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Išgelbėti nuo
potvynio Lenkijos
vaikai ilsėsis
Lietuvoje

Generalinis prokuroras prašo
atimti neliečiamybės statusą
įtariamam Seimo nariui
Vilnius, rugpjūčio 14 d.
(BNS) — Lietuvos generalinis
prokuroras Kazys Pėdnyčia
ketvirtadienį kreipėsi į Seimą,
prašydamas leisti iškelti bau
džiamąją bylą kyšio paėmimu
įtariamam Seimo nariui Au
driui Butkevičiui ir įteikė tokį
prašymą Seimo pirmininko
pirmajam pavaduotojui An
driui Kubiliui.
Priimdamas raštą, A. Kubi
lius pažymėjo, kad vienintelė
problema, jog Seimas dabar
atostogauja, ir posėdžiai ne
vyksta. Dabar galima laukti
rugsėjo 10-ąją prasidedančios
parlamento rudens sesijos
arba šaukti neeilinę sesiją.
Tačiau tam reikalinga treč
dalio Seimo narių iniciatyva, o
galutinį sprendimą priimti
turi Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis.
„Tikrai tinau, kad yra Sei
mo narių, kurie galvoja, kad
reikia nedelsiant surengti
neeilinį posėdį", užtikrino A.
Kubilius generalinį prokurorą.
Jis pažymėjo, kad Seimas turi
atlikti savo pareigą.
Seimo narys A. Butkevičius
buvo prokuratūros sulaikytas
antradienį su 15 tūkstančių
dolerių, paimtų už, kaip įta
riama, pažadą tarpininkauti,
kad būtų nutraukta bau
džiamoji byla, kuri buvo iš
kelta dėl machinacijų, Lietu
vos firmai sudarant su ameri
kiečiais degalų pirkimo san
dėrį- Po apklausos jis buvo pa
leistas, nes turi neliečiamybės
statusą, kurį panaikinti būti
nas Seimo nutarimas.
Pats A. Butkevičius savo
kaltę kategoriškai neigia ir
kaltinimus vadina „provoka
cija" už dabartinės adminis
tracijos valstybinės ir ekono
minės politikos kritiką.

Butkevičiaus veiksmuose
yra nusikaltimo požymių
Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas „gėdingu fak
tu" pavadino įvykį, kai buvo
sulaikytas Seimo narys Au
drius Butkevičius, įtariamas
kyšio paėmimu.
Ketvirtadienį spaudos kon
ferencijoje prezidentas teigia
mai vertino prokuratūros bei
saugumo veiksmus, sulaikant
Seimo narį- „Apie šį įvykį bu
vau informuotas nuo pirmos
minutės", spaudos konferenci
joje ketvirtadienį sakė prezi
dentas. Jis pripažino žinąs
daugiau, nei gali pasakyti.
Lietuvos vadovas pabrėžė,
kad nėra teisėjas ir negali la
bai konkrečiai vertinti, tačiau, Liepos 7-9 d. Madride Įvyko NATO valstybių vadovų konfep icija. kurioje
jo nuomone, „nusikaltimo po buvo nagrinėjamas sąjungos plėtimo klausimas Po karStų •!:.skusijų buvo
žymiai yra ryškūs".
nutarta deryboms pakviesti tris valstybes — Vengrija, Ček u ir Lenkiją.
A. Brazauskas mano, kad Nepaisant to, NATO vadovai suteikė viltį visoms, siekiančioms narystes
Seimo elgesys, susiklosčius šioje organizacijoje valstybėms, jog keliai į NATO liks atviri, tereikia tik
šioms aplinkybėms, parodys, kryptingai ir atkakliai ruoštis stojimui, kiek galima daugiau priartinant
ar „mes mokame savo val
stybėje kovoti su korupcija ir
piktnaudžiavimu". Jis sakė
esąs už tai, kad šie faktai būtų
„teisingai, pagal Lietuvos įsta
tymus įvertinti".
* * **
Vilnius, rugpjūčio 14 d.
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Pasak Lietuvos vadovo, draugiškai
mas sušaukti neeilinį posėdį.
Norint panaikinti parlamenta „beveik šimtu procentu susi jant, sutaikyti tautas ir už
ro neliečiamumo statusą, už tarta", kad rugsėjo 5-6 dieno megzti gerus kaimyninius
tai turi pasisakyti daugiau mis vyksiančioje konferenci santykius, remiantis Prancū
joje taip pat dalyvaus Vengri zijos ir Vokietijos, ir Lenkijos,
kaip pusė Seimo narių.
jos prezidentas Arpad Goenz, Lenkijos ir Lietuvos istorinio
Bulgarijos prezidentas Peter susitaikymo patirtimi.
Stojanov, Rumunijos preziden
Nors konferencijoje nenu
tas Emil Constantinescu ir matoma priimti jokių nuta
Slovakijos prezidentas Michal rimų, A. Brazauskas neatme
banko pirmininku. Ši trijulė Kovač.
ta galimybės, kad bus įgyven
Jau anksčiau buvo žinoma, dintos kokios nors netikėtai
nustato visą finansų, mone
tarinę politiką. Jis gali vaidin kad į konferenciją „Tautų gimsiančios idėjos.
ti pagrindini vaidmenį dėl sambūvis ir geri kaimyniniai
Lietuvos vadovas taip pat ti
bankų kontrolės, gali pareika santykiai — saugumo ir stabi kisi, kad valstybių vadovai pa
lauti įstatymo, kad būtų įsi lumo Europoje garantas" taip sakys „atvirą žodį Baltarusi
pat atvyks Suomijos preziden jai". Tačiau, A. Brazauskas
leisti užsienio bankai".
tas
Marti Ahtisaari, Estijos sakė nemanąs, kad „kietos
K. Bobelio manymu, prezi
prezidentas
Lennart Meri, priemonės" yra tinkamas bū
dentas nepakankamai pasi
naudoja savo galiomis užsie Latvijos prezidentas Guntis das spręsti jautrius klausi
nio politikoje. Parlamentaras Ulmanis, Baltarusijos prezi mus.
„Su Baltarusija reikia ieško
priminė, kad prezidentas yra dentas Aleksandr Lukašenko,
ir vyriausiasis kariuomenės Ukrainos prezidentas Leonid ti kaimyninių ryšių, naujų
vadas. „Jis turi absoliučią Kučma ir Rusijos premjeras žmoniškų kelių", sakė Lietu
vos vadovas.
Krašto apsaugos ministerijos Viktor Černomyrdin.
kontrolę. Tik su jo parašu ga
li būti skiriami karininkai,
jiems suteikiami laipsniai.
Tuo nesinaudoja...", tvirtina
K. Bobelis.

Prezidentų konferencijoje
Lietuvoje —12 pasaulio
valstybių vadovai

Valstybės vadovas turi naudotis
savo galia
Vilnius, rugpjūčio 8 d.
(Elta) — .Jeigu būčiau iš
rinktas, turėčiau tautos pasi
tikėjimą ir jeigu pamatyčiau,
kad kažkurioje srityje esu
varžomas, surengčiau tautos
referendumą. Paprašyčiau su
teikti papildomų galių," pa
reiškė interviu „Kauno dienai"
(08.08) Seimo Užsienio reikalų
komiteto narys dr. Kazys Bo
belis, kuris, kaip žinoma, yra
paskelbęs, jog sieks Lietuvos
prezidento posto šiemet įvyk
siančiuose rinkimuose.

Jam atrodo, jog Konstitucija
prezidentui „duoda galių, bet
nepasakyčiau, kad pakanka
mai. Jas išnaudojus, galima
pasiekti skirtingų rezultatų.
Prezidentas neturi didelių ga
* Tik 50 proc. iš visų i
lių ekonomikoje, prekyboje. O Lietuvą įvežamų automobilių
finansai? Jis yra Valiutų kon būna perregistruojami kelių
trolės tarybos pirmininkas. policijoje. Vadinasi, likę auto
Kartu su premjeru ir Lietuvos mobiliai — atliekos, kurių at
sikrato kitos valstybės. įmo
* Aleksandras Abišala, nės, perdirbančios automobi
didžiausios Lietuvos konsulta lius, aplinkos apsaugos vice
cinės firmos „A. Abišala ir ministro Artūro Daubaro nuo
partneriai" vadovas: „Mūsų mone, turėtų būti griežtai
konsultantų darbo kaina ski kontroliuojamos, o tos, kurios
riasi, be to, mes taikome nuo siekia pelno parduodamos me
laidų. Brangiausiai kainuoja talą, — uždarytos.
trumpalaikiai, per pusdienį
atliekami darbai. Nuo trečios
* „Lietuvos telekomo"
dienos kaina mažėja beveik (LT), numatyto privatizuoti
perpus. Vyresniojo konsultan kitąmet, kaina turėtų būti ne
to darbo diena kainuoja 1,200 mažesnė kaip 1 milijardas
Lt, jaunesniojo — 600 Lt, JAV dolerių, rugpjūčio 5 d. pa
mano paties — 2,000 Lt per reiškė ryšių ir informatikos
dieną".
ministras Rimantas Pleikys.

Baltarusijos prezidentui
priminta spaudos laisvės
sąvoka

Vilnius, rugpjūčio 14 d.
(BNS) — Lietuvos prezidentas
Algirdas Brazauskas ketvirta
dienį nusiuntė laišką Baltaru
sijos vadovui Aleksandr Luka
šenko, kuriame paragino lai
kytis spaudos laisvės principų.
Lietuvos prezidentas per
davė Minskui sulaikytojo Bal
tarusijoje Rusijos ORT televi
zijos žurnalisto Pavel Šeremet
motinos laišką.
Liudmila Šeremet praėjusią
savaitę kreipėsi į Lietuvos
prezidentą, prašydama padėti
jos sūnui, nes „Baltarusijos
valdžia persekioja Pavelą ir jo
kolegas".
Spaudos konferencijoje ke
tvirtadienį A. Brazauskas sa
kė laiške pabrėžęs Baltarusi

jos vadovui, kad -paudos lais
vės privaloma laikytis kiekvie
noje valstybėje, o žurnalistai
turi teisę rinkti informaciją ir
ja naudotis.
Prezidentas sakė jau susi
pažinęs su Baltarusijos Liau
dies fronto kvietimu boikotuo
ti rugsėjo , mėnesį Vilniuje
vyksiančią prezidentų konfe
renciją, jeigu joj* dalyvaus A.
Lukašenko.
A. Brazauską- sakė esąs
tokio raginimo nustebintas.
„Kad ir kokie nepriimtini
įvykiai vyktų mūsų kaimy
nystėje, mes negniime toleruo
ti vienos ar kitos valstybės po
litinio izoliavimo*, sakė Lie
tuvos vadovas.

savo valstybes prie NATO reikalavimų Konferencijoje raip pat dalyvavo
„Bendradarbiavimas vardan taikos" programa vykdančių valstybių vado
vai, tarp jų — ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos prezidentai.
Baltųjų Rūmų nuotr.: NATO vadovai prieš Madrido viršūnių susiti
kimą.

Pasaulio

naujienos

(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, INTERFAX, ITAR-TASS. BelaPAN, RIA ie Elta
žinių agentūrų pranešimais).

