,
rugpjūčio 3 d., ruošiamoje
„Draugo" vasaros šventėje.

„Draugas" rengia links
mą vasaros švente! Kviečia
atvykti visus iš arti ir toli: pa
sivaišinsite,
pasižmonėsite,
laimėsite dovanų ir paremsite
dienraščio leidimą. Švente
vyks rugpjūčio 3 d., sekmadie
nį, t. marijonų vienuolyno
pavėsingame sode, prie dien
raščio patalpų.
Lauksime
visų!
Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", liepos 30
d., trečiadienį, 2 vai. p.p. bus
dainų popietė su muz. Faustu
Strolia. Skambės dainos, veiks
laimės „šulinys" ir kiti įvai
rumai. Atvyks ir LTV — lietu
vių televizija su vadovu reži
sierium A. Reneckiu. Bus ir
bendri pietus, kaip „Sek
lyčioje" įprasta, pabendravi
mas vėsioje ir jaukioje aplin
koj. Visi maloniai kviečiami ir
laukiami. Nepraleiskite pro
gos — atvykite!
„Seklyčioje" kraujo spaudi
mas matuojamas kiekvieną
savaitę — ketvirtadienį nuo 3
iki 5 vai. p.p. Šį patarnavimą
nemokamai atlieka gail. sesuo
Sofija Plenienė. Kviečiame vi
sus šiuo patarnavimu pasi
naudoti.
„Draugo" administracijo
je galima įsigyti įdomią vaiz
dajuostę su Skersnemunės,
Veliuonos, Raudonės, Jurbar
ko apylinkių vietovaizdžiais.
Vaizdajuostė visai nauja, ge
rai pagaminta, tinka ir pa
tiems, ypač iš tų vietovių kilu
siems, pasigrožėti ir kitiems
parodyti. Kaina tik 20 dol., —
tai daug pigiau, negu kelionė į
Lietuvą patiems savo akimis
tas vietoves pamatyti.

J o e Kulys pasirūpino,
kad „Draugo" vasaros šventėn
atsilankiusieji galėtų pasitik
rinti kraujo spaudimą, kraujo
cukringumą, gauti informaciją
apie vėžio ligas. Šiose pastan
gose patarnaus Mercy ir Cook
County ligoninių medicinos
personalo tarnautojai.

IŠ ARTI IR TOLI
LIETUVOS
KATALIKIŠKASIS
JAUNIMAS KVIEČIA
l STOVYKLĄ!

Artėja krikščionybės 2000
metų jubiliejus. Popiežius Jo
nas Paulius II ragina visus
krikščionis pasirengti šiai su
kakčiai. 1997 metai — tai
Kristaus metai.
Lietuvos katalikiškasis jau
nimas, Šventojo Tėvo kvieti
mu, rugpjūčio 1-3 dienomis
Kalvarijose ir Trakuose rengia
stovyklą. Joje dalyvaus Vil
niaus ir Kauno vyskupai, jau
nimas iš visos Lietuvos, krikš
čioniškos muzikos grupės.
Stovyklos metu numatomi
renginiai: penktadienį — re
gistracija, stovyklos atidary
mas, Kryžiaus kelias į Kalva
rijas, kur bus aukojamos šv.
Mišios, vakare — vakaronė.
Šeštadienį : šv. Mišios Aušros
Vartuose, Vilniuje; piligriminė
kelionė į Trakus, pamaldos
Trakuose. Sekmadienį: šv. Mi
šios Trakuose, stovykos užda
rymas.
Smulkesnė informacįja tei
kiama tel.: (8-22) 69-74-69, (822) 69-77-79 Vilniuje; adresas:
Kalvarijų 225, 2021 Vilnius.
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KAI PASAULIAI SUSIPINA
TOBUUNIMUISI
Aldona, Almenas L., Mazurkiewicz Irena, Baltrušaitis G.,
Liepos 16 d., trečiadienis, Taigi, keliauja visi ir visur —
Rugpjūčio 3-10 d. lituanisti
Tomkus Milda, Jurgelevičius
nių mokyklų mokytojai atvyk „Seklyčioje" buvo tikra šventė užsuka ir į pragarą. Pragaro
sta į Dainavą pasitobulinimui. — atgaiva ir sielai, ir akims, salės pilnos katilų, kuriuos
Daivos subtilus kankliavi
Jau keleri metai studijų sa nes klausėmės N'ijolės Gra- saugoja velniūkščiai ir ban
vaitėje vyrauja naujovišku žulienės ir Algimanto Kezio dantį iš verdančios smalos mas buvo lyg palyda eilėraščių
nusidėjėlį
— žodžiams. Aldona su giliu įsi
mas: daugiau laiko skiriama knygos „Susipynę pasauliai" išsiruopšti
įstumia atgal į katilą. Visus jautimu kalbėjo apie „Tylą" ir
apvalaus stalo diskusijoms, pristatymo.
