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Pirmas uždavinys po atostogų —
pakeisti prezidento rinkimų
tvarką

Pasaulio

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter, BNS, INTERFAX, ITAR-TASS, BelaPAN, RlA žinių
agentūrų pranešimais.

Jeruzalė. Jordanijos karalius Hussein trečiadienį, praėjus
savaitei po dviejų arabų savižudžių susisprogdinimo Jeruzalės
žydų turgavietėje, nusiuntė savo brolį į Izraelį susitikti su mi
nistru pirmininku Benjamin Netanyahu ir aptarti Izraelio bei
palestiniečių susitaikymo galimybes. Princas Hassan susitiko
su B. Netanyahu netrukus po sraigtasparnio nusileidimo Jeru
zalėje Jį lydėjo Jordanijos ministras pirmininkas Abdul-Salam
atostogų.
dentus rėmėjų parašų rinkimo
al-Mąjali. Izraelio pareigūnai, oficialiai komentuodami susiti
VRK pirmininkas Zenonas tvarkos pakeitimas. Pagal dakimą, nežadėjo nieko, išskyrus žydų valstybės reikalavimą,
Vaigauskas sakė, kad 1993 m. b a r g a i į o j a n t , įstatymą, norinkad palestiniečių prezidentas Yasser Arafat imtųsi efektyvių
patvirtinta prezidento rin- ^ dalyvauti prezidento rin
priemonių prieš musulmonų teroristus.
kimų tvarka nuo tada nebuvo kį m u ose asmenys 20,000 paVašingtonas. Nepaisant naujų garantijų, kurias pateikė pa
iš esmės patikrinta, o rinkimų r a š ų p r a Q e d a rinkti tada, kai
lestiniečių prezidentas Yasser Arafat, JAV administracija tvir
praktika atskleidė kai kuriuos j ų pareiškimus kelti kanditina, kad Izraelio saugumui būtinos didesnės palestiniečių pas
trūkumus.
datūrą oficialiai užregistruoja
tangos kovoje su terorizmu. Jungtinės Valstijos nori, kad būtų
Z. Vaigauskas pabrėžė, kad VRK
atnaujintas Vidurio Rytų taikos procesas. Šį savaitgalį ten
komisya tuoj pat atsisakys
vaigauskas pažymėjo,
vyks JAV tarpininkas Denni Ross, kuris susitiks su Y. Arafat,
e
ie
i&
Izraelio premjeru Benjamin Netanyahu ir, galbūt, kitais regio
Z°J XT' T
L^nt ^ kandidatai įregistruojami
šinsis politikai ir įtars darant n e i ^ u > t o d e l v i e m e m s JU ne
no vadovais.
keitimus konkrečiai kūno ^ d a u ^ a u > ^
^ _ mažiau
Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin pareiškė, kad tai
nors kandidato X prezuientus l a i k o p a r a š ų rinkimui V RK
kinamosios komisijos patobulintas Sąžinės laisvės ir religinių
n a u ai
norėtų, kad būtų nustatyta
bendruomenių įstatymas gali būti priimtas. „Bus sudaryta tai
Rinkimus organizuojančių viena data parašų rinkimo
kinamoji komisija, į kurią įeis Bažnyčios, Valstybės Dūmos,
specialistų manymu, pirmiau.
džiaį
visiems
kandida
prezidento
ir vyriausybės atstovai", pranešė prezidentas, tre
šiai reikėtų pratęsti pertrauką
tams.
čiadienį
atsakydamas
į žurnalistų klausimus. „Ši komisija iš
tarp pirmojo ir antrojo prezi
nagrinės
visas
įstatymo
nuostatas ir išbrauks visa tai, kas
dento rinkimų rato. Pirmasis
Seimas darbą pradės rugsėjo
prieštarauja
Konstitucijai.
Po to įstatymui reikia duoti kelią į
ši kartą numatytas gruodžio 10 d. Norinčiųjų kandidatais į
gyvenimą",
pareiškė
B.
Jelcin.
21-ąją, ir jame daugiausiai prezidentus tapti registraciją
balsų laimėjusių dviejų kandi- VRK pradės spalio 2 dieną,
La Paz, Bolivia. Naujasis Bolivia parlamentas valstybės
datų lemiama kova įvyks sauJ a u dabar norą dalyvauti
prezidentu antradienį išrinko buvusį diktatorių, atsargos gene
sio 4 dieną.
Lietuvos prezidento rinkirolą Hugo Banzer. 71 metų H. Banzer, dabar pripažintas de
Ši pertrauka — kalėdinių ir muose pareiškusiųjų skaičius Eltos nuotr Pirmą kartą Katalikų ,r Stačiatikių Bnžnynu istorijoje Maskvos ir visos Rusijos patriarchas Aleksij mokratas, dešiniosios nacionaldemokratų partijos narys, prezi
naujametinių švenčių laikas, artėja prie dešimties.
dento pareigas vykdys iki 2002-ųjų. H. Banzerio rinkimų prog
II ir Vilniaus arkivyskupas Audrys Juoz.is Barkis liepo- 2>i d. drauge palaimino tikinčiuosius iš Aušros vartų
ramoje buvo numatyta „nugalėti skurdą", pagerinti sveikatos
koplyčios, šventoves, kuri, pasak arkiv ^ .J Bačkio, nuo amžių yra ypatingo susitikimo su Dievo Motina ir visų
žmonių vienybės simboliu. Ta dieną ji tapo dviejų Bažnyčių santarvės ir tarpusavio pagarbos pareiškimo vieta.
apsaugą bei švietimą indėnų daugumai ir įgyvendinti buvusio
prezidento Gonzal Sanches de Lozada pradėtas reformas.
Rusijos patriarchas
Madridas. „Ispanijos komisija" tikrins Ispanijos saugumo
nepamiršta
bylas. Komisija buvo įkurta vyriausybės sprendimu liepos 11
Vilnius, rugpjūčio 6 d. šios iniciatyvos kviečiamos vid., po to, kai gegužės mėn. JAV išplatintame pareiškime Ispa
(Eha) —Vilniuje atkurtas Lie- sos partijos, „durys neuždaryaplankytos
Vilnius, rugpjūčio 6 d. miems mokesčių įsipareigoji
nija buvo apkaltinta, kad po II pasaulinio karo valstybės ban
tuvos politinių partijų „apsk- tos". Jis priminė, kad toks poLietuvos
kuose laikė apie 30 milijonų JAV dolerių vertės nacių prisi
ritasis stalas", pranešė Demo- litinių partijų apskritasis sta- (BNS) — Rusijos mokesčių mams padengti. Pasak prane
grobto aukso. Kaip teigė šios komisijos pirmininkas Enriąue
kratų partijos pirmininkas, las gana sėkmingai gyvavo policija antradienį pranešė šimo, vienam iš Sankt Peter
Vilnius,
rugpjūčio
6
d.
Seimo narys Saulius Pečeliū- 1989-1990 metais. Atkurti jį Sankt Peterburge areštavusi burgo bankų, kurio kopiją ga (BNS) — Maskvos ir visos Ru Mugica, tikimasi, jog saugumo archyvuose yra svarbiausi do
nas.
paskatino, pasak S. Pečeliūno, keturių Lietuvos komercinių vo BNS, mokesčių policija sijos patriarchas Aleksij II kumentai apie diktatoriaus Franko valdytos Ispanijos ir nacių
Šio forumo tikslas, pasak „nesusikalbėjimas tarp politi- bankų korespondentines sąs areštavo bankų sąskaitas už tikisi, kad praėjęs jo vizitas Vokietijos santykius.
kaitas.
apyvartos mokesčių nemokė
jo, išsiaiškinti įvairių partijų nių partijų, o tai ypač išryšpasitarnaus Lietuvos ir Rusi
Zagrebas. Prezidentas Franjo Tudjman, atstatęs Kroatiją
jimą.
Tarp
liepos
31
dieną
areš
nuostatas aktualiais politikos, kėja įvairių rinkimų kampanijos tautų suartinimui, rašoma iš griuvėsių po Jugoslavijos karo, antradienį prisiekė antrai 5
tuotų Baltijos valstybių bankų
Lietuvos bankų, kurių trečiadienį atsiųstame Rusijos
ekonomikos klausimais, ieško- jų metu".
sąskaitų yra „Snoro", „Šiaulių sąskaitos areštuotos, atstovai Stačiatikių Bažnyčios vadovo metų kadencijai, per kurią jis bandys įgyvendinti Kroatijos
ti sutarimo ir bendrų veikimo '
banko", „Tauro" ir „Lietuvos teigia, kad šis veiksmas ne laiške Lietuvos Seimo pirmi siekį galutinai įsijungti į Vakarų Europą. Diplomatai teigia,
būdų, kelti politinę kultūrą ir
Lietuva sustabdė
verslo" korespondentinės sąs turės jokios įtakos bankų ninkui Vytautui Landsbergiui, jog norėdamas tai padaryti, Tudjman turės pereiti nuo žodžių
prie veiksmų. Vakarai reikalauja, jog Tudjman išduotų karo
supratimą tarp partijų.
ryšius SU Bosnijos
kaitos Sankt Peterburgo ban klientams.
pranešėjo
atstovė
spaudai.
nusikaltėlius Bosnijos kroatus, leistų serbų pabėgėliams grįžti
S. Pečeliūno teigimu, pir,
_ . .
kuose.
Lietuvos bankas į šią situa
Trijų dienų vizito į Lietuvą namo ir panaikintų valstybinės spaudos suvaržymą.
Taip pat areštuotos kelioli ciją ruošiasi reaguoti tik tuo
mąjame šio „apskritojo stalo"
ambasadoriais
Aleksij II buvo atvykęs liepos
Bukareštas. Europos Sąjungos atstovai bei čigonų vadovai
kos
Estijos ir Latvijos bankų atveju, jei paaiškėtų, kad
posėdyje dalyvavo Demokratų
Vilnius, rugpjūčio 6 d.
pabaigoje. „Meldžiuosi už pa paragino Rumuniją imtis veiksmų prieš čigonų diskriminaciją
korespondentinės
sąskaitos.
įšaldytos
didesnės
Lietuvos
partijos, Lietuvių tautininkų, (BNS) — Lietuvos Užsienio
laimintą Lietuvos žemę ir jos ir smurtą prieš juos, ES vertinamus kaip vieną iš pagrindinių
Sąskaitos areštuotos gali- bankų lėšos.
Politinių kalinių ir tremtinių reikalų ministerija nutarė sutautą, kuriai tesuteikia Die kliūčių narystei ES, nes nepaisant teigiamų poslinkių, čigonų
sąjungų, Politinių kalinių par- stabdyti ryšius su Bosnijos ir
vas taiką, gerovę ir sėkmę vi padėtis vis dar yra Rumunijos silpnoji vieta.
tijos ir Lietuvių nacionalinės Hercegovinos ambasadoriais,
same kame", rašoma Aleksij II
Berlynas. Vokietijos žydų bendruomenės vadovai pasiūlė
partijos „Jaunoji Lietuva" ats- Tačiau šis žingsnis nereiškia
laiške.
valstybiniams bankams prisipažinti dėl buvusių visų sandėrių
tovai.
diplomatinių santykių su BosPadėkojęs už V. Landsbergio su naciais. Vokietijos žydų centrinės tarybos vadovas Michel
Vilnius, rugpjūčio 6 d. kas priminė, kad premjeras
Pasak Demokratų partijos n į j a ir Hercegovina nutraukinedelsdamas atleido žurna dalyvavimą šv. Mišiose Šven Friedman laikraščiui „Berliner Zeitung" sakė, jog tokios pačios
(BNS)
—
Seimo
Sveikatos
rei
pirmininko, prisijungti prie m 0 ir nėra taikomas kitiems
listę sumušusią sveikatos ap tos Dvasios vienuolyno So
.
šios valstybės diplomatinių kalų komiteto pirmininkas saugos viceministre Danutę bore, Rusijos patriarchas pa moralinės nuostatos kaip ir Šveicarijos bankams taikomos ir
ES inve8tUOS \
misijų pareigūnams, pažymi- Antanas Matulas pripažįsta, Ručinskienę, ners ministras J. linkėjo Seimo pirmininkui Vokietijos bankams, teigdamas, jog Vokietijos bankai turi im
kad sveikatos apsaugos minis
veiksmų išpirkti šią moralinę naštą. Friedman kritikavo,
Lietuvos žemės ūką ™ ***$£? isP3;tintame tras Juozas Galdikas neišven Galdikas neskubėjo pripažinti sveikatos, laimės ir geros klo tis
Šveicarijos
bankus tylėjus nedovanotinai ilgai ir teigė, jog da
ties įvairiapusėje jo veikloje.
^
Lietuvos URM pareiškime.
gė klaidų, bet giria jo veik pareigūnę buvus neteisią.
bar Šveicarijos bankai bando grąžinti pinigus tik dėl pa
Ryšius su Bosnijos ambasa- lumą. „Ministras tikrai ne
didėjusio išorės spaudimo.
Vilnius, rugpjūčio 4 d. doriais Lietuvos URM nutarė standartinis, tačiau jis labai
Stambulas. Turkijos karo lėktuvai trečiadienį bombardavo
(BNS) — Europos Sąjunga sustabdyti, atsižvelgdama į darbštus ir aktyvus žmogus",
ir
sunaikino penkias kurdų sukilėlių stovyklas šiauriniame
numačiusi skirti pusantro mi- tarptautinės bendrijos vyriau- spaudos konferencijoje trečia
Irake,
pranešė valstybinė Anatolijos naujienų agentūra. Tūks
lijono ekiu Lietuvos žemės siojo atstovo Bosnijai Carlos dienį sakė Seimo narys.
tančiai
Turkijos karių gegužės mėnesį pradėjo operaciją šiau
ūkio reformai.
Westendorp
rekomendacijas
Jis pagyrė ministrą J. Gal
Vašingtonas, rugpjūčio 6 kusiame dviejų valandų prezi rės Irane, kuria siekiama sunaikinti Kurdistano darbininkų
ES žemės ūkio ir kaimo rei- bei JAV ir Europos Sąjungos diką, kad pastarasis išgujo iš
partijos dalinius, radusius prieglobstį kaimyninėje valstybėje ir
kalų įgaliotinis Franz Fischler valstybių sprendimus,
ministerijos protekcijas. „Ta d. (AP-BNS) — Baltieji Rūmai dento susitikime su Juodųjų
spaudos konferencijoje pirmaVakarų valstybės priėmė čiau kai kur jis lazdą ir per šiuo metu atsisakė valstybinio Vadovų Forumu, grupe, kuri iš ten rengiančius išpuolius į pietryčių Turkiją.
atsiprašymo už vergiją idėjos, vienija juodųjų organizacijų
dienį sakė, kad pinigai bus tokį sprendimą, kai Bosnijos lenkė", mano A. Matulas.
Sarajevas. Bosnijos vyriausybė nesugebėjo priimti pagrindi
vadovus.
Grupės
prezidentas
nes
JAV
prezidentas
Bill
Clinskirti per PHARE programą, vadovai nesugebėjo iki tarpnių
įstatymų iki Vakarų sąjungininkų gegužės mėnesį nustaty
Pasak jo, yra labai sudė
30 proc. jų turės būti panau- tautiniuose įsipareigojimuose tinga pakliūti pas patį mi ton nelaiko šio pasiūlymo tin tėvas Joseph Lowery pareiškė, to termino ir dabar gali sulaukti tarptautinės bendrijos baus
dota kaimo reikalų specialistų nustatytos rugpjūčio 1-osios nistrą, jis nesikonsultuoja su kamu pirmam žingsniui į jo kad jos nedomina diskusija mės. Padalintoje valstybėje musulmonams, serbams ir kroa
kvalifikacijos kėlimui, o 70 susitarti dėl šios valstybės specialistais, pasirašinėdamas valstybinį rasiu dialogą.
dėl atsiprašymo.
tams atstovaujanti vyriausybė Daytono taikos susitarimuose
proc. — investicyoms į žemės ambasadorių skyrimo.
Pasak
Baltųjų
Rūmų
atsto
Tačiau
atskiri
nariai
teigė
pažadėjo priimti pasų, pilietybės ir diplomatinių atstovų įsta
įsakymus. Seimo komiteto pir
Okį.
vo
Mike
McCurry,
netrukus
tymus, tačiau nė dėl vieno iš jų dar nesusitarta.
aiškiai
parodę
B.
Clinton,
jog
mininko manymu, viena di
F. Fischler informavo, kad * Socialinės apsaugos ir džiausių J. Galdiko klaidų yra po liepos 14 dieną pasakytos jie neatmetė atsiprašymo gali
J. H. Franklin antradienį
,Aš manau, dabar aš turiu
nuo 2000-ųjų kiekvienos į ES darbo ministerijos specialistų ta, kad jis nesugebėjo užmegz kalbos rasių t<ma B. Clinton mybės, ypač jei po atsiprašy
siekiančios įstoti valstybės apskaičiavimu, šiemet šil- ti normalių santykių su spau nusprendė, jog jo nedomina at mo seks dar konkretesni veik pažiūrėti, ką jie pasakys apie atostogavo, todėl jo nuomonė
žemės ūkiui bus skiriama dvi- dymo sezono metu iš valstybės da. J)ėl to jam dabar tenka siprašymas, nors dar prieš smai, tarp kurių — ir kompen atsiprašymo idėją ir kitus su dėl Baltųjų Rūmų sprendimo
gubai tiek, kaip dabar lėšų. paramos prašys kas ketvirtas kritikos gal ir daugiau nei kalbą interviu jis žadėjęs ap sacijų galimybė.
sijusius klausimus", teigė JAV dar negauta.
Jas numatyta skirti maisto gyventojas, arba apie 25 proc., reikėtų", sakė A. Matulas.
svarstyti idėją.
Pirmadienio interviu juoda prezidentas.
produktų kokybės didinimui, kompensacijoms kas mėnesį
KALENDORIUS
Atsiprašymas
„nėra
taškas,
odžių
televizijos
kanalui
Savo pirmame susirinkime
perdirbimo pramonės stiprini- reikės skirti po 32 mln. Lt. Jis nemano, kad premjeras nuo kurio jis renkasi pradėti ..Black Entertainment Televi- praėjusį mėnesį taryba nesu
Rugpjūčio 7 d.: Šv. Siks
mui.
Pernai buvo remiama 18 proc. G. Vagnorius nuolaidžiauja ir šį dialogą", sakė M. McCurry. sion". B. Clinton sakė. kad tarė, kiek daug dėmesio reikia
Šio tikslo, anot įgaliotinio, la- Šiuos skaičius pateikia „Lie- globoja sveikatos apsaugos „Aš spėju, kad artimiausiu perduos klausimą savo pata- skirti rasizmo ištakoms vergi tas, Šv. Kajetonas. Donatas,
bai padės siekti šių metų tuvos aidas" (08.06), perspaus- ministrą. Komiteto pirminin- metu prezidentas neparodys riamajai tarybai rasių klausi joje. J. H. Franklin tada sakė, Daumantas, Kantautas.
pradtioje Žemės ir miškų ūkio dindamas vyriausybės nuta- vimo mažas pajamas tu savo pastangų šiai temai".
Rugpjūčio 8 d.: Šv. Do
mais, kuriai pirmininkauja jog į tai reikia atsižvelgti dėl
ministerijoje parengta Lietu- rimą dėl Gyvenamųjų patalpų rinčioms šeimos tvarkos pa
Šis klausimas nebuvo na vergijos klausimų žinovas, is didelės vergijos įtakos rasiz mininkas. Kiriakas, Uogin
vos žemės ūkio įsijungimo į šildymo išlaidų ir išlaidų tvirtinimo.
tas, Lelija.
grinėjamas ir antradienį vy torikas John Hope Franklin.
mui.
ES rinką strategija.
karštam vandeniui kompensa-