Vašingtonas. JAV Valstybes sekretorė Madeleine Albright
trečiadienį pareikalavo konkrečių rezultatų, Izraeliui ir pales
tiniečiams sutarus dėl saugumo mechanizmų, kovojant su tero
rizmu. Pasak jos, palestiniečių vadovas Yasser Arafat turi išar
dyti islamiškąsias teroristų grupes ir padaryti galą smurtui.
M. Albright nurodė, kad jos pirmojo vizito Vidurio Rytų regione
datą nulems naujų saugumo potvarkių sėkmė. Vykdant JAV
pasiuntinio Denni Ross parengtą prieš teroristus nukreiptą
planą, dalyvaus ir Centrinė žvalgybos valdyba (CIA), kuri da
linsis informacija su Izraeliu ir palestiniečiais bei padės koor
dinuoti antiteroristines operacijas.
Islamabadaa. Žmogaus teisių gynėjai ir spaudos apžvalgi
ninkai ketvirtadienį pasmerkė Pakistano premjero Nawaz
Sharif pasiūlytą Antiteroristinį aktą, kuriuo siekiama pažaboti
sektų vaidus bei terorizmą šioje valstybėje. Parlamentas tre
čiadienį priėmė šį projektą Pakistano nepriklausomybės 50mečio išvakarėse, tačiau jį dar turi tvirtinti prezidentas. Aktas
suteikia vyriausybei didžiulius įgaliojimus saugumo srityje, lei
džia saugumo pajėgoms laisvai šauti į numanomus teroristus,
tikrinti patalpas ir suimti įtariamuosius be leidimo.
Varšuva. Lenkijos valstiečių partijos (LVP) organizuojamas
balsavimas dėl nepasitikėjimo premjeru gali trukdyti vyriausy
bei palengvinti pastarojo potvynio pasekmes, trečiadienį pa
reiškė pats premjeras VVlodzimierz Cimoszevricz. LVP ragino
vyriausybę iš anksto iš dalies sumokėti ūkininkams už 1997
me-tų derlių, siekiant normalizuoti grūdų kainas.
Maskva. Čečėnijos parlamentas antradienį balsavo, kad ofi
cialia šios Kaukazo respublikos kalba būtų čečėnų kalba. Rusų
kalba nuo šiol bus užsienio kalba. Islamiškoji Čečėnija laiko
save nepriklausoma valstybe, nors su Rusija dar nesusitarta.
Beveik visi čečėnai moka rusų kalbą, tačiau 2 metus trukęs ka
ras gerokai pakeitė jų požiūrį į tai, kas rusiška. Iki šiol Čečė
nijoje visi dokumentai buvo rašomi rusiškai, čečėnų kalbos dvi
valandas per savaitę mokyta tik kaimo mokyklose.
Vašingtonas. Bosnijos musulmonai ir kroatai turėtų su
jungti savo žvalgybos agentūras ir naudotis Amerikos žinovų
konsultacijomis, trečiadienį pranešė nuolatinis JAV pasiunti
nys Bosnijoje Robert Gelbard, kuris tikisi pasiekti, ka? dau
giau musulmonų pabėgėlių grįžtų į kroatų dominuojamus rajo
nus.
Pale. Antradienį NATO vyriausiasis karininkas JAV gene
rolas Wesley Clark aplankė karo metu buvusio Bosnijos serbų
vadovo Radovan Karadžič kaimą kalnuotoje srityje ir paragino
Karadžič pasiduoti tarptautiniam tribunolui Hagoje, pridurda
mas, jog sukarinti serbų policijos daliniai, kurie saugo R. Kara
džič ir kitus įtariamus karo nusikaltėlius, bu? pavesti tarptau
tinių taikdarių pajėgų kontrolei.
Maskva. Kosminio laivo ..Sojuz TV-25"' nuleidžiamasis
aparatas su Rusijos kosmonautais Vasilij Ciblijev ir Aleksandr
Lazutkin ketvirtadienį sėkmingai nusileido už 167 kilometrų j
pietryčius nuo Kazachstano Džezkazgano miesto. Kaip prane
šė Skrydžių valdymo centro spaudos tarnyba, kosmonautai jau
čiasi gerai. Per 186 paras truksią ekspediciją kosmonautai vie
ną kartą iš trijų planuotų buvo išėję j atvirą kosmosą, priėmė
du krovininius laivus ..Progress", susijungė su Amerikos daug
kartinio naudojimo transporto kosminiu laivu „Atlantis", atli
ko daug biologijos, geofizikos, medžiagotyros. ekologijos ir me
dicinos eksperimentų, gesino gaisrą, remontavo orbitinio kom
plekso „Mir" šilumos reguliavimo sistemą, įrengė deguonies
gavimo aparatą „Elektron". Tačiau didžiausais išbandymas
buvo krovininio laivo ,,Progres M-34" susidūrimas su moksli
niu moduliu „Spektr". kurio metu buvo pažeista jo hermetiš
kumas ir prarasta beveik trečdalis orbitinio komplekso tiekia
mos energijos.

Vilnius, rugpjūčio 14 d.
(BNS) — Trečiadienį į Lietuvą
atostogauti atvyko 44 vaikų
grupė iš Lenkijos miesto Racibožo.
Tai vienas iš labiausiai nuo
potvynio Lenkijoje nukentėju
sių miestų. Vaikai Lietuvoje
ilsėsis iki rugsėjo 13-osios,
pranešė Lietuvos ambasada
Varšuvoje. Jų poilsį organiza
vo Jaunimo Turizmo Centras,
kuris rūpinsis vaikais viešna
gės metu .
Pirmąsias 15 dienų vaikai
gyvens stovykloje netoli Vil
niaus ir vyks į išvykas po Vil
nių, Trakus bei kitus Lietuvos
miestus. Vėliau svečiai iš Len
kijos atostogaus pajūryje —
Giruliuose esančioje stovyk
loje „Liepsnelė".
Nuo potvynio nukentėjusių
Lenkijos rajonų vaikus pavie
šėti Lietuvoje pakvietė Lietu
vos Švietimo ir mokslo minis
terija. Jų atostogų išlaidas pa
dengs Lietuvos vyriausybė.
* Lietuvos kariuomenėje
ruošiamasi
įvesti
pasižy
mėjimo ženklus. Jais, pasak
Krašto apsaugos viceministro
Edmundo Simanaičio, bus ap
dovanojami tarnybos metu
pasižymėję kariai. Spaudos
konferencijoje antradienį E.
Simanaitis sakė, kad Lietu
voje nėra sukurta pasižymė
jimo ženklų sistema tiems
kariams, kurie sąžiningai at
lieka savo pareigą, tačiau nėra
pasižymėję tiek, jog jiems
būtų įteikiami valstybiniai ap
dovanojimai. J a u rengiami
kariuomenės
pasižymėjimo
ženklų nuostatai. Pagal juos
ženklus teiktų Kariuomenės
vadas kartu su Krašto apsau
gos ministru.
* Per metus, nuo praėju
sių metų liepos, Lietuvoje la
biausiai pabrango ryšių pas
laugos — 33.5 proc. Vien tik
šiemet jų kainos padidėjo 28.7
proc. Tarp labiausiai pabran
gusių prekių ir paslaugų —
švietimas (18.3 procj, alkoho
liniai gėrimai ir tabako gami
niai (15.3 proc.), viešbučiai,
kavinės ir restoranai (13.1
proc.), pranešė Statistikos de
partamentas.
* „Neatostogaujantys mi
nistrai vasarą dirba už ketu
ris" , pastebi „Lietuvos rytas"
pirmame puslapyje (08.14).
Anot laikraščio, šią savaitę
septyni ministrai eina trijų ar
net keturių ministrų pareigas.
Šiemet vyriausybė pirmą kar
tą išėjo vasaros atostogų ir
tris savaites nerengia posė
džių
* Nuo šių metų pradžios
Vokietijos markė, palyginti su
litu, nuo 2.6 lito atpigo iki
2.12 lito. Daug Lietuvos
įmonių, parduodančių produk
ciją Vokietijoje, šiemet jau pa
tyrė milijoninių nuostolių, nes
daugelis lengvosios pramonės
įmonių eksporto sutartis pasi
rašė markėmis. Daugiausia
nepatogumų del markės su
silpnėjimo turi eksportuotojai.

KALENDORIUS
Rugpjūčio 15 d.: Šv. Mer
geles Marijos dangun paėmi
mas 'Žolinė). Arvilas, Utenis,
Rugile.
Rugpjūčio 16 d.: Šv Stepo
nas, Vengrijos karalius <9691038 m.); Rokas. Šarūne. Gra
silda. Alvitą.
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JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(V S.) $110.00
$60.00
$40.00
Tik Šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
_
(U S.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant į Lietuvą:
(Air cargo)
— $100.00
$55.00
Tik Šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsienį
oro pairu
$5004)0
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00

LIETUVOS SPORTININKAI
PASAULIO ČEMPIONATUOSE
Paskutiniąją
Pasaulio
lengv. atletikos pirmenybių
Atėnuose dieną, Lietuvos at
stovas Virgilijus Alekna disko
metime nusinešė sidabrą ir
padėjo Lietuvai laimėti antrąjį
medalį šiose varžybose. Šių
pirmenybių pradžioje Remigija Nazarovienė septynkovėje
laimėjo bronzą; taigi, nedidelis
Lietuvos sportininkų būrelis
(7 žmonės), šiose pasaulinio
lygio varžybose iškovojo du
medalius.