Mūsų mieloji globėja Ele- nustebina, kad vienoj salėj deklamavo 'eilėraščius „Neiš
aptarimams mokyklų aktua
lijų, problemų ir rūpesčių. nutė Sirutienė beveik su nesimato jokių raguotų sargy tarti žodžiai" ir „Laukimas".
Studijų savaitėje dalyvaujan sirūpino kaip čia mes, pensi binių. Tuščia, tik smala kati Gitara pritardamas Arūnas
Turistai padainavo dainą .Ištirpsta
tys ne mokytojai, bet besido ninkai, reaguosim į poeziją, luos burbuliuoja.
mintys lietuvišku švietimu, bet atsiminė savo mamos nustebę pasiteiravo kas čia sniegas".
bus įtraukti į apskrito stalo žodžius: „Skaityk poeziją, nes darosi. Jiems buvo paaiškinta,
Po pertraukos, ragavom rau
diskusijas, kad galėtų savo pa tai angelų muzika". Ne visi kad šituose katiluose verda doną vyną (prieš tokį ir dr.
tirtį panaudoti lituanistinių gali ją girdėti, bet kas girdi — lietuviai ir jų saugoti nereikia, Adomavičius smarkiai nega
labai laimingi".
nes jie patys į katilą atgal lėtų šiauštis) ir šnekėjomės
mokyklų reikaluose.
Knygos „Susipynę pasauliai" įsitraukia kiekvieną bandantį apie žavias nuotraukas ir eilė
Šiais metais, švenčiant Pir sutiktuvės čikagiečiams jau pasprukti savo tautietį...
raščius Nijolės ir Algimanto
mosios lietuviškos knygos su buvo surengtos Jaunimo cent
knygoj, prasidėjo antroji prog
Daug
neapykantos
kyla
tarp
kaktį, pedagogas Jonas Kava re ir tame renginyje dalyvavo
ramos dalis. Ją pradėjo Daiva
mūsų,
kai
pasirašoma
spaudoj
liūnas paskaitų ciklą pradės Čikagos lietuvių kultūros klu
kanklių muzika. Aldona de
anonimais
arba
inicialais.
tema „Mažvydo 450 m. sukak bas „Baltija" (susikūręs J. cen
klamavo eilėraščius „Ašaroj"
tis", o vakarinių programų va tre ir tėvo A. Saulaičio, SJ, pa Prieš ką nors rašant reikia ge ir „Papuošalai", kuris skamba
Juozas, Gvidas D., Girdauskas
dovė Živilė Šilgalienė tęs temą laimintas). Mielieji baltijie- rai pagalvoti ar rašom tiesą.
taip:
Z., Pleškys Dovydas, Apana
1986
m.
„L.l."
premija
teko
vakarinėje programoje.
„Paskutinis tavo
čiai: Aldona Jurkutė, Daiva už „Pamokslą pamokslinin
vičius R., Pažemėnas Mirga,
Vilniaus Pedagoginio uni Kimtytė ir Arūnas Augustaitis kams". Rašytoja gailisi pa
palytėjimas: Stanevičius Vytas, Pauliukoversiteto dėstytojas dr. Jonas labai gražiai pravedė prog mokslininkų, nes klausytojai
nis Marija, Televičius F., Stri
marmure apyrankė.
Dautaras, dabar Lituanistikos ramą ir pas mus „Seklyčioje".
maitis Ray, Valaitienė J.
Paskutiniai tavo žodžiai:
labai mišri publika ir vieną
tyrimų centre renkantis me
dygūs auskarai.
Renginį pradėjo Daiva Kim pamokslą pritaikyti visiems
džiagą apie Domą Veličką, tytė kanklėmis paskambinda (vyrams, moterims, suaugu
Paskutinis tavo žvilgsnis:
Esame nuoširdžiai dėkingi
klausytojams pateiks D. V. pe ma nuostabiai gražų kūrinį. siems
sielvarto smeigtukas.
u i paramą!
ir
vaikams)
—
dagogines mintis.
