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Sveikatos apsaugos ministras
žada greitai įgyvendinti reformą
Vilnius, rugpjūčio 11 d bet ne visada jie vykdomi"
(BNS) — Lietuvos sveikatos sakė Seimo narys.
Šis socialdemokratų frakci
apsaugos ministras Juozas
Galdikas liepos 1-ąją pradėtą jos susitikimas su Sveikatos
reformą tikisi baigti per pu- apsaugos ministru vyko jo ini
santrų-dvejus metus.
ciatyva. Liepos pabaigoje so
Pirmadienį susitikime su cialdemokratai dėl stringan
Seimo socialdemokratų frakci čios sveikatos apsaugos siste
ja, jis pažymėjo, kad reforma mos reformos ragino atsistaty
užtruko, nes yra vykdoma pa dinti.
laipsniui.
Reforma — tai procesas, ir
Pasak Seimo Sveikatos ap jos rezultatai bus matomi gal
saugos komiteto nario', social tik po kelerių metų, pareiškė
demokrato Juozo Oleko, vie sveikatos apsaugos ministras
nas pagrindinių ministrui pa Juozas Galdikas.
reikštų priekaištų buvo spe
Svarbiausia reformos gran
cialistų pakeitimas ministeri dis — bendrosios praktikos ar
joje ir Valstybinėje ligonių ka šeimos gydytojai. Kol kas jų
soje.
yra dar tik apie 300 ir yra tik
Pasak socialdemokratų, mi apie 10 jų darbui pritaikytų
nisterijoje buvo pakeistas 41 kabinetų.
darbuotojas. Tuo tarpu, J.
Nuo rudens, sakė minis
Galdiko nuomone, pareigūnus tras, prasidės gydytojų perk
pakeisti buvo būtina, nes valifikavimas dideliu mastu.
priešingu atveju sveikatos ap Jau yra gauta apie 1,000 pa
saugos reformos įgyvendini reiškimų apie norą įgyti ben
mas būtų trukęs dar ilgiau.
drosios praktikos gydytojo
Ministro J. Galdiko teigimu, specialybę.
vasarą ministerija sprendžia
Ištyrinėjus kitų valstybių
tik svarbiausius klausimus, o patyrimą, nuspręsta sumažin
kiti bus pradėti nagrinėti ru
ti mokymosi trukmę ir pakeis
denį, iš atostogų grįžus vi
ti jo tvarką. Už persikvalifika
siems darbuotojams.
vimą gydytojams patiems nie
Tuomet ministras žada im ko mokėti nereikės: vyriau
tis tabako kontrolės įstatymo
sybė, pasak ministro, šiam
įgyvendinimo ir apriboti ci
tikslui „surado" apie pusę mi
garečių reklamą. Tačiau so
lijono litų.
cialdemokratai ragino šio rei
Seimo nario Kazio Bobelio
kalo imtis dar iki rugsėjo 1kritiką
ministro adresu, re
osios, kol neprasidėjo mokslo
formą
pavadinant
„tragiškai
metai.
absurdiška",
Juozas
Galdikas
J. Galdikas pažadėjo peržiū
spaudos
konferencijoje
įverti
rėti receptų pildymo anketų
no
kaip
nesusipratimą.
Tai,
tvarką, nes dabar kiekvienam
medikamentui reikalingas at dėl ko kritikuojama, seniai
yra padaryta: ir fondai įkurti,
skiras receptas.
Pasak Seimo nario J. Oleko, ir gydymo įstaigų finansavimo
kiekvieną kartą pildydamas tvarka pasikeitusi. Visiškai
receptą gydytojui tenka para netinkamu pavadino J. Galdi
šyti 56 skaičius. Socialdemo kas ir K Bobelio siūlymą pa
kratai siūlė atsisakyti reikala siimti jau veikiantį kurios
vimo įrašyti paso numerį ir as nors valstybės draudos medi
mens kodą ir palikti tik kurį cinos įstatymą. Kiekviena val
stybė, sakė jis, turi savo tradi
nors vieną.
Po susitikimo socialdemo cijas, savo specifiką, ir joks įs
kratas J . Olekas sakė žur tatymas, paraidžiui nukopi
nalistams, kad susitikimas juotas nuo kitos valstybės, tik
teikia vilčių, jog bus atsi rai neveiks. Galima tik pasi
žvelgta į jo partijos siūlymus. naudoti kitos valstybės įsta
„Tačiau ne pirmą kartą ma tymų leidybos patyrimu, kas
tau, kai siūlymai užsirašomi, ir buvo daroma.

Pasaulio

naujienos

• (Remiantis DPA, Reuter, BNS, I.NTERFAX. ITAR-TASS, BelaPAN. RIA žinių
agentūrų pranešimais.

Jertizalė. Izraelio ir palestiniečių atstovai sutarė atnaujinti
reguliarias derybas saugumo klausimais, ankstų pirmadienio
rytą pranešė Izraelio radijas. Manoma, kad šis pasistūmėji
mas yra JAV diplomatinės taikos misijos rezultatas. Preziden
to Bill Clinton pasiuntinys Vidurio
Rytuose
Denni Ross
sekmadienį du kartus susitiko su Izraelio premjeru Benjamin
Netanyahu ir su palestiniečių prezidentu Yasser Arafat.

Maskva. Rusijos Valstybės Dūmos deputatų susivienijimas
„AntiNATO" pareiškė, kad rems Krymo ..patriotinės visuome
nės" ir Rusijos Pietų regionų protesto akcijas prieš Krymo pak
rantėje įvyksiančias Rusijos ir Amerikos karinių jūrų pajėgų
pratybas „Sea Breeze 97", sakoma pirmadienį šios organizaci
jos išplatintame pareiškime. Rugpjūčio pabaigoje planuojamos
pratybos dokumente laikomos „provokacinėmis NATO strate
gų užmačiomis". 1997 m. sausį Valstybės Dūmoje įsteigtam de
putatų susivienijimui , AntiNATO" priklauso daugiau kaip 250
Rusijos parlamento deputatų.
Belfastas. Po liepos 20 d. Airijos respublikonų armijos (IRA)
paskelbtų paliaubų, pirmadienį britų kareiviai Šiaurės Airijoje
plieno šalmus pakeitė į skrybėles, pranešė kariuomenės atsto
Nuotr.: Liepos 1-7 d. Lietuvoje įvykusiame Pasaulio lietuviu bendruomenes Seime: (iš kaires) naujasis Pasaulio
vas spaudai. Pastaruoju metu įtampa Šiaurės Airijoje po ?.c
lietuvių bendruomenės Valdybos pirmininkas Vytautas Kainantas ir PLB Seimo atstovai — Vasario 16-osios
gimnazijos Vokietijoje direktorius Andrius Šmitas ir Vokietijos Lietuvių bendruomenes pirmininkas Arminas
metus trukusio karo tarp britų armijos ir airių parazanų slūg
Lipšys.
sta. Policija Šiaurės Airijoje atsisakė senųjų uniformų bei au
tomatų, kuriuos pakeitė kasdieniais ginklais. Rugsėjo 15 d.
Britanijoje
turi prasidėti daugiašalės Šiaurės Airijos taikos de
būtų įtraukta į valstybių, ku
rybos,
tačiau
IRA atšakos, tokios kaip Airių valstybinio išlais
rioms yra skiriama speciali
vinimo
armija
bei Tęstinė armijos taryba paskelbė ir toliau ko
pasiruošimo darbų parama,
vosiančios
partizaninį
karą.
Vašingtonas, rugpjūčio 6 jektai, su Hyde pataisa, At sąrašą. Politinei akcijai susti
New Yorkas. JAV siuntinių bendrovės „United Parcel Ser
d. (JAV LB) — JAV Lietuvių stovų Rūmuose ir Senate buvo printi, JAV LB taip pat gavo
Bendruomenės Visuomeninių priimti birželio mėnesį, bet Čikagos demokrato, Kongreso vice" lakūnų profsąjunga gali surengti streiką, jeigu po kelių
reikalų įstaiga gavo liepos 29 prieš galutinį šio įstatymo atstovo Bobby Rush sutikimą savaičių atsinaujinsiančiose derybose nebus sutarta dėl naujos
dieną rašytą JAV prezidento priėmimą
Kongrese trak dirbti kartu su Kongreso na sutarties, praneša „Wall Street Journal". Lakūnų streikas pa
patarėjo krašto saugumo rei tuotes abi šio įstatymo dar rių Hyde, kad tokia įstatymo darytų didelę neigiamą įtaką klientų pasitikėjimui šia bend
kalams Samuel R. Berger at turi būti galutinai suderintos. pataisa būtų Kongrese sėk rove teigia žurnalistai. „United Parcel Service" jau patyrė
maždaug 300 mln. dolerių nuostolių dėl tebesitęsiančio sunkve
sakymą į JAV LB pirmininkės
Baltųjų Rūmų pritarimas mingai pravesta.
Reginos Narušienės laišką, šiam svarbiam straipsniui pa
JAV Lietuvių bendruomenės žimių vairuotojų streiko.
kuriuo jis praneša, kad JAV deda užtikrinti, kad Hyde pa apylinkės, apygardos ir visuoStokholmas. JT generalinis sekretorius Kofi Annan, tikė
prezidento Bill Clinton ad taisa bus palikta galutiniam menė c veikėjai iš visos Ameri
damasis
paramos jo pasiūlytoms JT reformoms, sekmadienį
ministracija remia Kongreso įstatymo tekste.
kos dėjo daug darbo ir pas pradėjo kelionę po Šiaurės valstybes. Annan liepos mėn. patei
atstovo iš Illinois Henry Hyde
JAV LB ėmėsi iniciatyvos tangų, ragindami savo vieto
užsienio politikos įstatymo pa pasiūlyti Hyde papildymą, vių Kongreso narius ir senato kė pasiūlymų paketą, numatantį J T valdininkijos pertvarky
taisą. JAV LB pirmininkė šio kada pavasarį paaiškėjo, kad rius paremti Hyde-Rush pa mą, išlaidų sumažinimą bei sutaupytų lėšų skyrimą darbui ne
atsakymo laukė nuo gegužės svarstomas užsienio politikos taisą. JAV LB Krašto valdyba turtingose šalyse. Švedijos ministras pirmininkas Goran Persson, kaip teigė jo atstove spaudai Ingrid Iremark. yra numatęs
mėnesio.
įstatymo projektas turėjo la ir Visuomeninių reikalų tary perduoti Annanui „Carlsson grupės" paramą. Šią grupę, į kuri
JAV LB teigiamai sutiko bai daug trūkumų Lietuvos į ba dėkoja JAV LB. Apy os sudėtį įeina 16 valstybių — Švedijos, Kanados, Australijos,
žinią, kad Baltieji Rūmai rems NATO priėmimo atžvilgiu. Po linkėms ir apygardoms už di Mexico, Japonijos, Brazilijos, Nyderlandų, Indijos, Pietų Afri
Hyde pataisą, nes tas įsta susitikimo su JAV LB ir JAV delį ir reikšmingą jų atliktą kos, Dramblio Kaulo Kranto, Korėjos Respublikos, Indonesia,
tymo straipsnis taiko Lietuvai Lietuvių Respublikonų klubo politinį darbą. Ši veikla turėjo Čekijos ir Airijos — aukšto rango atstovai, 1995 m. įkūrė buvęs
tą pačią paramą, kurią JAV nariais Henry Hyde sutiko im įtakos Baltiesiems Rūmams, Švedijos ministras pirmininkas Ingvar Carlsson dalyvauti re
yra davusi Lenkijai, Vengrijai, tis iniciatyvos, kad būtų susti kurie per Madrido viršūnių formuojant ir stiprinant JT.
Čekijai ir Slovėnijai pasiruošti printa JAV Kongreso politine susitikimą apgynė Lietuvos
Lietuvai
siekiant teisę toliau siekti NATO naNATO narystei. Užsienio poli parama
Bona. Vokietijos finansų ministras Theo VVaigel spaudos
tiką tvarkančio įstatymo pro- NATO narystės ir kad Lietuva rvstės.
atstovams sakė, jog Vokietija susivienijimo išdavoje yra ne to
kia turtinga valstybė ir dėl to ji negali sau leisti mokėti „liūto
dalį" į kasmetinį ES biudžetą. Žurnalui „Der Spiegei" VVaigel
Badaujan tiems
sakė, jog Vokietija kasmet mokėjo 20 milijardų markių ir da
darbininkams
bar reikalaus, kad jos kasmetinis įnašas būtų sumažintas 7
mlrd. markių.
nereikia daryti
Kaunas, rugpjūčio 11 d. dovas Vytautas Šustauskas
Minskas. Baltarusijos prezidentas Aleksandr Lukašenko
išimčių
(BNS) — Lietuvos laisvės sakė, kad ši diena pasirinkta
pasiryžęs
sudaryti visas sąlygas Rusijos ir Čečėnijos preziden
sąjunga rugsėjo pradžioje ren neatsitiktinai. Pagal Konstitu
Vilnius, rugpjųėio 11 d.
tų
Boris
Jelcin
ir Aslan Maschadov susitikimui Minske. Kaip
gia „ubagų žygį į Vilnių", tęs ciją, rugsėjo 10 d. prasidės
(Elta) — Seimo pirmininko
sekmadienį
pranešė
Baltarusijos prezidento administracija,
dama akcijas prieš „žmonių nauja Seimo sesija. Pasak ra
pirmasis pavaduotojas And
„nors
to
Baltarusijos
prezidento
niekas neprašė, A. Lukašenko
skurdinimo politiką, strategi dikalios organizacijos vadovo,
rius Kubilius pirmadienį įvy
laiko
savo
pareiga
padėti
broliškajai
Rusijai sėkmingai iš
tai bus siurprizas Seimo na
Vilnius, rugpjūčio 11 d. liko apie 40, kiti išvažiavo į kusiame susitikime su prie nių objektų privatizavimą".
spręsti
bet
kurias
problemas".
Minskas.
Baltarusijos preziden
Žygį žadama pradėti rugsėjo riams, grįžusiems iš „šiltų
(BNS) — Ketvirtą dieną prie Panevėžį dirbti. Tačiau dau Seimo rūmų bado akciją tę
to
nuomone,
yra
tinkamiausia
vieta
deryboms,
nes tai „tvirtos
Seimo badaujančius Panevė guma streiko dalyvių teigė, siančiais Panevėžio AB .Au 7-osios rytą. Jo dalyviai nuo gerų atostogų, kai gulėjo pil ir pastovios valstybės sostinė".
žio „Auridos" darbininkus ap kad jie darbo neturi ir badaus rida" darbininkais pareiškė, Kauno Katedros pasuks prie vus išvertę 'majamiuose'".
„Gal bus gėda jiems važinėti
lankė Seimo nariai Česlovas tiek kiek reikės. Vilniaus savi kad jiems išimčių nebus daro savivaldybės ir po nedidelio
Maskva. Nepatenkintų Rusijos generolų grupė, prieštarau
Juršėnas, Andrius Kubilius valdybė piketuoti leido iki spa ma, o įmonei bus taikoma to mitingo patrauks autostrada į po užsienį, kai pasaulis pa janti prezidento Boris Jelcin karinei reformai, pirmadienį sake,
bei Petras Šakalinis.
lio 1 d., o jei iki to laiko nebus kia pati bankroto procedūra Vilnių. Po trijų nakvynių — matys, kad ubagai žygiuoja į kad dėl jų armija gali sužlugti. Spaudos konferencijoje Mask
ties Žiežmariais, Vieviu ir ne Vilnių", sakė organizacijos jis. voje buvęs gynybos ministras generolas Igor Rodionov sakė,
Vienos iš akcijos organizato patenkinti žmonių reikalavi kaip ir kitoms įmonėms.
toli Vilniaus — žygį planuoja
V. Šustauskas tikisi, kad jog, esant bet kokiai karinei grėsmei, jau dabar karinės Rusijos
rių Adelės Dulienės nuomone, mai, bus badaujama ir toliau.
Andrius Kubilius informavo ma užbaigti rugsėjo 10-ąją mi
būtini
leidimai bus gauti iš pajėgos negalėtų mobilizuotis. „Dėl lėšų stokos kareiviai visai
Seimo pirmininko pavaduoto
Tačiau akcijos dalyviai tiki badautojus apie Seimo pri
tingu
prie
Seimo
rūmų.
Vilniaus
ir Kauno savivaldy nesitreniruoja". sakė generolas. Praeitą mėnesį Rusijos prezi
jas A. Kubilius neįsigilino į ba si, kad į jų lūkesčius bus imtą įmonių bankroto įstaty
bių
bei
Vidaus
reikalų mini dentas paskelbė iki 1998 m. pabaigos puse milijono sumažinąs
Lietuvos
laisvė.'
sąjungos
vadaujančių žmonių reikalavi atsižvelgta, nes rudenį, pa mą, kuriamą specialų fondą,
sterijos.
Tačiau,
sakė jis, žygis kareivių skaičių. Naujajam gynybos ministrui Igor Sergejev jis
mus.
daugėjus užsienio valstybių iš kurio ir bus mokami atlygi
į
Vilnių
įvyks,
nepaisant
to, ar liepė surengti viešą kampaniją, aiškinančią reformų esmę. Pa
*
Lietuvių
racionalisti
„Jis konkrečiai nieko neža vadovų vizitų, Lietuvos val nimai tokių įmonių darbuoto
leidimas
žygiuoti
autostrada
nės
vienybės
sąjungos
(LNsibaigus „šaltajam karui" ir planinei ekonomikai, Rusijos armi
dėjo ir teigė, kad ši problema džios atstovai nenorės, kad jie jams.
VS) vadas Mindaugas Murza, bus gautas. „Kaip ir prie Kau jos reikalai gerokai pašlijo. Kareiviai ir karininkai mėnesiais
turi būti sprendžiama Pa Nepriklausomybės aikštėje iš
,Auridoje" dirba 1,200 dar
no savivaldybes, eisim ir čia negauna atlyginimų, neretai yra priversti gyventi palapinėse
vystų badaujančius žmones.
nevėžyje", sakė moteris.
bininkų. Jiems gamykla sko nepaisydamas Valstybes sau
'va bank' ". sakė V. Šus ar traukinių vagonėliuose, žlugo jų aukšta morale. Pasak Reu
gumo
departamento
įspėjimo,
Praėjusį penktadienį prie
Visi piketuotojai gyvena vie linga 8 milijonų 300,000 litų
tauskas, priminęs prieš kelias ter, nepaisydamas kritikos, B. Jelcin ryžtingai nusiteikęs vyk
neketina
nutraukti
nei
šios
Seimo bado streiką pradėjo noje palapinėje, jie geria tik vertės atlyginimų ir išeitinių
savaites surengtą nesankcio dyti Rusijos ginkluotųjų pajėgų reformas.
sąjungos
spaudiiio
„Nacijos
apie 50 akcinės bendrovės mineralinį ar paprastą van kompensacijų. Jmonės admi
„Aurida" darbininkų, kurie denį, kasdien žmonių sveikatą nistratorius tikina, kad iš tu balsas" leidimo, nei pačios nuotą mitingą prie Kauno sa
reikalauja nedelsiant išmokėti tikrina medikai. Kol kas rim rimo turto dar galima atsis sąjungos veiklos, rvirtina „Lie vivaldybės.
* Sankt P e t e r b u r g o mo
KALENDORIUS
Lietuvos laisvės sąjungos kesčių policijos areštuotų
jiems atlyginimus (apie 8 mln. tesnės medicininės pagalbos kaityti su darbininkais, tačiau tuvos aidas" (08.08). M. Mur
Rugpjūčio 11 d.: Sv. Klara
litų), imtis skubių priemonių, neprireikė, tačiau keliems dėl varžytinės tęsiasi taip ilgai, zos duomenimis pernai lap akciją, pasak jos vado, remia keturių Lietuvos bankų są
kad botų išspręstos „Auridos" prastos savijautos bado akciją kad per tuos mėnesius dar la kričio 24 d. ĮkurUi LNVS šiuo „Jaunoji Lietuva"ir kai kurios skaitose buvo labai mažai pi '1194-1253: Tiburcijus. Zuza
bylos, išieškoti išvaistytą ben teko nutraukti.
biau išaugs skola darbinin metu priklaus* apie 160 kitos organizacijos. Jie taip nigų. Pavyzdžiui, „Snoro" ir na. Filomena. Pūtis. Porutė.
narių, daugiausir šiauliečių ir pat ieško paramos žygio daly „Tauro" bankų sąskaitose —
drovės turtą (apie 50 mln. Šalia palapinės pakabintas kams.
Rugpjūčio 12 d.: Hiliarija.
kauniečių, taip p>t jų yra Vil viams pamaitinti ir apnakvin maždaug po 400 litų, o Šiaulių Klara. Laimonas. Giedrūnė.
litų) bei aprūpinti darbu jo sąrašas asmenų, j kuriuos nuo
neturinčius žmones. Atlygini 1995 metų kreipiasi „Auridos" tas Landsbergis, premjeras niuje, Klaipėdojf. Prienuose. dinti, medicininei pagalbai su banko sąskaitoje — tik 60 litų. 1569 m. pasirašyta Liublino
mai „Auridos" darbininkams darbininkai. Tarp kelių de Gediminas Vagnorius, kiti Pagrindinis organizacijos tik teikti. Tuo tikslu yra atidary Seniai bankrutavusio „Lietu unija.
nemokami jau dveji metai.
šimčių pavardžių yra paminė Seimo bei vyriausybės nariai, slas — sukurti ga ingą tautinę ta žygio sąskaita Vilniaus vos verslo" sąskaita apskritai
Rugpjūčio 13 d.: Ipolitas,
banko Kauno filiale.
valstybę.
Pirmadienį ryte piketuotojų tas Seimo pirmininkas Vytau- teisėtvarkos pareigūnai.
Kasijonas. Kastytis. Gilvilė.
arešto metu buvo tuščia.