Vilnius, rugpjūčio 6 d.
(BNS) — Vyriausioji rinkimų
komisija (VRK) siūlys prezidento rinkimų pataisas, kurias Seimo prašys svarstyti ir
priimti iš karto po vasaros

per kurį tėra kelios darbo dienos. Todėl Seimui bus siūloma
viena savaite prailginti laiko
tarpą tarp dviejų ratų.
Antroji VRK brandinama
pataisa — kandidatų į prezi-

Politinės partijos kviečiamos į
„apskrito stalo" diskusijas

Sankt Peterburge areštuotos
Lietuvos bankų sąskaitos

Sveikatos apsaugos ministras
kartais „perlenkia lazdą"

JAV prezidentas
kol kas neatsiprašys juodaodžių
už vergiją
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DETROITAS
Mažinant pašto išlakias, pakvitavimai ui gautas prenumeratas
niui.
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii
Šiuo
metu,
deja,
negausus
Rugpjūčio 2 d., į Elmore,
jo mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.
Ohio, golfo klubą atvažiavo 17 choras repetuoja J. Kačinsko
DRAUGO prenumerata yra -"•''Mr* ii anksto
metams
Vimetų 3mėn.
golfininkų iš Detroito ir 8 iš Švenčiausios Jėzaus širdies
JAV
$95.00
$55.00 $35.00
Clevelando dalyvauti meti garbei skirtas Mišias vyrų
Kanadoje ir kitur
_
(US.) $110.00
-$60.00 $40.00
niame Clevelando — Detroito chorui. Su naujuoju vargoninTik šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00 $30.00
tarpmiestinėse žaidynėse. Po ku A. Gasperoniu, malonaus
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$35.00
ketverių nesėkmingų metų, būdo asmeniu, vyksta darnus
Užsakant į Lietuvą:
ir
šiltas
bendradarbiavimas.
(Air cargo)
$100.00
$55.00
šiose žaidynėse Detroitas nu
Tik Šeštadienio laida
$55.00
galėjo Clevelandą 16 smūgių Naujai paruoštomis Mišiomis
Užsakant į užsienį
skirtumu 484 - 500. Rezulta šį rudenį planuojama pradėti
oro pairu
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00
tai išvedami iš šešių geriau 1997-98 metų bažnytinį se
siai sužaidusių abiejų miestų zoną.
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
golfininkų. Detroito geriausiai
Mišios yra santūraus bažny Dainavos metinėje šventėje laimėjimų stalą paruodė ir i aptarnavo Andrius Miliūnas. Viktoras Veselka. Birutė
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
sužaidė: Viktoras. Memenąs, tinio ir pasaulietiško stilių Veselkienė, Ada Lelienė ir Vacys Lelis.
N'uotr J o n o U r b o n o
• Admimstracųa duba kasdien nuo 8 JO iki 4 JO, šeštadieniais nedirba.
Jr, Ron Bovvalski, L. Kuli muzikos junginys. Siekiama
• Redakcija dirba kasdien nuo 8JO iki 4.-00, šeštadieniais nedirba.
tas Kulpa, buvusių kaimynų dėjo dirbti savo specialybėje
kauskas, Robertas Janukaitis, įvesti religinio dvasingumo ir
ATOSTOGAUJA
• Redakcija už skelbimu turinį neatsako. Skelbimu kainos atsiunčiamos,
vardu — Loretta Stukas, iš Ravenswood ligoninėje šiau
gavus prašymą, ka. nors skdbti.
Rimas Korsakas ir Vytas Pol- daugiau šilto meninio aspekto,
rinėje Čikagoje.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotu straipsnių
teraitis. Geriausiai sužaidė kas leistų dalyvius pajusti pa New Jersey.
Palm Beach LB apyl. pirm.
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopija..
Palm Beach lietuviai sveiki
Kun.
Vytautas
Pikturna
pa
Viktoras Memenąs, Jr. su 79 čią Mišių maldos prasmę: kan
Alicija Solienė su vyru dr. Sana
dr.
Andrėja
Zotovaitę
ir
lin
sakė jautrų pamokslą, o susi
smūgiais. Jis numušė toliau čią ir viltį.
ki jai sėkmės dirbant savo lium išvyko atostogų į Ka
Gastrolės Seattle metu, pa
siai, o taip pat ir arčiausiai
UNAS SIDRYS. M.D.
nadą. „Dainos" choro vadovė
Laiks nuo laiko J. Kačinsko rinkę sukalbėjo rožinį, sugie pasirinktoje specialybėje.
Akių ligos / Chirugija
prie vėliavėlės. Pereinamąją 3-sios viduriniam moterų, bal dojo „Marija, Marija".
Irena Manomaitienė išvyko į garsėjęs smuikininkas Vilhel
9630 S.Ridgeland Ave.
mas Čepinskis kvietė Seattle
taurę parsivežė detroitiečių sui ir vyrų chorui giedamos
Bostoną.
„Dainos"
choro
repe
Birželio 12 d. St. Paul of the
LIEPOS MĖN.
Chicago Ridge, IL 60415
„Kovo" golfininkai.
ticijos vėl prasidės spalio mėn. gyventoją, pianistę Jūratę AuŠventosios Dvasios garbei Mi Cross bažnyčioje kun. M. G.
PABENDRAVIMO
Tai. 708-636-6622
dėjaitienę, jam akompanuoti
viduryje.
šios atrodo, iš dalies pasiekia Tschudi aukojo šv. Mišias už
PIETŪS
4 H 9 W. 63rd St.
birželio
10
d.
koncerte.
Jie
DJV.
šį tikslą, sprendžiant bent iš velionę Albiną Tomkienę. Šv.
SVARBUS
Tat 773»736-7709
geri
pažįstami
iš
mokslo
dienų
Mišių metu giedojo „Dainos"
Mišių lankytojų reagavimo.
PARAPIJIEČIU
Liepos 8 d. pietus pradėjo
Lietuvoje, kur Jūratė Vilhel
ARAS ŽU6ŠA. Ub.
choras, vargonavo muz. Liu
J
K
SUSIRINKIMAS
Palm Beach LB vicepirm. SEATTLE, WA
mui
dažnai
akompanuodavo.
INORĖ
RUDAITIS, O J).
das Stukas.
Marius Sodonis, pakviesda
PALM BEACH, FL
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
Pasipuošusios
tautiniais
Albina
Tomkienė
buvo
palai
Rugpjūčio 3 d. įvyko Dievo
1020 E Ogoen Ava.. Suita 310
TRUMPAI APIE MUS
drabužiais, Ona ir Jessie
dota Memorial Gardens kapi mas Vincą Šalčiūną atlikti
NaparvSe. IL 60563
Apvaizdos parapijos parapi
pranešimą.
Viktorui ir Laurie Raišiams Johnson ir jų mamytė Irena
nių mauzoliejuje šalia savo
Tai. (630)527-0090
ATSISVEIKINOME
SU
jiečių susirinkimas, kurio me
3825 HigtUand Ava..
vyro. Draugų vardu atsisveiki Vincas Šalčiūnas labai gerai liepos 7 d. gimė dukrytė, Sofi Blekytė atstovavo lietuvių
ALBINA TOMKIENE
tu Tarybos pirmininkas Kas
Towsr1.SuKe3C
no Antanina Garmienė, kun. paruoštame pranešime pa ja Sigita. Širdingi sveikinimai bendruomenei mirusio Seattle
Oownsts Grova. IL 60515
tytis Giedraitis pranešė apie
teikė
trumpą
NATO
atsiradi
naujiems
tėveliams,
ir
pirmą
arkivyskupo Thomas Murphy
Tai (630)435-0120
Š.m. birželio 9 d., po trum Pikturna sukalbėjo maldas, o mo istoriją, iškėlė problemas syk seneliais tapusiems Vid
naujo klebeno ieškojimo eigą.
šermenyse, St. James kated
dalyviai
sugiedojo
„Lietuva
Išsiuntinėti laiškai Šiaurės pos ligos Jupiter ligoninėje brangi".
plečiant NATO į Rytų Europą, mantui ir Nijolei Raišiams, ir roje, š.m. liepos 2 d. Ona ir
bR.LPmšndė
Amerikoje gyvenantiems lietu mirė Albina Tomkienė, ilga
DANTŲ GYDYTOJA
ir Pabaltijo valstybių gali Sue ir Roy Swift.
Jessie 45 minutes budėjo gar
9055 S.Roberts Rd .Hickory Hills. IL
viams kunigams. Atsakymai metė Juno Beach miesto gy
mybes
patekti
į
NATO.
Sveikiname
Marytę
ir
Gedi
bės
sargyboje
prie
karsto.
Ar
BIRŽELIO MĖN.
gauti iš trijų kunigų. Ieško ventoja.
Po to Algis Augūnas per miną Jozaičius sulaukusius kivyskupija raštu dėkojo ben 1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.
PABENDRAVIMO
TaL (708)696-4066
Albina ir Vytautas Tomkai,
jimo komiteto nariai ir tarybos
skaitė paskutines žinias iš naujo vaikaičio. Jų duktės druomenės pirmininkei Rasai
PIETŪS
Valandos
pagal susitarimą
nariai susitiko su vienu iš šių vieni iš pirmųjų apsigyveno
Lietuvos, ir susirinkę dar ilgai Onos ir žento Charles Hole Raišytei už jų dalyvavimą.
kandidatų ir jų įspūdžiai buvo Juno Beach, kur prie Atlanto
Birželio 10 d. pietus pradėjo diskutavo NATO ir Lietuvos sūnelis, Reily Douglas, gimė
Seattle Pike Place Market
DR. JOVITA KEREUS
pateikti parapijiečiams, o atei vandenyno nusipirko motelį. Palm Beach LB apyl. pirm. gyvenimo problemas.
š.m. birželio 25 d.
turguje
trečiadieniais galima
Pas
juos
atvažiuodavo
daug
DANTŲ GYDYTOJA
nančią savaitę ši informacija
Liūdnai
atsisveikiname
su
Alicija Solienė. Ji prisiminė
bus perduota Detroito arkivys lietuvių iš šiaurės, ir ilgainiui, birželio mėn. Lietuvoje Sovie
dr. Juozu ir dr. Birute Mike- susipažinti su Darium Gaiga 862S 3.7Wh Ava., Htctory M * , L
KUN. VYTAUTAS
lu. Darius balandžio mėn. pa
kupijai. Vyskupas Paulius kai jau reikėdavo eiti į pen tų S-gos vykdytus trėmimus ir
PIKTURNA IŠVYKSTA lioniais, jiems išvykstant iš
T a i (708) 598-8101
baigoje atvyko iš Ukmergės
siją,
jie
irgi
apsigyvendavo
Ju
Baltakis tarpininkauja šiame
Seattle
apsigyventi
netoli
savo
ŠIAURĖN
Valandos pagal susitarimą
pakvietė susirinkusius atsisto
reikale. Parapijiečiai ilgu plo no Beach, ar Jupiter mieste jimu pagerbti sovietų teroro
dviejų sūnų šeimų, Antelope, dirbti metus ekologiniame
ūkyje,
Quincy
miestelyje.
Tre
jimu išreiškė savo pasiti liuose.
Kun. Vytautas Pikturna, po California. Mikelioniai džiau čiadieniais jis su šeimininku EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
aukas.
Albina ir Vytautas Tomkai
kėjimą komitetui ir naujo kle
sunkios
nugaros operacijos, giasi proga praleisti gyvenimo
4 6 4 7 W. 103 S t , O a k Lawn, IL
Vincas Šalčiūnas pranešė
bono ieškojimo pastangoms. dalyvaudavo visuose lietu apie Floridos Lietuvių Ben sveiko namuose. Jam labai auksinius metus arčiau savo važiuoja į turgų pardavinėti Pirmas apyl. su Northwestem un-to
Susirinkime dalyvavo ir da viškuose renginiuose, rėmė druomenės apygardos suva nuoširdžiai padėjo Lietuvos penkių vaikaičių. Seattle lie daržoves. Juos rasite prie diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
tuviai pasiges šių kuklių bei JBill's Homestead Produce"
bartinis parapijos administra įvairias labdaros organizacijas žiavimą Sunny Hills. Algis Dukterys ir parapijiečiai.
stalo. Dariui liepos mėn. suėjo
ir
savo
gimines
Lietuvoje.
Al
priimami absoliučiai punktualiai
malonių
vyresniosios
kartos
torius kun. Viktoras KriščiūŠ.m. rugpjūčio 4 d. kun. Pik
Susitarimui (kabėti angliškai)
bina turėjo gražų balsą, mėgo Augūnas pranešė paskutines turna išvyksta šiaurėn atosto atstovų. Linkime jiems Dievo 21 metai. Po metų jis žada
nevičius.
žinias
iš
Lietuvos.
grįžti
į
Lietuvą
ir
naudotis
TaJ.706-422-8260
dainuoti, tad įsisteigus „Dai
gauti, į Palm Beach apylinkę palaimos ir daug džiaugsmo žiniomis, įgytomis apie ekolo
nos"
chorui,
ji
tapo
jo
nare.
žada sugrįžti spalio pabaigoje. naujam gyvenime.
AA. STASĖ
ginius ūkius. Kartu su Da EDMUNDAS VONAS, M.D..S.C.
Sunkiai susirgus vyrui Vy
Lapkričio 2 d., Vėlinių proga,
BANKAUSKIENĖ
Delta Airlines lakūnė Mary rium i Ameriką atvyko penki Specialybė - vidaus ligų gydytojas
ALGIS
AUGŪNAS
tautui, ji porą metų kantriai jį
Kalbame lietuviškai
IŠRINKTAS Į XV JAV LB St. Paul of the Cross baž Bardon negaili laiko domėtis kiti lietuviai; viena iš jų dirba 6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
nyčioje
kun.
Pikturna
aukos
savo
lietuvių
kilme.
Šiuo
laiku
Liepos 24 d., Evergreen ka slaugė. Vytautas Tomkus mirė
Mount Vernon miestelyje, an
TARYBA
Tai 77*686-7755
šv. Mišias 2 v. p.p. Gerbia Mary jau pradėjo ruošti lietu troji — Tacoma, ekologiniuose
pinėse buvo palaidota a.a. 1992 m. ir Albina Tomkienė
Valandos pagal susitarimą
įamžino
jo
atsiminimą,
pasta
Stasė Bankauskienė, 83 m.
Iš Palm Beach apylinkės į mam kun. Pikturnai parapi viškų paroda, kun bus rodoma ūkiuose.
amžiaus. Velionė buvo našlė tydama Juno Beach mieste JAV XV Lietuvių Bendruo jiečiai linki pailsėti, sustiprėti Burien miestelio knygyne
DR. ALGIS PAULIUS
ateinančių metų sausio mėn.
a.a. Česlovo Bankausko. Šv. prie ežerėlio, fontaną. Pasku menės tarybą yra išrinktas Al ir nepamiršti savo avelių.
Šiltai sveikiname Gintą Nalį
ORTOPEDINĖS U G O S
16-30 d.
Mišios už velionės sielą buvo tiniu metu vis planavo kaip gis Augūnas. Kiti Floridos
ir Dalią Koncytę-Juškienę,
CHIRURGIJA
padėti
savo
giminėms
ir
Lietu
aukotos Dievo Apvaizdos pa
birželio 23 d. sukūrusius nau 1185 Dundee Ave., Elgin. IL 60120
apygardos nariai yra: A. Garvai,
i
rapijos bažnyčioje. Giliame
ją šeimą. Vestuvės vyko LeTai. (708)742-0255
Š.m. birželio 11 d. vakare sys, R. Gaška, A. Gaškienė, Z.
nuliūdime paliko sūnų Erdvilą
monte, Ateitininkų namų so
Valandos pagal susitarimą
Petkus
ir
P.
Zunde.
Sveiki
ir marčią Lindą Bankauskus. įvyko atsisveikinimas su Albi name naujus Tarybos narius
delyje. Naujoji šeima gyvens
Laidotuves tvarkė laidotuvių na Tomkienė. kurį pravedė Jo
Ginto namuose, Seattle.
Ct/dktc Dtegnoava, LTD.
nas Mildažis. LB apyl. pirm. ir linkime prasmingai atsto
direktorius Charles J. Step.
6132 S. Kedzie Ave.
vauti būsimuose pasitari
Zita Petkienė
Chicago, IL 60629
lm Alicija Solienė savo žodyje muose.
prisiminė Albinos Tomkienės
Tat 77*436-7700
»
gyvenimą, papasakojo svar
RIMGAUDAS NEkKCKAS, M.D.
ATIDENGTA
BOSTON, MA
S. PRASAD1UMMALA,
M J).
biausius
momentus.
Juno
DR.ANDRĖJA
Širdies ir kraujagyslių ligos
PAMINKLINĖ LENTA
Beach miesto meras F. W.
ZOTOVATTĖ
Valandos pagal susitarimą
DŽIAUGIAMĖS NAUJU Harris iškėlė Albinos ir Vy
ANTANUI
SPECIALISTĖ
VARGONININKU
tauto Tomkų nuopelnus ku
KRIŠČIUKAIČIUI-AIŠBEI
vėAŠj.i&JičHAŠM.b.
riantis miesteliui. „Dainos"
Dr. Andrėja Zotovaitė, išlai
KARDIOLOGAS
- ŠIRDIES LIGOS
Romualdas Gasperonis, Lie choro vardu atsisveikino Irena kiusi specialybės egzaminus,
Žymaus Lietuvos rašytojo ir
7722
S.
Kezie
Ave.
tuvoje studijavęs chorvedybą. Manomaitienė, BALFo — Vy- tapo Fizinės medicinos ir reteisininko Antano KrišciukaiChicago, IL 60652
čio-Aišbės atminimo įamžini
habilitacijos specialistė.
Kab. tel. 773- 4 7 1 - 3 3 0 0
mui Kaune, prie Trakų gatvės
Atrodo dar neseniai Andreja
5-ojo namo atidengta pamink
lankė gimnaziją, vėliau pra
linė lenta.
dėjo studijuoti mediciną, ta
Liepos 24-ąją sukako 133 GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
čiau visuomet grįždavo atosto
SPECIALYBĖ - A K I Ų L I G O S
metai, kai gimė prie Lietuvos
goms į Juno Beach, kur gyve
3900 W.96 S t Tat 706422-0101
teisinių pagrindų, Lietuvos
no jau ilgą laiką. Vėliau per
Valandos pagal susitarimą
Aukščiausiojo ir kitų teismų, Pirmad 3v.p.p.-7v.v., antr 12:30-3v.p.p.
sikėlė į Čikagą, kur atliko
trac uždaryta, ketvtrt. 1 - 3 v.p.p.
Teisingumo ministerijos, Tei
rezidenciją, ir Illinois univer
penktad ir sastad. 9 v.r. • 12 v.p.p.
sininkų
draugijos
kūrimo
pri
sitete specializavosi neurologi
sidėjęs A. Kriščiukaitis.
jos srityje.
Būsimasis rašytojas ir teisi kuriuo pasirašinėdavo bele
Gegužės mėn. dr. Andrėja,
ninkas
gimė Vilkaviškio apsk tristinius ir publicistinius kū
Rochesteryje, Minnesota, iš
rityje.
Paežerių
kaime. Vėliau rinėlius.
laikė Fizinės medicinos ir re1918 m. grįžęs j Lietuva
mokėsi
Maskvos
universiteto
habilitacijos egzaminus (Ame
buvo
paskirtas Lietuvos vy
Teisės
fakultete.
rican Boards examinations ir
riausiojo
tribunolo pirmininku
Dar
studijuodamas
universi
Physical Medicine and Rehair
šiose
pareigose
dirbo iki pat
tete
A.
Kriščiukaitis
nelega
bilitation) ir tapo pilnateise
mirties
1933
m.
lioje
lietuvių
spaudoje
buvo
Pianiste
Jūrate
Audiejaitiene
ir
smuikininkas
Vilhelmas
fepinskjs
po
tos srities specialiste.
(BNS)
Muz Romualdas Gasperonis prie vargonų Š v Petro bažnyčioje. Bostone.
žinomas Aišbės slapyvardžiu,
Dr. Andrėja Zotovaitė pra sėkmingo koncerto Seattle. WA. * m birželio 10 d