nauja Lietuvos prezidento Algirdo Brazausko asmens sargybiniu, susikoncentravo ir
pradžiugino lietuvius. Jau Audrius Šileika, ŠALFAS sąjungos p i r m i n i n k e Vilniuje posedtiavo s u Lietuvos Kūno kullturos ir sporto dekvalifikacinėse varžybose pra partamento direktoriaus pavaduotojais. i« knir** _ Algiu Raslanu ir dešinėje — Arūnu Kazlausku.
Vyriausia redaktorė - Danute KndoUenc
ėjusį penktadienį jis parodė
Administratorius - Valentinai Krumplis
Ats.:
Per
du
posėdžius
Spor
antrąjį rezultatą, tuoj po vo
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
to departamente, teko susitik
kiečio (iš buvusios R. Vokieti
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, Šeštadieniais nedirba.
ti su nauju Sporto departa
• Redakcija dirba kasdien nuo 830 iki 4:00, ietUrlteniiH nedirba.
jos), olimpinio čempiono ir pa
• Redakcija už skelbimu turini neatsako. Skelbimu kainos atsiunčiamos,
mento direktoriumi, olimpie
saulio pirmenybių laimėtojo
gavus prašymą ka, nors sketrti
Vilniuje š.m. liepos 1-7 die pravesti simpoziumus, liečian čiu Rimu Kurtinaičiu, jo pa
Lars Riedel. Pirmojo pasekmė
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
čius išeivijos bendruomeninį
nesaugo. Prašome siunčiant parinkti kopų*.
tada buvo 218-0 pėdos, o Alek nomis vyko Pasaulio Lietuvių gyvenimą. Buvau ir aš pa vaduotojais Algiu Raslanu ir
nos — 213-11. Baigmėje, sek Bendruomenės devintasis sei prašytas pravesti simpoziumą Arūnu Kazlausku. Visi jauni
madienį, vokiečio rezultatas mas, kuriame buvo aptarta tema: „Sporto reikšmė lietu ir kupini energijos. Kas lies mažesniame
sporto
šakų
CavrJsc Dkųjno**, LTD.
buvo geresnis 224-10, o lietu išeivijos mastu ateities darbo vybės išlaikymui išeivijoje". krašto ir Išeivijos bendradar skaičiuje. Jos numatytos atvi
6132 S. Kedzie Ave.
vis — 218-10. Bronza čia atite bei jo planavimo perspekty Simpoziumo dalyvių sudėtin biavimą sporto srityje, saky ros, lietuviams ir lietuvių
Chicago. U- 60629
ko kitam vokiečiui — Jurgen vos. ŠALFASS-gos pirminin pakviečiau Australijos Sporto čiau, mūsų visų pažiūros tei kilmės sportininkams. Tačiau,
Tst
773-436-7700
Schult (217-0), pasaulio disko kas, torontietis Audrius Ši sąjungos pirmininką Antaną giamos.
dėmesys bus kreipiamas į da RIMGAUDAS NEMKKAS, M.D.
leika,
jau
antrąją
kadenciją
KL: Be abejo, teko kalbėtis lyvių kvalifikacijas.
S. PRASAD TUMMALA. M.D.
metimo rekordininkui.
vadovaujantis Š. Amerikos lie Laukaitį, Ukrainos — Alfonsą
širdies ir kraujagyslių ligos
KL: ŠALFASS-gos vado
Gaila, kad finaliniame dvi- tuvių sporto sąjungai, vyko Petrauską ir Latvįjos lietuvių ir su Lietuvos didžiosios spau
Valandos pagal susitarimą
dos
žmonėmis.
Kokia
tema
vy
vybė, be abejo pradėsite disku
liktuke nesimatė kito Lietuvos ten kaip Kanados Lietuvių bendruomenės pirmininkę Jo
ravo
pokalbiuose?
sijas, kaip geriau Šiaurės
diskininko — Vaclovo Kidyko, Bendruomenės atstovas. Apie vitą Budzanauskienę, taip pat
VIDAS J. NEkHCKAS, U.D.
Ats.: Kalbėjau su „Lietuvos Amerikos sportininkus suor KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
kuris pernai Atlantos olimpia šį įvykį ir apybraižą naujai JAV lietuvių sporto veikėją,
doje buvo aštuntas. Žinoma, numatytos darbuotės ateityje, bei buvusį LTOK atašė Atlan aido" vyr. redaktore Roma ganizuoti ir išleisti į tą busimą
7722 S. Kezie Ave.
apie sporto šventę 1998 m. Lietu
čia buvo labai pasigesta 1992 kviečiamas Audrius Šileika tos olimpiadoje dr. Remigijų Griniote-Grinbergiene
Chicago. IL 60652
ŠALFASS-gos veiklą ir kitus voje?
m. Barcelonos olimpinio čem pasisakyti...
Kab. tel. (773) 471-3300
Gašką.
aktualius sportinius reikalus.
Atau Diskusijos šiuo reikalu
piono — diskininko Romo
Australuos atstovas paaiš
Ubarto, kuris per 1993 m. pa Klausimas: Kokios minties kinę kokią didžiulę įtaką lie Tas mūsų pokalbis jau pas jau buvo pradėtos praėjusio
DR A.B. OLĖVEČKAŠ
suvažiavimo
saulio čempionatą Štutgarte lydimas vykai į Lietuvą, tuvių jaunimui Australijoje kelbtas JLA." sporto skyriuje, ŠALFASS-gos
GYDYTOJAS
IR C H I R U R G A S
Remigija Nazarovienė
metu. Tada jau buvo aptarti
buvo diskvalifikuotas dėl jo žinodamas, kad pačiam teks įdiegė sportinė veikla. Kaip š.m. 1997 liepos 9 d. laidoje.
SPECIALYBĖ
- AKIŲ LIGOS
seimo metu pravesti sporto
KL: Žinoma, su Lietuvos organizaciniai reikalai. Tarp 3800 W.96 S t T a t 708-422-0101
Rugpjūčio 10 d. pasibaigu mėginiuose rasto dopingo (an simpoziumą, o taip pat daly per ją susijungė mišrios šei
jų: JAV krepšinio rinktinei
Valandos pagal susitarimą
mos bendrai lietuviškai sporti sporto vadovais dalinotės min
siose pasaulio pirmenybėse abolinio steroido boldenono), vauti ir seimo darbuotėje?
vadovaus Rimantas Dirvonis Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p.
nors
pats
Ubartas
niekada
timis
ir
apie
II
Tautinę
olimpi
medaliais buvo apdovanoti
Atsakymas: ŠALFASS-ga nei veiklai. Nuo pirmųjų poka
treč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
iš Čikagos, Kanados — Rimas
sportininkai iš 41 valstybės. neprisipažino tokį vaistą nau jau arti 50 metų vadovauja rio imigrantų atvykimo, šiame adą, o taip pat, po jos vyk Miečius iš Toronto ir lengvo
penktad. ir sastad 9 v.r. -12 v.p.p.
dojęs.
Jis
jau
pora
kartų
siančias 6-tąsia8 Pasaulio
Daugiausiai jų „sumedžiojo"
JAV ir Kanados lietuvių spor krašte sporto klubai ir pati
anksčiau
bandė
gauti
4
metų
lietuvių žaidynes. Prašau ke sios atletikos sportininkams
ARASZUOBA.M.D.
Sąjunga
stipriai
gyvuoja.
JAV sportininkai (viso 18: 7
tiniam gyvenimui. Per tą
— Algirdas Bielskus iš Clevebaudos
termino
sumažinimą,
INDRĖ RUDAITIS, O J).
letą
detalių?
aukso, 3 sidabro, 8 bronzos).
Latvijos ir Ukrainos atstovai
laiką, tūkstančiai išeivijos lie
AK1LJ LIGOS - CHIRURGIJA
Atsu II Tautinė olimpiada ir land. Ateinančio metinio Są
Toliau eina Vokietija — 10 tačiau tie mėginimai buvo tuvių jaunuolių yra dalyvavę išreiškė didelį pasitenkinimą
1020 E.Ogdan Ave.. Suits 310
jungos suvažiavimo metu pa
nesėkmingi.
Tik
trumpai
prieš
VI
PLS
žaidynės
vyks
Lietu
Napervi»s. IL 60563
(5,1,4), Rusija — 8 (1,4,3). Po
savo sportuojančiu jaunimu,
Sąjungos
ruoštose
žaidynėse
aiškės daugiau detalių apie
Tai (630)627-0000
7 medalius iškovojo sportinin šias pirmenybes Graikijoje bei kituose sporto renginiuose. nors turi sunkumų įsigyti in voje 1998 m. nuo birželio 20 pačią išvyką ir pasiruošimą
3825 rfcghiand Ava..
kai iš Kenijos, Ukrainos, ir Ja (liepos 28 d.) Tarptautinė ŠALFASS-ga davė pradžią ventorių ir pan. Latvijoje, iki 28 dienos. Po to, šokių ir šiai 1998 m. šventei Lietuvoje.
To**r l,Su*a 3C
lengv.
atletikos
federacija
pa
dainų
šventė.
II
Tautinėje
maikos.
kiekvienerių metų birželio
Dotmners Grove. IL 60515
naikino diskvalifikaciją, ta taip pat ir Pasaulio lietuvių
Ačiū ŠALFASS-gos pirmi
Tai. (630)435-0120
Kaip ir Lietuva — po du čiau įtraukti šį olimpinį čem sporto žaidynėms, kurios vi mėnesį yra ruošiamos Latvijos olimpiadoje (pirmoji vyko
ninkui
Audriui Šileikai už po
1938),
dalyvaus
tik
geriausi
medalius — išpešė Čekija, pioną į Lietuvos komandos suomet jaunimą traukia daly lietuvių sporto žaidynės, ku
kalbį
DR. ALGIS PAULIUS
Norvegija, Kanada, Lenkija, sąrašą jau buvo per vėlu. Ka vauti ir tarpusavy bendrauti. rios pritraukia daug jaunimo, sportininkai. Numatytos var
Užraše
žybos
17-koje
sporto
šakų.
VI
ORTOPEDINĖS UGOS
Pietų Afrika, Prancūzija, Ja dangi šiemet Romas nemažai Pavyzdžiui, kad ir normaliose ypač akademinio.
Sigitas
Krasauskas
PLS
žaidynėse
varžomasi
bus
CHIRURGIJA
ponija, Meksika, Graikija. treniravosi ir ruošėsi varžy metinėse Sąjungos žaidynėse,
Dr. Remigijus Gaška pri
1185 Dundae Ave., Elgin. IL 60120
Tačiau pirmųjų aštuonių val boms, pagal savo rezultatą jis šių metų krepšinio pirme minė, kad daugelis mūsų jau
T a i (708)742-0255
stybių sportininkai gavo bent tikėjosi patekti į šešetuką. nybėse, Hamiltone, Kanadoje nimo didžiuojasi savo lietu
1997 m. BALTIEČIŲ LAUKO TENISO
Valandos pagal susitarimą
vieną „auksą". Tik Graikija ir Tačiau šiam 37-nerių metų dalyvavo 33 komandos, o jau viška kilme, matydami Mar
PIRMENYBĖS
Lietuva turėjo pasitenkinti si mūsų tautiečiui dabar teks nučių pirmenybėse, Čikagoje, čiulionio, Sabonio ir bendrai
EDMUNDAS VONAS, MJ).,S!cT
dabru bei bronza. Beje, lietu laukti bent pora metų iki kitų net 36. Tai rodo kaip populia Lietuvos olimpinės rinktinės
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
Š. Amerikos Baltiecių Lau ma pas turnyro vadovą: Ar
viai buvo vieninteliai iš pabal- pasaulinio masto varžybų.
rios žaidynės yra lietuvių jau bei kitose sporto šakose pasie
Kalbame lietuviškai
ko
teniso pirmenybės vyks tūrą Zageris, P.O. Bos 6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
tiečių, kurie pasipuošė meda
nimo tarpe. Gaila, kad mūsų kimus. Šie laimėjimai sporte
liais: latviai ir estai tokios
Tat 773-586-7755
Bendruomenės ne visuomet labiausiai ir išgarsino Lietuvą 1997 m. rugpjūčio 30, 31 ir 21874, Columbus, OH 432Rita Ramanauskaitė —
rugsėjo 1 d., Wickertree Ten- 21-0674 Tel. 614-459-5200
laimės neturėjo. Po vieną me
pasaulyje.
Valandos
pagal susitarimą
įvertina
jaunimo
pastangas
dvylikta
nis Club, 5760 Maple Canyon Ezt. 233. Faksas 614-459dalį laimėjusiųjų valstybių
sportuoti.
Taigi,
mano
tikslas
Seimas,
galutinai
apžvelgęs
Kiti lietuviai pasaulio pir
Dr., Columbus, Ohio. Tel. 614- 1151.
tarpe matome žinomas val
DANTŲ GYDYTOJA
menybėse, su mažomis išim simpoziumo metu ir buvo visų simpoziumų metu disku
Lietuvių dalyvavimą koor 9055 S.Roberts
stybes — Braziliją, Slovakiją,
įrodyti
PLB
seimui
didelę
tuotų temų išvadas, pripažino, 882-5725. Vykdo — JAV Lat
Rd..Hickory HiHs, IL
timis, pasirodė žemiau savo
vių Sporto s-gos Lauko teniso dinuoja ŠALFASS-gos lauke 1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave
Švediją, Suomiją ir kt.
galimybių. Ritai Ramanaus sporto reikšmę išeivijoje lietu kad sportas yra pati svarbiau
teniso vadovas Eugenijus
Tai. (708)6084055
sia priemonė pritraukti jau sekcija.
kaitei ieties metime pavyko vybės palaikymui.
Krikščiūnas, 106 Anndale
Valandos pagal susitarimą
Programa:
Vienetai
—
vy
KL:
Prašau
pasisakyti
apie
nimą
prie
Bendruomenės.
Mūsų diskininkas
patekt į baigminį dvyliktuką
Dr., North York, Ont. M2N
KL: Teko patirti, kad pats rų (neriboto amžiaus); vyrų 2X3, Canada. Tel. 416-225neapvylė
su 205-4 rezultatu, bet baig simpoziumo eigą, jo dalyvius
DR JOVITA KERELIS
mėje ji liko paskutinėje vietoje ir temą, kuri daugiausia buvo buvai išrinktas į LB seimo senjorų (45-59 metų); vyrų
vadovybės sudėtį. Prašau ir veteranų (60 m. ir vyresnių); 42385. Lietuviai, atlikdami
(188 pėdos 3 coliai, taigi gero gvildenama?
Kaip jau praėjusį kartą bu
DANTŲ GYDYTOJA
jaunių (gimusių 1979 m. ir registraciją, prašomi painfor
apie tai...?
kai mažiau, negu per kvalifi
vome rašę, iš disko metiko
9625S.79ti Ava., HtekoryHBJsj, R.
Atau Viena iš PLB seimo
Ata.: Karo metu su tėvais vėliau) ir moterų (neriboto muoti ir E. Krikščiūną.
kacines varžybas). Pirmą vie
T a i (708) 5988101
programos sudarinėtojų, Irena palikau Lietuvą. Man tada amžiaus). Dvejetai — vyrų,
Nakvynėms, papiginta kai
tą čia iškovojo norvegė Trine
Valandos pagal susitarimą
Lukoševičienė kvietė jaunes buvo 10 mėnesių amžiaus. moterų, mišrus ir vyrų sen na, yra rezervuotas Harley
Hattestad (255-8).
nius bendruomenių veikėjus Šiandien, jau mano vaikai jorų (45 m. ir vyresnių).
Hotel of Columbus, 1000
J baigmę nepateko ir triKlasifikacija — pagal žai Eaat Dublin-Granville Rd., EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
šuolininkas Audrius Raizgys nova (ji prarado sidabro me tarp 19-20 metų amžiaus. Aš
Columbus, Ohio 43229. Tel. 4847 W. 103 8L. O a * Lawn, IL
(jis pirmoje grupėje liko 18-tas dalį ir pinigus) bei 800 m jaučiuosi esąs tarpe dviejų dėjo amžių 1997 m. rugpjūčio
1-800-321-2323. Rezervaciją Pirmas apyi. su Northwestem urvto
su 53-2 rezultatų). Šuolyje į bėgimo finalą nebaigusi Liu- kartų ir net kultūrų. Supran 30 d., išskyrus jaunių klase.
dsptomu, lietuviams sutvarkys dantis
Dalyvauti kviečiami visi es atlikti iki rugpjūčio 15 d.
už prieinamą kainą. Pacientai
tolį tekio pat likimo susilaukė bova Tysoma. Jų organiz tu už save vyresniuosius, o
imtinai!
priimami absoliučiai punktualiai.
ir Tomas Bardauskas, o rutu muose buvo rasta steroido taip pat mano vaikų amžiaus tų, latvių ir lietuvių kilmės:
Varžybos vyks privačiame
Susitarimui (kabėti angliškai)
jaunimą — trečiąją
kartą. žaidėjai. Dalyvių skaičius ne
lyje Saulius Kleiza užėmė 11- Stanzolol.
Tai706422-6260
klube
su
8
vidaus
aikštėmis.
Mano
giliu
įsitikinimu
Ben
apribotas
visose
klasėse.
Kiek
ją vietą.
Šalia šių liūdnų dalykų, pas
Žaidimo sąlygos labai geros.
druomenė
netrukus
turės
vienam
žaidėjui
yra
leidžiama
Praėjusį kartą buvome rašę, kutinė diena atnešė ir vieną
Klubas rezervuotas visas 3
LIETUVOJE
kad rutulio stūmime laimėtoju gražų įvykį, kai ukrainietis- remtis trečiąja karta. Mokslus dalyvauti nedaugiau kaip 3-se dienas tik baltiecių varžy
esu
baigęs
čia
—
Vakaruose.
rungtyse.
ATIDARYTAS
GOLFO
tapo ukrainietis A. Bagač, o šuolininkas su kartimi Sergej
boms. Lietuviai tenisistai
Esu
išrinktas
PLB
seimo
vice
Pradmėa
mokestis
30
dol.
AIKŠTYNAS
antruoju amerikietis John Go- Bubka laimėjo savo šeštąjį
Virgilijus Alekna
kviečiami dalyvauti!
dinas. Tačiau, kai ukrainietis aukso medalį. Dėl Achilo saus pirmininku sporto reikalams. asmeniui, nepaisant rungčių
ŠALFASS-gos Centro
Aišku,
numatau
sportui
duoti,
skaičiaus.
Vilkaviškio rajone, netoli
Virgilijaus Aleknos buvo tiki neperėjo dopingo kontrolės, gyslės susižeidimo, jis turėjo pirmą kartą užimant tokias
valdyba Keturvalakių kaimo, įrengtas
Dalyviui
registracija
šeš
jam
buvo
atimtas
aukso
me
praleisti pernai vykusią olim
masi medalio, tačiau kai kurie
pareigas, reikšmingą balsą bei tadienį, rugpj. 30 d., nuo 8 iki
golfo aikštynas. Jis įkurtas
galvojo, kad jis bus bronzinis, dalis ir 60 tūkst. dolerių pri piadą Atlantoje, bet atsigavęs, dėmesį.
LENGVOSIOS ATLETIKOS JAV ambasados Lietuvoje dar
9:30
vai.
r.
Varžybų
pradžia
—
zas,
kurie
atiteko
ameri
šis
33
metų
amžiaus
sporti
nes jo geriausias Šio sezono re
PIRMENYBĖS
buotojos Indrės Biskis tėvui
KL: Teko pačiam bendrauti pasibaigus registracijai. Kito
ninkas vėl buvo neįveikiamas.
zultatas buvo ketvirtas pasau kiečiui.
mis
dienomis
varžybų
pradžia
1997
m.
Š.
Amerikos
Bal
priklausančioje. žemėje. I
su
nauja
Lietuvos
Kūno
Kul
Jo
rezultatas
19
pėdų
ir
8
1/4
Paskutinę dieną paaiškėjo
lyje Tačiau ir pernai vyku
nuo 9 vai. r. Pirmadienį, rug tiecių ir Lietuvių Lengvosios iškilmingą aikštyno atida
sioje Atlantos olimpiadoje kai daugiau „nukentėjusių" dopin colio yra pirmenybių rekordas tūros ir Sporto departamento
sėjo 1 d. numatoma tik finalai.
kurie jam irgi pranašavo me go kontrolės tarnybos prane ir geriausias šį sezoną pasau vadovybe. (Prašau išvardinti Jei įmanoma, varžybos gali Atletikos pirmenybės š.m. rymą susirinko apie šimtas
rugsėjo 6 ir 7 d., vyks Cuyabo- golfo klubo narių, daugiausia
dalį, tačiau tada jis liko net šimuose. Buvo diskvalifikuo lyje. Daug kas galvojo, kad asmenis). Kokį įspūdį paliko boti užbaigtos per 2 dienas.
ga Community College, Wes- — užsieniečių ir užsienio lie
šių
naujų
ir
jaunų
vadovų
tos dvi rusės, 10 km ėjimo Bubka jau nurašytas į nuosto
penktuoju.
Iiankstinė
registracija
at
tem Campus, 11000 W. Pleas- tuvių.
pažiūra
į
Lietuvos
ir
Iseivįjos
lius,
bet
tai
nepasitvirtino.
Si kartą Virgilijus, kuris varžybose moterims antrąją
liekama
ir
informacija
gauna
ant Valley Rd., Parma, Ohio
sportinį
bendravimą
ateityje?
(Elta, 08.12)
turi gana reta tarnybą — tar- vietą laimėjusi Olimpiada IvaEd.Sulaitis