JAV Baltieji Rūmai remia
Lietuvai palankų nutarimą

P o atostogų Seimo narius
pasitiks „ubagų žygis"

Seimo nariai išklausė
kaimynystėje badaujančių
darbininkų
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KEIČIASI LIETUVOS ŠEIMA
VLADA STANKŪNIENE
Lietuvoje, kaip ir kitose bu nėjimą'. Tik 22% aštunto de
vusios socialistinės sistemos šimtmečio pradžioje gimusių
šalyse, pastaraisiais metais vyrų ir 42% moterų, sulaukę
sparčiai mažėja vedybų, išlie 24 metų, buvo sukūrę šeimas.
ka dažnos skyrybos, daugėja Tuo tarpu visų penkiais ir
porų, gyvenančių neregistra daugiau metų vyresnių grupių
vus santuokos, labai sumažėjo virš 60% moterų ir apie 50%
gimstamumas. Lietuvoje dar vyrų, būdami 24 metų, jau
niekad nebuvo tokio žemo buvo vedę. Tačiau čia galima
gimstamumo, kuris neuž įžiūrėti ir kitus veiksnius, są
tikrintų kartų kaitos — sumi lygojančius vedybų atidėjimą
nis gimstamumo rodiklis (vi vėlesniam amžiui, kurie at
dutinis vaikų skaičius, ku spindi besikeičiančios aplin
riuos pagimdo moteris) 1995 kos ir šeimos kaip institucijos
metais buvo lygus 1.49 (iki pa fundamentaliuosius pokyčius,
starųjų pasikeitimų jis buvo skatinamus gilėjant visuome
artimas 2). Be to, vykstantys nės individualizacijai. Tai sa
šeimos pokyčiai labai spartūs, votiška pasekmė nenoro įsi
t juos sąlygojantys veiksniai pareigoti šeimai, esant gana
turi labai skirtingą pobūdį po nestabiliai ekonominei situaci
veikio stiprumo, trukmės ir jai, bei įsigalint rinkos santy
universalumo požiūriu. Todėl kiams. Be to, nepaisant pasta
sudėtinga vertinti susidariu raisiais metais, atrodytų, su
sią situaciją ir spręsti iš stiprėjusios Katalikų bažny
kilusias problemas. Visuome čios įtakos visose gyvenimo
nės informavimo priemonėse srityse, su kiekviena vis jau
vis dažniau išsakomos mintys nesne karta ne tik mažiau
apie šeimos nykimą ar krizę. prisilaikoma griežtų katali
Pagrįstiems ir argumentuo kiškų šeimos kūrimo normų,,
tiems apibendrinimams būtini bet ir didėja tolerancija nere
išsamūs ir atitinkami duome gistruotoms santuokoms. 37%
20-29 metų vyrų ir 30% šio
nys.
amžiaus moterų mano, kad
Lietuvos šeimos ir gimsta gyvendami neregistruotoje san
mumo-tyrimas teikia turtingą tuokoje gali tikėtis visuo
informaciją ir leidžia tirti menės pritarimo, o 40-49
šeimos ir gimstamumo drama metų vyrų ir moterų — atitin
tiškų pokyčių prigimtį ir kamai 29% ir 27%.
priežastis jas sąlygojančios
aplinkos kontekste. Pirmieji
Be abejonės, pastarųjų metų
tyrimo rezultatai parodė, kad šeimos formavimo transforma
be laikinųjų veiksnių, aps cijos, kartu su socialiniu ir
pręstų kardinalių socialinių, ekonominiu nestabilumu, pa
ekonominių ir politinių poky blogėjusiom gyvenimo sąly
čių bei ekonominės depresijos, gom lemia gimstamumo ten
turėjusių didelį poveikį ve dencijų ir nuostatų pasikeiti
dybų ir gimstamumo mažė mus. Ne tik labai sumažėjo
jimui, Lietuvoje prasidėjo šei gimstamumas, bet pasikeitė ir
mos instituto pertvarkymas, nuostatos dėl norimo vaikų
pasireiškiantis tuo, kad pa skaičiaus šeimoje. Jei 1988 m.
grindiniai keičiasi jaunimo tyrimo duomenimis vidutinis
matrimonialinė ir reproduk norimas vaikų skaičius šei
cinė elgsena. Nepaisant gana moje buvo artimas 3 (2.8), tai
didelės Katalikų bažnyčios šio tyrimo duomenimis — pri
įtakos (apklausos metu net artėjo prie 2 (2.1), o vidutinis
77% respondentų nurodė, kad idealus vaikų skaičius suma
yra tikintys), su kiekviena žėjo nuo 3.1 iki 2.3. Tai rodo
jaunesne karta vis daugiau esminius ir fundamentalius
žmonių atsisako griežtai re pokyčius, vykstančius mūsų
glamentuotų šeimos kūrimo visuomenėje, kurie atsispindi
normų, vis daugiau jaunimo šeimų matrimonialinėje ir re
kuria šeimas jų neregistravę. produkcinėje elgsenoje ir nuo
Apie 15% 1966-1972 m. gimu statose.
sių jaunuolių pradėjo gyventi
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santuokoje, jos neregistravę.
SIŪLOMA STIPRINTI
Nors tai yra vieni žemiausių
neregistruotų santuokų papli NARKOTIKU KONTROLE
timo rodiklių kitų Europos
1996 metų Tarptautinės
šalių tarpe, ir net apie penkis
kartus mažesni negu Šve narkotikų kontrolės valdybos
dijoje, arti trijų kartų — negu (TNKV) pranešimas Lietuvoje
Latvijoje ir apie keturis kar buvo pristatytas kovo 7 dieną.
Pranešime pabrėžiama, kad
tus — negu Estijoje, tačiau
nauja
Baltijos valstybių socia
pastaraisiais metais šio proce
so plitimas Lietuvoje įgavo linė ir ekonominė padėtis rei
kalauja greitesnio administra
sprogimo formą.
cinių ir teisinių struktūrų to
Šeimos instituto transforma bulinimo, siekiant užkirsti ke
ciją Lietuvoje rodo ir pra lią su narkotikais susijusiems
sidėjusi santuokų atidėjimo nusikaltimams ir užtikrinti
vyresniam amžiui tendencija. griežtesnę sienų kontrolę.
Gyvenimo kartu nesusituokus
Lietuva turi suderinti nacio
plitimas, būdamas tam tikra nalinius įstatymus su JT kon
alternatyva registruotoms san vencijomis, kad būtų sukurta
tuokoms, veikia vedybų 'se tinkama teisine ir įstatyminė

švpsosi m.im;i Kbiiprfiojr paKirnrlJiusi trynukus
Nuotr Pranas Šluti*n*s

DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
metams
V4 metų 3 mėn.
JAV
$95.08
$55.00 $3500
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$40.00
Tik seJtadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant i Lietuvą:
(Air cargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant i užsieni
oro paltu
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00
Vyriausia redaktorė - Danute Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien nuo 830 iki 430, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

Buvusios Čikagos lietuvių Šv. Jurgio bažnyčios Bngdeporte varpai ruošiami kelionei į naująją Kankinių
bažnyčią Berčiūnuose. Trys bronziniai varpai išliedinti 1895 m. , o Šv. Jurgio bažnyčia buvo pirmoji, pastatyta
JAV Vidurio rajone pirmosios didžiosios lietuvių imigracijos praėjusio šimtmečio pabaigoje—šio pradžioje. Ver
ta prisiminti, kad varpai yra krikštijami kaip žmonės, tad ir šie varpai turi vardus: šv. Jono (Johannes), šv. Ka
zimiero (Casimiro), šv. Jurgio (Georgu). Juos išliejo varpų liejykla St. Louis Mo. Varpų persiuntimu į Lietuvą
rūpinosi mecenatai Maria Rudienė ir inž. Antanas Rudis.