DETROIT, MI

m AŠ. memsm

SMŪGIS RUSIJOS
MAFIJAI IZRAELYJE

Danutė

Dieninis ir naktinis
veidas

IGNAS MEDŽIUKAS
Gegužės 12 d. Tel Avivo ginkluotų sargybinių. Buvęs
Ben Gurion aerodrome su ke darbo partijos generalinis sek
turiais savo
bendrininkais retorius Nissim Zvili, apklau
buvo areštuotas Gregorij Ler- sinėjamas apie jo santykius su
ner, 44 m., kai jis mėgino Lerneriu, aiškinosi, kad j a m
lėktuvu išskristi į užsienį. buvo siūloma jo partijos poli
Spėjama, kad jis sužinojo, jog tinė reklama Rusijos televizi
yra sekamas. Lerner įtaria joje, kuris turi daug įtakos Iz
mas vadovavęs įtakingai rusų raelyje, bet sakė pasiūlymo
mafijos šakai. „Organizacija", nepriėmęs. Naujas darbo par
kuri stengėsi įsigalėti Izra tijos lyderis gen. Ehud Barak,
elyje. Lerner, dar kitaip vadi tarpininkaujant Rusijoje gi
nosi Zvi Ben Ari, legaliai emi musiai parlamento deputatei
gravo iš Rusijos su kitais 700 Sofijai Landver. irgi buvo su
tūkstančių žydų nuolatiniam sitikęs G. Lerner. Policija tuo
įsikūrimui Izraelyje. Nuo pat reikalu veda tardymą.
imigracijos pradžios Lerner
Pastebėta, kad Gregorij Ler
gyveno prabangoje. Jis turėjo ner labai mėgsta palaikyti
prie Viduramžio jūros keletą ryšius su „buvusiais rusais".
vasarnamių, važinėjo limuzi J i s susipažino su ministro pir
nu su ginkluota sargyba.
mininko Benjamin
Netanya
h
u
privačiu
sekretoriumi
ir
G. Lerner įtariamas Rusijoje
ilgų
metų
draugu
Avigdar
padaręs keletą nusikaltimų,
t a r p kurių sukčiavimo būdu Lieberman, pravardžiuojamu
išgavęs iš banko 85 mln. dole „KGB". Spaudoje rašoma, kad
rių, taip pat dalyvavęs vieno ' L i e b e r m a n vos išsipainiojo iš
bankininko nužudyme, k u r i s ankstyvesnio skandalo, d a b a r
nenorėjo būti jo bendrininku. užsigynė turėjęs susitikimus
Rusijos mafija, pasinaudojusi G. Lerneriu.
Anksčiau buvęs sovietų disi
įstatymu dėl žydų kilmės as
menų grįžimo į Izraelį, sukom d e n t a s ir kovotojas už žmo
binavo „plovimą" pinigų, gau g a u s teises Natan Šaranskij,
tų nelegalios prekybos keliu. k u r i s yra prekybos ir pra
Suėmimo metu Lerner turėjo monės ministras, apklausinė
su savimi 50 tūkstančių dole j a m a s policijos.
rių. Padarius kratą šešiuose jo
Įtarimas, kad Šaranskij
prabangiuose namuose, polici gavo 100 tūkstančių dolerių
j a rado dar 500 tūkstančių p a r a m a i Rusijos partijos, kuri
grynais pinigais, padirbtus pa t u r i šešis atstovus parla
sus ir palydovinius telefonus.
m e n t e , buvo paneigtas jo
Kaip
rašoma
„Guardian draugų, kurie tvirtino, k a d pi
Weekly", daugelis jo sėbrų nigai buvo duoti „Olami" orga
norėtų, kad jis šiuo metu būtų nizacijai, kurios tikslas pa
. negyvas, nes baiminasi, kad dėti Rusijos imigrantams įsi
jis neišduotų savo buvusių jungti į Izraelio visuomenę.
bendrininkų. Policijos p r a n e  Tuo metu organizacijai vado
šimu, jis buvo gavęs keletą vavo Šaranskio d r a u g a s Jurij
Edelstein, naujakurys iš užim
grasinimų, kad galįs būti nu to Vakarų kranto, Rusijos par
žudytas.
tijos narys ir Integracijos mi
Prieš G. Lerner suėmimą n i s t r a s .
j a m sekti buvo paskirta šim
Šaranskis, kuris yra šali
tas policijos pareigūnų. Dau n i n k a s „Didžiojo Izraelio" ir
gelis nustebs, kodėl šiam rei „Didžiosios Jeruzalės", kad
kalui buvo skirtas toks svar kuo
mažiausios teritorinės
bus dėmesys Kaip paskelbė nuolaidos būtų daromos pales
Izraelio a u jritetingas laik tiniečiams, nedalyvavo pasku
raštis „Yediut Aharonat", Zvi tiniame ministrų
kabineto
Ben Ari kėsinosi infiltruoti ir posėdyje. Vietoj to jis dalyvavo
paveikti Izraelio valstybės po plačiai išgarsintame susiti
litinę sistemą. Kaip rašoma k i m e su nauju darbo partijos
laikraštyje, jis mėgino papirk lyderiu. Oficiali to priežastis
ti atsakingose pareigose esan buvo paskelbta — jo protestas
čius politikus, ir kai kuriais prieš paskyrimą naujo amba
atvejais jam tai pavykę.
sadoriaus Maskvai, jo neatsi
G. Lerner įstojo į Likud par klausus.
tiją ir turi jos nario bilietą.
Neoficialiai ministro pirmi
Tuo remdamasis jis mėgino ninko draugai sako, k a d Ša
užmegzti keletą j a m nau ranskis grasino pasitraukti iš
dingų politinių ryšių. Policijos vyriausybės, jei bent 10 nuo
ministras Avigdar Kohalani, šimčių
įtarimų,
paskelbtų
lyderis vadinamos Trečiojo ke spaudoje, pasitvirtins; jis buvo
lio partijos (turi 4 atstovus labai susinervinęs dėl Lerneparlamente), tvirtina, kad jis rio suėmimo.
buvo susitikęs Lernerį, bet at
Izraelio teisėsaugos griežtas
sisakė turėti su juo bet kokius
elgesys areštuojant
mafijos
santykius, sužinojęs, kad šis
vadeivą ir jo bendrininkus,
„rusas" važinėja šarvuotu au
gali būti pavyzdys Lietuvai,
tomobiliu „Mercedes", lydimas
kai matome šiandien tenai

PALAIMINTASIS
JURGIS MATULAITIS
(Tęsi nys)
Su vyskupu Matulaičiu bolševikų kareiviai ėmė plėšti
bolševikams buvo ypač keblu: k u r tik aptikdami sandėlius.
aš V. Mickevičiui įrodžiau, Vokiečiams išeinant, jie likvi
kad Vilniaus Ganytojas y r a davo savo liekanas: valgymą
nemažesnis demokratas už ir gėrimą. Didelę partiją buvo
tuos, kurie tuo vardu vadinas. nupirkusi lietuvių draugija,
Jis keliolika metų buvo darbi turinti vaikų prieglaudų ir
ninkų dvasios vadas ir darbi šelpianti nukentėjusius dėl
ninkiški jo nusistatymai aiš karo. Viską buvo gavusi puskūs. Tam įrodyti aš išprašiau velčiu: vyno bonką, sakysime,
iš kan. (dabar vyskupo) J. už 5 markes, kai jų kaina
Kuktos „Draugijos" VIII tomą buvo 15. Buvo manoma pelny
1909 m. ir įteikiau V. Micke ti prieglaudoms, o užėję gro
vičiui. Jis sakė tuojau tai buonys ėmė sandėlius plėšti ir
pradėjęs skaityti ir m a t ė s vyną gerti; gan greit, daugiau
buvo gerai, „demokratiškai", daužyti ne gerti, nes vynas
nusiteikęs.
buvo rūgštus. Tuo reikalu
Tai padėjo man ir kitais kar teko man kelis k a r t u s bėgioti į
tais ką ne ką laimėti pas V. V. Mic. ir į Revkomą. Iš
Mickevičių. Pirmiausia, kai pradžių hežincjo ką daryti;

Bindokienė

Būrelis IX l'LJ Kongreso dalyvių išvykoje į Boston Gardens. Iš k. — Naida Šnipaite — Bostonas, Gytis Vygantas
— Čikaga/Bostonas. Kazimieras Zdanius — Australija, Daina Batraks — Kanada, Vida Jokubaityte — Australija,
Nida Bichnevieiute — Čikaga ir Valdas Stalinkevičiue — Lietuva.