Paskutinė tavo dovana:
Po to Aldona Jurkutė kalbėjo neįmanoma
ašarų vėrinys".
apie
laiką,
kad
laikas
—
vagis
Tėvas
Vaišnys
siūlė
Nijolei
Į 31-ąją mokytojų studijų sa
Kas iš mūsų nėra vėrinio
SKELBIMAI
vaitę iš Los Angeles atvyksta ir gyvenam tik vieną kartą, ir Gražulienei nepaskęsti gra
dėvėjusi
ar dėvėjęs (ir nebū
į
tą
savo
trumpą
gyvenimą,
žioje poezijos muzikoje, bet
pedagogė Dalilė Polikaitienė,
kuri supažindins mokytojus žvelgiant amžinybės šviesoj, rašyti ir prozą, nes poeziją ne tinai ant kaklo? EJV).
x Pamaldos su šv. Mišių
Algimantas Kezys savo kal auka rugpjūčio 2 d., šešta
su naujai parengta knyga mo jis pasidaro labai savitas ir visi supranta.
Aldona Jurkutė papasakojo bą pradėjo apie „žodį", nes dienį 4 vai. p.p. Tėvų Jėzuitų
kytojams, dirbantiems su pra nepakartojamas.
Aldona pakvietė „Laiškų lie apie poezijos ciklus (jų yra „Pradžioje buvo žodis" (ir nuo koplyčioje. Atsineškime po gė
dinukais, pradedančiais moky
tis lietuviškai. Čikagos ir Le- tuviams" redaktorių tėvą Juo aštuonetas „Susipynusių pa to viskas prasidėjo). Algi man - lę Švč. Motinai Marijai. Židi
monto lituanistinių mokyklų zą Vaišnį, SJ, papasakoti apie saulių" knygoje) ir paskaitė tas pasakojo kaip smagu dirb nys
mokytojai turėjo progą išgirsti Nijolę Gražulienę, kuri reiš eilėraštį „Nuo pikto" ir pak ti su Nijole. Dirbo atskirai ta
(sk)
ir aktyviai dalyvauti knygos kiasi ne tik poezijoj, bet ir pro vietė Nijolę Gražulienę tarti pačia kryptim, bet kitu bėgiu.
Knyga „Susipynę pasauliai" x TRANSPAK
praneša:
aptarime LB Švietimo tarybos zoje, yra laimėjusi net ketu žodį.
Autorė papasakojo kaip jai yra vienas kūrinys, paruoštas „Lietuvos pučiamųjų orkestras
surengtoje mokytojų darbo rias „Laiškų lietuviams" pre
džiugu pristatyti knygą ir dviejų autorių. Sakė, kad Ni Trimitas', minint 40-metį, ga
konferencijoje, Lemonte. Pre mijas.
1975 m. premiją Nijolei skir kaip ją žavi A. Kezio fotogra jolė yra jautri ir kenčia daug. vo dar vieną tarptautinį įver
legentė praktiškai praves ke
lias pamokas, panaudodama ta už rašinį „Tėvų džiaugs fijų poetiškumas. Jie su Algi Nerašo ko nors juokingo. Mo tinimą. Prancūzijos San Kandaug įvairių mokymo priemo mas". Jame aprašo kaip moti mantu esą iš skirtingų, pasau teriškumas pasireiškia liūde teno mieste vykusioje pučia
nių ir užsiėmimų. Iki šiol yra na, pasilikusi viena su duk lių, bet atskirai keliaudami siu net ir nuotraukose (kas mųjų orkestrų šventėje dau
paruoštos 7 temos ir išsiun ryte namuose, stebi ką ta jos priėjo prie to paties tikslo — aiškiai pastebima šios knygos giatūkstantinė auditorija ir
tinėtos lituanistinėms mokyk atžalėlė veikia, ką kalba, kaip knygos. Tikrai, ta knyga yra žavingose iliustracijose). N. vertinimo komisija Trimitą'
žaidžia. Vėliau, grįžusiam iš dvibalsis pasaulis. Ir kaip tei Gražulienės liūdesys tikras, pripažino geriausiu iš 57 įvai
loms.
darbo vyrui pasakoja apie singi žodžiai eilėrašty „Neapy išgyventas ir išgertas iki pat rių pasaulio šalių orkestrų,
Mokytojų studijų savaitę praėjusią dieną. Kiek daug kantos dulkė".