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
ŠIAULIŲ DEKANATO
KATECHETAI ŠVENTĖ
MOKSLO METU
PABAIGTUVES
Prieš Devintines Šiaulių de
kanato katechetai, kurių yra
per 50 atšventė mokslo metų
pabaigtuves. J šią progą Ka
techetikos centre surengtą su
sitikimą atvyko tėvas Pran
ciškus OFM Cap., kuris
pasidalijo savo katechetinio
darbo patirtimi, sukaupta dir
bant Šiauliuose bei nemažai
metų mokytojaujant. Pasak
tėvo Pranciškaus, kad kate
cheto darbas nebūtų „vėjo
gaudymas", būtina imti pa
vyzdį iš Kristaus, atėjusio ne
kalbėti apie Dievą, bet parody
ti jį savo asmeniu. Svečias
pabrėžė, jog katechezė Baž
nyčiai visada buvo šventa pa
reiga. Norėdamas sėkmingai
vykdyti šią pareigą, tikybos
mokytojas pirmiausia nuolat
turi katechizuoti save, nesi
vaikyti nepaprastų stebuklų ir
ženklų, bet trokšti dovanos
kalbėti širdies kalba. Tėvas
Pranciškus, be kita ko, pažy
mėjo, jog religija suteikia ne
privilegijų kitų atžvilgiu, bet
laisvę. Tikybos mokytojai da
lyvavo šv. Mišiose, po kurių
įvyko kuklios vaišės. Renginio
dalyviai dalijosi mintimis, ką
reikėtų pagerinti ateinančiais
mokslo metais.
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VĖL PAŠVENTINTA
STELMUŽĖS BAŽNYČIA
Birželio 18 dieną Panevėžio
vyskupas Juozas Preikšas vėl
pašventino Stelmužės bažny
čią, pastatytą 1650 metais
prie seniausio Lietuvos ąžuo
lo. Bažnyčia pastatyta barono
Foelkersamo rūpesčiu kaip
Zarasų parapijos filija. Baž
nyčios šventoriuje stovi XVII
a. medinė varpinė, rekon
struota 1873 metais. 1904
metais kun. A. Štombergas
parapijoje įvedė lietuvių kal
bą Pokario metais nuolatinio
kunigo nebuvo Šv. Mišios
buvo aukojamos kartą per
baze narkotikų kontrolei. Pra
nešimas ragina pripažinti, kad
egzistuoja korupcija, ir sie
kiant jos išvengti, būtina pa
gerinti pareigūnų darbo są
lygas Taip pat siūloma dau
giau dėmesio skirti narkotikų
„karaliukų" sulaikymui ir nu
baudimui. Šalys raginamos
kurti bendras specialistų gru
pes, kurios koordinuotų nar
kotikų kontrolės programas.

mėnesį. 1961 metais bažnyčia
buvo uždaryta, joje įrengtas
liaudies skulptūrų muziejus.
Zarasų rajono valdžios nutari
mu bažnyčia grąžinta tikin
tiesiems, o joje esanti ekspozi
cija perkelta į Rokiškio
muziejų.
Šventinimo iškilmėse daly
vavo Zarasų rajono vadovai,
dekanato kunigai, gausiai su
sirinkę vietos tikintieji. Šv.
Mišias aukojo ir pamokslą pa
sakė vysk. Juozas Preikšas.
Šia proga vyskupas pasi
džiaugė graliu rajono vado
vybės veiksmu, padėkojo ti
kintiesiems už rūpestingą
bažnyčios atnaujinimą ir at
kreipė dėmesį į
gyvąją
Bažnyčią. Vyskupas paragino
tikinčiuosius būti sąmoningais
jos nariais.
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PRISTATYTA VITTORIO
MESSORI KNYGA
„HIPOTEZĖS APIE JĖZŲ"
Birželio 26 dieną „Lietuvos
aido" galerijoje pristatyta gar
saus italų žvlrnalisto Vittorio
Messori knyga „Hipotezės apie
Jėzų", kurią iš italų kalbos
vertė Birutė Demkutė, išleido
leidykla „Katalikų Pasaulis".
Pasak lietuviško knygos ver
timo iniciatoriaus dr. Roberto
Raguza, Italijoje knyga pasi
rodė 1976 metais 2 tūkstančių
egzempliorių tiražu. Šiuo me
tu bendras šios knygos lei
dimų tiražas išaugo iki 1 mili
jono egzempliorių. V. Messori
„Hipotezės apie Jėzų" išvers
tos į 20 pasaulio kalbų. Pasak
vertėjos B. Demkutės, knyga
įdomi ne tik tikintiems. Auto
rius norėjo pats sau atskleisti,
kas yra Jėzus, ir ją be
rašydamas įtikėjo. R. Rauguza, kalbėdamas apie knygos
autorių, sakė, kad Jis domisi
Jėzumi
ne
vien
kaip
žurnalistas teologas, specialis
tas, bet kaip žmogus, kuris 10
metų gilinosi į šią temą, skai
tydamas
literatūrą
apie
Kristų, atlikdamas archeolo
ginius tyrinėjimus". Tik pasi
rodžiusi knyga nustebino Ita
lijos teologus savo profe
sionalumu ir patikima bei
išsamia informacija. Pats V.
Messori savo kūrybos metodą
vadino Šerloko Holmso meto
du, nes teisingas išvadas
turėjo padaryti remdamasisi
tam tikrais ženklais, nuorodo
mis. ' Knygą, kurių JCatalikų
pasaulis" išleido 3,000 egz.,
tiražu, evangelizacijos aspek
tu aptarė autorių asmeniškai
pažįstantis dr. prof. apaš-

talinis protonotaras Ladas Tulaba.
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SEMJTNARAS JAUNIMO
VASAROS STOVYKLŲ
VADOVAMS
Birželio 13-15 d. Kauno ar
kivyskupijos Evangelizacijos
centre buvo surengtas semina
ras jaunimo vasaros stovyklų
vadovams. Renginyje dalyvavo
35 jaunimo vadovai iš Kauno,
Panevėžio, Vilkaviškio, Vil
niaus vyskupijų. Seminaro da
lyviai aptarė stovyklų rengimo
problemas, dalijosi idėjomis ir
metodais, kaip rengti ryto bei
vakaro susikaupimus, pasi
rinkti stovyklos temą, derinti
rimtąją dalį su laisvalaikiu.
Seminaro dalyviams buvo
pristatyta Evangelizacijos cen
tro parengta knyga „Biblijos
pažinimo metodai", kurioje su
rinkta Vokietijos jaunimo sie
lovados darbuotojų patirtis. Iš
vokiečių kalbos knygą vertė
Birtitė Švedaitė.
„SUŽADĖTINIU
RENGIMAS
SANTUOKOS
SAKRAMENTUI"
Gegužės 23 - 25 d. Pažais
lyje Lietuvos Caritas federaci
jos Šeimos centro surengtame
seminare „Sužadėtinių rengi
mas Santuokos sakramentui"
dalyvavo 106 jaunavedžių ren
gimo programoje dalyvaujan
tys gydytojai, mokytojai, psi
chologai iš visų Lietuvos vys
kupijų. Nuo šių metų kovo 31
dienos šiuos kursus privalu
išklausyti visiems, norintiems
tuoktis Katalikų Bažnyčioje.
Vyskupų Konferencijos gene
ralinis sekretorius kun. Ginta
ras Grušas aptarė Santuokos
sakramento esmę, apie šeimos
planavimą kalbėjo gyd. Virgi
lijus Rudzinskas. Dalyviai
ypač domėjosi kun. V. Karve
lio ir gyd. Nijolės Liobikienės
paskaitomis apie Santuokos
sakramento apeigas ir socia
linius šeimos vystymosi as
pektus. Anot Šeimos centro
vadovės gydytojos N. Liobi
kienės, panašūs seminarai
nuo praėjusių metų gruodžio
mėnesio vyko visose Lietuvos
vyskupijose. Šiame seminare
buvo apibendrinta jaunave
džių rengimo santuokai patir
tis bei aptarti tolesnio darbo
organizavimo klausimai Ren
ginys susilaukė šiltų jo daly
vių vertinimų bei pageida
vimų rengti tokius seminarus
keletą kartų per metus.

DR. L PETREIMS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.Hickory Hilte, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tai. (706)596-4055
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kezie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab.tel.773-471-3300

DR. AB. GLEVECKAS

DR. JOVITA KERELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
3900 W.95 St Tat. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p.
treč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
penktad. ir sestad 9 v r. - 12 v.p.p.
EDMUNDAS VIZNAS, M.D..S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)

Tai. 773-585-7755
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAUUUS

DANTŲ GYDYTOJA
9625 S.7961 Ave., Hfctory rM», IL
Tai. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
ARASZUOBA.M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
102O E.Ogden Ave.. Suite 310
Napervitle. IL 60563

Tai. (630)527-0090
3825 Higruana Ave..
Tower 1,3urte 3C
Dovvners Grove. IL 60515

Tel. (630)436-0120

ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120
Tel. (708)742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
166 E. Superior, Suris 402
Valandos pagal susitarimą
Tel. 312-337-1285

CanSac Diagnosis, LTD.
6132 S. Kedzie Ave.
Chicago. IL 60629
Tel. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S..PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirugija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415
Tel. 708-636-6622
4149 W. 63rd. St.
Tel. 773-735-7709

• Kaunas. Gegužės 23-25
d. Kauno jėzuitų gimnazijoje
paminėtos Lietuvos mokyklos
600 ir pirmosios lietuviškos
knygos 450 metų sukaktys.
Renginio dalyviai aplanke Tol
minkiemį ir Karaliaučių.

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4647 W. 103 S t , Oak L*wn, IL
Pirmas apyl. su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Tel.708-422-8260
1
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• 1514 m. rugpjūčio 13 d.
Vilniuje įsteigtas pirmasis
beziUjonu švenčiausios Trejybes
vienuolynas.

l Tautos Kankinių naująją bažnyčios Berčiūnuose
varpai.

varpinę montuojami

buvo turbūt galėtų pasakyti
tik tie, kurie vedė registraciją.
Bendras PLJB seimo atstovų
skaičius turėjo būti 169, o da
lyvavo
apie
130 iš
21
krašto. Mes, JAV
atsto
vai, buvome pati didžiausia
grupė. Mums iš kairės pusės
sėdėjo Rytų kraštų etninių
žemių atstovai, Kanados, o iš
dešinės — Australijos, P L B
valdybos, Latvijos, Estijos, ro
dos, kad ir Pietų Amerikos,
svečiai.
Seimo posėdžius
pradėjo
PLB valdybos pirmininkas

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimo Vilniuje metu vykusiame Parti
zanų minėjime kalba PLB pirmininkas Bronius Nainys.

IX PLB SEIMAS
LIUDA RUGIENIENĖ
PIRMASIS P O S Ė D I S
Rašyti apie seimą-nesiruo
šiau. Čia dalyvavo asmenų,
kurie specialiai šiam tikslui
atvyko. Mano uždavinys buvo
atstovauti JAV Lietuvių Ben
druomenei, tam ir skyriau sa
vo pagrindinį dėmesį. Seimas
įvyko liepos 2-6 d. Vilniuje,
tęsėsi keturias dienas, nuo 9
vai. ryto, kai kurias dienas iki
9 vai. vakaro nevėsinamoje
Lietuvos Respublikos Seimo
trečiųjų rūmų posėdžių salėje.
Tą savaitę Lietuvoje buvo ne
vien kaitra, bet ir kankinanti
drėgmė. Priminė suvažiavi
m u s Čikagoje. J LR Seimo rū
m u s įeiti reikėjo leidimo, ret
karčiais leidimai buvo tikrina
mi ir prie posėdžių salės įėji
mo, taigi nesantys seimo na
riais turėjo i:erai susiorgani
zuoti, kad įa pakliūtų. Ne
sunku suvokti, kad LR Seimo
rūmuose negali vaikštinėti
k a s tik nori ir trukdyti valsty
binį darbą. Nemanyčiau, kad į
PLB seimo posėdžius nepak
liuvo tie. kurie tikrai norėjo
pakliūti. Kodėl rašau? Mūsų
spaudoje pastebiu vis daugiau
ir daugiau pasisakančių, kad
visgi norėtu plačiau apie sei
mą sužinoti, o prieš mane guli
a n t stata tiek daug įvairios in
formacijos — Lietuvos Respu
blikos Seimo ir JAV Lietuvių
Bendruomenes komisijos pen
kių posėdžių, vykusių prieš
pat PLB seimą, stenogramos.
181 psl.. devintojo PLB seimo
keturių posėdžių stenogra
mos, 229 psl., įvairūs praneši
mai raštu, mintyse sugrįžta

asmeniški pokalbiai su skir
tingų kraštų atstovais, Lietu
vos politikais, Lietuvos žmo
nėmis, įvairūs straipsniai Lie
tuvos ir mūsų spaudoje. Infor
macijos apstu, tačiau sunku ją
sugrupuoti taip, kad skaityto
jui būtų aišku, kurie klausi
mai buvo' svarstyti ir kurie
liko nesvarstyti, arba negavę
rimtos eigos. Iš stenogramų
parinkau įdomesnes citatas, į
kurias, aš manau, reikėtų atk
reipti dėmesį, nes kartais tik
sliai ir apgalvotai suformuoti
keli sakiniai geriau išreiškia
tai, kas mums yra svarbu, nei
ištisos paskaitos. Turiu pas
tebėti, kad ne viskas stenogra
mose yra tikslu, nors jas rašo
samdyti profesionalai. Kai
kur sumaišytos pavardės, pa
vyzdžiui, mudviejų su Regina
Narušiene, arba vėl — JAV
LB krašto pranešimas buvo
padarytas pirmininkės Regi
nos Narušienės, o ne Donato
Skučo, kaip stenogramoje pa
žymėta. Dovanotinas pavar
džių sumaišymas, nes ne visi
kalbantieji pasisakė pavardes,
tačiau kai kur netaisyklingai
sudėti skyrybos ženklai pri
duoda visai kitą prasmę. Prie
panašių klaidų jau pripra
tome, skaitydami Komisijos
stenogramas, todėl žinome,
kad reikia atidumo. Lai skai
tytojai atleidžia, kad retkar
čiais padarysiu ir savo asme
niškas pastabas bei išvadas.
Seimo posėdžių salėje buvo
nurodytos vietos, kur kiekvie
no krašto atstovai turi sėdėti.
JAV delegacija galėjo turėti
50 atstovų, vos tik keletas
neatvyko, bet kiek, tiksliai

Bronius Nainys. Prie prezi
diumo stalo buvo pakviesti:
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Algirdas B r a z a u s k a s ,
Lietuvos Respublikos Seimo
pirmininkas prof. V y t a u t a s
Landsbergis, Vilniaus arki
vyskupas metropolitas Audrys
Juozas Bačkis, lietuviams ka
talikams išeivijoje' vyskupas
Paulius
Baltakis, Vilniaus
miesto meras Rolandas Paksas. Sugiedojus Lietuvos h i m 
ną, prisiminus tylos m i n u t e
mirusius seimo n a r i u s , invokaciją sukalbėti buvo pakvies
tas arkivyskupas A. J . Bačkis:
„Šiandien, susirinkę laisvoje
tėvynėje, pavedame Tau, Vieš
patie, visų mūsų tautiečių tei
singus siekius, kad vieningai
dirbtume ir aukotumės Tėvy
nės labui ir visuomenės gero
vei, kad kiekvieno Lietuvos
žmogaus teisė būtų gerbiama,
kad būtų globojama šeima,
kad būtų puoselėjama religi
jos ir sąžinės laisvė, kad vi
suomenės gyvenimas r e m t ų s i
tiesa, teisingumu, solidarumu
ir meile, kad mūsų nepriklau
somos valstybės gyvenimas
įsitvirtintų
Europos
tautų
šeimoje".
Seimą sveikino prez. Algir
das Brazauskas. Pradėjo pa
triotine mintimi, kad susirin
kusieji lietuviai iš trisdešim
ties kraštų, kokia y r a stipri
Lietuvos trauka, „kokia gaji
lietuvybės idėja, kokia stipri
gali būti meilė Tėvynei, atlai
kanti didžiausius ir laiko, ir
tolio išbandymus. Lietuva —
štai kas visus suvienija, suk
viečia į IX PLB seimą, pirmą
kartą vykstantį nepriklauso
moje Lietuvoje". Prezidentas
tiki, kad Vakarų k r a š t ų lietu
viai rūpinsis Lietuvos šalies
adekvačiu" tikrovei
įvaiz
džiu, rems pastangas inte
gruojantis į įvairias t r a n s a t 
lantines ir europines organi
zacijas, o Rytų kraštų lietu
viai — Latvijos, Estijos, ^^ne
priklausomų Valstybių S a n 
draugoje. Prezidentas kalbėjo
apie švietimą ir kultūrą, su
darymą sąlygų etninėse žemė
se mokytis gimtąja
kalba,
arba gimtosios kalbos. „Dabar
statomos šios švietimo ir
kultūros įstaigos: Lenkijoje —
Lietuvių kultūros centras Sei
nuose, Rusijos
Federacijos
Kaliningrado srityje — Tilžės
bažnyčia ir Krašto lietuvių