AMERIKOS LIETUVIŲ
PASTANGOS PADĖTI SAVO
TĖVYNAINIAMS

švelniai elgiantis su stambiais
aferistais. „Kauno diena" Nr.
110 rašė, k a d Kauno apygar
dos prokuroras Vygantas Juk
na pakeitė kardomąją priemo
nę Gintarui Petrikui, apkal
tintam Lietuvos valstybinio
komercinio banko pinigų ir
EBSW dukterinės bendrovės
— Kauno „Holdingo" kompanijos-dalininkų lėšų išeikvojimu,
vietoje jį laikyti kalėjime iki
teismo, paskiriant j a m namu
areštą. Tuo pasinaudojęs kal
tinamasis dingo ir iki šiol ne
surastas. Manoma, pabėgęs i
užsienį. Reikalui paaiškėjus.
prokuroras turėjo pasitraukti.
Net ir eiliniam piliečiui aišku.
kad prokuroras sąmoningai
buvo sudaręs nusikaltėliui
sąlygas išvengti teismo, todėl
pats turėtų būti p a t r a u k t a s
baudžiamon atsakomybėn.

uždarąją
akcinę
bendrovę,
kuri dirbtų žeme. teiktų agro
serviso paslaugas ir prekiau
tų. Surado ieškančių darbo
žmonių ir juos įtikino, kad
imtųsi šio verslo. Nupirko po
rą traktorių, kombainą, įstei
gė parduotuve [r priminė:
greito pelno nesitikėkite, bet
jei sąžiningai plušėsite, sėkmė
nenusisuks.
Atrodė, viskas apskaičiuota,
numatyta, „užsukta". Tačiau
užgriuvo negandos. Pasamdy
tam direktoriui ne tiek ben
drovės reikalai, kiek savo nau
da rūpėjo. Nusivylę ir kiti
darbuotojai nuleido rankas.
To negana — kažkas padegė
parduotuvę.
Sužinojęs apie nesėkmes,
bendrovės steigėjas A. Žatkus
vėl atvyko į Šeduvą. Nieko ne
barė, nemoralizavo. Surado
naują energingą direktorių —
agronomą
Zenoną
Rožėną.
Padėjo įsteigti naują parduo
tuvę. Ir atsisveikino. Vėl par
vykti į gimtąjį kraštą trukdė
įvairūs rūpesčiai. O kaip seka
si jo įsteigtajai bendrovei, visą
laiką rūpėjo. Todėl, prisiminęs
lankymąsi -Valstiečių laik
raščio"' redakcijoje, išspaus
dintą pokalbi su juo, ir pa
prašė užsukti į Šeduvą.
Ten nuvykę, pirmiausia su
sitikome su trimis uždarosios
akcines
bendrovės
vyrais,
„visų galų meistrais" — Jonu
Venslovu, Pranu Didaronkum
ir Juozu Šileriu. J i e ne tik nu
dirba darbus
nuomojamoje
200 hektarų iemėje, bet ir pa
gelbsti technikos neturintiems
ūkininkams. Žiemą vyrai, su
darę sutartį »u miškininkais,
tampa mišk" kirtėjais. Prisiruošia malku ir savo bendro-

bolševikai senoviškai kariavo
— ką aptikdami, grobė sau.
Bet paskui tą dalyką sut
varkė, vyskupui įrodinėjant,
kad tai bus jiems patiems ge
rai, nes girtaujančiu
karei
vius negi suvaldysi.
Tolyn ėjo blogyn. Kunigus
paskelbė „izjatymi i z pod zakona". Taip man paskelbė vie
nas snarglius žydelis Pohuliankoje Realinėje mokykloje,
kur buvo kitas štabas neva
krašto valdžiai ar t i k miesto
valdžiai sudaryti, o sėdėjo ir
nežinojo ką veikti kažkokie
šiaučiškos išvaizdos žydeliai.
Man buvo pavesta įregistruoti
rašytojų draugiją ir nepasi
sekė, kad rūpinaus tuo aš —
kunigas. Kunigams pažeminti
šitas štabas įsake sekvestruoti
jų klebonijas ir ten apgyven
dinti ateivius Išimties nepa
darė nė vyskupo rūmams. Ten
prikimšo pilna žmonių, o į

priėmimų sale, kuri šalia vys
kupo gulimojo ir kabineto
įdėjo
šešias
nepasakomai
triukšmingas ir įkyrias jaunas
žydes. Padėjimas pasidarė ne
tik nebepaktnčiams, bet ir
nebe patogus bet kam. Tuo
reikalu buvau gavęs dvi extra
audiencijas pas Vincą Kapsu
ką. Žydes iš saHooo atsiėmė.
Galop, dar bent vieną epi
zodą. Šaukias m a n e vyskupas
ir prašo jį nuvesti pas Joną
Jablonskį. Daviau žinią Ja
blonskiui, kad mes kitą va
karą ateisim' Jablonskis bu
vo nudžiugintas tokiu garbin
gu vizitu ir laukė. O mudu su
vyskupu, kai įau gerokai sute
mo, pėsti pasileidome į kalną į
Pohulianką.
Vyskupas Jurgis sirgo tuberkula. jam kelis k a r t u skuto
rankų ir kojų kaulus ir reika
lavo, kad stipriai maitintus.
Nuo to jis buvo gerokai pa

A. Žatkus keletą kartų lan
kėsi Lietuvoje. Ne tik todėl.
kad pavaikščiotų vaikystės ta
kais, pasisvečiuotų pas pažįs
tamus. Toks j a u jo, visą gyve
nimą plušėjusio, būdas, kad ir
būdamas garbaus amžiaus nė
dienos neištveria be darbo, vi
sada kupinas idėjų, sumany
mų. Gerai išmanydamas pieno
perdirbimo technologiją (šio
darbo išmoko Amerikoje), A.
Žatkus padėjo Lazdijų rajono
Veisiejų ir Radviliškio rajono
Šeduvos žemės ūkio mokyk
loms įsteigti sūrines.
Lankydamasis
Šeduvoje,
pastebėjo, kad jos apylinkėse
atgavę žemę kai kurie savinin
kai sutinka nebrangiai ją
išnuomoti, kad ūkininkams
stinga agroserviso paslaugų,
kaime mažai
parduotuvių.
Tad ir kilo mintis įsteigti

vei. O reikia jų nemažai: mat
bendrove turi tris malkom kū
renamas parduotuves — Pa
kalniškių, Baukų kaimuose ir
Šeduvos pakrašty, prie žemės
ūkio mokyklos. Ten pat įreng
ta ir kavinė.
Užsukome ir į parduotuvę,
kavinę. Visur tvarka, švaru,
jauku. Gausu įvairių prekių,
netrūksta ir pirkėjų, valgy
tojų. Mat, vadovaudamiesi A.
Žatkaus p a t a r i m u nesivaikyti
didelio pelno, produktus čia
pardavinėja pigiau negu ki
tose parduotuvėse. 0 kavinė,
nustojus veikti garsiajam Še
duvos malūnui, neturi rimtes
nių konkurentų.
UAB direktorius Z. Rožėnas
nusiteikęs optimistiškai. Der
lingoje žemėje išaugina ne
blogą javų, daržovių derlių. Iš
parduotuvių, kavines pajamų
taip pat turima. Teisus A. Žat
kus: iš šio verslo vargu ar pra
turtėsi, tačiau ir neskursi.
Aprodė direktorius ir A. Žat
kaus įsteigtą sūrinę. Joje šei
mininkaujantis
Šeduvos
aukštesniosios žemės ūkio mo
kyklos dėstytojas Vitas Kava
liūnas papasakojo, kad įmo
nėlė neatlaikė stambių pieni
nių konkurencijos. Tačiau sū
rinė praverčia — perdirba mo
kyklos ūkio karvių pieną, jo
produktais aprūpinama mo
kykla. Be to, čia moksleiviai
atlieka praktiką. Beje, sūrinę
ketinama ir perleisti žemės
ūkio mokyklai.
Taigi amerikiečio A. Žat
kaus parama ir pamokos tėvy
nainiams neliko be naudos: jo
dėka keliolika žmonių čia turi
ne tik darbą, pragyvenimo
šaltinį, bet ir viltį sulaukti
šviesesnių dienų.
„Valstiečių laikraštis", 07.01

Lietuvos sostine turi du
veidus: dieninį ir naktinį. Jie
tarpusavyje
skiriasi.
kaip
tamsa nuo šviesos.
Dieną saulės nušviestomis
Vilniaus senamiesčio gatvė
mis vaikštinėja minios žmo
nių, dairosi į prekystalius su
gintariniais papuošalais, įvai
riais suvenyrais ir kitomis
prekėmis, prisėda po kavinės
skėčiu, siurbčioja Kalnapilio
alų. užkandžiauja, ragauja le
dus, kurie čia tikrai labai
skanūs, ir rūko, rūko, rūko...
Atrodo, kad niekas niekuomet
nėra girdėjęs apie cigarečių
žalą sveikatai. Rūkalai čia ir
pigūs, ir pardavinėjami visur,
o pirkėjų netrūksta, nors šiaip
žmonės skundžiasi pinigų sto
ka. Atvykus iš užsienio, įdo
mu skaityti lietuviškus užra
šus a n t parduotuvių, matyti
lietuvių kalba (nors kai kur ir
labai užteršta angliškomis
priemaišomis) reklamas. Ro
dos, ir čiurliai, pulkais skrai
dydami virš miesto bokštų,
lietuviškai čiulbauja, ir balti
debesėliai, praskrisdami svei
kina Vilniaus liepas maloniu
lietuvišku žodžiu...
Galbūt disonansu — tikrąja
to žodžio prasme — aidi tik
muzika. Amerikietiška muzi
ka: garsi, įkyri, dažniausiai
jau Amerikoje seniai praradu
si savo populiarumą, bet čia,
tarytum nemaloniausia aplin
kos tarša, sklinda iš visur:
parduotuvių, kavinių, gatvėje
„koncertuojančių" jaunų ir
nelabai jaunų muzikantų...
Ne vien instrumentinė, bet
dainuojama, mėgdžiojant po
puliariuosius
amerikiečius
dainininkus, nors ne visada
pasiseka išdainuoti anglų kal
bos žodžius.

vis daugiau lietuvaičių į ją
jungiasi 'anksčiau čia dau
giausia pasireikšdavo ruses;.
Prostitutes taip pat ..jaunėja"
— dabar kas dešimta iš polici
jos sulaikytųjų yra nepilna
metė.
Liepos pabaigoje įvykusiame
Vilniaus savivaldybes posė
dyje buvo plačiai svarstyta ši
problema. Jdomu. kad pasak
savivaldybių policijos ..komi
saro" (nejaugi kalbininkai ne
gali iš apyvartos išimti to bai
saus sovietinių laikų palikto
žodžio,' inspektoriaus Artūro
Černiausko, „apskritai niekur
neįvardyta, kas gi ta prostitu
cija, nors galima spėti, jog tai
lytinių paslaugų teikimas už
pinigus". Na, jeigu net polici
jos „komisaras" nesupranta,
kas yra prostitucija, kaip gali
ma su ja kovoti?
Posėdyje kai kas siūle pros
tituciją legalizuoti, tuomet vi
sos problemos savaime išsi
spręs, bet pagaliau nutarta,
kad tai nelabai efektinga prie
monė. Kadangi niekas nesu
galvojo, kaip būtų galima šį
„verslą" išnaikinti, žadama
netoli geležinkelio
stoties
steigti prostitučių anoniminio
konsultavimo kabinetą ir tuo
būdu sumažinti neigiamas
prostitucijos pasekmes.
Vilnius naktį
taip pat
„svirduliuoja", nuo netvirtų
įsilinksminusių pramogauto
jų, grįžtančių iš naktinių
klubų. Juk visas „linksmu
mas" prasideda maždaug nuo
11 vai. naktį ir tęsiasi iki 5
vai. ryto, kai uždaromi barai
ir diskotekos. Tiesa, yra ir
visą parą dirbančių gėrimų
parduotuvių, ypač geležinke
lio stoties rajone. Beje, n e
vien gatvėse merginos savo
kūną pardavinėja. Tam tikra
prasme ir keliuose sostinės
baruose svečius „linksmina"
striptizo šokėjos. Bet tos
„pramogos" tik pasiturintiems
ir užsienio turistams, o par
kuose, namų šešėliuose, a n t
suolelių, tarpuvartėse pra
mogų ir užsimiršimo bute
liuose ar gatvės merginos
glėbyje ieško valkatos, juoda
darbiai vyrai, net paaugliai
vaikai.