likimo taurės dugno. Todėl dalyvavusių šventėje". Pini
aplankys „Dirvos" redakto šviesos šitam pasakojime,
„Pasak Lucian de Crescemo, kartu su ja galime kartoti gai, siuntiniai ir komerci
„Alzheimerio" posmą:
nė* siuntos \ Lietuvą. Maisto
rius, pedagogas dr. Jonas Ja kiek džiaugsmo! Rašinio min
esam viensparniai angelai
„Laikrodis
ir
ai
randame,
siuntiniai. TRANSPAK, 4646
ir skrist teįstengsime tik
saitis ir pasidalins miniomis tis: šeimos, vengdamos vaikų,
nes
pamiršėlis
režisierius
W. 63 S U Chicago, IL
praranda
daug
laimės.
apie Lietuvos mokyklas.
apsikabinę.
taip
ilgai
tęsia
seansą
60629. Tel. 773-838-1060.
Prisiartink, nepažįstamas
1976 m. „Laiškų lietuviams"
1993 m. Lietuvoje rašyt. Ka
ir
draudžia
iimušti
(sk)
broli, sese — neišsiskirkime
zys Almenas pradėjo leisti jau premija skiriama už rašinį
nepasiguodę".
valandai
nimui skirtų istorinių apy „Kokį norėčiau turėt vyrą?" J
x Dr. Jonas ir Janina
Rašytoja sakė, kad savo pir
tavo ir mano poilsio
sakų seriją Skomanto vardu. tą klausimą daug nedvejojant
Jau išleistos 8 knygos. Auto atsakoma, kad: tik daktarą mąjį eilėraštį parašiusi boda
valandai Šalnai, Portage WI, ir dr. Sivaramaprasad
Tumala,
rius K A. atvyksta į studijų arba inžinierių. Tokio žento ma dešimties metų. Tėvui Jo
motule, motulėle, mano*
Esam dėkingi jSusipynusių Burr Ridge DL, kiekvienas at
savaitę ir supažindins mokyto dukrai viliasi ir tėveliai... nui Kubiliui, SJ, rašytam
Svarbu, kad dukters išrink laiške aiškinusi, kad imsianti pasaulių" autoriams už tokią siuntė po $150 — tai jų globo
jus su knygų tematika.
tasis būtų „su aukštuoju". Ir rašyti būdama pensininkė, su
jamų našlaičių metinis mokes
Mokytojų studijų savaitėje kiek įvyko nelaimingų vedybų laukusi 80-ties. Tėvas Kubi „kitokią" knygą; knygą pilną
labai gilių minčių. Ačiū Aldo tis pagalbai kitiems metams.
pasidalins savo patirtimi pas- pagal tuos „standartus" į lius liepęs taip ilgai nelaukti.
nai Jurkutei už eilėraščių me Dėkojame! „Lietuvos Našlai
kaitininkės: Vita Aukštuo- marčias išėjus, ir kiek mer
Padeklamavo
du
eilėraščius:
nišką skaitymą, Daivai Kim- čių globos" komitetas, 2711
lienė, PhD. doktorantė Jūratė ginų nesukūrė šeinių, nes
„Malda"
ir
„Užmūryta".
„Mal
tytei už žavią kanklių muziką W. 71 St., Chicago, EL
Stirbienė, pedag. Nijolė Gierš- tėvai nusprendė, kad dukters
doje"
sakoma:
ir Arūnui Augustaičiui gitara 60629.
tikienė, Rima Kašubaitė-Bin- išsirinktasis „per prastas".
„Kaštanams
iškėlus
(sk)
palydėtas dainas „Ištirpęs
der, Apolinaras Bagdonas,
sniegas",
„Sugrįžk"
>
»
"
autorinę
1978
m.
„L.l."
premija
pas
žieduotas
rankas
Rūta Mikulionienė ir kt.
dainą „Rudeninė rasa". Ačiū
kirta už rašinį „Apykantos
pavasario maldai, išaiškėjo:
Pavėlavę atsiųsti registraci link". Tema apie neapykantą.
nepalaiminti, kurie atleidžia visiems menininkams už mū
jos lapus, dar gali kreiptis į Atseit, kalbama apie turizmą
sų, „senjorų",
kasdienybės
pirmąją draugystės
LB Švietimo tarybos pirm. Re (ta pačia proga dėkoju tėvui J.
praskaidrinimą tokia miela,
apgavystę,
giną Kucienę tel. 708-301- Vaišniui, SJ, ir A. Lauraičiui
gaivinančia popiete.
pasitikėdami rudens aukse
6410.
už „Laiškų lietuviams" neuž
įpintais atsiprašymais
Emilija J- Valantinienė
Regina Kučienė mirštamas keliones" EJV).
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