PALAIMINTASIS
JURGIS MATULAITIS
(Tęsinys)
Katalikuose
tuomet vyravo labai sveikas
įsitikinimas, kad visi katalikai
turi turėti tik vieną politinę
partiją. Konflikto tad reikalin
ga buvo išvengti, pasireiškusio
skilimo pavojus pašalinti. Po
ilgokų diskusijų ir kalbų bū
das surasta. Nutarta išleisti
dvi dešiniojo ir kairiojo sparno
programos kurios vėliau, dėl
savo formos, buvo vadinamos:
didžiąja ir mažąja programa.
Bet partijos vadovybė — Cen
tro Komitetas — buvo vienas.
I jį pateko vieno ir kito sparno
žmonių. Pats gyvenimas turė
jo išspręsti, kuriai programai
lemta bus gyventi, ir kuriai
mirti. Galutinai programas
suredaguoti buvo palikta Cen

tro Komitetui. Aš buvau iš
rinktas partijos pirmininku ir
programų redakcija
reikėjo
man daugiausia rūpintis. To
dėl šia proga ėmiau daugiau
santykiuoti su arkivyskupu
Jurgiu, kuris tuo metu buvo
Vilniaus vyskupu.
A. a. arkivysk. Jurgį paži
nau jau seniai, dar tuomet,
kada jis buvo paprastu kuni
gu, o aš mokytoja. Abudu
esam kilę iš vieno krašto. Va
saros atostogų metu nekartą
tekdavo sueiti ir kalbėtis įvai
riais Lietuvos klausimais. Jis
man buvo žinomas, kaip geras
ir rimtas visuomenės klau
simų žinovas. Tad ir dėl pro
gramų klausimo pirmiausia į
jį nukreipiau savo žingsnius.

Konferencijos darbai ir j ų
kryptis, pasirodė, j a m j a u ži
nomi. Tad pasakoti d a u g ne
teko. Katalikų partijos reika
las jam buvo labai arti šir
dies, nes, jo žodžiais t a r u s —
sveika katalikų poluika y r a
svarbi Bažnyčiai p a r a m a ir
todėl vyskupui ne vis tiek a r
bus ar nebus katalikų partijos
ir kokia bus joje tvarka, kryp
tis ir darbo vaisiai. Susipa
žinęs su abiem programom, ji
sai stojo į kairiojo sparno pro
gramos pusę. Tą programa
pradėjom ir svarstyti.
Svarstymas truko ilgai. Ke
lias savaites dirbom atsidėję
po kelias valandas per dieną.
Arkivysk. Jurgis nepasitenki
no bendromis pastabomis. J i s
kiekvieną programos p u n k t ą
ėmė pagrindinai: prie kiekvie
no naujo klausimo ištisas lek
cijas skaitė; viską sprendė iš
principo, taikė prie mūsų gy
venimo sąlygų, lygino su kito

*

bendruomenės n a m a i Baltaru
sijoje, lietuviška mokykla Palesoje... Reikėtų pagalvoti ir
apie tai, kaip p a n a u d o t i ir ki
tose šalyse, JAV, Kanadoje,
Australijoje, Brazilijoje, Ar
gentinoje, Vokietijoje lietuvių
bendruomenėms
priklausan
čius p a s t a t u s i r j u o s finansuo
ti. Galbūt s u t e l k u s lėšas ir
ten verta steigti lietuvių kul
tūros centrus. Užsiminus apie
lėšas reikia tiesiai pasakyti,
kad būtent j ų stygius, o n e at
s t u m a i riboja bendravimą su
užsienio lietuviais". Baigda
m a s savo sveikinimą, prezi
dentas siūlė 2009 metais,
švenčiant 1000 metų jubiliejų,
minintį pirmą kartą rašyti
niuose šaltiniuose Lietuvos
vardą (šį įvykį A. Brazauskas
vadina Lietuvos gimtadieniu),
„konsoliduoti visas savo pas
t a n g a s ir galimybes pasauliui
parodyti sudėtingą ir gar
bingą mūsų valstybės istorijos
kelią, suvokti jos vietą istori
niame, politiniame ir kultūri
niame kontekste... Garbusis
Lietuvos 1000 metų jubiliejus
turi suburti v i s u s po margą
pasaulį išsibarsčiusius lietu
vius b e n d r a m
kūrybiniam
darbui, kad visi pasijustume
viena šeima, vienu kamienu,
puoselėjančiu
bendrą
šakų
vainiką. Šis m ū s ų k a m i e n a s
— Lietuvos žemė, Baltijos
k r a n t a s ir senasis Stelmužės
ąžuolas..."
Po to žodį t a r ė LR Seimo
pirmininkas prof. Vytautas
Landsbergis, kurio mintys,
bent šiai klausytojai, už vis
giliausiai įstrigo. „Šis Pasau
lio lietuvių atstovų seimas
įkūnija ypač svarbų ryšį. Lie
tuva ir lietuvįja, tai y r a lietu
viai visur pasaulyje, kitose
valstybėse, visi, k u r i e neabe
jingi lietuviškam identitetui
ir Lietuvos valstybei, jie suda
ro tą lietuviškų š a k n ų siejamą
bendriją, kurią k a r t a i s vis pa
siūlau vadinti lietuvįja. Ryšys
b ū n a s t i p r i a u s i a s kai yra ben
d r a s tikslas". Mūsų tautos pa
grindinis siekis buvo išlikti
„pasaulio vandenyne, čia ir
kitur. Išsaugoti t a m e vande
nyne b e n t j a u nepaskandintą
salą, širdies pavidalo, vienin
telį tokį žalią kraštą, savitai
kalvotą ir ežeringą, į kurį ga
lima b ū t ų grįžti kada nors,
kaip į j a u n y s t ę , k a i p į pažadė
tą žemę. Be laisvės nebūtų
buvę galima j o s išsaugoti,
todėl konkretus politinis tiks
las buvo atgauti Lietuvai lais
vę, k a d iš tikrųjų būtų galima
grįžti, laisvai pasirinkti vie
nokio a r kitokio dalyvavimo,
visiško a r b a dalinio sugrįžimo
būdą ir atverti meilės duris
Rytų t r e m t i n i a m s . Išsaugojom
ir atgavom. Daugeliui čia ir
svetur tai buvo gyvenimo ir
veiklos prasme". Toliau prof.
V. Landsbergis kalbėjo apie
šių dienų tautos siekius ir kas
t u r ė t ų būti mūsų veiklos pa
grindu. „Manau, mes vėl su-

mis valstybėmis. Gilus teorijos
žinojimas, realumas, pažangu
mas, savo krašto meilė ir jo
pažinimas, atsidėjimas, dėsty
mo b ū d a s , nuoširdus reikalu
susirūpinimas — m a n e visą
pagavo. J a u č i a m a s buvo profe
sorius — teoretikas ir prakti
kas ir ne bet koks profesorius;
jis galėjo būti pažiba bet kurio
V a k a r ų Europos universiteto.
Ilgas su j u o konferavimas, jo
dėstomos idėjos galutinai nus
t a t ė mano politines pažiūras;
o jo rekomenduotoji literatūra
dar ligi šiolei yra artimiausias
mano patarėjas tuos ar kitus
k l a u s i m u s sprendžiant. Sa
vaime aišku, kad visi arki
vysk. J u r g i o dėl programos
pastebėjimai ir visos pasiūly
tos pataisos buvo Centro Ko
miteto priimtos. Visai teisin
gai tad arkivysk. Jurgį Matu
levičių galima priskaityti prie
L. Krikščionių
Demokratų
partijos tėvų, jos statytojų ir

sivokiam, ir šis devintasis sei
m a s t a m tepadeda, kad mūsų
d a r b a s nebaigtas, kad bendras
tikslas tebėra — pasveikusi
Lietuva, geroves Lietuva, sau\ Lietuva. Už saugią Lietuvą'
is šūkis yra s u p r a n t a m a s vi
s i e m s lietuviams visur. Ne
priklausomybė ir atvira visuo
m e n ė , kurią mes čia turime,
t a i naujos sąlygos vėl kito
k i a m atviram instituciniam
bendradarbiavimui t a r p Lie
tuvos ir lietuvijos. Tokia y r a
J A V Lietuvių Bendruomenės
ir Lietuvos Respublikos Seimo
b e n d r a komisija, toks yra Pa
saulio Lietuvių Bendruome
n ė s seimas, vykstantis Lietu
voje. Tai yra institucinis ry
šys". Prof. V. Landsbergis
ypatingai įvertino JAV lietu
vių politinę veiklą, kuri duo
d a rezultatus, duoda Lietuvai
didesnes saugumo garantijas.
„Lietuvos vardas atsiranda
Amerikos įstatymuose, kaip
šalies, kuriai JAV padės sus
tiprėti, padės pasirengti na
rystei Šiaurės Atlanto Alijanse, k u r mes būdami, galėtume
pasakyti — dabar jau pagrin
dinį darbą gal ir padarėme.
Yra j a u tie pirmieji rezultatai,
todėl, kad yra ta naujoji ban
g a už saugią Lietuvą. Tegul ji
stiprėja — ta banga, tegul ji
b ū n a nugalinti. Kartu čia ir
t e n , k u r jūs esate, k u r j ū s vei
kiate, mes galime labai d a u g
padaryti".
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Kiti kalbėtojai buvo: vysku
p a s Paulius Baltakis ir Vil
n i a u s miesto meras Rolandas
P a k s a s . Pastarojo poetiški žo
džiai „ar tai būtų Vokietijos
lietuvis, laukiantis šiaurės vė
j o iš Lietuvos, ar tai būtų Kalifornjios lietuvė, nemigo nak
timis deklamuojanti senų potų eilėraščius, ar tai būtų Ru
sijos didmiesčių ar mažų kai
melių lietuviai, visi yra be
galo svarbūs tėvynei — moti
n a i Lietuvai", lyg ir susuma
vo, koks yra svarbus kiekvie
n a s mūsų tautos narys, ne tik
Lietuvai, bet ir visi mūsų vi
suomenei. Šiomis mintimis
buvo užbaigta
iškilmingoji
pirmojo posėdžio dalis.
(Bus daugiau)
VILNIAUS KUNIGŲ
SEMINARIJOS
REKTORIUS
Gegužės 26 dieną kun. dr.
H a n s Friedreich Fischer buvo
p a s k i r t a s Vilniaus kunigų se
minarijos rektoriumi. „Nuošir
džiai tikimės, kad J ū s ų patir
tis, žinios ir meilė mūsų jau
nai seminarijai atneš bran
džių vaisių ir padės išugdyti
gerų kunigų Bažnyčiai Lietu
voje. Iš visos širdies linkime
J u m s Dievo palaimos ir Auš
ros Vartų gailestingumo Moti
nos užtarimo" — rašoma Vil
niaus
arkivyskupo A.
J.
Bačkio ir jo augziliaro vysku
po J . Tunaičio pasirašytame
skyrimo rašte.
kūrėjų eilės. Ir jis pats jautėsi
toks esąs. Kiek kartų po to
tekdavo su juo susitikti, tiek
k a r t ų jis atsidėjęs, nuodugniai
klausinėjo apie partijos dar
bus, jos gyvenimą, žygius,
viską pastebėdamas, kas to
liau darytina. J a u s t e buvo
jaučiama, kad jis gyvena par
tijos gyvenimu, kad j a m krikš.
dem. partija brangu, kaip
tėvui brangu jo vaikas ir vaiko
ateitis.
Bet arkivysk. Jurgis Matule
vičius lietuvių krikščionių de
mokratų partijai yra daug nu
sipelnęs ne tik sutvarkydamas
principų ir programų klau
simą. Jis krikščionims demok
r a t a m s brangus ir kitu at
žvilgiu.
Sušaukus Steigiamąjį Sei
mą. L. krikščionių demokratų
partija turėjo daugiausia at
stovų. Mat, jos programa tiek
buvo artima lietuvių visuome
nei, jog visiškai jai pritarta ir