Niekur nuo tos muzikos
nepabėgsi: nei mikroautobu
siukuose, nei taksiuose, nei tro
leibusuose... J i persekioja sa
vo įkyrumu, gadindama seposios mūsų sostinės įvaizdį, ne
siderindama su baroko baž
nyčių bokštais, šimtmečių, is
toriją pasakojančiais gatvių
grindinio akmenimis, pamink
lais ir gėlynais. Niekas ne
laukia kanklių garsų ir lietu
vių liaudies dainelių skam
besio, tačiau kodėl būtent tas
Tai taip pat Lietuvos kasdie
nuolatinis, svetimas lietuvio nybės dalis. Nežinia, ar ja rei
sielai, triukšmas?
kia piktintis, ar stebėtis, a r
Naktį sostinės vaizdas ne tik liūdnai atsidusti. Vietiniai
toks patrauklus, ypač kai ku gyventojai į tuos reiškinius
riuose rajonuose. Sakykim. žiūri kažkaip filosofiškai: t a i p
prie geležinkelio stoties. Vieti yra ir tiek. Juk ir sėkmin
niai aiškina, kad po McDo giausi, daugiausia skaitytojų
nald restorano atidarymo ap turintys Lietuvos laikraščiai
linka gerokai apvalyta, bent kasdien spausdina prostitučių
jau
prostitutės
ne
taip reklamas, tiesa, pavadintas
akiplėšiškai drąsios. Taip, Vil kiek švaresniais vardais, o
butelyje degtines ar „pils
• Pirmasis pasaulinis ka niuje ir kituose miestuose ši
tuko" nesunku bent trumpam
„profesija"
gan
stipriai
klesti.
ras prasidėjo 1914 m. rugpjūčio
Savivaldybė skundžiasi, kad paskandinti nelengvą buitį.
ld.
sunkėjęs. Tačiau kai pasiūliau
vežėją, nes kelio bus apie du
kilometrus, griežtai atsisakė
ir energingai, nors stijuliuodamas dideliais savo čebatais,
pasileido eiti. Nuėjom ir parėjom.
J Jablonskį vizitavo vysku
pas dviem tikslais: kaipo lietu
vis ir kaipo kunigas. Vysku
pui lietuviui itin rūpėjo lietu
vių kalba. Apie tai ir buvo
pradėta šnekėtis. Vyskupas
Jurgis primygtinai skatino
gramatininką, kad jis pirmon
galvon duotų linksnių mokslą
tam tikroje sintaksės dalyje.
Nurodinėjo, kaip dabartinė
literatūrinė mūsų kalba nususi palyginant su gyvąja kalba;
kokių prašmatnių, tiesiog ne
įtikėtinų konstrukcijų gyvoje
kalboje esama, o mes, svetimo
mis kalbomis išlavinti, to ne
bejuntame. Ir pabėrė keletą
tikrai nugirstų, bet tikrai ne

įtikėtinų pavyzdžių, ko links
niai reikalauja. J. Jablonskis
džiaugės nurodymais ir sakės
pasirūpinsiąs tą dalį sintaksės
pirmiau parengti spaudai ir
lenkės vyskupui labai žemai,
lyg siekdamas j a m ranką
pabučiuoti, tačiau vyskupas
šiaip jau pasibučiavo. Pali
kome Jablonskį sujaudintą.
Grįžtant vyskupas vis kal
bėjo, kad Jablonskis blogas, jo
liga nepagydoma, kad už visa.
ką gera jis yra lietuvių kul
tūrai davės, mes kunigai pri
valome atsidėkoti jam rū
pesčiu apie jo vėlės išganymą,
pastangomis, kad jis amželį
pabaigtų ištikimu kataliku.
Bažnyčios sūnum. Ir tą pa
reigą ypatingu būdu krovė ant
manęs. Paskui dar pakartojo,
aplankęs mane Kaune, ir dar
kartą. Jam nuolat rūpėjo, kad
mūsų didvyris nenumirtų be
šv. Sakramentų.

Deja.
teko...

ta

misija

ne

man

Lenkų tautininkai išėdė vys
kupą Jurgį iš Vilniaus vysku
pų sosto; ar laimėjo? Dva
siškai — nelaimėjo, politiškai
— laimėjo. Ar tuo pasidžiaugs
Bažnyčia?
Savo širdyje vyskupas J u r 
gis buvo tikras ir atviras lietu
vis, ko palankiausias lietuvių
tautai, ko rūpestingiausias
dabotojas jos gerovės, kultū
ros, moralybės. Tačiau jis ne
buvo tautininkas, specifiškai
tą žodį suprantant. Jis buvo
visos žmonijos darbininkas,
nes buvo „katalikiškosios", va
dinas, visuotinės Bažnyčios
tarnas.
'Bus daugiau*
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P R O T E S T O LAIŠKAS
CBS REDAKTORIAMS

KONGRESAS IR
LĖŠOS
LIETUVAI

Daugelis lietuvių, latvių ir
ukrainiečių pasipiktino, pa
matę CBS paruoštą „60 mi
nutės" programą, transliuo
jamą televizijų ekranuose sek
madienį, liepos 19-tą d. Pro
gramos dalis, pavadinta „Canada"s Dark Secret", kaltino
Kanados valdžią, kad ji ne
siryžo deportuoti Rytų Euro
pos kraštų nacių kolaboran
tus, įsikūrusius Kanadoje po
Antrojo pasaulinio karo.
Šios
programos vedėjas
Mike Wallace pristatė Steven
Rambam ir Efraim Zuroff,
abudu JAV-jų žydų organiza
cijų veikėjus. Jie rodė video
juostose įrekorduotų interviu
ištraukas iš pasikalbėjimų su
keliais jų nuomone, įtariamais
asmenimis, dabar apsigyvenu
siais Kanadoje. Jų komenta
ruose buvo teigiama, kad žydų
naikinimas nebūtų galėjęs
pasisekti Lietuvoje, Latvijoje
ir Ukrainoje be tų kraštų gy
ventojų visiško pritarimo ir
pagalbos nacių žudikams.
Patikrinus iš stoties gautą
programos pasikalbėjimų nuo
rašą, JAV LB skubiai išsiuntė
laišką Mike Wallace ir Don
Hewl£t, CBS atsakingam re
daktoriui. Buvo pabrėžta, kad
Ramban ir Zuroff pristatyta
medžiaga ir jų nusikalbėjimai
klaidino programos žiūrovus
bei apšmeižė minėtas tautas.

Šį pavasarį senatorius Durbin bei atstovai Hyde ir Rush
nepaprastai padėjo Lietuvai,
sponsoruodami. pristatydami
ir gindami įvairias rezoliuci
jas, kurių priėmimas išreiškė
norą toliau remti ir stiprinti
Lietuvos nepriklausomybę bei
integraciją į Europos politines
ir karines struktūras.
Kongreso rezoliucijos tačiau
yra tik pagrindas paramai,
nes rezoliucijų tekstai, norma
liu atveju, neprasitaria apie
lėšas, be kurių tos rezoliucijos
negali Dūti įgyvendintos. Pa
vyzdžiu, kaip rezoliucija įgau
na jėgą, galima paminėti De
mokratų partijos atstovės
Kongrese Louise Saughter iš
New York veiklą, kurios dėka
lėšos gali būti skiriamos Lie
tuvai.
Besvarstant 1998-1999 m.
lėšų skyrimą užsienio reika
lams, Lėšų komiteto pirminin
kas Ewing leido atstovei
Slaughter prasitarti, kad esa
mas įstatymo projektas turėtų
būti pakeistas, būtent, kad
Lietuva ir Latvija būtų išvar
dintos šio įstatymo projekte.
Atstovai Gilman ir Wexler jai
pritarė, tad jos pasiūlytas pa
keitimas buvo priimtas. Jeigu
Liettiva ir Latvija nebūtų bu
vusios išvardintos, tai būtų
žymiai sunkiau joms skirti
lėšas vėlesniuose šio įstatymo
projekto svarstymuose.

LIETUVOS JAUNIMO
P E T I C I J A NUSIŲSTA
PREZ. CLINTON
Gavus kopiją peticijos, kurią
šešiolika Lietuvos jaunimo or
ganizacijų atstovų pasiuntė
NATO kraštų vadams, JAV
LB pristatė šį dokumentą Bal
tiesiems rūmams, kartu su
laišku, adresuotu prez. Clinton.
Laiškas išreiškė viltį, kad
prezidentas atkreiptų dėmesį į
Lietuvos jaunimą, būsimus
lietuvių tautos vadus. Buvo
priminta, kad sovietų okupaci
ja nukankino tris Lietuvos
kartas. Buvo išreikšta viltis,
kad Vakarų sąjungininkai ne
paaukos ir šią kartą.
Taip pat buvo išreikštas pa
sitenkinimas, kad prezidentas
pasiuntė M. Albright į Vilnių
po Madrido konferencijos. Ta
proga ji galėjo susitikti su Lie
tuvos jaunimo atstovais, kūne
suorganizavo labai efektingą
demonstraciją Madride per
NATO konferenciją.

SENATORIŲ HELMS
IR BIDEN DĖMESIUI
Pagal nustatytą tvarką, visi
pareigūnai,
nominuojami
svarbesnėms pareigoms JAVjų State Dept., privalo prista
tyti savo kandidatūrą Senato
patikrinimui ir aprobavimui.
Sužinojus, kad Stephen Sestanovich kandidatuoja į Spe
cialaus patarėjo ir ambasado
riaus be portfelio pareigas
JAV LB protestavo senatoriui
Jesse Helms. Senato Užsienio
reikalų komiteto pirmininkui,
ir sen. Joseph Biden, kadangi
jų komitetas peržiūri ir tvirti
na kandidatų tinkamumą pa
reigoms.
Buvo atkreiptas jų. dėmesys
į S. Sestanovich neapykantą
Lietuvai, nes jis dažnai yra sa
kęs, kad „Lietuva niekad ne
turėtų būti įtraukta į NATO".
Būdamas karštas rusofilas,
Sestanovich tair Jgi neigiamai
nusistatęs kitų Vidurių ir Ry
tų Europos kraštų atžvilgiu,
nors tai prieštarauja JAV-jų
politikai bei interesams
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Dailės muziejaus rūmai Vilniuje.

TARP MŪSŲ

KALBANT

KELIAUKIME Į LIETUVĄ
Turbūt nedaug suklysime daktaro laipsniais pasipuo
pasakę, kad Lietuvoje gimu šusių vyrų ir moterų. Buvo lai
siam ir augusiam, o dabar po kai, kuomet lietuvės motinos
ilgos pertraukos keliaujan slaptai savo vaikelius mokė
čiam į gimtąjį kraštą, yra ne lietuviško rašto, o dabar mo
labai reikalingi turistinio po terys jau reiškiasi valdžios,
būdžio informaciniai leidiniai. mokslo ir meno viršūnėse. Ka
Pasak vieno tautiečio: „Juk daise didžiavomės Žemaite,
Lietuva dar vis yra toje Bite, Lazdynų Pelėda, jas lai
pačioje vietoje, juk ir Nemu kydami išimtimi, o dabar
nas dar vis teka pro Kauną". tūkstančiai Lietuvos moterų
Visai kitaip reikėtų atsiliepti rašo ir džiugina skaitytojus.
apie jaunimą, gimusį ir iš Lietuvos (vyrai ir moterys)
augusi užsienio valstybėse. dailininkai, muzikai, daini
Jiems tokio pobūdžio leidiniai ninkai, aktoriai ir kiti meni
gali būti reikalingi ir daugeliu ninkai jau ne kartą susilaukė
atveju naudingi.
išskirtinio dėmesio, o sporti
Atviriau kalbant, tenka pa ninkai nustebino užsieniečius
sakyti, kad mūsų gimtasis savo kovingumu, ištverme ir
kraštas yra gerokai pasikei pranašumu.
tęs. Ir šiandien vargu, ar gali Dievaži, iškilo ir gerokai
ma teigti, kad Lietuva tebėra išprašo ta mūsų Lietuva. Kar
žemės ūkio kraštas. Daug kas tais net pagalvoji, kad anks
Lietuvoje pasikeitė. Va, prieš čiau ar vėliau, anot Milašiaus,
keliasdešimt metų niekas ne- ko gero Lietuva ims ir taps
galvojo, kad Europos žemyno Šiaurės Atėnais
centras yra Lietuvoje. Tai nus- Žinia, Lietuvoje netrūksta ir
tatė ne mūsiškiai, o kita- tamsesnių reiškinių. O kur gi
taučiai, prancūzų mokslinin- to nėra? Tačiau gal nereikėtų
kai. Na, tebūna taip, kaip pamiršti, kad „Nėra blogo, kubuvo prancūzų nustatyta. Tik ris netaptų geru",
gal derėtų truputį pasitempti, Anądien vienas mano senas
daugiau sudominti kitatau- pažįstamas pasakė: „Važiuočius ir jiems parodyk, kad šis kime į Lietuvą". Manasis
centras yra tikrai vertas va pažįstamas, pasiklausęs pa
dintis centru.
sakojimo apie anglų ir kitomis
Pastaruoju metu sumažėjo kalbomis išleistus turistinio
Lietuvos žemės ūkio gamyba. pobūdžio leidinius, pakeltu
Tačiau dėl tos priežasties gal tonu tarė: „Aš gimiau ir
nevertėtų nusiminti. Dabar, užaugau Lietuvoje. Man ne
sakoma, kad Lietuvoje pasi- reikia kitataučių parašytų ir
keitė gamtovaizdis. Dabar, biznierių platinamų leidinių,
ypač Žemaitijoje, geležiniai Aš labai gerai pažįstu Lietuvą,
siurbliai siurbia iš žemės Aš, besimokydamas gimnaziskystį, vadinamą nafta, kurio joje, skersai ir išilgai dviračiu
vertę kai kas lygina su auksu, išvažinėjau visą gimtąjį krašKadaise mūsų gimtinėje buvo tą".
varžoma lietuvių kalba ir Ką gi, teisingai pasakė tas
raštas. O dabar, mūsų pasi- mano pažįstamas. Vienok
didžiavimui, veikia universite- reikėtų pripažinti, kad Lietutai kone visuose didesniuose va ilgų metų virtinėje, vis
miestuose. Teigiama, kad da- dėlto pasikeitė. Gal Lietuvoje
bar Lietuvoje yra apie 4.000 įr „nebėra kelelio, kurs pro
kryžių ėjo", tačiau ir mes gi il
gainiui tapome kitokie. Kaip
ten bebūtų, verta pasiskaityti
kas rašoma turistiniuose leidi
niuose. Smagu, mūsų ne
prašyti, kitataučiai informuo
ja ir teigiamai atsiliepia apie
Lietuvą. O ji, vieno autoriaus
teigimu, graži ir labai drau
giška ir nuoširdi šalis.
Petras Petrutis
ATKURS UŽSIENIO
LIETUVIAMS REMTI
DRAUGIJĄ

USS vienetu |Jo<li* Vilniuje, LukiSkių aikSVje 1997 m fjeR'-ižės 24 d minint pBrtiznnų kovų 53 metų sukaktį.
JJiodi fi.iv>' 20 nk.iutu ir "kaufiu i* Kauno ir Vilniaus dmuffoviu

Ketvirtadienį iniciatyvines
grupės sukviesti marijampo
liečiai vienbalsiai nusprendė
atkurti prieškariu veikusios
Draugijos užsienio lietuviams
remti Marijampolės apskrities
skyrių.
Išrinkta septynių žmonių
valdyba. Skyriaus pirmininko
pareigos trejiems metams patikėtos Ūkio banko Marijam-

poles skyriaus valdytojui Al
giui Rimui.
Pasak atkuriamajame susi
rinkime dalyvavusio Draugi
jos užsienio lietuviams remti
pirmininko, uždarosios akci
nės bendrovės „Kraštiečiai"
prezidento Alfonso Augulio,
132 pasaulio šalyse už Lietu
vos ribų gyvena apie pusantro
milijono lietuvių.
Draugija veikia, siekdama
remti užsienyje gyvenančius
lietuvius tautinei saviraiškai
bei jų kultūrinei ir švietėjiškai
veiklai, padeda gauti pilietybę
grįžus į gimtinę, skatina mo
kytis lietuvių kalbos jaunuo
sius tautiečius, bando užmegz
ti Lietuvos ir lietuvių kilmės
užsieniečių verslininkų ryšius.
Pasak marijampoliečių ben
drijos pirmininko, vieno iš
draugijos užsienio lietuviams
remti skyriaus atkūrimo ini
ciatorių Vytauto Gaulios, 1190
metais, kai popiežius Vikentijus pakvietė krikštyti pago
nis, baltų buvo apie 1.2 milijo
no, tiek pat ir lenkų Baltų
žemės tęsėsi iki Vyslos, t.y.
333 kilometrai nuo Marijam
polės.
Per aštuonis šimtus metų
„baltiškoji siena" į rytus pa
sistūmėjo iki Budzisko, iki ku
rio nuo Marijampolės yra tik
33 kilometrai. Todėl, V. Gau
lios nuomone, reikia pagerbti
tuos žmones, kurie lietuvybės
idėjas skleidžia etninėse lietu
vių žemėse.
Jau iki atkuriant draugijos
skyrių marijampoliečiai nuo
lat domėjosi tautiečių gyveni
mu ir rėmė lietuvius, gyve
nančius Lenkijoje, Karaliau
čiaus krašte. Jiems veždavo
lietuviškų spaudinių.
Karaliaučiaus krašte buvo
pastatytas paminklas Herkui
Mantui, kuris dabar demon
tuotas ir saugomas viename
garaže.
Marijampoliečių statybos or
ganizacijos stato lietuvių kul
tūros centrą Seinuose, šiemet
Punske „Suvalkiečių" bendri
jos pastangomis pastatytas ir
pašventintas didžiulis kry
žius.
Černiachovske (buv. Įsrutis)
rėmėjų iš Marijampolės lėšo
mis baigiama įrengti sekma
dieninė lietuvių mokykla.
LR, 07.26
• Raseiniai. Gegutės 11 d.
Raseinių viešosios bibliotekos
mažojoje salėje surengtas susi
tikimas su Šiaulių Sv. Ignaco
bažnyčios rektoriumi kun. dr.
Anicetu Tamošaičiu, SJ, kuris
kalbėjo apie šiandienos ameri
kiečių ir lietuvių religinio gy
venimo ypatybes. Vėliau apie
religinį gyvenimą Vokietijoje
pasakojo Šiaulių pedagogi
niame institute vokiečių kalbą
dėstanti Ingrid Brūdern. Rašeinių klebono Gintauto Jankausko iniciatyva surengtame
susitikime dalyvavo apie 150
žmonių.