ŠALFASS PIRMININKO MINTYSIŠ PLB SEIMO LIETUVOJE
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MARIJA Į DANGŲ PAIMTOJI
Pažinti ir suprasti Maruos,
kuklios Mergelės iš Nazareto,
didybę reikia mintimi atsi
gręžti į pasaulio pradžią ir į
Dievo kūrybinę mintį. Reikia
paieškoti atsakymo, kodėl Die
vas sukūrė pasaulį. Mes su
savo ribotu protu negalime su
prasti nei Dievo amžinybės,
nei visagalinčios jėgos sukurti
pasaulį iš nieko. Mes supran
tame betgi, kad pasaulis iš sa
vęs neatsirado, ir galime
klausti, kodėl Dievas sukūrė
pasaulį. Dievo mintį ir visatos
sukūrimo tikslą galime atspėti
iš paties Dievo apreiškimo.
Pasaulio buities prasmė

KUN. V. RIM&KI.IS, MIC
marūnę, kaip pakalnės leliją
nekalčiausią.
Marijos Nekalto Prasidėjimo
ir Gimimo šventėse Bažnyčia
Jai priskiria Šv. Rašto žo
džius, kurie visų pirmą taiko
mi Dievo Išminčiai: „Viešpats
sukūrė mane savo kelių pra
džioje, pirma savo seniai at
liktų darbų. Prieš amžius bu
vau sukurta, pačioje pra
džioje, prieš žemės pradžią.
Kai dar nebuvo gelmių, buvau
pagimdyta, kai dar nebuvo te
kančių šaltinių. Prieš pade
dant kalnų pamatus, prieš
kalvas, aš gimiau. Žemės ir
laukų Jis dar nebuvo padaręs,
nei pirmųjų pasaulio molių
grumstų. Aš ten buvau, kada
Jis dėjo dangaus skliautą į
vietą, kai Jis nubrėžė ratą ant
bedugnės paviršiaus: kada Jis
tvirtino aukštai
dangaus
skliautą, kai jis įrengė be
dugnės šaltinius: kada Jis
paskyrė jūros ribas, kad jos
vandenys niekad neperžengtų
Jo įsakymo, kai Jis nustatė

Ratai

nijos atpirkimo dalyve, kaip
teologai sako Co-redemptrix.
Pats Viešpats Jėzus paskutinę
mirties valandą Mariją mums
paliko mūsų motina. „Prie
Jėzaus kryžiaus stovėjo Jo
Motina, Jo Motinos sesuo, Ma
rija Klopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius Mo
tiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus
tarė Motinai: 'Moterie, štai
tavo sūnus!' Paskui tarė moki
niui: "Štai tavo Motina!' Ir nuo
tos valandos mokinys pasiėmė
Ją pas save" (Jn. 10,25-27).
Marijos paėmimas į dangų su
teikė Jai motinystės veiklumo
pilnumą.

Prologe į Evangeliją pagal
Joną sakoma, kad per Dievo
Žodį visa yra atsiradę ir be Jo
nieko neatsirado, kas tik yra
atsiradę (Jn. 1,3). Dievo Sū
nus čia vadinamas Dievo Žo
džiu. Šv. Povilas aiškina laiš
ke Kolosiečiams, kad Jėzus
Kristus „yra neregimojo Dievo
atvaizdas, visos tvarinijos
pirmgimis, nes Jame sutverta žemės pamatus. Tuomet aš
visa, kas yra danguje ir buvau su Juo kaip Jo Pa
žemėje, kas regima ir neregi tikėtinė. Kasdien buvau Jo
ma, ar sostai ar viešpatystės, džiaugsmas, visad prieš Jį
ar kunigaikštystės, ar vald džiūgaudama'' (Pat. 8,21-30).
žios, visa sutverta per Jį ir
Jam" (Kol. 1,15-16).
I i Dievo Motinystes
Jėzuje Kristuje, Įsikūnijusio
visos privilegijos
Dievo Žodyje, glūdi sukurtos
Tikėjimas į Marijos dievišką
visatos prasmė, jos pastovu
motinystę
buvo patvirtintas
mas ir jos tikslas. Tik Jame
431
m.
Efeso
susirinkime, kai
atrandame sukūrimo istoriją,
buvo
paskelbta
tikėjimo dog
atrandame mūsų visą filoso
ma,
kad
Marija,
Jėzaus Moti
fiją ir teologiją. Atseit, Dievas
na,
yra
Dievo
Motina.
Nekalto
sukūrė visą pasaulį, kad Jo
Prasidėjimo
dogma
buvo
pas
Sūnus įsikūnytų. Pasaulio
kelbta
tik
1854
m.
Atseit,
Ma
prasmė ir tikslas yra Dievo
riją
nuo
pat
gyvybės
pra
Įsikūnijimas. Jeigu iš Įsikū
nijimo nutarimo atsirado vi sidėjimo Dievas, atsižvelg
sas pasaulis, tai Marija yra damas į Kristaus nuopelnus,
toji - palaimintoji Mergelė iš apsaugojo nuo gimtosios nuo
Nazareto, kurioje ir per kurią dėmės, suteikdamas 'Jai malo
nę ir privilegiją, kokios nė vie
įvyko Įsikūnijimas. Ji pa nas kūrinys nei danguje, nei
gimdė Dievo Sūnų. Ji yra žemėje neturi, nes Ji nuo am
Įsikūnijusio Dievo Motina. Iš žių pradžios yra parinkta būti
Dievo motinystės seka visa Įsikūnijusio Dievo Sūnaus Mo
tina. Iš čia seka, kad Ji yra
Marijos didybė.
malonės Pilnoji.
Marija Dievo mintyje
Po Kristaus Ji yra Dievo
Jeigu Kristus buvo nuo am kūrybos gražiausias atbaigi
žių Dievo nutarime įsikūnyti, mas — tobuliausias šedevras.
tai ir Marija buvo Dievo min Vien tik jau dėl to, kad Mari
ja, Dievo Motina, yra tokia to
tyje kaip Jo Motina.
Iš Įsikūnijimo paslapties bula, tokia skaisti, tokia ne
Kristus, Dievo ir Marijos kalta prieš Dievą, turėjo būti
Sūnus, turėjo būti modelis paimta į dangų su siela ir
viso pasaulio sukūrime. Tada kūnu. Jai nereikia pereiti to
ir Marija buvo Dievo mintyje periodo, kur atpirktųjų žmo
drauge su Kristumi. Drauge nių kūnai pavirsta į pelenus,
su Kristumi ir Jai priklauso kad prisikėlime iš numiru
visas pasaulis, ' nes* kūry siųjų būtų sukurtas naujas
bingoje mintyje Kristus buvo dar tobulesnis kūnas.
drauge su Marija. Jai kaip ir
Marija yra paimta su kūnu
Kristui priklauso visas pasau ir siela į dangų, ta pati Marija
lis — visi kalnai, visi vandeny iš Nazareto, nekalčiausia mer
nai, visas dangaus skliautas gelė, kuri drauge su savo
su visais žvaigždynais ir pla Sūnumi kentėjo mirties ago
netomis. Ją šlovina visi dan niją, kuri dalyvavo žmonių gi
gaus gyventojai. Jie matė ją minės atpirkime, ta pati Mari
šioje žemėje kaip gėlę ne- ja, kurią mes vadiname žmo

PALAIMINTASIS
JURGIS MATULAITM
(Tęsinys)
Paskutinis mano susitiki
mas su a.a. arkivysk. Matule
vičium įvyko taip pat, kaip ir
pats pirmasis, tik iš tolo; tai
būtent, tuomet, kai atėjau pa
lydėti jo kūną iš Hagentorno
ligoninės Miškų gatvėj į Bazi
liką. Lydėjo didžiulės žmonių
minios. Rytojaus dieną, laido
jant jo kūną Bazilikos rūsy,
buvo pasakyta daug kalbų.
Kalbėjau ir aš ateitininkų var
du. Jam apibūdinti, tarp ko
kita pasakiau, parafrazuoda
mas kažkieno lotyniškai pasa
kytą mintį vieno didelio žmo
gaus adresu, kad anas visa
išgražindavęs, ką tik paliesdavęs (omnia, quia tetigi, ornavi). Didelio velionio arkivysk.
Matulevičiaus adresu aš pasa
kiau, kad jis sužavėdavo vi