Danutė

Bindokienė

Prieš ir po
Šiapus Atlanto šiemet pla
tesnio masto vasaros rengi
nių, sujudinusių Amerikos ir
Kanados lietuvius, neįvyko.
Apsiribota įprastinėmis išvy
komis gamtoje, vasaros sto
vyklomis jaunimui, mokytojų
studijų savaite ir pan. Antra
vertus, šių stovyklų tęstinu
mas, pats savaime, yra ne
mažos reikšmės įvykis: štai
mokytojai Dainavoje susiren
ka jau 31-mą kartą, jūros
skautai mini savo organizaci
jos garbingą sukaktį Kuršių
Marių vardu pavadintoje sto
vykloje Rako stovyklavietėje,
ateitininkų ruoštose stovyk
lose taip pat visos vietos buvo
užpildytos, tad ir vasaros
metu atliekamas svarbus lie
tuviškojo auklėjimo darbas,
nors poilsio rėmuose.
Vienok liepos mėnesį mūsų
akys krypo į tėvynę, kur įvyko
trys svarbūs renginiai, turin
tys reikšmės visuomeniniam
bei organizaciniam užsienio
lietuvių gyvenimui. Tai Nepa
prastoji ateitininkų konferen
cija Palangoje, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimas
Vilniuje ir Pasaulio lietuvių
jaunimo
sąjungos
rengtas
kongresas.
Apie šiuos stambius rengi
nius nemažai skaitėme ir
„Draugo" puslapiuose, nes jų
ruoša pareikalavo daug išlai
dų, daug pastangų ir darbo.
Tokia jau pas mus mada: ne
paisant, kas didesnį ar ma
žesnį renginį ruošia, jeigu tik
reikia sukviesti publiką, pa
rinkti aukų, rengėjai mal
daute maldauja vietos spau
dos puslapiuose — kaip kitaip
pasieksi savo tautiečius, kaip
įtikinsi, kad tai svarbus ir kil
nus tikslas?
O kas atsitinka, kai didieji
(kartais ir mažesnieji) rengi
niai praeina? Tie patys mūsų
spaudos puslapiai labai pasi
genda nuotraukų, aprašymų,
tarytum rengėjai nesuprastų,
kad laikraščiai negali pasiųsti
savo korespondentų, fotogra
fų. Skaitančioji visuomenė,
negalėjusi renginyje dalyvau
ti, vis dėlto labai domisi, kas
ten vyko, kaip vyko, kas nu
tarta. Jos dėmesys buvo
sužadintas prieš renginį bu
vusia intensyvia reklama, ne
retas ir savo auką gal buvo
nusiuntęs, tad, rodos, turi tei
sę apie eigą pasiskaityti, ma
tyti nuotraukų. Nesulaukus
tikrų žinių, savo vaizduotėje
susikuria iškraipytų
faktų
raizginį, pagražintą gandais
ir užuominomis.
Panašiai jau įvyko ir po
minėtųjų trijų liepos mėnesio
renginių 'sietuvoje. Kai nei
giami gandai per Atlantą at
keliauja greičiau negu tikros
žinios, daugelis susidaro klai
ja pasitikėta. Seime reikėjo
programos punktai realizuoti,
leisti partijos principais pa
remti įstatymai. Prieita prie
žemes reformos įstatymo. Že
mės reformos klausimas buvo
labai opus, daugeliui žmonių
visai naujas ir daugeliui nesu
prantamas. Jis sukėlė daug
abejojimų, ginčų, net įtarimų.
Nuo to nebuvo laisva net ku
nigų dalis. Jų tarpe buvo ir
aukštų jerarchų. Liberalų pa
žiūra nuosavybės klausimu
buvo taip plačiai ir giliai savo
šaknis visuomenėj suleidus,
jog pastačius jį Katalikų Baž
nyčios tradicinės pažiūros šiuo
klausimu plotmėj, daugelis
pabūgo: įžiūrėjo čia katalikų
moralės principų
laužymą,
kone bolševizmą. Krikščio
nims demokratams, puola
miems iš visų pusių, reikėjo
aiškinti. įrodinėti savo pa
žiūros teisingumą, suderinimą
su Bažnyčios autoritetų nuo

dingą nuomonę, kurią sunai
kinti reikia daug laiko. Joks
neigiamas reportažas nepa
darys tiek žalos, kiek jos pa
daro žmonių vaizduote, ne
turėdama tikrų faktų. O šį
kartą, kaip užkerėta, vienin
telės oficialios žinios apie
minėtus tris renginius buvo
išgliaudytos iš šykščių šal
tinių Lietuvos spaudoje bei
kompiuterinių pranešimų.
Kaip būtų buvę gera, jeigu.
pavyzdžiui, apie PLB seimą iš
Vilniaus pasirūpinta kasdien
atsiųsti bent trumpus repor
tažus, jeigu nebūtų reikėję
laukti mėnesio, kol pagaliau
pasirodė aprašymai.
Juos
spausdinsime, nes mūsų tau
tiečiams svarbu žinoti tikruo
sius faktus. Esame dėkingi
nuolatinei mūsų dienraščio
bendradarbei Liūdai Rugienienei. kuri labai kruopščiai
ir smulkiai jau ne kartą
apraše Lietuvos Respublikos
Seimo bei JAV LB Krašto val
dybos komisijos darbus bei
kitus svarbius įvykius. Džiau
giamės ir jaunos bendradarės
Ramunės Kubiliūtės aprašy
mu apie Nepaprastąją ateiti
ninkų konferenciją, ir kitų
straipsniais, tačiau vis tik
jaučiame didelį skirtumą tarp
„prieš ir po".
Prieš
svarbesnį
renginį
dienraštis tiesiog apipilamas
žinutėmis ir prašymais: susi
mildami, dėkit kuo daugiau,
nes mums reikia reklamos...
Praėjus įvykiui, t a s pats dien
raštis tarytum pamirštamas
arba tiesiog pasiūloma pa
tiems pasirūpinti aprašymu.
Žinoma, tai būtų
idealus
sprendimas, bet neįgyvendi
namas. Šiais sakiniais neno
rime
kažkam
„brūkštelėti
prieš plaukus", bet tik primin
ti, kad „prieš ir po" yra neat
siejamai sujungti: „prieš" tam
tikra prasme įpareigoja. Neat
likus tos pareigos, kitą kartą
sunkiau įkelti koją ir į spau
dos puslapius.
Šį rudenį laukiame didelio
įvykio jau mūsų tarpe: Mokslo
ir kūrybos simpoziumo. Pir
mosios žinutės pradeda sru
venti į spaudos puslapius.
Neabejojame, kad iki simpo
ziumo pradžios jos prapliups
nemažu potvyniu. Taip ir turi
būti, nes tik lietuviška spauda
gali pasiekti plačiausią skai
čių lietuvių, išsisklaidžiusių
po visą Šiaurės Amerikos
žemyną. Ir ..Draugo"1 paskirtis
yra jungti, informuoti savo
skaitytojus apie svarbiuosius
įvykius. Norime tikėti, kad
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mo rengėjai, taip uoliai bels
damiesi į dienraščio redakci
jos duris prieš šį renginį,
nepamirš įsipareigojimo po jo.

mone, su katalikiškąja mo
rale. Bet tai nelengvas daly
kas. Kuo pasiremsi? Šv. Tomu
Akviniečiu? Gal kas atrež. —
pasenęs dalykas, mūsų lai
kams nepritaikintas Leonu
XIII? Atkirs tau — jis neži
nojęs Lietuvos gyvenimo są
lygų. Reikėjo tad surasti mūsų
laikų ir iš mūsų tarpo autori
tetas, kurio žodis butų lemian
tis ir kuris išsklaidytų nepa
matuotus abejojimus ir įta
rimus. Reikėjo žmogaus, kuris
krikščioniškos nuosavybes tei
ses teorijos aiškiu ir supranta
mu pastatymu nusmogtų li
beralizmo nuosavybės teoriją,
išrautų ją iš katalikų galvų su
šaknimis. Tas žmogus atsira
do. Jis buvo vėl arkivysk. Jur
gis Matulevičius. Jo veikalas
apie „Krikščioniškąją nuosa
vybes teisės teoriją" tą darbą
atliko.
'Bus daugiam

.

DRAUGAS, antradienis, 1997 m. rugpjūčio mėn. 12 d.
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DAINAVAI KETURIASDEŠIMT
VASARŲ