DANUTĖ MAYEM
773-284-1900
Jai norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danute Mayar. J protesstonakai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus, įkainavimas
veltui.

SKALBIMO IR DžrOVtrSMO
MASINAS, ŠALDYTUVUS,
ŠILDYMO SISTEMAS.
V1RYKLAS. ORO VĖSINTUVUS.

H. Dacfcys
Tai. 773-5854624
ATTENTION: DIABET1C8
F YOU HAVE MEDCARE OR
NSURANCE YOU COULD 8E
EUOJBLE TO RECSVE YOUR
D4ABETIC SUPPUES AT NO GOST.
(INSUUN DEPEN06NT ONLY)

CALL: 1-800-337-4144

MISCELLANEOUS
FORRBfT

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS!
Galite prisiuogauti patys,
arba pirkti jau pririnktų.
Važiuoti: 1-64 M MfcNgan
ExR1ir4awBulM0.
TolsussUsiisnMusl
MIKFS BLUBERRJES.

Atsivežkite uogoms krepšelius.
Čia graži vieta visai seimai
pasidžiaugt gamtoje.

TaL 616-469-2808
HOUSEFORSALE
by owner, 122-123 St.
East of Cicero Ava;
3-flat; 2-flts; 3 bedrms.
1 flt. - 2 bedrms.
Call: 1-708-371-5861
HorMoJe, Juno Osacti parduodamas
4 „condo* namas. Arti jOros.
Labai žema kairia
Skambinti nuo 8 v.v. M 8 v.v.

t-L 7 7 3 - 2 4 7 - 4 8 0 4

SMBSMMMS^ŠSBSI *

I

apt farsas.
Al utsttas M 8 ParMng 8 Laundry.
73St.*KaetoaAve vfc $860 amo.
One month deposit 708 423-7679

nSmSuZSSSS*
Mnuomoįajnes 3 kamb. bukas
su tiurna k virtuvės įrangirosM.
$380įmėn.
Tat 706425-7160
3 rniegamg- 2 vonių
karnpinį namą 8 t PUS Bsssh,
Floridoj*. Kaina $158,900.00
Dėl informacijos skambinti:
Sutvarkau i-rjrffluTtu |
Nupjaunu žok), nežiūrint kokio
aukštumo. įsodinu naują velėną.
Kreiptis:
Kay: 773-737-0032
įvaryt
namus ir gyventi kartu.
bus parūpintas kambarys
ir maistas. 8380 į sav.
Tat 8806208770

KIEKVIENA DIENA PILNA NAUJIENŲ.
VISA TAI RASITE DIENRAŠTYJE

DRAUGAS

L
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TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru.
Siunčiame baldus ir komercines siuntas.
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai bibliotekai arba
privačiam asmeniui į Lietuvą, e\59 sv., minimumas $25.00.

Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
MAISTO SIUNTINIAI:
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, kava, kakava,
arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, razinos, majonezas,
riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai,
50 svarų.
$39.- šventinis - kava, arbata, kakava, mėsos konservai,
vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, aspirinas, vitaminai.
$39.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai,
javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas,
sausainiai, saldainiai.
Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė
7116 Gulf Blvd., St. Petersbure Beach, FL 33706.
Tel.: d. (813)360-9881, n. (813) 360-1364
TRANSPAK, 4545 West 63rd St, Cbicsgo, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050; Ftx (773) 838-1055
Atstovybe Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27,26-28-27

RENGINIAI ČIKAGOJE
RUGPJŪČIO MĖN.

p.p. Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre. Kartu vyks ir ko
lekcijos paroda.
— Lietuvių fondo golfo die
na Lieponių Old Oak golfo
laukuose.
— Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos pietūs, 12:30
v.p.p., PLC, Lemonte.

Skautų sąjūdžio Čikagos sky
riaus metinė šventė.

LIETUVA UŽ BORTO

5 dieną — Zarasiškių klubo
pusmetinis narių susirinki
mas Šaulių namuose.

RIMA JAKUTYTĖ

Europos komisija iš trijų rius spaudos konferencijoje
Baltijos
valstybių rekomenda patikino, kad per likusį pus
S dieną — „Draugo" gegu
6
dieną
—
Venezuelos
Lie
vo
Europos
Sąjungai tik su metį iki Europos Sąjungos
žinė Marijonų sodelyje.
tuvių dr-jos pusmetinis narių Estya pradėti derybas dėl na viršūnių susitikimo Liuksem
susirinkimas 1 v. p.p. Šaulių rystės šioje organizacijoje. Ta burge metų pabaigoje Lietuva
4 — 15 d. nuo pirmadienio
namuose.
proga „Verslo žinios" redakci padarys viską, kad Europos
iki penktadienio Baleto sto
jos skiltyje rašo: „Neabejotina, komisijos išvada būtų pakeis
vykla vaikams veiks Balzeko
8 dieną — Lietuvių fondo tai didelis smūgis ne tik Lietu ta ir Lietuva galėtų pradėti
Lietuvių kultūros muziejuje.
vos diplomatijai, bet ir nema derybas su ES.
pokylis PLC, Lemonte.
SPALIO
MĖN.
žai daliai šalies piliečių. Kai
Vyriausybės vadovas taip
10 dieną — Broniaus Nai
kurie
apžvalgininkai teigia, pat pastebėjo, kad Europos
9 dieną —LB Lemonto apy
nio pranešimas apie Vilniuje
4 dieną — Operečių ir lie linkės valdybos ruošiami pie kad tokia žinia tikrai pagau komisijos atliktoje valstybės
vykusį IX PLB Seimą, Pasau
tuvių
kompozitorių koncertas tūs PLC didž. salėje, Lemonte. sins euroskeptikų gretas, su ūkio analizėje naudotasi pase
lio Lietuvių centre, Lemonte,
Lietuvių
Dailės muziejuje, Le
— Panevėžiečių klubo meti mažins piliečių aktyvumą, pa nusia statistika ir netiksliais
ruošia JAV LB Lemonto apy
monte. Rengia „Draugas".
nis
narių susirinkimas 12 vai. kirs ir taip neaukštą reitingą faktais. Pvz., analizėje nuro
linkės v-ba.
— Lithuanian Mercy Lift Jaunimo centro maž. salėje. turinčių tautinių politikų au dyta, kad pernai infliacija Lie
tuvoje buvo per 24 proc., kai iš
17 dieną — PLC gegužinė, metinis pokylis 6 v.v. „Spirit 10 vai. r. šv. Mišios už miru toritetą.
of
Chicago"
laive
Navy
Pier.
tiesų ji tesiekė 13 proc. Lietu
sius
narius.
Būtų
galima
kaltinti
Euro
PLC, Lemonte.
— Švč. M. Marijos Gimimo pos Sąjungą, jog ši rėmėsi ne vai siūloma pakeisti įmonių
—Amerikos Lietuvių inži
5 dieną — Operečių ir lie parapijos 7 0 metų sukakties objektyviais kriterijais, o poli bankroto tvarką, kuomet Sei
nierių ir architektų sąjungos
tuvių
kompozitorių koncertas paminėjimo pokylis 2 v.p.p. tiniais sumetimais. Tačiau mas jau yra priėmęs naują
Čikagos skyriaus ruošiama
Jaunimo
centre.
Rengia „Landmark" salėje, 6800 W. didžiausia kaltė vis dėlto ten Bankroto įstatymą. Siūloma
gegužinė Marchertų vasarvie
„Draugas".
Archer Ave.
ka Lietuvos politikams ir val pradėti privatizuoti dideles
tėje, Michiana, MI. Pradžia 11
—
Šakiečių
klubo
„Oktoberstybės institucijoms, nesu įmones, kuomet Lietuvoje iš
vai. ryto.
fest" Šaulių namuose.
15 dieną — Operos tradici gebėjusioms patraukliai pri viso yra likę tik 5 proc. nepri
—
Seserų
pranciškiečių
rė
nis pokylis su menine choro statyti Lietuvos. Jau senokai vatizuotų įmonių, kurių dalis
24 dieną — Illinois Lietu
mėjų
5-tos
apygardos
seimas
programa ir metiniais laimė ekonomistai kalba, kad vie jau privatizuojamos, o kitos
vių Respublikonų lygos gegu
11
vai.
ryto
šv.
Mišios
Mari
nintelis estų pranašumas — įtrauktos į privatizavimo pro
jimais
Jaunimo centre.
žinė PLC sode, Lemonte.
jonų
koplyčioje.
12
vai.
pie
mokėjimas išpūsti savo pasie gramą. Tokių klaidingų faktų
Pradžia 12 vai.
tūs. 1 v.p.p. - posėdžiai.
16 dieną — Rudens madų kimus ir įvilkti juos į eurobiu- Europos komisijos analizėje
rokratų mėgstamą drabužį. yra ir daugiau.
paroda PLC, Lemonte.
31 dieną — LB Vakarų
11
dieną
—
Lietuvos
Duk
— Kultūrinė popietė 12 vai. Kai kiekviena proga tikinama,
apygardos gegužinė PLC, Le
„Verslo žinios" savo ruožtu
terų dr-jos pokylis Jaunimo Šv. Antano parapijos salėje, kad Estijoje net karvės dau pateikia kai kurių gamybi
monte.
giau pieno duoda, o Talinas ninkų nuomonę apie tai, kad
centre.
Cicero, IL. Ruošia LB.
yra
europietiškiausias iš viso Lietuva atstumiama nuo Eu
RUGSĖJO MĖN.
pasaulio
sostinių, norom neno ropos Sąjungos.
12 dieną — Lietuvių Kul
21 dieną — Suvalkiečių
rom
tuo
patiki.
tūros
muziejaus
senų
knygų
Egidijus Aleksiūnas, Nacio
draugijos metinis narių susi
1 dieną — Labor Day ALTo
gegužinė Anio ir Aldonos Gri parodos atidarymas 3 v.p.p. rinkimas Šaulių namuose.
Tuo tarpu lietuviai nesuge nalinės smulkaus ir vidutinio
Balzeko Lietuvių kultūros mu
nių sodyboje, Lockport, IL.
22 dieną —47-tas metinis ba atsikratyti baudžiauninkų verslo konfederacijos vicepre
ziejuje. Paskaita - „M. Maž LFK „Lituanica" futbolo klubo sindromo ir vardan baltiš zidentas mano, kad dėl to sie
kosios brolybės tyli it gružliai. lotis nėra ko. Jo teigimu, įsto
4-7 dieną — Santaros- vydo Katekizmo religinė reikš pokylis PLC, Lemonte.
mė".
Arūnas
Baublys
ir
kun.
Europos komisijos prognozės jus į ES, Lietuvos verslinin
Šviesos suvažiavimas Pasau
Antanas
Saulaitis.
lio Lietuvių centre, Lemont,
23 dieną —Lietuvos Ka akivaizdžiai rodo, kad kaip tik kams būtų sunkiau, nes į Lie
—
„Armonikos"
koncertai:
riuomenės atkūrimo 79-tos su Lietuvos ūkis turi didžiausią tuvą ateitų išsivystęs Europos
IL.
PLC, Lemonte — 12 vai. vidu kakties minėjimas Šaulių na potencialą vystytis, tačiau verslas, kai tuo tarpu Lietuvos
mūsų politika nesugebės ir verslininkai dar neturėjo sąly
6 dieną — Maironio litua dienį ir 4 vai. p.p. Jaunimo muose. Rengia ramovėnai.
centre,
Čikagoje.
gų vystytis. „Kol kas mums la
šiuo
argumentu pasinaudoti.
—
Illinois
Lietuvių
Respub
nistinės mokyklos pirmoji
likonų
lygos
iškilmingi
pažy
Jis mieliau kirviais mojuoja biau rūpi ne Europos Sąjunga,
mokslo metų diena ir mokinių
14
dieną
—
Šiaulių
Peda
mėjimų
pietūs
12
vai.
PLC,
vienas
prieš kitą, daugiausia o begalės problemų, kurios yra
registracija PLC, Lemonte.
goginio instituto liaudiškos Lemonte.
energijos ir mokesčių mokė čia, viduje, ir kurios niekaip
muzikos ansamblio „Saulė"
tojų pinigų iššvaistydami poli neskatina verslo vystymosi",
.csftvfUeną — LB Lemonto
koncertas 7 v.v. Jaunimo cent
26 dieną — Šakiečių klubo tinių oponentų nuodėmių pa sako E. Aleksiūnas.
apylinkės gegužinė PLC, Le
re.
Jonas Karčiauskas, Lietuvos
metinis narių susirinkimas ieškoms".
monte.
Šaulių namuose.
„Verslo žinios" rašo, kad nei lengvosios pramonės įmonių
—Tautos šventės minėji
18 dieną — Jūros skautų
giamą Lietuvos įvaizdį padėjo sąjungos prezidentas, akcinės
mas Šv. Antano parapijos
metinė
„Puota
jūros
dugne",
26 — 30 dieną — Mokslo ir kurti akivaizdos Seimo ir pre bendrovės „Audėjas" generali
salėje, Cicero, EL. Ruošia LB.
PLC,
Lemonte.
Kūrybos simpoziumas Jauni zidento nesutarimai, kai kiek nis direktorius, tvirtina, kad
Pradžia 12 vai.
mo centre. Vyks parodos, pa viena proga buvo stengiamasi valstybės pramonės galimybės
—„Lietuvių balso" išvyka19
dieną
—
„Margučio
IT
skaitos ir plenarinės sesijos.
pademonstruoti, jog Seimas dar neleidžia skubėti į ES. Jo
gegužinė Anio ir Aldonos Gri
koncertas Jaunimo centre. At
ignoruoja prezidentą. Pasak manymu, pirmiausia reikėtų
nių sodyboje, Lockport, IL.
liks Bostono Vyrų kvartetas.
30
dieną
—
Tilžės
Akto
pa
„Verslo žinių", užsienio ek apskaičiuoti, kas toje sąjun
Pradžia 1 v .p.p. Informacijoms
— Pietūs Šv. Antano para skelbimo 79-sios sukakties mi spertų ir ambasadorių atas goje mums naudinga, o kas
skambinti „LJ3." administra
pijai paremti, parapijos salėje nėjimas Šaulių namuose .Ren kaitose tokie dalykai vėliau ne. Tuo užsiimančios instituci
cijai tel. 773-776-3399.
Cicero, IL. Ruošia LB. Pradžia gia Mažosios Lietuvos Rezis greičiausiai tampa Lietuvos jos Lietuvoje nėra. „Nėra pras
—Tautos šventės minėji
12 vai.
tencinis sąjūdis, dalyvaujant politikų nesusikalbėjimo ir ne mės dabar veržtis į ES ir būti
mas Jaunimo centre. Rengia
24
dieną
—
26-sios
kasme
šauliams ir visuomenei. Pra santarvės pavyzdžiu, o galiau ten pastumdėliais. Niekas ne
Amerikos Lietuvių Tautinės
tinės
lietuvių
fotografijos
pa
džia 2 v. p.p.
siai — valstybės nepastovumo pateikia ekonominių argu
sąjungos valdyba.
mentų — vyksta tik politiniai
rodos atidarymas Čiurlionio
įrodymu.
žaidimai", sako J. Karčiaus
galerijoje Jaunimo centre. Pa
GRUODŽIO MĖN.
Tuo tarpu Lietuvos vyriau
12 dieną — Rimo Čiur
kas.
rodą rengia Budrio Lietuvių
sybė kategoriškai nesutinka
lionio tapybos darbų paroda
Foto archyvas.
Finansų analitike Margarita
5 dieną — Jaunimo centro su Europos komisijos išvada,
Balzeko Lietuvių kultūros mu
40 metų gyvavimo sukakties kad Lietuva dar nėra pasiren Starkevičiūtė šių eilučių auto
ziejuje. Paroda tesis iki spalio
24, 25 ir 26 dieną — Mo ir veiklos parodos atidarymas gusi derybų su Europos Są rei tvirtino, kad Lietuvos mak
20d.
ters savaitgalis PLC, Lemon 7 v.v. Jaunimo centro Čiurlio junga pradžiai. Ministras pir roekonominiai rodikliai yra
mininkas Gediminas Vagno- tikrai geri ir, remiantis tik
14 dieną —
Zarasiškių te. Rengia PLC renginių komi nio galerijoje.
tetas.
jais, Lietuva turėjo būti pak
—
"Šampano
vakaras"
7
v.v.
klubo gegužinė šaulių salėje.
viesta derybų. Tačiau, pasak
Rengia "Lietuvos Vaikų vil—PLC pietūs, ruošiami
pokylis Jaunimo centre. Ren ekspertės, lemia ir kiti daly
26 dieną — M. Mažvydo tiesTcomitetas.
PLC, Lemonte.
gia Lietuvių Opera.
kai — tai valstybės skolos,
—Pianisto Andriaus Žlabio minėjimas 11 vai. ryto vyks
Newberry
Library.
Newberry
pagaliau dabartinės valdžios
6 dieną — Mugė PLC, Le
koncertas 3 v.p.p. Jaunimo
kolekcijos senųjų lietuviškų monte.
nerealūs įsipareigojimai grą
centre. Rengia Amerikos lietu
knygų paroda ir dr. J. Geru
žinti žmonėms indėlius ir kita.
— Jaunimo centro veiklos
vių radijas.
1996 METAI
laičio paskaita anglų kalba: parodos lankymas ir pasisve
Jos teigimu, Europos Sąjunga
„The first Lithuanian book in čiavimas 2 v.p.p.
nenori tokių įsipareigojimų
21 dieną — ,.Draugo" meti
VASARIO MĖN.
orint".
nis pokylis Martiniąue poky
persikelti ant savo pečių. Tai,
7 dieną — Tauragės klubo
lių salėje.
15 dieną — ALTo rengia kad Lietuva nustumta už bor
26 dieną — Anglijos Lietu metinis narių susirinkimas
mas Lietuvos Nepriklauso to, M. Starkevičiūtė laiko di
24 dieną — Lietuvių Preky vių klubo metinis narių susi Šaulių namuose.
mybės minėjimas Maria mo džiulę Lietuvos politikų kalte,
— Mugė PLC, Lemonte.
bos rūmų golfo diena Lieponio rinkimas 12 vai. Šaulių salėje.
kyklos salėje. Pradžia 2 v. p.p. nes dabar Lietuva praras
10 vai. ryto šv. Mišios už mi
— Jaunimo centro veiklos
Old Oaks golfo klube.
milžiniškus pinigus, kuriuos
rusius narius.
apžvalga ir pokylis. 3 v.p.p. Šv.
ES skirs pretendenčių vysty
— Martyno Mažvydo minė Mišios; 4 v.p.p. — praeities
27 dieną — Maironio litua
muisi.
KOVO MĖN.
nistines mokyklos metinis jimas — paroda, paskaita, me veiklos apžvalga, meninė pro
ninė programa 3 v, p.p. Balze grama ir vakarienė.
pokylis.
29 dieną — „Draugo" meti
ko Lietuvių kultūros muzie
• Tlglanri— Lietuvos) keB—
nis
koncertas Jaunimo centre. — 315 km ilgio automagistralė
13 dieną — Kalėdinių pa
juje.
28 dieną — Šv. Kazimiero
— Čikagos Lietuvių Moterų puošalų pamokos (su Bernice Atlieka , Aras" iš Toronto.
Vilnius-Klaipėda. Jis nutįsęs 10
seserų vienuolijos rėmėjų me
Kasarski) Balzeko Lietuvių
klubo
madų
paroda
Rosewood
rajonų teritorija, jungia 3 di
tinis pokylis „Polonia" salėje.
BALANDŽIOlMĖN
kultūros muziejuje.
West
restorane,
W.
131
Street
džiausius Lietuvos miestus. Kas
— Čikagos ir apylinkių Ne
— Labdaros vakaras "Sek
ir
Cicero
Ave.,
Crestwood,
IL.
3 kelio kilometrai įrengti tele
kalto Pr. M. Maruos seserų
3,4 ir 5 dieną — Akademi fonai, o kas keliasdešimt kilo
lyčioje" 6:30 v.v. Rengia JAV
rėmėjų metinė vakarienė. Šv.
nio Skautų sąjūdžio ruošiamos metrų — poilsio aikštelės.
31 dieną — Akademinio LB Socialinių reikalų taryba.
Mišios 3 v.p.p. T. Jėzuitų ko
studijų dienos, V/oodstock, IL.
plyčioje. 4 vai. Jaunimo centro Skautų sąjūdžio Čikagos sky
• Sunkiausias gintaro ga
21 dieną — PLC rengiamos
didž. salėje metinė vakarienė riaus metinė šventė.
balas — „Saulės akmuo" —
BIRŽELIO MĖN.
Kūčios, PLC, Lemonte.
ir programa.
yra 3,698 g svorio, 210 x 190 x
— Čiurlionio galerijos Lietu
LAPKRIČIO MĖN.
31 dieną — Naujųjų Metų
7 dieną — Čikagos ateiti mm dydžio. Nuo 1969 m.
vai skirtos dailės darbų kolek
sutikimas PLC, Lemonte.
ninkų Šeimos šventė ir Ateiti birželio mėn. eksponuojamas
cijos katalogo pristatymas 3 v.
1 dieną — Akademinio
Gintaro muziejuje Palangoje.
— Naujųjų Metų sutikimo ninkų namų gegužinė.
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A.tA.
Smuikininkas
POVILAS MATIUKAS
Gyveno Čikagoje, Gage Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. rugpjūčio 4 d., sulaukęs 85 metų.
Gimė Latvijoje, Rygoje. JAV-bėse išgyveno 48 m.
Nuliūdę liko: žmona Wanda, sūnus Petras; broliai: Pra
nas su šeima Australijoje, Vytas Anglijoje, pusseserės: Ur
šulė Grincienė ir Genė Klyvienė; Dieter Kroehnert su šeima
Vokietijoje ir kiti giminės.
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, rugpjūčio 7 d, nuo 3 iki
9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California
Ave.
Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūčio 8 d. Iš laidojimo
namų 9:15 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos bažnyčią Brighton Parke, 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: žmona, sūnus ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440.