Danutė

sus, su kuo tik susitikdavo.
Taip pasakiau savo asmens
patyrimu
besivaduodamas.
Manau, kad su manim sutiks
ir visi kiti, kurie velionį nors
bent kiek pažino.
Taip, arkivyskupo Matule
vičiaus būta didelės dvasios
žmogaus ir žavinčios asme
nybės. Toki žmonės daro gar
bę visai savo tautai. Deja, Ap
vaizdos buvo lemta jį per
anksti paimt iš mūsų tautos
tarpo. Jis švystelėjo kaip krin
tanti žvaigždė, taip, jog mes
net nesuskubome į jį tinkamai
įsižiūrėti. Švystelėjo ir nusilei
do. O mūsų šių dienų gyve
nime daug kas būtų kitaip, jei
velionis būtų gyvas...
Nore jau penketas metų
kaip a.a. Matulevičiaus nebė

Marijos veikla
iŠ dangaus
Ji yra visos atpirktos žmo
nijos Motina. Ji yra motiniška
tarpininkė tarp Kristaus ir
Dievo Tėvo. Ji yra malonės
pilnoji ir iš dangaus Ji su mo
tinišku rūpestingumu siunčia
savo vaikams malonę po ma
lonės, visiems, kurie tiki Kris
taus žodžiais ir prašo Jos
užtarimo ir pagalbos.
Ji palaimintųjų dieviškoje
vizijoje paskendusi labai gerai
mato mus kiekvieną atskirai
ir žino mūsų visų gyvenimo is
toriją ir visus mūsų reikalus.
Neprarasdama
palaimingos
dieviškos vizijos, Ji seka mus
labai rūpestingai žingsnis po
žingsnio. Ji seka ir prižiūri
mus taip, kaip savo vaikelį
Jėzų prižiūrėjo su meile ir
rūpesčiu. Viešpats Jėzus yra
pasakęs apie angelus sargus:
„Žiūrėkite, kad neniekintu
mėte nė vieno iš šitų mažu
tėlių, nes sakau jums, jų ange
lai danguje visuomet regi
mano dangiškojo Tėvo veidą"
(Mt 18,10). Taip reikia pasa
kyti ir apie Mariją, mūsų dan
giškąją Motiną, kad Ji, rūpindamosi apie savo vaikus
žemėje, visada mato dan
giškojo Tėvo veidą.
•

Kodėl Marijos Paėmimo
i dangų dogma paskelbta
XX amžiuje?

Marijos j dangų paėmimas.

kas jiems yra suprantama.
Vėliau jie daugiau sužinos.
Dabar mes daug ką žinome,
ko apaštalai nežinojo.
Marijos dangun paėmimo
paskelbimu Bažnyčia priminė
visam pasauliui apie žmogaus
kūno šventumą ir jo paskirtį
amžinajame gyvenime. Jokia
kita religija, Jokia filosofija,
bet tik krikščionybė nepapras
tai išaukštino žmogaus kūną
ir pažadėjo garbingą amžiną
ateitį. Materialistai vienbal
siai moko, kad po kūnų su
griuvimo ir sunykimo iki pe
lenų viskas yra pasibaigę.
Mūsų laikų komunizmas, ku
ris yra materializmo moder
nioji apraiška, skelbia, kad po
žmogaus
mirties
žmogus
visiškai išnyksta. Taigi po
mirties komunizmas nieko
žmogui nežada.
Marijos dangun paėmimo
dogma
yra
dvidešimtojo
amžiaus iššūkis prieš mūsų
laikų materializmą,
kuris
prasidėjo su Nietzsche's pas
kelbimu, kad Dievas yra mi
ręs. Krikščionybė labai gerbia
žmogaus kūną. Šventųjų sie
los danguje Dievo kūryboje
yra neatbaigtos asmenybės.
Jos iš savo prigimties laukia
susijungti su savo kūnais. Šv.
Tomas Akvinietis mokė, kad
šventųjų sielos susijungimu
su kūnais iš numirusiųjų pri
sikėlimo diena gaus dar dides
nę palaimintųjų laimę.

,

Murillo, 1618-1682

ir Marijos dangun paėmimas
yra Dievo kūrybos dangiškas
apsireiškimas. Tikintiesiems
yra tai pažadas, kad jiems yra
paruoštos buveinės amžinam
gyvenimui danguje, kaip Šv.
Povilas korintiečiams rašo:
„Ko akis neregėjo, ko ausis ne
girdėjo, kad žmogui j minti ne
atėjo, tai paruošė Dievas
tiems, kurie Jį myli" (1 Kor.
2,8).
• Vilnius. Birželio 18 dieną
Šv. Jonų bažnyčioje pristatyta
paskutinioji Vlado Drėmos
knyga „Vilnius. Šv. Jono
bažnyčia", kurią išleido Rai
mundo Paknio leidykla. Deja,
gausiai susirinkę visuomenės
atstovai negalėjo pasidžiaugti
iliustruota 269 puslapių kny
ga, nes ji įstrigo Kijevo mui
tinėje. Vilniaus universiteto
rektorius Rolandas Pavilionis
pažymėjo, jog tai „antrasis Šv.
Jonų bažnyčios grįžimas į šią
bažnyčią, kuri leidžia kalbėti
apie trečiąjį — grįžimą į mūsų
sielą. Bažnyčios ne kaip insti
tucijos, bet kaip dvasinės
erdvės grįžimą". Vysk. J. Tu
naitis kalbėjo apie Šv. Jonų
bažnyčios reikšmę istorijos
tėkmėje, jos įtaką parapijos
bendruomenių formavimuisi,
lietuvybės palaikymui, meni
ninkų pasireiškimui, bendra
darbiavimui su universitetu.

Marijos dangun paėmimą,
kaip dogmą paskelbė po
piežius Pijus Xn 1950 m.
lapkričio 1 d., kai Vakarų
Bažnyčioje Marijos dangun
paėmimo šventė buvo šven
čiama jau daug šimtmečių
rugpjūčio 15 d., o Rytų
Bažnyčioje sausio 18 d. Kaip
ir ką beaiškinsime, reikia pri
pažinti, kad Bažnyčiai vado
vauja Šv. Dvasia. Bažnyčia
yra Šv. Dvasios kūrinys. Šv.
Dvasia saugo ją nuo nukrypi
mo į klaidų pasaulį. Ji įsi
terpia ir parinkime laikų,
kada tikėjimo tiesoms yra tin
Rugpjūčio II d. 1866 m.
kamiausia išeiti į didesnę
gimė Dominikas Pocius, kuni
šviesą. Viešpats Jėzus apaš Kristaus iš numirusiųjų pri gas, spaudos bendradarbis,
talams kalbėjo, kad dar ne vis- sikėlimas, dangun įžengimas šviečiamųjų raštų rengėjas.
ra mūsų tarpe, tačiau jis savo
asmens kilnumu, Savo išmaningumu ir savos visuome
ninės programos platumu
(jam rimtai rūpėjo ir darbi
ninkų reikalai) palieka pavyz
dys, kuriais keliais turi mūsų
tautą vesti jos vadovai. Ir jo
mirštančio paskutiniai žo
džiai, ištarti savo dvasios vai
kams — marijonams, yra pro
gramos žodžiai ir visiems Lie
tuvos katalikams, šiandien
įsidėmėtini dar daugiau, kaip
prieš penketą metų: „Rikiuo
kitės ir pasiaukokite
Šviesus velionio dvasios
vaizdas niekuomet neišdils iš
atminties tų, su kuriais jis
kuomet spėjo susitikti. Lietu
vos marijonai savo didį dva
sios tėvą, man rodosi, pagerbs
išleisdami plačią apie jį mono
grafiją. Bet ai turiu dar vieną
pasiūlymą: pradėt galvot apie
tai, kad pirmasis Vilniaus vys
kupas nepriklausomos Lietu
vos laikais ir Lietuvos Baž

nytinės Provincijos sutvarkytojas arkivyskupas Jurgis Ma
tulevičius, švento gyvenimo
žmogus, būtų priskirtas į pa
laimintųjų ir šventųjų skaičių,
idant visa Lietuva galėtų Jį
turėt savo Globėju pas Aukš
čiausiąjį Viešpatį, su kuriuo
Jo kilni siela dabar gyvena
amžinojoj šviesoj ir laimėj.
Prof. Pranas Dovydaitis
„Arkivyskupas
Jurgis Matulevičius",
Marijampolė, 1933
Ko galime iš palaimintojo
Jurgio išmokti
Prisiminus a.a. Arkiv. Jur
gio gyvenime,
pirmiausia
mums puola į akis du didvy
riški jo veiksmai, būtent: at
sistatydinimas iš Akademijos
inspektorių ir iš Vilniaus vys
kupo sosto. Ši'iodu įvykiu ro
do, kad Arkiv Jurgiui rūpėjo
ne savo patogumas, ne savas
iškilimas dvasiškijos eilėse, ne

turtas, ne garbė, o vien tik
Bažnyčios nauda ir Dievo
garbė. Ką jis yra parašęs apie
Marijonų Vienuolijos vedamą
ją mintį, ta jis labai ryškiai
daug kartų įvykdė savo gyve
nime, bet ypatingai šiais
dviem atvejais: 1911 ir 1925
metais.
Ne visi Lietuvos katalikai
užima aukštas vietas, eina
garbingas pareigas, tad ir ne
visi turi progos pakartoti tokį
aukšto laipsnio atsižadėjimą.
Bet kiekvienas turi atsiminti,
kad tais dviem atvejais Arkiv
Jurgio buvo labai didelis atsi
žadėjimas savo asmeniško pa
togumo ir savo garbės. Tokius
atsižadėjimus gali padaryti
vien žmonės labai gilaus kuk
lumo ir labai aukšto bei gyvo
tikėjimo. Šios dorybes turi
puošti kiekvieną kataliką ir
kiekvienas gali jose lavintis,
kol pajėgs aukščiau statyti
bendrąją žmonijos gerovę už
savo asmeniškuosius patogu

Bindokiene

nebesisuka

Esame pripratę prie daug
kasdienybes reiškinių ir įjuos
nebekreipiame dėmesio. Tai
atrodo visai natūrali mūsų
modernaus gyvenimo dalis,
kurios pasigendame tik tuo
met, kai dėl kokių priežasčių
laikinai ar visiškai neten
kame.
Panašiai buvo su keturkam
piais, rudais sunkvežimiu
kais, kurių šonai pažymėti
auksinių
raidžių
užrašu:
„UPS". Juos buvo galima su
tikti visur — miestuose (daž
nai nemandagiai sustojusius
viduryje gatvės ir trukdančius
pravažiavimą), priemiesčiuo
se, net tolimiausiuose kai
muose. Iš tikrųjų ne vien
Amerikoje, kur ši patogi pas
lauga aptarnauja per 2,400
vietovių, bet taip pat daugiau
kaip 200 valstybių ir teritorijų
visame pasaulyje.
„UPS"
sunkvežimiukus, lygiai to
kius, kaip čia, galima sutikti
ir Lietuvos keliuose ar gat
vėse.
ši bendrovė, bent Ameri
koje, išvežioja klientams apie
80 procentų visų siuntinėlių,
sveriančių iki 100 svarų. Gali
ma sakyti, kad „UPS" turi
tikrąjį nedidelių siuntų pris
tatymo monopolį, o, be to, yra
įsigijusi gan tvirtą savo
klientų pasitikėjimą, nes dar
bą atlieka greitai, tiksliai ir
nebrangiai. Paprastai kas
dien persiunčia apie 12 mili
jonų siuntinėlių.
„UPS" bendrovė vien Ame
rikoje samdo 302,000 darbi
ninkų, kurių trys penktada
liai dirba tik dalį dienos. Jų
uždarbio vidurkis yra 9 dol.
valandai, kai tuo tarpu visą
dieną dirbantieji gauna be
veik 20 dol. už valandą. Verta
pastebėti, kad 185,000 „UPS"
darbininkų šiame krašte pri
klauso Teamsters unijai, .kuri
juos reprezentuoja derybose
su bendrovės vadovybe ir sau
go dirbančiuosius nuo galimo
išnaudojimo.
Iš pažiūros atrodo, kad
„UPS" yra vienas sėkmin
giausių verslų, įsigijęs gerą
vardą ir nuolatinę rinką savo
patarnavimams. Tai kur pro
blema? Kodėl rudųjų sunk
vežimiukų ratai jau dešimt
dienų nebesisuka, o buvusieji
klientai dairosi kitų priemo
nių, kad galėtų išsiųsti savo
siuntinėlius, nors už persiun
timą reikia mokėti dvigubai ir
net keleriopai daugiau?
Nuo rugpjūčio 3 d. „UPS"
padieniniai darbininkai strei
kuoja, reikalaudami tvirto
kontrakto, kuris ne tik apsau
gotų jų darbą, bet sulygintų
dirbamų valandų skaičių su
dirbančiųjų reguliarų laiką
Teamsters unija reikalauja,
mus ir savąją garbę.
A.a. Arkivyskupo Jurgio
Matulevičiaus gyvenime ma
tome ir nepaprastą kantrybę.
Jis niekuomet nesiskųsdavo.
Ir mirė jis dėl to, kad per ilgai
kentėjo apendicito skausmus,
vadindamas juos paprastu vi
durių skaudėjimu. Jis tą pa
darė ne iš išdykumo, ne iš be
prasmio marinimosi. bet iš
darbštumo. Mat nenorėjo per
traukti labai svarbaus ir sku
boto pranešimo Šventajam Tė
vui apie susidariusių Katalikų
Bažnyčios padėtį Lietuvoje
1926 m. gruodžio mėnesį. Tą
kantrybę ir tą darbštumą taip
pat reikėtų pavadinti didvy
riškomis arba heroiškomis do
rybėmis. To neturi užmiršti ne
tik Marijonai, bet ir visi Lietu
vos katalikai. Nelengva yra
pasiekti tokį aukštą dorybes
laipsnį, bet šitos dorybes
mums yra brangios ir brangus
šitas jų pavyzdys.
Neapsakomai buvo sunki