REAL ESTATE

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
Prieš keturiasdešimt metų ir Reginos Šilgalių drau
per Mackinac sąsiaurį buvo
gystėje. Prie to paties stalo
atidarytas penkių mylių ilgio
tiltas, sujungęs šiaurinį ir pie buvo ir kitų, bet jie buvo ne
tinį Michigan valstijos pusia girdimi ir nepasiekiami. Po
salį. Tai buvo inžinerijos ste svetainės stogu tuo metu pie
buklas, nes daug specialistų tavo gal koks šimtas. Bene
pasimainydami, pusė jų gar
nemanė, kad tas įmanoma.
Tais pačiais metais, toje pat siai kalbėjo, o kita pusė
Michigan valstijoje, įvyko te- klausėsi ir valgė. Man buvo
Dainavos jaunimo stovyklos rėmėjų suvažiavimo, vykusio š. m. liepos 27 d., dalis dalyvių. Iš k.: I eil. — Pranas
besitęsiančio stebuklo pradžia. ^ P 3 6 smaS^
daugiau pasi- Baltakis, dr. Romualdas Kriaučiūnas, Bronius Polikaitis, dr. Marius Laniauskas ir kt!
Gražiame gamtos kampelyje. kalbėti su inž. Pranu Balta
,
. , . ,
Nuotr. J. Urbono
netoli Manchester miestelio, kiu, vienu pirmųjų stovyklos vos tarybos iždininkas.
buvo pirmoji vasaros stovykla veteranų. Prieš maždaug ke
Ūkio ir švaros darbai atlie
ALRKF stovyklavietėje, vėliau turiasdešimt metų jis Spyglio kami pavyzdingai. Stovyklau
RAMUNĖ KUBDLIŪTĖ
pavadintoje Dainavos vardu. ežerą atkovojo nuo gamtos tojai yra patenkinti švara.
Tai buvo ne inžinerijos, o tau brūzgynų ir pakrančių dum Išdažyti langų rėmai valgy
Rugpjūčio 3 d. Dainavoje kad poilsiavo daugiausia tik
tinis stebuklas, sujungęs išei blo. Tas drąsus darbas parei kloje, nors reikėtų naujų
vijos jaunimą su tautinėmis kalavo daug laiko, pastangų ir langų. Lietuvių fondas Daina prasidėjo 31-oji Mokytojų stu jauniausi savaitės dalyviai.
šaknimis, likusiomis kitoje At yra aprašytas jau minėtame vai davė 3,000 dolerių. Pra dijų savaitė. Suvažiavo dau Dienotvarkė ir ne toks jau
Dainavos leidinyje. Pernai va
lanto pusėje.
nešta, kad Dainavos 40 metų giau kaip 100 lituanistinių šiltas oras nelabai leido ilgam
ši garbinga sukaktis buvo s a r a - t n s mėnesius tas pats jubiliejaus proga Detroite ir mokyklų mokytojai, vedėjai, poilsiauti (maudytis, išdy
kukliai prisiminta Dainavos Dainavos pirmūnas praleido Clevelande vyks „Dainavos" švietimo rėmėjai, lietuviškai kauti ar dienos metu snūdu
stovyklos rėmėjų metiniame Spyglio ežero pakrantėje, ją ansamblio vyrų okteto koncer besimokantys ir jų prieauglis. riuoti). Lietuvių fondas lėšų
suvažiavime liepos 27 dieną, valydamas. Šį kartą pa- tai. Stovyklos rėmėjai Čika Buvo atstovaujama Lemont, paskirstymu gan pastoviai re
Prie vartų atvažiuojančius krantes valė specialiai tam goje prasitarė, kad Čikagoje Čikagos, Gary, Los Angeles, mia savaitę. 1997 m. pirmą
pasitiko du saulėje įdegę jau tikslui suprojektuotu metali per daug renginių ir jie ne Detroit, Cleveland, Omaha, kartą savaitės istorijoje JAV
nuoliai, gal geriau pasakius, niu grėbliu. To grėblio platu galės ką nors panašaus ten su Washington, D.C. ir Philadel- LB Švietimo taryba rėmė
kiekvienos lituanistinėje mo
berniukai, nes jiems dar barz mas apie penkios pėdos, o jo rengti. „Taryba dirba kiek phia mokykloms.
kotas
net
60
pėdų.
Taip,
še
Mokytojų
savaitės
programą
kykloje dirbančios mokytojos
galėjo". Tokiais žodžiais baigė
da neauga. Jie atvažiuojan
šiasdešimt
pėdų!
Paprašytas,
sudarė
JAV
LB
Švietimo
tary
dalyvavimą,
neimant savaitės
savo pranešimą Tarybos pir
tiems įteikė Dainavos tarybos i n ž
bos
specialus
ruošos
komite
mokesčių,
jeigu
dalyvavę
laiškutį, sveikinantį atvyku- Baltakis mielai sutiko mininkas. Suvažiavimo pabai
viska
lš a r t i a u
tas,
susidedantis
iš
kelių
dėsto
vienoje
iš
17
JAV-se
sius į Dainavos metinę šventę.
parodyti ir goje Jonas Urbonas pasiūlė
Švietimo
tarybos
narių
bei
Lepaaiškinti.
Prie
mūsų
pri
veikiančių
lituanistinių
mo
Tarybai
išreikšti
viešą
padė
prašome pasimaudyti, pasi
monto
ir
Čikagos
mokyklos
at
sidėjo
kito
Dainavos
pradinin
kyklų.
Mokytojos
patvirtino
ką,
kurią
suvažiavimas
pri
linksminti, skaniai pavalgyti
stovų. Sudarant programą, savo dalyvavimą, pasirašyda
ir išbandyti mūsų loterijos". ko — Jurgio Mikailos — marti ėmė nuoširdžiu plojimu.
komiteto nariai žvelgė į 1996 mos sąrašuose, kad jos dalyva
Ramunė
Mikailienė.
Toliau rašoma, kad per pra
Revizijos reikalų pranešimą
Per vasarą buvo nugrėbta davė Bronius Polikaitis. Doku m. savaitės nutarimus ir daly vo nustatytos programos semi
eitus metus Dainavai reikėjo
įrengti gaisro apsaugos sis- šiaurinė Spyglio pakrantė, mentai peržiūrėti. Sąskaitos vių pageidavimus. Savaitės naruose, pokalbiuose ir pamo
temą, įsigyti šaldytuvus, nau- pradedant paplūdimiu ir baii- rastos patvirtintos ir doku bendra tema: „Gyvosios kalbos kose. Kai kurios mokytojos,
jas krosnis, pianiną ir pakeisti &***• žuvavimo tilteliu netoli mentuotos, bet jos nebuvo rei vystymas ir išlaikymas, lietu kurios norėjo gauti profesinių
viška knyga". Stovyklos šta pedagogikos mokslo universi
vamzdžius svetainėje. „Per didžiojo ąžuolo prie valgyklos, kiamai sudėtos eilės tvarka.
bas buvo apibūdintas liepos
metinę šventę apžiūrėkite sto- ^ d grėblys nenuskęstų žolėPasiūlymų ir diskusijų metu 30 d. „Drauge". Atvykus į Dai tetinių užskaitų, kasdien susi
tome
rinko dar atskirai su National
vyklavietę, pasigėrėkit lietudumblyne, jis buvo pri- priminta, kad „pečius" lietu
viška dvasia ir padėkite Dai- montuotas prie dviejų auto- viškai yra „plyta" . Pasidalin navą, buvo reikalinga pakeisti Louis University profesore
kai kurių štabo narių parei Jūratė Kuraite-Harris.
navai". Pridėtas vokas aukai, mobilio dydžio ratų. Ant ratų tas nuomonėmis dėl žodžio
gas, kai kuriuos programos
buvo
Svetainėje rinkosi svečiai.
Padangos, kaip automo- „darbus" kirčiavimo... Marija
Pirmadienio programoje li
punktus.
bilio
tfūvo ypatingai šilta ir tvanki
- Grėblio kotas buvo pri- Petrulienė siūlė svetainės
tuanistinių mokyklų vedėjos
Savaitės dienotvarkė buvo
diena. Tie, kurie atgaivos tvirtintas prie traktoriaus, grindis išpilti asfaltu ar kaip
ir atstovės apžvelgė savo mo
neieškojo Spyglio ežere, tel- Tokia kombinacija sistemingai kitaip jas sutvarkyti. Buvę nu išdėstyta taip, kad mokytojos kyklų veiklą. Mokytojos taip
Spyglio
pakrančių siskundimų iš svečių bei sto turėtų progos pasidalinti min pat nustatė apskrito stalo dis
kėši po svetainės stogu. Vir grėbė
liūnus,
žolynus
ir
viską
traukė vyklautojų. Šioje vietoje pirmi timis, išmokti naujų mokymo kusijų temas visai savaitei.
tuvėje daugumą sudarė jauno
sios šeimos. Patarnavimas ant kranto. Keliose vietose, ninkaujantis paminėjo savo metodų ir pasisemti naujų To dienotvarkės programos
buvo toks puikus, kad nepas kur buvo per toli su grėbliu žmonos talką, ypač rūpinantis žinių. Dalyvės turėjo progos punkto metu buvo diskutuo
tebėjau jokios spūsties ar pasiekti, po vandeniu buvo gėlynų priežiūra. Pasigesta patyrinėti savo pasaulėjautą tas medžiagų priderinimas,
eilės, laukiant nusipirkti lie- ištiestos plastikos paklodės. Dainavos marškinėlių. Vidas dienoraščio formatu. Buvo pa motyvacija, tėvų įsijungimas,
tuviškų patiekalų. Greta veikė T o s paklodės yra juodos, ne Neverauskas prašomas tuo likta vietos dienotvarkėje, kad gyvosios kalbos žodyno pra
dalyviai patobulintų savo kal
jau tradicija tapusi turtinga praleidžiančios saulės šviesos, pasirūpinti.
Kur nera
bos žinias ir susipažintų su turtinimas ir dėstymo metodi
loterija. Ant sienos buvo lašviesos, nebus ir au„Dainava
40"
leidinio
redak
ka, Švietimo tarybos darbai,
pas, kuriame pranešama, kad 8 a l u - Valymo reikalui buvo torius Vacys Rociūnas prane busimom, bei jau išleistom, naujų mokytojų paieškojimas,
knygom.
Dainavos
keturiasdešimties padarytas dar kitas padargas. šė, kad leidinys jau sureda
Įvairių sričių žinovai pak mokinių ir mokytojų tarybos.
metų sukakties proga Detroite Prie jo buvo prikabintas laive- guotas. Jis bus apie 80 pusla
Savaitės pabaigoje buvo nu
ir Clevelandp bus koncertai, lio variklis, kurio pagalba nuo pių. Neaišku, kada jis bus viesti pasidalinti savo minti matoma įvertinti savaitės pa
kuriuose programą
atliks pliažo pakrantės buvo „išsi- išspausdintas. Yra kalbėta su mis su dalyviais. Vien pirma sisekimus, paskelbti savo nu
^Dainavos" ansamblio vyrų jotas" dumblas. Abu minėti žinomomis lietuviškomis spaus dienį ir antradienį mokytojų tarimus ir duoti pasiūlymų
oktetas. Koncertai numatomi padargai yra gale Dainavos tuvėmis. Tik viena ar dvi duo programoje prisidėjo Jūratė 32-osios savaitės rengėjams.
Kuraitė-Harris, Jonas Kava
rudenį.
garažo ir gali būti įdomūs da vilčių, kad leidinį sutiks liūnas, kun. Juozas Vaišnys, Teks palaukti, iki savaitės pa
Prie Baltųjų rūmų sutikau pasižiūrėti. Garsiai pagalvo- spausdinti. Su tam tikra nos
baigos, kad programoje daly
Juozą ir Ireną Polikaičius. ką jau,
kad būtų prasminga talgija redaktorius priminė, Dalilė Polikaitienė, dr. Anta vavusieji galėtų aprašyti savo
tik grįžusius iš Lietuvos. Juos Spyglio ežerėlį pavadinti Pra- kad šis leidinys yra paskutinis nas Adomėnas, Jonas Dauta apžvalgą.
ras, Jūratė Krokytė-Stirbienė,
pasveikinęs su rytojaus dieną no Baltakio vardu. Turimasis jo kartos šiame šimtmetyje.
Eglė Novak, Rūta Mikuliobūsimomis trisdešimt penktų- Spyglio vardas yra vertimas iš
Prelegentas Jonas Kava
Irgi su nostalgija prisimenu nienė, Angelė Bailey bei kiti.
liūnas savo paskaitos metu
jų metų vedybų sukaktuvė- anglų kalbos „Tnorn". Vertimą Dainavos stovyklos atidarymą
Pažvelgus į treciadienio-šeštamis, norėjau bent kokių žinių atliko bene Pranas Zaranka, 1957 metų vasarą. Atmintyje dienio numatytą dienotvarkę, priminė, kad visiems mokyto
iš ką tik įvykusios Ateitinin- irgi Dainavos pirmūnas. Šalia automobilių užpildyta pieva taip pat buvo įdomių ir svar jams reikia mylėti mokinį ir
kų federacijos nepaprastosios stovėjęs Pranas Baltakis į nuo svetainės iki stovyklos bių pokalbių bei paskaitų te dėstomą dalyką. Mokytojų
konferencijos Palangoje. Bu- mano pasiūlymą reagavo ku- namelių. Buvome atvažiavę su mų su savo sričių .specialistais, studijų savaitės dalyviai įro
draugais iš Čikagos. Nakvyne paskaitininkus, prelegentus. dė, kad jų vertybių skalėje lie
vęs Federacijos vadas siūlė kliu nusišypsojimu.
kitus ten buvusius kalbinti. Jo
Pačiam rėmėjų suvažiavi- nebuvome pasirūpinę. Stu Savaitės metu, kaip įprasta, tuvių kilmės mokiniai ir lie
balse jautėsi pavargimas ir mui pirmininkavo Tarybos dentų kišenės buvo tuščios. vyko paralelinės programos: tuvių kalbos bei kultūros
tam tikras nusivylimas, bet į pirmininkas Vytas Petrulis. Atėjus laikui miegoti, mūsų tuzinas mokinių su Vytautu dėstymas labai svarbus. Regi
kalbas nesileido. Važiuojant Sekretoriavo Tarybos sekre- šoferio ir jo mašinos nera Jonaičiu ir Aušrele Sakalaite na Kučienė, JAV LB Švietimo
prie pliažo, lyg ir buvo pra- torius Vytas Sirgėdas. Suva- dome. Gal kur kitur buvo mokėsi lietuvių kalbos pa Tarybos pirmininkė jau baigia
dejęs savo įspūdžiais dalintis, žiavimo pradžioje buvo per- išvažiavęs. Neturėjome nei grindų. Jaunas atžalynas savo kadenciją. Reikia tikėtis,
nei
apklotų. buvo pažiūrimas ir užimtas kad r iuja Tarybos valdyba
bet sriautas ką tik svetainėje skaitytas dr. Adolfo ir Jadvy- miegmaišių,
sutiktų draugų ir bičiulių gos Damušių sveikinimas iš Mums keliems teko pernakvo vyr. vaikų globėjo Tado Mi taip pat parodys meilę lietu
mūsų beužsimezgantį pokalbį Vilniaus. Be pataisymų priim- ti Rambyno papėdėje. Ryte kužio su talka. Vyko Alfonso viui mokiniui bei mokyklai.
nutilde. Tuo tarpu mane pasi- tas pernai metų suvažiavimo saulutė pabudino ir mus rado Seniūnio vadovaujamos dai
rasotoje žolėje, šiek tiek su nų, o Ligijos Tautkuvienės
gavo Vacys Rociūnas, Daina protokolas.
vos stovyklos šių metų met
Pranešta apie atliktus re mirkusius.
vadovybėje lietuvių tautinių
• Kaunas. Gegužės 4 dieną
raščio redaktorius. Nusivedęs monto darbus: pradėta dažyti
Ilgiausių metų Dainavai, šokių pamokos.
įvyko
septintojo Kauno mero
prie savo automobilio, parodė visi pastatai iš lauko, įsigyta švenčiančiai keturiasdešimtą
H.
Tamulio
inauguracijos iš
Vakarais
Živilės
Šilgalienės
,.iu
suredaguoto
leidinio virtuvei viryklė, atvežta Euge- vasarą:
kilmės.
Šia
proga
Kauno arki
vadovavimu
buvo
suplanuoti
medžiagą. Kiek jos daug ir nijos Kolupailaitės paaukotas
įvairios
tematikos
pasirody
katedroje
arkivysk.
S. Tamkekokia ji įdomi! Daug istorijos, pianinas, pakeltas vandens
mai
ir
sukaktys
—
Martyno
•
Toliausiai
šiaurėje
esanti
vičius
aukojo
šv.
Mišias. Į
daug stovyklų kronikų, daug spaudimas svetainėje ir įdėtas
Mažvydo,
tautosakos,
talentų
vietovė
lietuvišku
pavadinimu
inauguracijos
iškilmes
miesto
pažįstamų veidų. Atrodo, kad naujas karšto vandens bakas.
ir
pan.
—
Čiurlionio
kalnai
arba
Čiur
Rotušėje
naująjį
merą
atlydėjo
bus tikrai vertingas ir įdomus Stovyklavę skautai sudėjo
Rugp. 7 d. „Drauge" buvo Kauno arkivyskupas S. Tamleidinys Didžiausia problema naujus suolus prie laužavietės lionio bazaltinė plynaukšte ir
prieš akis — tai spaustuvės įr sutvarkė nubėgamuosius Čiurlionio ledyninis kupolas išspausdintas laiškas iš Stu kevičius, kurijos kancleris
Miradimas Apie tai daugiau vamzdžius svetainėje. Nuo pa Hukerio saloje (Prano Juozapo dijų savaitės vadovybės ir da kun. A. Jagelavičius, Katalikų
Žemės salyne).
lyvių. Prieraše rašoma, kad teologijos fakulteto dekanas
roda ktorius pranešė suvažia- vasario Dainavos iždininkė
sveikinimas
atsiųstas
iš
vimo metu.
yra Alma Sventickienė. Pagar• 1990m.Uaposiad.Mssk „poilsio ir studijų savaitės". kun. dr. V. Vaičiūnas. Iškil
mėse taip pat dalyvavo Seimo
Šaltibarščius ir kugelį vai- biai prisimintas a.a. Steponas voje pasirašyta LietuTos-Rusgos
Pabuvojus Dainavoje matėsi. pirmininkas V. Landsbergis.
giau Prano Baltakio, Augiaus Smalinskas, ilgametis Daina- taikos sutartis.
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MISCELLANEOUS

QRBT
PARDUODA

ELEKTROS
(VEDSMAI—PATAISYMAI
Turtu CTUcaoo* miaato laidkną
Dirbu uim&aty Dirbu graftaJ.
garantuotai ir aąUningai.
773-77»331S
KLAUDIJUS PUMPUTM

RE/MAX

REALTORS

(773) 586-5959

AUTOHOBSJO, NAMŲ, SVBKATOS,

(708) 425-7161

n oYvrses I J M B M
Agantas Frar* Zapoat ir Off. Mgr. Auka*
S. Kana kaba latuvOksi
FRANKZAPOUS
320SiaWaat
TaLfTOt)
(773) SU

RIMAS L. STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodama namui
• Pensininkams nuolaida

i i'hoiiaajr—oinu aooticationa.
Muat bs> avaaabla wa*kanda
Appry in psnon.

MISCELLANEOUS

Judrfs Red Derby, 127 St
A KacfiJs Ava, lai. 708-388-1703

PIRKSIU
mažai vartotą rasornsją
rroatoėią M . S!*tU.
TeL 773-581-4420

FOR SALE

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

3 miegamų-2 vonių
kampinį namą 8L Pele Beach,
Roridoje. Kaina $158,900.00
Del informacijos skambinti:
941-324-8388

H. Dscfcys
Tel. 773-585-8824

NAUJOS K f j v c n s • (.AIINAUOS

ORAljr.F

S9SI

TfumpMAnghHtofcMų
frUafcMų-Anglų
Ubų ŽODYNAS
Sudmylcįa L Zabuian*
20,000 žodžių.

Kaina-$6.00
Kaina su persiuntimu - $10.00
gyv. prkMcfe $070 -Salas Tas*

LIETUVIŠKI
ANGLIŠKI
PASIKALBĖJIMAI

Us^TUVlSKMNOUSKI
PASIKALBĖJIMAI
B.Svcavičk*

Kaina-$8.00
Kaina su persiuntimu - $10.0t
mi»»»**

»»*a»jB»Tatf

LIETUVIŲ TAUTOS SOVIETINIS NAIKINIMAS
Arvydas Anusausku

Pratarmėje rašoma: „Tai, kas pasakojama Šioje knygo
je, yra pagrįsta Lietuvoje ir Rusijoje rastais archyviniais doku
mentais, liudytojų prisiminimais ir naujausiomis mokslo studi
jomis".
Išleido Lietuvių tautinis kultūros fondas.
Chicago 1996; (494 psl.), kieti viršeliai.
Kaina su persiuntimu JAV - $18.46
Illinois valstijos gyv. prideda $1.32 „Šates Tax*

•es

TRANSPAK
Siuntiniai j Lietuvą laivu arba oru.
Siunčiame baldus ir komercines siuntas.
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai bibliotekai arba
privačiam asmeniui j 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. Petersbura Beach, FL 33706.
Tel: d. (813)360-9881, n. (813)360-1364.
TRANSPAK, 4545 Wett 63rd St, Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050; Fa*(773) 838-1055
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27

DRAUGAS, antradienis, 1997 m. rugpjūčio mėn. 12 d.

LAIŠKAI
ATSIMINIMŲ KNYGA
APIE VYTAUTĄ KAVOLĮ
_-. _ , ,
.^. _
Pneš keletą savaičių SauIms Šimohūnas iškėlė mint,,
kad reikėtų Vytauto Kavolio
draugams ir kolegoms išleisti
savo prisiminimų knygą apie
Kavolį. Noriu painformuoti
J>raugo" skaitytojus, kad tokios knygos Parengimas j a u
eina prie galo, faktiškai jau
bent pusmečiu vėluoja. Jeigu
kas jaučiasi, kad dar norėtų
pnsidėti su savo prisiminimais, prašau skubiai rašyti:
Danus Kuolys — redakcijos
pirmininkas; Stiklių 18-1,
2015 Vilnius arba faksas:
Kultūros centras: 011-370-222-36-91.
Vytautas Vepštas
Chicago, IL

ar jie turi kokias kvalifikaci
jas, ar ne. Vietiniai gyventojai
patys geriau žino. Aš noriu
tik atkreipti dėmesį į pasiskibusius .užsienio" kandida^ K o k i a i g ^ n u o p e i n a i s jie
jaučiasi užsitarnavę tautos
a g a r b ą ; ^d būtų verti prezi, Razys Bobdls
dentQ
čįk
je guskalde ^ ^
ir
Uetuyi
B e n d r u o m e n e ) 0 Lie.
tuvoje _ ^ ^ ^ ^
demok.
įją L i u d j a B a š k a u s .
k

kurią

bm

i r u o š i m o prezidento
nors

ir

PADĖKA
1997 m. liepos men. 12 d. netekome
Žmonos, Motinos, Uošves ir Močiutės

A.tA.
Vincentos
Buivydaitės Barienės

netun

parei-

ode

daug

d r ą s o s s u n k i u L i e t U vai

metu.