A.tA.
ELIZABETH GRYGEL
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. rugpjūčio 5 d., sulaukusi 88 metų.
Gimė Čikagoje.
Nuliūdę liko: sūnus Algirdas, marti Joan ir kiti giminės.
Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūčio 8 d. 12 vai. po re
liginių apeigų Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sūnus, marti ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600.

A.tA.
SOPHIE VIZGARD
Gyveno Čikagoje.
Mirė 1997 m. rugpjūčio 5 d.
Gimė Lietuvoje, 1900 m. gegužės 15 d. Atvyko į JAV-bes
būdama 12 metų.
Nuliūdę liko: duktė Adeline Kutchins, anūkai: Madeline,
vyras Leslie Rudy, Cheryl, vyras Robert Kaliebe, Victoria
Kutchins, Longiną, vyras Anthony Perino ir Katherine, vyras
Michael Higgins. Proanūkai: Jeffrey, žmona Donna Rudy;
Mark, žmona Kellie Rudy, Leslie, vyras Raymond Beyda;
Robert Kaliebe, Krista, vyras Kurt Weisenfluh, Kurt Kaliebe,
Alicia Prior, Anthony Perino, Victoria Perino, Heather, vyras
William Bonacorda, Sarah Higgins ir Michael John Higgins.
Pro-proanūkai: Lauren, Lindsay, Madeline ir Gabriel Rudy,
Ryan ir Sydney Rudy, Kortney ir Jacob Weisenfluh ir Blake
ir Sophia Bonacorda.
Velionė buvo žmona a.a. Frank, duktė a.a. Helen ir An
thony Kasper, sesuo a.a. Anna, Frank, Marion, Bernice ir An
thony ir uošvė a.a. Lawrence Kutchins.
A.a. Sophie buvo aktyvi narė Čikagos Lietuvių moterų
klube virš 60 metų, savanorė Amerikos Raudonojo Kryžiaus
organizacijoje Antrojo pasaulinio karo metu; priklausė Senior
Citizens of Marąuette Park, Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jai virš 70 metų, Šv. Teresės draugijai.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 7 d. nuo 3 iki
9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd.,
Hickory Hills.
Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūčio 8 d. Iš laidojimo
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią 69 St. ir Washtenaw, kurioje bus aukoja
mos 10:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po
Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: duktė, žentas, anūkai, proanūkai, proproanūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Lack & Sons Funeral Home. Tel. 708430-5700.

A.TA.
PRANUI ANDREJAUSKUI
iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame žmo
ną MONIKĄ, jos dukrą VIRGINIJĄ ir dukraite LI
DIJĄ bei visus artimuosius drauge ir liūdime.
G. ir A. Balbatos
Z. Dapkienė
K. Gaižauskienė
J. Jarašienė
E. Kiaunienė
D. Mackialienė
R. ir V. Afasčiai
D. ir V. Mažeikos
O. ir J. Pupininkai
S.irS.Vaškiai
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
O gal laimėjote? „Draugo"
vasaros šventės laimėjimų
traukimo metu ne visi lai
mingųjų bilietėlių savininkai
atsiėmė savo laimikiukus. Tad
peržiūrėkite čia skelbiamus
numerius: jeigu jų tarpe yra
turimas, kreipkitės į „Draugo"
administraciją ir galite atsiim
ti savo laimėtą dovaną.
Oranžinės spalvos bilietėlių
numeriai: 324560, 324458,
324487,
324557.
324450,
324373,
324434, 324376,
324405,
324512,
324336,
324481.
324383,
324386,
324544, 324396, 324550; violėtinės spalvos bilietėliai:
056817,
056822,
056923.
056611,
056835,
056566.
056875,
056548,
056690.
056754.

Pasaulio lietuvių centro
metinė gegužinė — sku
bančios vasaros šventė — bus
rugpjūčio 17 d., nuo 12 vai.,
centro sodelyje. Subėgę iš arti
mesnių ir tolimesnių vietovių,
susitiksime daug draugų bei
pažįstamų, o jei pasiseks,
užmegsime ir naujas pažin
tis... Algimanto Barniškio
linksma muzika ir daina visus
sutiks ir maloniai nuteiks.
Savo skambia daina talkins ir
lemontiškė Jūra Bakaitienė.
Bus skanus maistas, malonus
patarnavimas, linksmi drau
gai; bus galima pašokti, padai
nuoti, pasportuoti. Pasinaudo
kime ta proga, nes kitą mė
nesį PLC rudens sezono ati
darymas bus jau po stogu —
salėje. Visus kviečia PLC ren
ginių komitetas, o savo daly
vavimu prisidėsite ir prie šio
centro išlaikymo.
Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirm. Bronius
Nainys, baigiantis savo ka
denciją, rugpjūčio 10 d., sek
madienį, tuoj po Mišių, Pasau
lio lietuvių centro salėje,
Lemonte, papasakos savo
įspūdžius iš DC PLB seimo,
pirmą kartą vykusio Vilniuje.
Seime dalyvavo 24 LB kraštų
atstovai, buvo išrinkta nauja
PLB valdyba trejų metų ka
dencijai, dalyvavo daug gar
bingų Lietuvos ir užsienio lietu
vių svečių. Po pranešimo bus
kavutė ir užkandžiai. Ruošia
LB Lemonto apvlinkės valdy
ba.

SOL, V. SAGAITYTĖ
KONCERTUOS ČIKAGOJE
Violeta Sagaitytė, pasižy
mėjusi Kauno valstybinio mu
zikinio teatro solistė, po pasi
rodymų Kanadoje ir Floridoje,
atvyksta koncertuoti į Čikagą.
Jos koncertas,
rengiamas
Čikagos lietuvių kultūros klu
bo „Baltija", bus šeštadienį,
rugpjūčio 16 d., 7:30 vai. vak.,
Jaunimo centro kavinėje.
Solistė iš Kauno yra jau
porą kartų anksčiau viešėjusi
Čikagoje, o šį kartą atvyksta
su savo trylikmete dukra Aine
Liugailaite, kuri, nepaisant
savo jauno amžiaus, yra
laimėjusi kelis Dvarionio var
do pianistų konkursus. Čia ji
paskambins kelis kūrinius so
lo, o taip pat palydės pianinu
kai kurias, mamos dainuoja
mas, damas. Solistei akompa
nuos žinomas Čikagos mu
zikas Ričrdas Šokas.
Po koncerto bus šokių muzi
ka ir smagus „subatvakaris"
su įdomybėmis ir jauniems, ir
vyresniesiems. Kadangi vasa
ros metu koncertų Čikagos lie
tuviai nerengia, tai šis tebus
vienintelė vasarinė kultūrinė
prošvaistė. Beje, patalpos yra
vėsinamos, tad prakaituoti
niekam neteks. Rengėjai ir
viešnios iš Lietuvos tikisi gau
saus publikos būrio.

EA

SVEIKINA „PENSININKO"
REDAKTORIŲ
Š.m. vėliausiame „Pensi
ninko" žurnalo numeryje yra
išspausdintas Illinois guber
natorius Jim Edgar sveikini
mas redaktoriui Karoliui Milkovaičiui už pasitarnavimą
lietuvių, gyvenančių Ameri
koje, bendruomenei, o taip pat
žurnalo 13 metų gyvavimo
proga. Gubernatorius linki
red. K. MilkovaiCiui ir toliau
lankyti skaitytojus žurnalo
puslapiuose. Verta paminėti,
kad „Pensininkas" leidžiamas
JAV LB Socialinių reikalų ta
rybos, administruojamas Ele
nos Sirutienės (2711 W. 71st
Str., Chicago, IL 60629),
išeina 8 kartus per metus,
redaktorius gyvena Kaliforni
joje, o „Pensininkas" spaus
dinamas „Draugo" spaustu
vėje.

Muz Kaustą!1 Stroha su savo trimis sūneliais, kai dar galėjo juos vigus
pakeiti Dabar jis didžiuojasi keturiais Minimus ir aštuoniais vaikaičiais,
bot K Strolios «iela tebėra jaunatviška, o meile liaudies dainoms
raeišblestanti

Svečių būrelis ..DrauKo" vasaros švenu-je sekmadienį, rugpjūčio 3 d., t
marijonų sode. Is kaires: žurn. Juozas Žygas, gražiabalse dainininkė iA
Lemonlo J u r a Bakaitienė su dukraite Alinute Budryte, .1AV LB Kultūros
tarybos pirm. Aie Kezelieiie ir ..Draugo" direktorių vykdomosios valdybos
pirmininkė bei renginių komiU-to pirm Marija Remienė.