kad „UPS" bendrovė sudarytų
sąlygas d a r 10,000 darbininkų
dirbti pilną laiką, o tuo pačiu
sulygintų visų pensijas, ku
rios labai skiriasi pilnalaikiams ir laikiniesiems darbi
ninkams.
„UPS" vadovybe unijos rei
kalavimus atmetė. Nors uni
jos ir bendrovės atstovai jau
kelis kartus buvo susitikę, pa
sitarimai jokių aptiuopiamesnių rezultatų nedavė. Ir vieni,
ir kiti tikisi ilgo streiko, ne
bent įsikištų JAV prezidentas.
Kol kas Bill CHnton tyli ir
nesiruošia streiko sustabdyti.
Tiesa, streikuoja tik apie
190.000 unijai priklausančių
darbininkų, dirbančių „UPS"
bendrovėje dalį dienos. „UPS"
grasina streikuojančius atleis
ti iš darbo ir jų vieton pasam
dyti kitus, tačiau paprastai
tokių priemonių imamasi tik
blogiausiu atveju. Seniai šia
me krašte praėjo laikai, kuo
met darbininkai turėjo kovoti
už savo teises su darbdaviais,
o kartais net iki kraujo pralie
jimo. Nors unijos neretai pikt
naudžiauja savo galia, vienok
didžioji jų dalis veikia dir
bančiųjų naudai.
Pagal „UPS" apskaičiavi
mus, streiko metu bendrovė
jau prarado bent 315 milijonų
dolerių, o streikuojantieji už
prarastus darbadienius —
apie 135 mln. dolerių. Tačiau
didžiausius nuostolius patiria
klientai, kurie ne tik turi
ieškoti kitų kelių savo siun
toms, bet už persiuntimą
mokėti daug daugiau, dar ne
gaunant
užtikrinimo, kad
siuntinys nustatytu laiku pa
sieks adresatą. Mažesnėms
firmoms tokie nuostoliai yra
tiesiog nepakeliami.
Kadangi streiko pabaigos
nematyti, kyla pavojus ir
pačiai ,,UPS" bendrovei, kad
po šios nesėkmės ji jau nebe
turės lengvųjų siuntų siunti
mo monopolio, kaip iki šiol.
Amerikoje paprastai paslau
gos atsiranda kartu su jų po
reikiu. Be abejo, „UPS" ne
veiklumo sudarytas spragas
netruks užpildyti nauji siun
tėjai. J a u dabar JAV pašto
įstaigos džiaugiasi, kad staiga
pagausėjo klientų (kai kur
siuntinėlius pristatinėjo net
sekmadienį), tad bus ir pelno.
Žinoma, pašto atžvilgiu, to
pelno niekad nebus gana,
todėl nereikia tikėtis, kad
nepakils ženkliukų kaina,
kaip buvo numatyta. Galbūt
tik per t ą „UPS" streiko laiko
tarpį paštas įpras pris ,yti
siuntas laiku, tuomet ir ftiūių
„Draugas" tiek ilgai neužsigules tamsiuose įvairių pašto
skyrių kampuose...
Vilniaus
vyskupo
padėtis
1918-1925 metais. Dėl to
miesto varžėsi Lietuva, Lenki
ja ir Rusija Tos trys tautos ir
tos trys valstybes Vilnių mini
mu laikotarpiu buvo užėmu
sios kiekviena po du kartu.
Jau nekalbėkim apie tai, ką
reiškia perkentėti vyskupui
tokiame mieste, kur civilinė
aukščiausioji vyriausybė iš
vienu ranku į kitas pereina
šešis kartus, bot atsiminkime
prieštaraujančius
reikalavi
mus, tų vyriausybių statomus
vyskupui. Tarp tų reikala
vimu labai daug buvo gudriai
apgalvotu, neteisingų ir įky
rių
Pasaulio
diplomatai,
kuriu daugelis tuo laikotarpiu
pabuvojo Vilniuje, ne be rei
kalo
stebėjosi
vyskupo
išmintimi Ji buvo daugiau
negu nepaprasta. Su jo
išmintimi taip pat juniresi ir
stiprybė.
(Bus daugiau*

)

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. rugpjūčio mėn. 15 d.

ISTEIGTAS LIETUVOS
TEISĖJŲ MOKYMO
CENTRAS

K PLB SEIM4 S (IV)

Kovo 27 dieną įsteigtas Lie
tuvos teisėjų mokymo centras.
Atidarymo kalboje Teisingu
mo ministras Vytautas Pakal
niškis pažymėjo, kas „seniai
jautėm tokios iniciatyvos sty
gių, ir štai dabar turime in
stituciją, atsakingą už teisėjų
ir teismų darbuotojų profesinį
mokymą".
Dvejus metus Lietuvoje bu
vo puoselėjama mintis įsteigti
tokį Centrą, tačiau dėl finansi
nių ir organizacinių resursų

LIUDA RUGIENE INE
Liepos antrosios vakaras.
Vyko įvairių kraštų praneŠimai — tai buvo pati įdo
miausia seimo dalis. Po ypatingai ilgos ir įtemptos dienos
posėdžių kai kurie seimo dalyviai neištvėrė ir salę apleido.
Posėdžių salė be langų, nevėdinama, buvo karšta ir tvanku. Tie, kurie pajėgėme, gan
intensyviai klausėme. Vakarų
kraštų problemos jau daugelyje seimų buvo girdėtos,
pranešimai panašūs į ankstyvesniuosius, o apie Rytų ir etninių žemių kraštų bendruomenes bei draugijas mažiaušiai žinojome. Daugelį pranesėjų PLB seime matėme pirmą kartą.
M o l d o v o s R e s p u b l i k o s lietuvių bendrijos vardu kalbėjo
Petras Laurinavičius: „Jeigu
šiandien Moldovos lietuviai
yra gerbiami kaip sąžiningi,
stropūs, blaivūs darbuotojai ir
padorūs žmonės, tai čia yra,
drįstu sakyti, truputis ir mūsų
bendrijos nuopelno. Aš drįstu
tai tvirtinti, nes vienas iš
svarbiausių bendrijos uždavinių — lietuviškumo palaikymas. Lietuviškumas — tai tos
turtingos, griežtos ir gražios
mūsų tautos amžiais puo
selėtos asmeninio ir visuomeninio gyvenimo tradicijos,
turinčios savo pradus krikščioniškoje moralėje".
Estijos p i r m i n i n k ė Cecili
ja Rasa Unt: Estijos lietuviai,
prigiję svetimoje šalyje, ir toliau leis savo šaknis. Ten mū
sų namai. Estijos bendruomenės žmonės bursis į lietuviškus renginius ir puoselės
savo tautos tradicijas. Jei kitose valstybėse esančios lietuvių bendruomenės pralenkia
mus savo mokyklomis, lietuviškos kultūros centrais, židi. . „ . . , .
niais, Estijos lietuviai nepraranda vilties gauti savo paštogę, kurioje žadame įkurti in
formacijos centrą, konsultacinį-punktą ir galbūt sekmadieninę mokyklą. Visa tai ateityje. Gyvendami svetimoje
valstybėje, mes didžiuojamės,
jog priklausome Pasaulio lietuvių bendruomenei, ir jaučiamės tikrai pranašesni už kitų
tautinių mažumų draugijas,
neturinčias tokio plataus ir
skardaus stogo".
Gal už vis graudžiausia buvo klausyti I r e n o s Džikijos
iš Gruzijos pasakojimų: „Turime šiandien apie 100 narių ir
mūsų vis gausėja... Dauguma
mūsų — moterys, gruzinų
marčios, mažyčiai Baltijos gintarėliai, likimo valia nuriedėję
už Kaukazo gūburio. Ir mūsų,
kaip motinų, svarbiausias rūpeštis, kad mūsų vaikai, o jų
bendrijoje arti 30-ties, neprarastų ryšių su motina tėvyne,
kalbėtų lietuviškai, augtų ir
vystytųsi dviejų kultūrų santakoję... O gyvenimas mūsų
išties labai sunkus. Penkti
metai neturim šildymo, karšto
vandens, treti metai nutrauktas gamtinių dujų tiekimas,
Elektra daugelyje Tbilisio rajonų būna tik po 3-4 valandas
per dieną. Telefoninis ryšys
gerai veikia tik miesto centre.
Vidutinis atlyginimas 15-20
JAV dolerių, o darbo vietų stygius milžiniškas. Pensija — 7
doleriai. Daugelis mūsų lietuvių dažnai duonai pinigų neturi, ne tik transportui atvykti
Į mūsų susitikimus ar atvežti
vaikus į sekmadieninę mokykU
Žinau, kad daugelyje
buvusių sovietinių respublikų
ekonomiškai nėra lengva. Bet
turbūt niekur nėra tokios sunkios padėties, kaip Gruzijoje,
Prašyčiau atkreipti į tai dėmesi ir pagal galimybes padėti Juk mūsų ten yra tik
saujele, bet sušalę, alkani ir
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ti savo kultūrą tokioj toauo Lietuvos šaly".
tas Šamborskis iš Ra
čiaus: „Dabar pas mus
,243 nariai 8 rajoninėse
ijose, yra Jaunimo są, tremtinių ir politinių
ų skyrius, mokytojų gruiikia ansambliai, 28 vieplatinama spauda, nes
įkyti, užsiprenumeruoti
kol kas dar negalime,
s, eidamas per Maskvą,
auja pas mus per vieną
sį. Retkarčiais išleidžiaavo leidinėlį „Naujasis
s". Tenka organizuoti
etines etnokultūros stos... 1991 m. pavyko 140
čių nusivežti į Klaipėdą,
• tenka pasitenkinti 50.
ii mokomi dainuoti, šokroti liaudies instrumen-

siūti tautinius rūbus,
ta stovykla buvo Nidoje,
įeita — lietuviškoje Ve>je, Karaliaučiaus krašte,
nizuojame šventes, pasioji, ypač įspūdinga, įvyaeitą savaite Ragainėje.
trečioji
Karaliaučiaus
0 lietuvių kultūros Šven
timą buvo atvykęs ir Seilirmininkas prof. Vytauandsbergis, Kaliningrado
s gubernatoriaus pavaįja Irina Kuznecova, DūDirmininkas ir kiti aukšti
gunai".
rita B u d z i n a u s k i e n ė iš
jos: Latvijoje gyvena per
K) lietuvių ir, reikia pasakad mūsų sudėtis yra
fine: yra lietuvių, kurie
s e n ; ū gyvena Latvijoje, yra
t,e
> turie atvykę po karo savo
n o r i , ir labai didelė dalis,
" a U i iau negu kas penktas
žmo ;us, yra tremtinys, grįžęs
į* g jiro, kuriems nebuvo leis^ eigyventi Lietuvoje, ir jie
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PLB pirminink;ii Kairėje — buvęs pirm. Bronius Nainys ir nauja PLB
seime išrinktas) s — Vytautas Kamantas.

girdėta,
neįeina
norėjau
ponams
1944 m.