mylimos

Jai pagarba už tai.
Kiek plačiau noriu paminėti
Valdo Adamkaus, mano kla
sioko Aušros gimnazijoje, kan
didatūrą, nes apie tai dabar
daugiausia rašoma bei kalba Dainavos metinėje Šventėje maisto gaminimu ir svečių vaišinimu rūpinosi savanoriai talkininkai — Linas Mikuma. Dėl jo kandidatūros net lionis, Marytė Petrulienė, Edis Kasputis, Andrius Butkūnas ir Kastytis Giedraitis.
Nuotr. J o n o Urbono
konstituciją bandoma pakeis
PREZIDENTU NORIU
ti.
BŪT!
zijai nėra ribų. Prisiminęs apgyvendinti ir maitinti, o jei greičiau sukurtų grupę ir
Kiek prisimenu lietuvių gimnazijoje mėgstamus išsi ateityje pasisektų gauti lėšų leistų jam dėstyti pamokas.
Nors Lietuvos prezidento veiklą Amerikoje, Adamkus reiškimus, sakyčiau: „Valdai, šiai programai, užmokėti nors Viskas buvo gerai, kol V. Larinkimai įvyks tik žiemą, bet darbuose už Lietuvos išlais- tą papasakok mano bobutei. už pusę kelionės.
zuskas nusprendė, kad mes
Nufaksuotame laiške V. La turėsime jam mokėti už butą
norinčių būti prezidentu vis vinimą nedalyvavo. Jo veikla Gal ji patikės".
auga... Kandidatuoti į prezi- apsiribojo Santarą - Šviesa, ir
Julius Jodelė zauskui (1997.05.02) pabrė ir maistą 5,000 litų bei pusę
dentus, kad ir be jokios rea- tiktai aplink Čikagą. Apie jo
Hermosa Beach, CA žiau, kad ieškome kuo palan kelionės išlaidų. Tuo viskas ir
kesnių darbo ir apgyvendini baigėsi, nes mes tokių pinigų
lios galimybės — malonu. Yra nuopelnus
Santaroje nežiNEGALIU TIKĖTI
mo bei maitinimo sąlygų su neturėjome.ir niekada niekam
tikrai gera proga savo „mar- nau. Bet, Lietuvai atgavus nekę" ar įvaizdį pravėdinti prieš priklausomybę, staiga mano
Su įdomumu skaičiau V. La teikti dėstytojams, atsižvel to nepažadėjom. Buvau iš
kitus. Tačiau, rimčiau pas- klasiokas išbėgo į politinę zausko laišką, išspausdintą giant į mūsų biudžetą. Ke vykęs į užsienį tuo laiku, bet
varsčius — ko gi reikia kad sceną, ypač per S. Lozoraičio „Drauge" (1997.07.15 — „Ti lionės užmokestis nebuvo manau, kad mūsų pareigūnai
tiktum būti prezidentu?
kampaniją į prezidentus. Mi- kėti ar netikėti"), kuris pa minėtas. Toliau parašiau, kad (Gavėnas ir kiti) elgėsi labai
Lietuvos prezidentas turi rus ambasadoriui Lozoraičiui, teikė duomenis apie kelionę į informuosime V. Lazauską iš mandagiai ir korektiškai. To
būti nusipelniusi asmenybė greitai paaiškėjo Valdo Adam- Lietuvą mokyti anglų kalbą anksto kada, kur ir kaip liau V. Lazauskas rašo, kad jis
su aiškiais principais, neabe- kaus norai pačiam tapti prezi- pasienio policijai ir muitinės galėtume pradėti mokymo jautėsi apgautas ir būsimus
jotina tėvynės meile, gebanti dentu. Man atidžiai stebint jo pareigūnams. Deja V. Lazaus procesą.
savanorius įspėja apie bet
Gavęs šį laišką, nieko mums kokią
derinti skirtingas nuomones nepaskelbtos kampanijos eigą, kas nepateikė visų faktų ir kai
kompensaciją.
Man
bendram krašto labui. Reika- labiausiai krito į akį jo gabu- kuriuos gerokai iškraipė. Ban nepasakęs, V. Lazauskas atvy atrodo, kad V. Lazauskas tik
linga asmenybė, artimai susi- mai išvengti bet kokių užsi- dysiu atitaisyti trūkumus, kad ko pas gimines ar pažįstamus tai save apgavo šitaip elgda
pažinusi su tautos vargais ir angažavimų, ar savo pažiūrų asmuo, perskaitęs tą laišką, į Klaipėdą ir skambina man: masis ir viešai į spaudą
lūkesčiais per ilgus ir pačius ir principų atskleidimo, Val- tikrai galėtų nuspręsti: tikėti „Esu pasiruošęs tris mėnesius berašydamas. Nemanau, kad
mokyti". Nors jo atvykimas be jis sau ar Lietuvai kokio gero
vėliausius skausmus, per dė- das Adamkus miglotoje pro- ar ne?
dėpistų plėšikavimus. Dėdė- graminėje kalboje išdėstė Lie- Kviesdamas savanorius dės jokio sutarimo ar kontrakto daro, taip priekabiaudamas.
pistų veiklos supratimas, ma- tuvos svarbiausių reikalų tyti anglų kalbą Lietuvoje, mane nustebino, aš prašiau,
R. K i l i k a u s k a s
no manymu, pats svarbiau- sampratą. Anot jo, bus demok- skelbiau, kad esu pasiruošęs kad mūsų pareigūnai kuo
Lietuva
sias. Džiugu, kad tokskandi- ratija, kada „visuomenės ir pidatas jau yra. Tai Vytautas liečiu santykiai pasikeis iš
Landsbergis, išlaisvinęs Lie- esmės"; aukščiausius savivaltuvą iš labai sunkių sovietijos dos pareigūnus — merus ir
pančių. Jis aiškiai įrodė savo seniūnus išrinksime tiesioSūgebėjimą vadovauti Sąjū- giai; susiaurinus valdžios gadžiui net tokiu metu, kai jis has, ir kitose srityse susidarys
buvo pilnas oportunistų no- palankios verslui sąlygos; pasmenklatūrininkų. Jis aiškiai t o v ? s statymai ir efektyvi
įrodė nepalaužiamą tėvynės ™ k < ^ « sistema padės išmeilę, statydamas pavojun vengti korupcijos. Jis pabrėžė,
net savo gyvybę! Jis parodė, kad „prezidento statusas rei
kad moka vairuoti vežimą net kalauja nebūti vienos partijos
tada, kai visi ratai pagalių fmogumr Be to, jis pareiškė,
prikaišyti. Jis parodė pakan kad Centro sąjunga turėtų
tumą, užleisdamas savo užtar tapti prezidento institucijos
nautą vietą į prezidentus Sta sąjungininke — jei kas žinote,
siui Lozoraičiui — patyru ką tai reiškia? Pagaliau jam
siam diplomatui ir patriotui, sektinas pavyzdys — buvęs
nors visi pasauliniai išsilais prezidentas K. Grinius: „Šį
vinimų ar revoliucijų vadai žmogų laikau pavyzdžiu, pe
tampa ir šalies prezidentais. rėmiau jo gyvenimo filosofiją",
Jis pats pasirinko sau sunkes pasisakė Adamkus. Kiek ži
nę — opozicijos naštą. Ir čia nau, prezidentas Grinius
vėl jis įrodė savo sugebėjimus buvo liaudininkas, taigi — ir
toliau vaduoti Lietuvą — da partinis, ir kairysis, o ne
bar jau nuo savųjų oportu kažkokio nesuvokiamo centro
nistų. Landsbergio mums ne- žmogus. Grinius nesigėdino
vadinti save liaudininku, o
reikia klausti, kur jis stovi. Jį
matome kasdien, dirbantį kodėl Adamkui reikalinga
tėvynės labui, sprendžiant centro priedanga? Ar būti
kasdieninius svarbius reika- liaudininku gėda?.. Ar pasivalus Lietuvoje ar garbingai dinimas „centristu" gerina
reprezentuojantį Lietuvą už šansus būti išrinktam?
sienyje, kur yra užtarnavęs
„Na, na, matysime kas bus
kitų pagarbą už laimėtą kovą toliau", sakė Petras Kurmelis.
prieš Gorbačiovą!
Matysime, kaip Adamkus įti
Apie vietinius kandidatus kins kitus, kad gyveno Lietuneturiu ko pasakyti. Nežinau, voje,nors ir dirbo JAV. Fantą-
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Palaidota Šv. Petro ir Šv. Pauliaus kapinėse Springfield, PA.
Nuoširdžiai dėkojame kun. Petrui Burkauskui ir
kun. Vytautui Volertui už šv. Mišias ir palydėjimą į
kapines. Dėkojame solistei p. Onai Pliuškonienei už
jautrias giesmes šv. Mišių metų atsisveikinant su Vin
centa. Dėkojame p. Vytautui Volertui už žodžius, tar
t u s bičiulių ir artimųjų vardu.
Dėkojame už užuojautas, pareikštas asmeniškai ir
spaudoje, už gėlės, už gausias aukas šv. Mišioms, už
aukas Šv. Andriejaus lietuvių parapijai Philadelphija,
PA, bei Bendruomenės balso radijo programai, taip pat
vaikų prieglaudai ir „Cancer Research" pagalbai.
Dėkojame Charles A. Roman už pagarbiai atliktas
laidojimo apeigas.
Niekuomet nepamiršime Jūsų nuoširdumo, parody
to šią skaudžią mūsų išsiskyrimo valandą.
Nuliūdę: v y r a s P r a n a s , d u k t ė R e n a t a , ž e n t a s
Linas, vaikaitis Aleksandras ir kiti giminės.

A.TA.
Smuikininkui
POVILUI MATTUKUI
mirus, žmonai VANDAI, sūnui PETRUI, bro
liams VYTAUTUI, PRANUI su šeima ir arti
miesiems, su dėkingumu prisimenant Velionio,
kaip koncertmeisterio, įnašą į Čikagos Lietuvių
styginį ansamblį (1975-1983), buvusių ansamb
liečių vardu reiškiame gilią užuojautą.
Faustas Strolia
Leonidas Ragas
Leonas Narbutis

Australijoje mirus brangiai Sesutei

A.TA.
VANDAI ŽILINSKIENEI
jos brolius, mielus ALBERTĄ ir OSKARĄ KREMERIUS su šeimomis, širdingai užjaučiame ir reiškiame
giliausią užuojautą.
Elena ir Stasys

Strasevičiai

A.tA.
ALBERTUI REPČIUI
mirus, seserį ALDONĄ TAMULIONIENĘ ir jos
Šeimą užjaučiame ir kartu liūdime.
Šv. Antano Lietuvių parapijos choristai
ir vadovas Detroite

A.tA.
sktn. mokyt. VALERIJAI BARMIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą KAZĮ, dukrą
DALIĄ SODEIKIENĘ ir visą jo šeimą, drauge
gedėdami laimingų Kauno dienų draugės, šviesiosios
VALELĖS.
Salomėja ir Vytautas Valiukai

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

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

Ateitininkų nepaprastojoje konferencijoje Palangoje tariasi (iš kairės) dr.
V. Raatenis — Sendraugių ateitininkų pirm., V. Abraitis — Nepaprasto
sios konferencijos rengimo komiteto pirm., ir A. Pemkus — vienas i* trijų
konferencijos prezidiumo pirmininkų.
Nuotr. R. Kublliūtes

STARTECr
~ " 4 H The Stor of Long Diitonce Sovtrgi

Vienas Zarasų krašto ežerų

'--*

-

Nuotr B. Kronienes

IŠGIRSIME SOL.
VIOLETĄ SAGAITYTĘ IR
J O S DUKRĄ AINE
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

..Draugo' vasaros šventėje rugpjūčio 3 d. Iš kairės: Silvija Krumpliene
.Draugo" administracijos raštines vedėja, t marijonų provincijolas kun.
Donaldas Petraitis, MIC, ir „Draugo" administratorius Valentinas KrumNuotr. Broniaus Juodelio

„Skaitau 'Draugą' dau
giau kaip 50 metų. Keitėsi re
daktoriai, korespondentai, ad
resai, mūsų polinkiai ir am
žius. 'Draugas' — už vis pat
variausias. Gera į jį atsiremti
ir išeivijos lietuvybei: jos pa
stovus veiksmingumas palai
ko mūsų dvasią 'Draugo" nu
sistovėjusia vaga. Ačiū, kad
dirbate toje vagoje švelniu mo
terišku
pastabumu"'.
taip
mums rašo Stasė Klimaitė
Pautienienė iš Victorville, CA,
kartu su šiuo maloniu laišku
atsiuntusi ir 200 doi. auką.
Nuoširdžiai dėkojame!
I l l i n o i s valstijos guber
natoriaus J i m Edgar įstaiga
atsiuntė sveikinimą dienraš
čiui ..Draugui" jo 88 metų
gimtadienio proga. Esame dė
kingi!

PAMINĖTAS
PREL. JUOZO PRUNSKIO
JUBILIEJUS
Prel. J u o z u i Prunskiui
sulaukus 65 kunigystės metų
ir einant 90-tuosius savo
amžiaus metus, jo gimtojoje
parapijoje — Daugailiuose —
liepos 20 d., per atlaidus, su
ruoštas jubiliejaus minėjimas,
j kurį buvo atvykęs Utenos
meras, daug artimųjų iš Vilni
aus ir Kauno bei kitų vietovių.
Buvo daug kalbėtojų, ruoštos
ir vaišės. Iškilmės filmuotos.
Jubiliejinių iškilmių orga
nizatorius buvo parapijos kle
bonas kun. Petras Baltuška ir
prof. dr.' Aldona Vasiliaus
kienė. Pranešta, kad panašios
iškilmės bus organizuojamos
vietovėse, kur Gerb. sukaktu
vininkas mokėsi ir darbavosi:
Utenoje, Rokiškyje, Kupiškyje.

Čikagos ir apylinkių lietu
viai pernai kelis kartus turėjo
progą išgirsti dabartinę kau
nietę, Kauno Valstybinio mu
zikinio teatro solistę Violetą
Sagaitytę, kuomet ji čia buvo
atvykusi su aukščiau minėto
teatro grupe, o kiek vėliau ir
su Kauno „Ainių" ansambliu.
Tuomet ji pasirodė kartu su
kitais solistais, o šiemet bus
galima ją išgirsti vieną.
Dabar ši pasižymėjusi so
listė kaip tik lankosi Šiaurės
Amerikoje ir koncertuoja savo
tautiečiams. Pradžioje ji buvo
nuvykusi į Kanadą, kur davė
koncertus VVasagoje ir To
ronte. Pakeliui į Floridą sol.
Violeta kartu su savo jaunamete dukra Aine buvo susto
jusi Čikagoje. Čia teko su ja
pasikalbėti šių eilučių auto
riui.
Viešnios iš Kauno pa
prašėme papasakoti apie save,
apie
muzikinės
karjeros
pradžią.
— 1974 metais, baigusi Lie
tuvos muzikos akademiją, bu
vau priimta į Vilniaus operos

Pasaulio l i e t u v i u centro
„skubančios v a s a r o s šven
tė" — g e g u ž i n ė — j a u čia pat,
rugpjūčio 17 d., sekmadienį.
Rengėjai žada visokių link
smybių: ne tik valgyti, dainuo
ti ir pasišokti, bet speciali
komisija įvertins geriausiai
pašoktą polką ir įteiks pinigi
nę premiją. Dar yra laiko pa
sipraktikuoti ir laimėti, o sek
madienį lai „visi keliai ir kele
liai dulka" nuo vykstančių į
gegužinę.