Maldingai nusiteikę šv. Mišių dalyviai „Draugo" vasaros šventėje, rugpjūčio 3 d. t. marijonų sode.

SKLANDŽIAI VYKSTA PASIRUOŠIMAS
MK SIMPOZIUMUI

Jauniausi „Draugo" vasaros šventes dalyviai, susidomėję Čikagos polici
jos pareigūnų pratimais su vilkiniais policijos šunimis.

SKAMBUS TREČIADIENIS
„SEKLYČIOJE"
Paskutinis kiekvieno mėne
sio trečiadienis yra dainų tre
čiadienis vyr. lietuvių v pobū
viuose „Seklyčioje". Per pas
tarąjį (07.30) buvo labai malo
nu išgirsti dirigento Fausto
Strolios nuosprendį, jog bus '
dainuojamos liaudies dainos,
nes jau komp. Stasys Šimkus
kadaise rašė, kad senosios
dainos nyksta. Jas, kaip ir lie
tuvių kalbą, ima užteršti viso
kiausios svetimybės. Apie tai
rašė ir komp. Jeronimas Ka
činskas, ir komp. Juozas Strolia. Liaudies dainose yra mū
sų tautos šaknys. M. K. Čiur
lionio kūryboje galima pajaus
ti, kiek daug gauta ir paimta
iš dainų gamtovaizdžio.
Po šito rimto įvado pradė
jom dainuoti savo labai poe
tines ir liūdnas dainas. Sten
gėmės dainuoti, kaip pridera:
ir į toną, ir rimtai veidus nu
taisę, nes „Lietuvių televizijos
filmuotojai buvo atvykę ne tik
pažiūrėti ką „senjorai" veikia,
bet tą veiklą ir nufilmavo.
Pradėjom su „Lakštingalėli,
gražus paukšteli". Šitoj dainoj
yra apdainuojamas lyg ir mū
sų tautos likimas, nes paukš
tytis aiškinasi nečiulbąs todėl,
kad: piemens išdraskė lizdelį,
vanagas išgaudė mažus vaike
lius, o pikti žmonės dar apkal
tino, būk jis kviečių dirvelę
nulesęs ir jautelius pabaidęs.
Tą gi piemenys padarė ir visą
kaltę ant mažo dainininko su
vertė, tik todėl, kad jis mažas
ir ginasi dainuodamas.
Kodėl sunku lakštingaloms
čiulbėti, paaiškėja padainavus
„Oi varge, varge..." Kiek šitoj
dainoj hiperbolių ir kitų sve
timų priemonių. Kaip aiškiai
matyti tas „Šimtas brolelių ir
keturi Šimtai žirgų kojelių",
kurių buvo paprašyta, kad su
mindžiotų ir kardais suka
potų tą nelemtą vargelį, bet,
nepaisant sumindžiojimo ir
kapojimo, „vargelis nieko neatbojo. labiau lapojo".
Po to buvo minorinė „Oi
žiba žiburėlis" — labai sena,
ašaromis nulaistyta, mergva
kario daina, nes kaip neverk
si, kai grįžus pas močiutę
dukrelė turi prisipažinti, kad
ne su visai sugrįžo, ne su vi
sai parėjo, tik... rūtelių vai
nikėlio.
Kad būtų linksmiau, tai
trankiai
padainavom „Per
Klausučių ūlytelę" ir visi juo

kėmės iš jaunikio pažado mer
gužėlei, kad į marčias išėjus
„neisi pėsčia į bažnyčią — ne
varginsi sau kojyčių" ir „į
bažnyčią vis važiuota, šimtą
kartų išbučiuota".
Paskui berneliui, kuris no
rėjo „Sukt ratelį" dainos mer
gelė paaiškino, kad nesuks
ratelio nei į vieną pusę, nes
„ne savo žirgeliu pas mane at
jojai, ne savo žiedelį man pa
dovanojai".
Dainavom ir šaunią dainą
apie kanape: kaip ji buvo pa
sėta ant marių krantelio, kaip
ten užaugo, buvo nurauta ir
klevo mintuvuose išminta.
Po to dainuodami aiškino
mės kas dėjosi JSubatos va
karėlį", kai mergelė nusipynus vainikėlį ir užsidėjus ant
galvelės ėjo vaikščiot su ber
neliu ir kaip tragiškai tas pa
sivaikščiojimas baigėsi.
Žinoma, niekas to labai „ne
ėmė į galvą", nes tokie ir pa
našūs dalykai vyksta nuo
Adomo ir Ievos laikų.
Grįžtant prie rimtų nuo
taikų, sugiedojom dar dauge
lio vaikystėje pamėgtą vysk.
A. Baranausko „Giedu daine
lę", „Kalnai ant kalnų, o ant
tų kalnų kalnai ir maži kalne
liai: tenai Lietuva per amžius
buvo, kaip sako mūsų sene
liai".
Dainavimą baigėme nuosta
bia ir savotiškai į vysk. Bara
nausko giesmelę panašiomis
Just. Marcinkevičiaus eilėmis
(muzika Galinos Savinienės):
„Tai gražiai gražiai
mane mokino
laukas, pieva, kelias, upė.
Tai gražiai gražiai
už rankos vedė
vasaros diena ilga.
Tai gražiai gražiai
skambėjo žodžiai
laukas, pieva, kelias, upė
Tai gražiai gražiai
iš jų išaugo
vienas žodis Lietuva!
Mūsų globėja E. Sirutienė
užbaigė šią programos dalį,
sakydama, kad už tokias gra
žias dainas turim būti dėkingi
Dievui, protėviams, daininin
kams ir Faustui Stroliai.
„Seklyčios"
deklamatorė
Onutė Lukienė padeklamavo
Grožvydos Giedraitytės su
kurtą eilėraštį „Sveikinam jį"
— „Vyčių" choro vadovui ir
dirigentui Faustui Stroliai pa-

Dešimtasis Mokslo ir kury- bia simpoziumo informacija,
bos simpoziumas, kaip jau Kvietimas į MK simpoziumą
buvo rašyta spaudoje, vyks netrukus bus išsiuntinėtas
Čikagoje šį rudenį, Padėkos kartu su lėšų telkimo komisidienos savaitgalį, lapkričio 27- jos pirmininkės Birutės Ja30 d.
saitienės laišku, kurį taip pat
Liepos 31 dieną „Seklyčioje" pasirašė MKS Tarybos pirmiįvyko antras MK simpoziumo ninkas Albertas Kerelis, mokorganizacinio komiteto posė- slinės programos pirmininkas
dis, kuriame buvo peržvelgta, dr. Vytautas Narutis ir MKS
kaip vyksta paruošiamieji dar- organizacinio komiteto pirm.
bai paskirose komisijose — B. Juodelis,
kas iki šiol atlikta ir kokia nu- Laiške jie kreipiasi į lietumatoma tolimesnė darbų eiga. viškų reikalų rėmėjus, tikėPosėdžiui
pirmininkavęs dami šiam svarbiam lietuMK pirm. Bronius Juodelis vybes renginiui susilaukti fisupažindino dalyvius su dail. nansinės paramos. „Didieji
Petro Aleksos paruoštu MK išeivijos renginiai, kaip Mokssimpoziumo plakatu. Plakatai lo ir kūrybos simpoziumai,
bus iškabinti ne vien Čikagoje Tautinių šokių šventės, renir apylinkėse, bet taip pat giami kas ketveri metai, neišsiuntinėti į kitas vietoves, pajėgia padengti išlaidų iš
kur gyvena daugiau lietuvių, renginio tiesioginių pajamų ir
Jau yra paruoštas lankstinu- rengėjai yra priversti kreiptis
kas su programa ir kita svar- į Jus su finansinės paramos
^^^^^^^^^^^^^^
prašymu", savo laiške apeliuo—
ja į lietuvių visuomenę pasigrtti, • » Į W a s korespon- rašiusieji
Tikėkimės, kad šis
denciniu būdu buvo išrinktas
Muzikos sąjungos pirminin jų prašymas nepraeis negirdo
mis, o atsiųstas laiškas neatsiku. Labai plojom,
nes ir mes
r
d7mugėmė 8 "musų"~irigento durs šiukšlių krepšyj-ę; nors ir
nedidelė, auka parodys lietu
laimėjimu.
Viešnia iš Vilniaus Irena višką solidarumą šiam neei
liniam renginiui. Gali visų
Valeškevičienė perdavė ne tik
tautiečių šis laiškas ir nepa
linkėjimus iŠ sostinės, bet pa
siekti, nes neįmanoma yra su
deklamavo Aurelijos Balašaidaryti visą ir tikslų aukotojų
tienės odę prezidentui
A. adresų sąrašą. Jei ko laiškas
Smetonai.
su kvietimu į simpoziumą
Persirengus „žemaite" že nepasiektų, rengėjai maloniai
maitiškai papasakojo apie kviečia simpoziume dalyvauti,
„Kelionę į Šiaulius pas gerą o jei galima ir auką atsiųsti
daktarą" ir į vyriškas „dra šiuo adresu: Lithuanian Hupanas" įšokusi ir „kepurikę man Services 2711 W. 71st
ant šuoną užmetusi" dailiai Street, Chicago, IL 60629.
nudėstė „agruonuomikės" ro Čekį prašoma rašyti: Lithua
mantišką nuotykį kaime.
nian Symposium vardu. Au
AtŠventėm, nors ir pavė kos yra nurašomos nuo Fedeluotai, mūsų žemaičio poeto ralinių mokesčių, ID No. 36Apolinaro Bagdono varda 2934439.
dienį. Jis, pakviestas tarti
Mokslinės programos komi
žodį, papasakojo kaip 10 die teto pirmininkas dr. Vytas
nų keliavo su ekskursija po Narutis plačiau nušvietė sim
Lietuvą. Ši kelionė buvusi jau poziumo programos eigą. Pro
tryliktoji. Važiuoti per Daniją gramoje dalyvaujančių asme
žymiai geriau, kaip kadaise nų skaičius, nors ir negaluti
per Maskvą, nes niekas nei nis, bet yra jau ganėtinai
krato, nei skaičiuoja, kiek pi išryškėjęs. Kone visi pakvies
nigų vežies.
tieji plenarinių sesijų prele
Lietuva šiemet atrodė gra gentai jau yra pareiškę suti
žiau, bet laukai apytuščiai, kimą įsijungti į pagrindinių
apaugę piktžolėm. Sodybų su programos
dalių
atlikėjų
naikinimas ir ūkininkų suva skaičių. Lietuvių mokslininkų,
rymas į kolūkius sunaikino norinčių dalyvauti su prane
ūkininkų luomą ir žemės ūkį. šimais, taip pat yra nemažas
Jaunimas nenori iš miesto skaičius, ypač tiksliųjų moks
grįžti į kaimą ir žemę dirbti.
lų srityje. Kol kas dar nėra laApolinaro kaime iš 11 so- b a i d
pareišku8iu
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dybų teliko tik viena - jo s k a i t y t i r e f e r a t u 8 h u m a n i t a r i .
tėviškė. Jis aplanke 11 vieto- n į m o k s l
„ ^ ma_
vm (nuo Užvenčio iki Vii- ^
^
dar atgiras dau
niaus).
g j a u . Primintina, kad visais
Priminė, kad su tuščiom ki simpoziumo programos klausi
šenėm negalima Lietuvoj pa mais reikia kreiptis į MKS
sirodyt, nes esi „amerikonas" programos pirmininką dr. V.
ir tas uždeda savotišką „štam- N a r u t j T e l 4 F a x ( 7 0 8 ) 447
pą". Palinkėjo visiems aplan- g 8 6 4 I n t e r n e t :
kyt Lietuvą. Po to visos pomokslas@compuserve.com
pieteje dalyvavusios moterį*apie
Posedyje
p r a nešimus
kos (taip sako žemaičiai) bu- a t H k t U 8 d a r D U S įr ateities plavom apdalintos Apolinaro iš n y g d a j . p a d a f ė M a t i l d a M a r .
Lietuvos parvežtais saldai- c i n k i e n ė _ maitinimo komisi
niais, pavalgėm skanius pie- j o g p i r m i n i n k ė ; B i r u t ė Vindatus ir bandėm ką ištraukti 1* i f e n ė _ „ ^ , 3 ^ k o m i s i .
„Laimės šulinio Kai kuriems j o g p i r m i n i n k ė i r ^ n a Kerepavyko.
.
Emilija J. Valantinienė »enė — pokylio mošos pirmi-

ninke. Kelionių ir viešbučių
reikalais prašoma kreiptis į
Ritą Penčylienę — American
Travel Service tei. (708) 4223000, Fax (708) 422-3163.
Po kiekvieno pranešimo vy
ko gyvos diskusijos. Posėdis
praėjo sklandžiai ir darbingai.
J . Končius
MUS SVEIKINA
JAV LB Švietimo taryba,
rugpjūčio 3-10 d. Dainavoje
ruošusi mokytojų poilsio ir
studijų
savaitę,
atsiuntė
mums laiškelį ir sveikinimą:
„Geriausius sveikinimus nuo
Dainavos kalnelių siunčia 31osios mokytojų studijų sa
vaitės vadovybė ir dalyviai. Nuo
stabaus grožio gamtos prie
globstyje mokytojai darniai
dirba, semiasi dvasinio peno,
kad, pirmajam skambučiui li
tuanistinėse mokyklose sus
kambėjus, mokytų įdomiau ir
išradingiau". Pasirašo JAV LB
Švietimo tarybos pirm. Regina
Kučienė su talkininkėmis.
Ačiū už sveikinimą!

SKELBIMAI
Karaliaučiaus srities lie
tuvišku mokyklų paramai,
per Mažosios Lietuvos Lietu
vių dr-ją Čikagoje, Liudas ir
Rūta Šmulkščiai aukojo SO
dol., o Kristina Colombo — 30
dol. Dėkojame rėmėjams ir
kviečiame visuomenę paremti
lietuvišką švietimą rusų val
domoje Mažojoje Lietuvoje,
aukas siunčiant: „Karaliau
čiaus krašto lietuvybei",
1394 Middleburg CU Naperville, IL, 6O54O-7011.
x Vytauto Didžiojo saulių
rinktinė, 2417 W. 43 St, Chi
cago, rengia dvi gegužines;
rugpjūčio 10 d., sekma
dieni, 12 vai. ir rugpjūčio
17 d., sekmadieni 12 vai.
Bus įvairus maistas, cepelinai
ir kt. patiekalai, dvigubas lai
mės šulinys. Kaip įprasta, vi
sus linksmins Kosto Rama
nausko orkestras. Visi kvie
čiami ir laukiami. Pranešame,
kad atšaukiami renginiai
šeštadienį, rugpjūčio 9 d. ir
16 d.
(sk)
x Dana ir George Sved,
St. Pete Beach FL, DR. Daiva
R. Bajorūnas, Philadelphia
PA, Knights of Lithuania
90, Kearny NJ ir Vladas
Gelažius, St. Pete Beach FL Visi atsiuntė po $150 jų globo
jamų našlaičių Lietuvoje me
tinį mokestį. Našlaičių vardu
dėkojame geriesiems aukoto
jams už pratęsimą globos ki
tiems metams. „Lietuvos
Našlaičiu globos" komite
tas, 2711 W. 71 St., Chicago,
IL 60629.
(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais
mėnesiniais įmokėjimais ir
prieinamais
nuošimčiais.
Kreipkitės į Mutual Federal
Savings, 2212 We«t Cermak
Road. Tel. (312) 847-7747.
(sk)