kad Jakutske, bet jos
į miįsų sąjungą... Aš
tureti tokią galimybę
išei vijos atstovams,
pasilraukusiems į Va-

karus, pabrėižti tokią mintį,
kad mes, 1941 metų tremtiniai, buvom auka, kad jūs
galėtumėt pamatyti, jog jeigu
jūs nepasitra uksit į Vakarus,
tai mes visi susitiksim arba
Igarkoje,
sįrba,
sakysim,
Tomske, ar k ;ur. Mes, taip sakant, jums parodėm kelią. Jūs
suprantat, k;l aš kalbu... (Plojimai, labai ii gi plojimai)... Gy
venime visačla reikia kažkaip
atsiskaityti, Taigi mes, žinot,
turim lyg iir moralinę teisę
prašyti jūsų paramos. Matot,
atsiprašau, mes nemanom,
kad čia būtirįai piniginė para
ma, tačiau 1še jos irgi negalim... Kodėl 1coks nors mokslininkas arba koks nors kompozitorius, 2irba koks kitas
garsus vyra3, kodėl gi jam
neatvažiuoti pas mus, pavažinėti, pažiū:rėti, mes susitiktume, paįvai rintų mūsų gyvenimą".

tojo arčiausiai kaip ga— Karaliaučiaus srityje
Latvijoje... Mūsų bendįenė yra visuomeninė orsacija, lietuvių kultūros
Lnys, buvo 10 draugijų,
r 9. Trys draugijos ruoišstoti... Mūsų bendruoėje yra sujungtos draugikonfederacijos principu,
bendruomenės taryba, į
1 įeina visų bendruomepirmininkai. Taip patobendrauti su atskiromis
įgijomis. Turime vadiąją valdybą, bet mes nenam valdyba. Pas mus
todėl
vadinama
darbo
», kuri dirba. Pagal Latvistatymus pa' mus draugituri būti būtinai įregista Teisingumo ministeriir nariais gali būti tiktai
iatiniai Latvijos gyventoturintys pasą, o pase Lat) nuolatinio gyventojo koTodėl dabar yra labai diprocedūra įsiregistruoti
joms draugijoms ir bus
senųjų draugijų persireravimas. Kadaise mes tik
im sąrašus ir kai kur
iūt nebuvo parašų, o dabar
alingi parašai..."
biro lietuvių bendruoiių sąjungos pirmininkas
aventūras Virbickas: 4 Sibendruomenės sąjungą
ar įeina keturios atskiros
ių ir Sibiro kraštų bendnenės. J ją įeina Altajaus
5to lietuvių bendruomenė,
įsko LB, Novosibirsko sriLB ir Krasnojarsko srities
.. Mūsų tarpusavio atstuyra labai dideli ir mes
alim pasakyti, kad Sibiro
uvių bendruomenių sąjunyra vienas monolitas... Sis dar egzistuoja kelios
ugijos ar bendruomenės:
rkoje, Irkutske ir lyg ir

Alfonsas P e t r a u s k a s iš
sakant,
Ukrainos: Atvirai
gan sunku s ipsiprasti su min
timi, kad t is ir kiekvienas
Ukrainoje g;genantis lietuvis
priklausome Pasaulio lietuvių
bendruomem ai, galingam tautiecių vienijiLmo ir lietuvybės
išlaikymo ju dėjimui. Palyginę
šį judėjimą su upe, prieisime
prie išvados, kad Ukrainos lietuvių indėlis į šį judėjimą atitinka tik raažą upe'į, nors
11,000 Ukrt Linos lietuvių galėtų pasiek ti didesnių laimėjimų. U krainos lietuvių
veiklos upei į galėtų pagilinti
ir praplėsti sįpie 2,000 Lugansko ir per 1,1300 Donecko srities lietuvių,, kurie čia gyvena
daugiausia r[riestuose".
N g o l ė Mf irtyniuk iš Rusijos: „Truput į jums priminsiu,
kas esame rnes, Rusijos lietuviai. Išeivij a yra netikslus
pavadinimas , mes ne išeiviai.
Tai buvusi Tarybų Sąjungos
teritorija, k urioje mes gyvenome ne trei ntyje, išskyrus Sibirą, mes Btusijoje mokėmės,
nes ne visi t urėjo sąlygas mokytis Lietuv oje. Ne visi žino,
ypač gimę užsienyje, toli

muose Vakaruose, kad, p adedant 1968, 1969 metais buvo
vaikų, kurie turėjo atsak ti už
tėvus, jeigu jie buvo išl emti
arba išbėgę, kaip sakyd; vo, į
Vakarus, tai vaikai bi davo
šalies priešai. Daugelis i 1ŪSU,
ir aš, taip atsiradom R I81JOje... Rusijos lietuvių pag indą
sudaro šios grupės: lil i po
mokslų, atvažiavę uždai )iauti didesnio rublio kažkui įTolimuosius Rytus, meilės rerątiniai ir, aišku, mūsų be la —
politiniai kaliniai, trerr iniai
ir t.t... Mums nepavyko i arasti bendrijų, uiregistruot Rusijos gilumoje, toli nuo d ielių
miestų, nes ten gyvena | avieniai žmonės, kurie labai
įbauginti, bijo bet kokio aeatsargaus žingsnio. Aš bar Ižiau
rasti nors vieną bendruo lenę,
nors kažkokiame nu tame
miestelyje Rusijos gili noje,
kad būtų galinta juos pa viesti ir paaiškinti,kad mes < same
lietuviai, gyvenantys B įsijos
teritorijoje. Deja, lietuv i gyvena daug; oficialiai su lijungūsių į bendruomenes n tra ir
daug mūsų rašytų laiški daugeliui lietuvių jokių rez iltatų
nedavė. Negaliu paaiški tikodėl, bet mes gavome vieną
kitą atsakymą : ir lab i neaiškių klausimų".
Gudijos a t s t o v ų Vir į n i j a
Tarnauskaite: „Svari ausia
— tikslai. Tikslas visad
kai tavęs reikia. Kart
galvoju, ar reikia mūsų
vai? Šiandien a š labi
džiugau išgirdusi tokį '<
iš prof. V. Landsbergio
Jis pasakė: už saugią Li
Žinote, aš dabar parvai
namo ir pasakysiu:

l yra,
is aš
jetunuevizą*
lūpų.
įtuvą.
uosiu
ikrai,

mūsų reikalas šiandien
už saugią Lietuvą tod<
situacija, patys supr
kokia".
Seimui pasibaigus,
dienį vakare Rusijos
ninkė buvo iš pareigų i
viename salės kampe,
tai jau buvo rašyta ,
vidyje". Iš pranešimų i
kad kai kuriuose Ryti
tuose dar vis neberimst
ji žvalgyba.

dirbti
, kad
ntate,
šeštapirmi:leista
Apie
3ieno-
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GREIT
PARDUODA

RIMAS L STANKUS
> Greitas ir sąbningas patarnavimas
• Nuosavybių įkaravimas variui
> Psrkams ir parduodama namus
• Pansminkam* nuotaida

trūkumo ši idėja įgyvendinta
tik dabar. Per pastaruosius 7
metus teisėjų skaičius nuo 180
padidėjo iki 500. Taigi būtinas
naujų teisėjų ir teismų dar
buotojų mokymas bei jau tu
rinčių patirties kvalifikacijos
kėlimas. Teisingumo ministe
rija, Aukščiausiasis teismas,
Teisėjų asociacija, Amerikos
teisininkų asociacija CEELI,
Atviros Lietuvos fondas, ES
Phare programa ir Jungtinių
Tautų vystymo programa su
vienijo jėgas ir įsteigė šį Cent
rą.
Centro įsteigimas — dar vie
nas įrodymas, kad Lietuvoje
formuojasi teisinė valstybė.

V ALOME

COMMU IN1TY O U T R E A C H C O O R D I N A T O R
Primary re sponslbilltles are coordlnatlng corrununlty
outreach i ictlvltles of JBANC by developing grassroots
strategles, researchlng and tracklng legJslanve lasues
and draftl;ng informatlonal materlals.
Also, mairitalnlng offlce operatlons. lncludlng bookkee ing.
Ouallfical •HMC
» BA/BS clegree
• U.S. eiti:ten
•mteresta nd knowtedge of poitncal procesą and of Balttc S ttes
• Proflciericy of one of the Baltic language preferred
• Strong vmtten and verbai communlcatlons skills.
Reapond by A u f u a t 2 3 to:
An,

NW

or: JBANC. faz (301) 3 0 0 - 1 4 0 6

.

K I U I -1US. BALDUS
II^ GRINPIS

MISCELLANEOU8

J. B U B N Y S
77 3-737-5146

Pristatau į čfcagą. Galima gauti ir
Pas. Liet centrą po mėlių ir
PLC gegužinių metu, Lemonte.
Skambinti bitininkui K. Laukaičiui

Hi=LPWANTB>
MdHtMnkųžola*
pjovimui. Crarbas maždaug 40-50
val.is av. Pradžiai $300.
tol.
Skambir iti tarp 5 v.v. Ir 9 v.v.

UI. 630-323-5328

Yra dirbusi Toronto, Canada.
Gali prižiūrėti ligonius,
vyr. amžiaus žmones arba
vaikus ir gyventi kartu.

Rugpjūčio 9 d. sukanka 91
metai, kai gimė prozininkas
Jurgis Jankus.
Rugpjūčio 14 d. 1385 me
tais sudaryta Krėvos unija
tarp Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystes ir Lenkijos Kara
lystės.

» r | xižrOrati 2 margaitM.
uotj savo automobą.
BOdnavaii
Te)l. 7 7 3 - 8 2 7 - 3 8 1 2
Darbas 4 vai. į dieną, 5 d. per sav.
KlMp6spo6 v.v., tat 773 238 076
F0R8ALE
iriamMVMt#.Antakafn,IL2 badr. oondo
ivje. Yra gafmybė pjM dUą aMypą withc/air.
$73.500. Cafl Kaian
Safca. Kreiptis: 780840-0718 « t e
at Cantury 21/ Dabba
02-3844478, « t e VinhM,
TU. 708448-0100
011-3702-788842

MĖLYNĖS! M Ė L Y N Ė S !
Galite prisiuogaurj patys,
arba pirkti jau pririnktų.
Važiuoti: 104 H Moregan
E)ot 1 (Neer Bufleto.
Tolau seMssžervduel

Tat

ČtaOtMUjuna
Atsivažkite uogoms krepiebus.
čia graži vieta visai šalmai
pasidžiaugt gamtoje.
Tat 618489-2808

savaitgaliams Cikagoįe.
arba gyventi kartu su kita moterim.
Skambinti JOraM po 6 v.v.

tai. 773-284-2304

prižiuręs' St•nalmogu, gyveni kartu
(nsbrjenatC*aago|e).
Derbopafres:
vakuoja, tud 8oc. Seeuray. R) Card.
4% Kafja ieajv..
Išraiškai. — Į
Tel. 773-890-9166

Startec
SKELBIA:
SUTAUPYSI ra
SKAMBIND
l TOLIMUS
KRAŠTUS!

krašseno-

The Joint Baltic American National Committe announ es
the openir ig of the followlng posltlon:

Vlenna. VA 2 2 1 8 0

AUTOSIOMuo.NAMaaveKAToa.
* O W VBfSOttAlJOBaAa.
Agentas Frar * Zapoat irOff. Mgr. Auka*
S.Ka ne ka»s Kaluviekai.
R
320*1
T«L (706)
• (773)5*1

iškėjo,

J O B O P ENING A T J B A N C

4 4 6 WndQ*tr

LEKTROB
IVEOHf IAI—PATAMYMAI
Turiu O *
Dirbu u irnBSSy^DirtHi gretai,
garart luotai Ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUIauus puaspuns

RE/MAX
REALTORS
(773)536-5959
(708) 425-7161

.HEKRAST.AI TAIP
TOUKAIPTOU
JŪSŲ TE!^FONAS!