Guoernatorius Jim Edgar

C h i c a g o A c a d e m y of Sci
e n c e yra seniausias šio mies
to muziejus, švenčiantis 140
metų sukaktį. Muziejus daug
metų buvo įsikūręs prie Clark
Str. ir Armitage Ave. dabar
prieglobstį radęs Navy Pier
patalpose, pergyvenęs du di
džiuosius Čikagos gaisrus:
1866 ir 1871 metais, o 1998 m.
rengiasi iš dabartinių patalpų
persikelti į miesto Gamtos
muziejų, kur užims 73,000
kvadratiniu pėdų plotą, kurio
įrengimas kainuosiąs daugiau
kaip 20 milijonų dolerių. Da
bartinis Chicago Academy of
Science prez. yra dr. Paul
Heltne.
B u v ę s i l g a m e t i s Š v č . M.
M a r i j o s Gimimo p a r a p i j o s
k l e b o n a s k u n . J o n a s Kuz i n s k a s . dabar emeritus, nau
jojo Čikagos arkidiecezijos arkivysk. Francis E. George,
OMI. paskirtas vyresniųjų ku
nigų vikaro pavaduotoju. Kaip
rašo
„The
New
World".
rugpjūčio 8-15 d., jis taip pat
pasiliks Šv. šeimos vilos. Lemonte, kapelionu.
Prašo atitaisyti. „Draugo"
* 146 numeryje, a p r a š a n t K.
Grigaičio gyvenimą, įvyko per
rašymo klaida: K. Grigaitis
mirė ne vasario 12 , bet liepos
12 d.

Čikagos m i e s t o „Water
Tower n b o k š t a s — tai vienas
iš nedaugelio pastatų, vidurmiestyje išlikęs per 1871 m.
buvusį Čikagos .gaisrą. Jis
pažįstamas ir vietiniams gy
ventojams, ir turistams iš viso
pasaulio. Artėjant bokšto 130
gimtadieniui (užbaigtas staty
ti 1869 m.), ruošiamasi jį iš
pagrindų atnaujinti,
kartu
aptvarkant ir jo aplinką. Pir
moji restauracijos darbų raida
truksianti
du
su
puse
mėnesių.
Žolinės, M e r g e l ė s Mari
jos i Dangų p a ė m i m o , šven
tė yra penktadienį, rugpjūčio
15 d. Šios šventės išvakarėse,
ketvirtadienį, rugpjūčio 14 d.,
6:30 vai. vakaro, šv. Mišios lie
tuvių kalba bus aukojamos Šv.
Antano parapijos bažnyčioje,
Cicero, Illinois. Prieš Mišias, 6
va. vak., bus klausoma iš
pažinčių lietuviškai. Visi va
karinių ir šiaurvakarinių prie
miesčių lietuviai kviečiami at
vykti. Šv. Antano bažnyčia yra
15th Str. ir 50th Ave sank
ryžoje.

„Šikšnosparnis" ir daugelyje
kitų.
Paklausus apie surengtus
koncertus, Violeta atsakė:
— O taip, jų būta daug ir
įvairiose šalyse! Koncertuota
Vokietijoje, Lenkijoje, Olandi
joje, Belgijoje.
Norvegijoje,
Kanadoje, JAV. Kadangi nuo
pat jaunystės kuriu eilė
raščius, tai teko suruošti ir
nemažai poezijos vakarų Vil
niuje, Klaipėdoje, Kaune ir ki
tur. Be to, rašau tekstus daidoms, daugiausia pagal kom
pozitorių užsakymus. Ne vie
na tokia daina yra pelniusi
prizus Lietuvos „pop" muzikos
festivaliuose.
Šį kartą, kaip jau minėjome,
kartu su mama vieši ir jos
dukra Ainė. Ji taip pat yra la
bai muzikali, nors nedainuo
ja, o skambina pianinu. Ji
šioje išvykoje akompanuoja
porą kūrinių *avo mamai, o
taip pat atlieka solo partijas.
Paprašėme ir jos pasipasa
koti apie save.
— Šiuo metu mokausi 8-je
klasėje, lankau A. Kačanausko vardo muzikos mo
kyklą, o taip pat sportiniųpramoginių šokių klubą „Sūkurėlis". Kaune. 1994 m. B.
Dvariono vardo jaunųjų pia
nistų konkurse pelniusi lau
reatės vardą, o šiemet — tame
pačiame konkurse buvau dip
lomante. Be to. esu buvusi
Lietuvos
sportinių-pramoginių
šokių
daugkartinė
čempione ir prizininke. Nors
ir nenoriu girtis, bet turiu
pasakyti, kad 1994 metais Ko
penhagoje įvykusiose pasaulio
pirmenybėse jaunųjų grupėje
kartu su savo partneriu esu
laimėjusi II prizinę vietą.
Šį kartą Ainė negalės pade
monstruoti savo sugebėjimų
šokių srityje, nes jos partneris
neturėjo progos keliauti per

Atlantą. Tačiau, reikia many
ti, kitą kartą ji galės atvykti
kartu su juo. Tuomet pamaty
Sol. Violeta Sagaitytę.
sime ir daugiau jos su
ir baleto teatrą, kuriame dir gebėjimų.
bau iki 1987-jų, — pradėjo
Koncertas ruošiamas rug
kalbėti mūsų pašnekovė.
pjūčio
16 d. 7:30 vai. vakaro.
•— Vilniuje dainavau Viole
Jaunimo
centro kavinėje, o po
tos partiją Verdi operoje
jo
bus
šaunus
subatvakaris.
„Traviata". Tai buvo pirmoji
Ši
renginį
ruošia Čikagos
mano rolė didžiojoje scenoje.
lietuvių
kultūros
klubas
Po to dainuota Džilda Verdi
..Baltija",
kurios
vadovas
„Rigolete"', Butterfly — Puchini operoje „Madam Butterfly" Arūnas Augustaitis turi daug
patirties
gerų
programų
ir kt.
ruošai. Beje, čia reikia pa
— 1978 metais sugrįžusi į minėti, kad sol. V. Sagaitytei,
Kauną, dainavau Kauno Val kurios repertuare bus rimtų
stybiniame muzikiniame te ir pramoginių kūrinių, muzi
atre. Jame
teko
sukurti kinę palydą suteiks žinomas
nemaža naujų vaidmenų. Tai Čikagos muzikas — Ričardas
buvo Silva to paties vardo I. Šokas.
Kalmano operetėje. Violeta —
Su tokia kuklia įžanga pasi
J. Strauso operetėje ..Links tinkame vieną iš nedaugelio
masis karas", Leonora — B. šios vasaros kultūrinių rengi
Goberniko miuzikle .Meile nių Čikagos lietuvių įkai
nežaidžiamą", Laureta — Pu- tusioje padangėje. Tikiu, kad
chini operoje „Džanis Skikis". rugpjūčio 16 d. vakarą Jauni
Taip pat dainavau A. Mozarto mo centro kavinė bus perpil
renginių
išsiilgusių
operoje „Don Žuanas", F. Le- dyta
haro operoje „Grafas Liuksem mūsų tautiečių.
Ed. Šulaitis
burgas". Štrauso
operetėje

Penktadieni,
rugpjūčio
15 d., yra Mergelės Marijos į
Dangų paėmimo šventė —
Žolinės, katalikams privaloma
dalyvauti šv. Mišių aukoje.
„Lietuviu k a l b o s komisi
ja — talka š u n i m s šėką
pjauti?" Taip pavadinta Leo
no Sabaliūno paskaitos tema
Santaros-Šviesos 44-tame su
važiavime, rugsėjo 4-7 d.
įvyksiančiame. Lemonte.

VI.C gegužinėje. Lem<>::te. gr.-i/ia gamtos ;iĮ>!mka džiaugiami v > '
delis ir Birute Vindašiene

Ra.sa Augiute Bialik. Illinois Departinen: of Transportation pareigūne, sveikinasi su buv Illinois gubernatoriumi
Stratton, l nited O u t e r , Čikagoje, vykusiame dabartinio gubernatoriaus Jim Edgar pagerbime

ATSIŲSTA
„Lithuanian
Heritage",
1997
m.
liepa-rugpjūtis.
Išeina 6 k a r t u s per metus, re
d a k t o r i u s — Vai Ramonis,
leidžia Baltech Publishing,
P.O. Box 2 2 5 , Lemont, IL
60439-0225.
Prenumeratos
k a i n a J A V 29.95 dol.
N e s u k l y s i m e teigdami, k a d
tai v i e n a s geriausių žurnalų
apie Lietuvą bei lietuvius
anglų
kalba.
Ne tik jo
išvaizda
imponuojanti
—
gražus spalvotas viršelis, ge
r a s popierius, puiki spausdi
nimo t e c h n i k a — bet ir t u r i 
nio m e d ž i a g a . Ž u r n a l e ir
m a l o n a u s pasiskaitymo,
ir
vertingos
informacijos,
ir
daug n u o t r a u k ų . Šiame n u 
meryje ypač įdomus straipsnis
„The L i t h u a n i a n Woman in
Legend
and
History",
o
„moteriška'' t e m a d a r p r a t ę 
siama straipsnyje
„Lithuania's
Female
Avvakening".
Verta pastebėti, kad anglų
kalba t e k s t a i šiame žurnale
labai geri, t a d nereikėtų r a u 
donuoti prieš anglakalbius,
kai j i e m s į r a n k a s p a d u o t u m e
„Lithuanian Heritage" žurna
lą. O paduoti reikėtų: ir savo
artimiesiems, k u r i e m s galbūt
skaityti lietuviškai nelabai
lengva, ir k i t a t a u č i a m s , k a i
norime p a t e i k t i gražų, informatyvų leidinį.
Š i a m e „ L i t h u a n i a n Heritage"numeryje
dar
rasime
išsamų straipsnį apie Perlojos
Respubliką — „Republic of
Perloja — T h e L i t h u a n i a n
mouse t h a t roared", apie lietu
vių kilmės rašytoją, rašančią
populiarias knygas anglų kal
ba, J o Dereske, „Magazine
'grills' Mystery Writer", apie
Vilniaus srities gyventojų et
ninę sudėtį ir jų pavardžių
kaitą ir d a u g kitų.

PAMINĖTI
resniesiems. J o redaktorius
yra kalifornietis Karolis Milkovaitis, administratorė —
čikagietė Elena Sirutienė. Ad
ministracijos adresas: 2711
W. 71st Str., Chicago, IL
60629. Prenumeratos kaina
JAV 15 dol. metams.
„Pensininkas" j a u eina 13
metų (spausdinamas „Drau
go" spaustuvėje). Mūsų redak
ciją pasiekė š.m. Nr. 4, pasi
puošęs Lietuvos
partizanų
gretų n u o t r a u k a . Žurnalo tu
rinį, k a i p ir kitų numerių,
daugiausia
sudaro
įvairus
sveikatos
klausimai,
ypač
įdomūs ir a k t u a l ū s vyresnio
amžiaus žmonėms, vienok yra
daug kitokios įdomios me
džiagos. Žurnalas tinka ir
maloniam pasiskaitymui, ir
naudingai informacijai.

„Ateitis", Ateitininkų fe
deracijos leidžiamas katalikiš
kos lietuviškos orientacijos
žurnalas; 1997 m. pavasaris.
Paruošė moksleiviai ateiti
ninkai, redagavo dr. Romual
das Kriaučiūnas; administra
torius J u o z a s Polikaitis, 1209
Country Lane, Lemont, IL
60439. Spaudos darbus atliko
„Draugo" spaustuvėje.
1994 m. iš .Ateities" redak
torės pareigų pasitraukus D.
Bindokienei, žurnalo leidyba
pakibo nežinioje, tad ypač
sveikintinas šis moksleivių
ateitininkų ir dr. R. Kriau
čiūno žingsnis sumegzti nu
trukusį „Ateities" siūlą. Ti
kimės, k a d t a s darbas bus tę
siamas.
Žurnalas
daro
malonų
įspūdį,
daug jaunatviškos
medžiagos, nuotraukų. Aišku,
kad prie darbo prisidėjo daug
rankų, ypač Birutė Bublienė,
vadovavusi „Ateities" būreliui
Dainavos stovykloje.
Sveikiname .Ateitį", vėl
žengiančią į ateitį...

D ė m e s i o lietuviškų kny
gų mylėtojams! Šią vasarą
labai sėkmingai vykęs kny
gų išpardavimas po 1 dol.
baigiasi rugsėjo 1 d. Kas dar
„Draugo" knygyne neįsigijo
poezijos, prozos, mokslinių ir
kitų leidinių lietuvių kalba,
prašome paskubėti. Po rugsėjo
1 d. knygos vėl kainuos dau
giau.

SKELBIMAI

x V y t a u t o Didžiojo šaulių
rinktinė, 2417 W. 43 St., Chi
cago, rengia gegužinę SEK
MADIENI, RUGPJŪČIO 17
D. 12 vai., n e Šeštd. rugpjūčio
„ P e n s i n i n k a s " , JAV LB
16 d., kaip buvo klaidingai
Socialinių
reikalų
tarybos
išspausdinta „Draugo" rugpjū
aštuonis k a r t u s per m e t u s
čio 8 d. laidoje. Už klaidą atsileidžiamas ž u r n a l a s mūsų vy
prašorne. Šauliai laukia visų
su skaniais cepelinais, laimės
šuliniu. Svečius linksmins
x TRANSPAK praneša: Kosto Ramanausko orkestras.
„Konservatorius rašytojas J.
Avyžius, pats seniausias LR
x „Saulutė", Lietuvos Vai
Seimo narys, švenčia savo 75 kų globos būrelis, dėkoja už
metų jubiliejų. Tuo tarpu pats aukas padėti našlaičiams, vai
j a u n i a u s i a m seimo nariui R. kams su negalia ir daugia
Karbauskui dar toli iki tokio vaikėms šeimoms Lietuvoje:
b r a n d a u s jubiliejaus — jam Mark Golden, dr. Vita Valadtik 28 metai". P i n i g a i , siun kienė, William Lohff, Aldona
t i n i a i ir k o m e r c i n ė s siuntos ir Rimantas Vaitkai atsiuntė
į Lietuvą. Maisto siuntiniai. po $240 tęsti remiamų vaikų
TRANSPAK, 4545 W. 63 St., metinę paramą. Labai ačiū!
C h i c a g o , IL 60829, tel. 773- „Saulutė",
419 Weidner
838-1050.
Rd., Buffalo Grove, IL
(sk) 60089, tel. (847) 537-7949,

minkai: dr. Antanas Razma, Bronius JuoNuotr. V. J a s i n e v i t i a u s

x A t m i n i m u i a.a. Kazi
m i e r o L i e t u v n i n k o , šeima
aukoja $200 partizanų šalpai.
Partizanų Globos
fondo
v a l d y b a dėkoja už auką ir
k a r t u reiškia nuoširdžiausią
užuojautą žmonai, sūnums,
dukrai ir artimiesiems.
(sk)

x V a n d a ir Z e n o n a s Pet
kai, P a r k Ridge IL, globoja 4
Lietuvos našlaičius. Pratęsda
mi jų metinę paramą atsiuntė
$600. Dėkojame! „Lietuvos
N a š l a i č i ų g l o b o s " komite
tas, 2711 W. 71 SU Chicago,
IL 60629.
(sk)

T A X I D #36-3003339.

(sk)
ARAS ROOHrjl