(Bus daugiau)

Ingrida Lusls. JBANC Chair
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Nėra specialių mokesčių
Nėra suvaržymų
Nereikia pakeisti „long d i s t a n c e c o mpany"

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

STARTECr

A rj

riuos Trečiojo pasaulio libera
DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. rugpjūčio mėn. 15 d.
lai ir antikapitalistai kartoja
jau nuo 1992 m. Rio de Janeimažai yra vokiečių, prancūzų, Lietuva, Latvija ir Estija. Rei
ro konferencijos. Bet šį kartą
skandinavų ir kitomis kalbo kėtų pridurti, kad tie leidiniai
.DRAUGAS" — VISŲ
nintelis nesusitepęs, okupaci gal užteks žvilgtelti tik į
KELIAUKIME Į LIETUVĄ II
mis. Žinia, tais leidiniais ne gali būti naudingi ir mū
TIKRAS DRAUGAS
jos nesugadintas, suprantąs vieną iš jų — į klimato atši
siekiama svetur gyvenančių siškiams, o taip pat, be abejo,
Norisi paminėti ir leidinį,
Vieną dieną praleidau ge
demokratiją, tolerantiško bū limo žemčiūgą.
baltiecių išskirtinio dėmesio. mūsų kaimynams latviams ir
JDraugo" naujasis administ
kuriame parašyti ir neuž
Klimato atšilimas yra vie roką pusvalandį, bevartyda
Šių leidinių paskirtis yra in estams.
ratorius Valentinas Krumplis do, be to, krašto tikrai neap
mas parduotuvės lentynose mirštami Adomo Mickevičiaus
pakvietė įvairias organizaci vogs...". Tokį jaučiu tautos nas moderniųjų mitų, sukurtų sukrautus turistinius leidi žodžiai: „Lithuania my Fa- formuoti visus, besidominčius
Petras Petrutis
jas bei institucijas konkrečiai pulsą ir visiškai sutinku su kompiuterių pagalba. Jau se nius. Varčiau, žiūrinėjau ir therland" Ten pat rašoma apie
dalyvauti dienraščio Vasaros daugeliu Lietuvos gyventojų, niai ateities katastrofų pra- kai ką užsirašinėjau. Ilgesnį Kristijoną Donelaitį ir kitus
šventėje, išstatant savo stalus kad iš dabartinių kandidatų į nažai skelbia, kad dėl didė laiką prastovėjus prie knygų lietuvių literatus.
su lankstinukais, brošiūrom prezidentus nieko tinkames jančio anglies dvideginio kie lentynų, buvo kažkaip nebepa
A.TA
Greta turistinio pobūdžio
ar kita savo veiklos informaci nio ir geresnio už Valdą kio atmosferoje kils žemės pa togu išeiti, nieko nenusipir- knygų galima užtikti Lietu
EDVARDUI ŠIŠUI
ja. Tuo jis parodė .Draugo" Adamkų nėra. Jo tolerantiška viršiaus temperatūra. Kom kus, todėl pagalvojau, kad vis vos, Latvijos žemėlapių, žo
toleranciją, draugiškumą, no asmenybė ir sugebėjimas piuterinio apskaičiavimo mo
mirus, jo žmonai JANEI, mielai mūsų draugei, reiš
dėlto reikėtų įsigyti bent vieną dynėlių ir pan. Teko pastebėti
rą vienyti — burti į pozityvų bendrauti burtų žmones ben deliai rodo, kad kuo daugiau
ir storoką, daugiau kaip 500
knygą.
Taip
ir
padariau.
Pri
kiame nuoširdžią užuojautą ir dalinamės liūdesiu.
dram
darbui
ir
suteiktų
dau
mes gaminsime anglies dvi
bei veiklų vienetą. Daugelis į
psl. knygą, kurioje anglų kal
ėjus
prie
kasos,
į
mane
žvilg
giau
vilties
šviesesniam
ryto
deginio, degindami „organinį"
jo šaukimą atsiliepė.
Genovaitė ir Kazys Trečiokai
ba išsamiai aprašytas anks
terėjusi panelytė tarė:
O dabar V. Krumplis jau jui. Svarbiausia, V. Adamkaus kurą (malkas, šiukšles, anglį
— Tai ką, išsirinkote pačią tyvesnis Vilniaus žydų gyveni
skina ir vaisius. Rugpjūčio 24 administracinė patirtis (10 ir naftos produktus), tuo grei geriausią?
mas bei jų likimas. Rašančiojo
d. „Draugas" yra pakviestas į metų Vidurio-vakarų Š. Ame čiau „atšils" klimatas ir tada
dėmesį
atkreipė ir knyga „The
—
Ne,
atvirkščiai,
išsirinkau
Balzeko Lietuvių kultūros rikos Aplinkos apsaugos įstai žmoniją ištiks tie visi tvanai, pačią blogiausią, — atsakiau Rebel Nation", kurios autoriai
muziejaus metinę gegužinę gos viceadministratorius ir sausros ir kitos Dievo rykštės. mane užkalbinusiai kasinin yra V. Stanley Vardys ir JuPADĖKA
New Buffalo, MI, kur šis dien paskutiniųjų 17 m. tos įstai Bėda tik, kad tie modeliai kei. Ji, išgirdusi mano atsa dith B. Sedaitis. Pastebėtas ir
gos
vadovas)
šiandieninei
Lie
visiškai
neatspėja
jau
įvy
raštis turės savo stalą su kny
kymą, lyg ir sutriko. Daugiau Richard Scarry gausiai ilius
gom, prekėm, galės priiminėti tuvai yra labiausiai reikalin kusius temperatūros svyravi
truotas „Mano žodynas", kurį
mus. Per paskutinį šimtmetį nieko nesakydama, priėmė
prenumeratas ar kaip kitaip ga.
1992 m. išleido JAV LB
pinigus,
išdavė
grąžą
ir
man
Tikiuosi, tautos labui, da vidurkio temperatūra pakilo
garsinti savo sėkmingą 88 m.
Švietimo
taryba.
įteikė
išsirinktąją
knygą.
bartinė valdžia pašalins kliū tik kelis dešimtadalius laips
gyvavimą.
Anksčiau mano paminėtas
Išėjau
iš
parduotuvės
nusi
tis,
leis
jos
piliečiams
pasisa
nio (kur kas mažiau, nei kom
1904.VII.10 — 1997.VII.21
Sakoma, be draugo pasaulis
pirkęs knygą „The Baltic Re- leidinys, kuris nesigilinant į
kyti
ir
už
Valdą
Adamkų.
Ki
piuterių
modeliai
pranašavo),
yra .tyruma. Tikra tiesa, kad
publics". Jos kaina 10.95 dol. apimtį ir turinį, yra bene
Mūsų mylima Mama, Anelė Kasperavieiūtė-Dragunevibe „Draugo" lietuviams būtų taip tie, kurie daugiau prieš ir didesnė dalis to pakilimo Apie šią knygą teks vėliau pa pačios blogiausios vertės, yra
taraus
Valdo
Adamkaus
kan
cienė mirė liepos 21 d. Great Falls, VA Liepos 26 d., po šv.
įvyko per pirmus 40 metų,
čia irgi tyruma.
Mišių Švč. Trejybės bažnyčioje, Hartford, CT, buvo palaidota
didatūrai, daugiau pakenks kada dar kuro suvartojimas kalbėti. „Buvo laikai, kuomet pilnas rašybos klaidų. Pa
O kad mes visi turėtumėme
Šv. Benedikto kapinėse, šalia savo vyro, kūrėjo savanorio, ka
savo kraštui ir patiems sau. buvo daug mažesnis, negu da Baltijos respublikos buvo iš vyzdžiui Klaipėda rašoma
daug draugų, reikia ne
pitono Jurgio ir šonų Algimanto ir Rimvydo.
Klaipuda,
Panevėžys,
rašoma
brauktos
iš
žemėlapių".
Taip
Tebūnie tautos valia!
bar. NASA agentūros sateliti
„galąsti kirvius, kalavijus
Mūsų gili padėka Švč. Trejybės bažnyčios buvusiam kle
Panevuzis,
Ukmergė
—
Ukanglų
kalba
rašoma
viename
Leonidas Ragas niai temperatūros matavimai
aštrius", mūsų liaudies dainos
bonui kun. Juozui Matučiui ir kun. Christopher Tiano už konmergu,
Plungė
—
Plungu.
La
1994
m.
išleistame
leidinyje.
Itasca, IL rodo, kad per paskutinius du
žodžiais tariant, bet visiems
celebruotas šv. Mišias, prasmingą pamokslą ir jautrius atsis
bai iškraipytos ir žmonių pa
veikinimo žodžius.
dešimtmečius vidurkio tempe Tikrai, dar praėjusiame de
be skirtingų pažiūrų, įvairių
vardės. Kaip antai: CinerAPIE TAUTINIUS
Širdinga padėka muzikui Jurgiui Petkaičiui ir p. Zdaniui
ratūra beveik nesikeitė, o jei šimtmetyje Baltijos valstybės
įsitikinimų bei atskirų nuo
monienu,
Schervianinienu,
buvo
savotiškai
„tabu"
turis
DRABUŽIUS
IR
KARŪNA
už
nepaprastai
gražų giesmių duetą, giedotą gedulingų pa
ir keitėsi keliais šimtadaliais
monių gerbti vieni kitus ir
tinėje literatūroje. Dabar gi Zulkutu, Ancinutu ir t.t. Žo
maldų
metu.
laipsnio,
tai
į
šalimą,
bet
ne
į
ištiesti
draugišką ranką.
„Drauge" buvo klausta, kaip
džiu, šiame leidinyje tikra Lie
Esame dėkingi visiems giminėms Kanadoje ir Lietuvoje,
Puikų .receptą" draugystei dėvėti karūnėlę prie tautinių šilimą. Nežiūrint šių tikslių jau yra pakankamai Baltijos
draugams, Mamytės bilčiuliams bei pažįstamiems Washingtuvos
miestų
ir
pavardžių
valstybes
propaguojančių
duoda italai: „Kad išlaiky- rūbų? Vėliau buvo parašyta L. matavimų, katastrofų pra
tone ir Hartforde, pagerbusiems Ją savo atsilankymu ir pa
tumei draugą, reikia trijų da Tautkuvienės ilgiausias straip našai ir toliau skelbia atei knygų. Atrodo, kad šiuo metu rašybos makalynė! Šio leidinio
lydėjimu i kapines.
lykų: gerbti jį esant su tavimi, snis, tik nieko neatsakyta per nantį siaubą. Na, ką darysi, JAV knygų rinkoje yra dau jokiu būdu negalima lyginti su
Ypatinga padėka visiems už užuojautos lodžius, už gau
girti jo nesant kartu, padėti tą straipsnį — kaip karūnėlę jei žmogus kuo nors tiki, ar ti giau kaip 20 Lietuvą, Latviją tos pačios paskirties „Bread &
siai
užprašytas šv. Mišias Lietuvoje ir Amerikoje, gėles, WaBreakfest in Lithuania". Kaip
jam reikale".
shingtono lietuviams už aukas Lietuvos Našlaičių globos ko
dėvėti. Rašo apie Barboros kisi sau politinės naudos, fak ir Estiją aprašančių leidinių.
Štai viename leidinyje, ku žinia, šį leidinį paruošė ir
mitetui, prisimenant velionę.
Tą gi ir daro „Draugui" jo Radvilaitės kepuraitę ir ka tai ir teisybė nesvarbu. riame informuojama apie vi išleido čikagietėsr Genevieve
rėmėjai, fondo nariai ir visi rūną. Ji to nedėvi prie tauti Žodžiu, postmodernizmas ne
Lieka nuliūdę: duktė Audronė Pakštiene, sunūs VHosas tris Baltijos valstybes, yra Zalatorius ir Laima Day (Šuprenumeratoriai, bendradar nių rūbų. Autorė liepia net tik literatūroje, bet ir klimato
lis,
Gediminas,
marčios Gražina, Darija, Sontya, lentas
laitytė).
apsčiai žinių apie Lietuvą.
nusipinti vainikus ir būtinai, logijoje.
Mykolas, anūkai Mirga, Gabija, Daumantas, Rūta, Rita,
biai ir skaitytojai.
Kaip buvo sakyta, šiuo metu
Audrius, Gintaras, Milda, Elena, proanūkes.
Visa tai būtų tik pasitaš- Jame aprašyta net legenda
Stasė E. Semėnienė jų neprisegus, pašokinėti.
apie
Gedimino
sapną.
Joje
JAV
rinkoje
yra
gana
daug
Argi
prie
rusų
Lietuvoj
nebu
kymas arbatos šaukštelyje, jei
Chicago, IL
vo plaukams sagučių, kad šitie visi verkšlenimai ir bau gana daug, ir svarbiausia, anglų kalba Baltijos valstybes
galėtų prisegti karūnėles?
ginimai liktų tik popieriuje. tikslių istorinių, geografinių, aprašančių leidinių. Jų ne
TEBŪNAD3 TAUTOS
Dabar atvažiuoja užmaukš Bet štai JAV valstybės vadai ekonominių, kultūrinių ir poli
VALIA
PIGIAUSIAI PASIUSITE SIUNTINĮ TIK PER
lintoms karūnėlėms ant anta jau ruošiasi pasižadėti pasau tinių žinių.
Kitame gausiai iliustruota
Vytauto Volerto „Viena nuo kių; gal iš pripratimo, kad ne liui, kad ir Amerika stos
BALTIA EXPRESS CO. LTD.
monė iš didelės gausybes nuo reiktų sagutėmis prisegti.
aršion kovon su klimato šil me leidinyje yra aprašytas
PREZ. VIDMANTAS RAPSYS
Dariaus-Girėno
transatlanti
monių" („Draugas", 1997.08.Buvo keista matyti pirmą tėjimu, smarkiai ribodama au
TIK TRUMPĄ LAIKĄ SIŪLOME ŽEMIAUSIAS KAINAS SIUNTINIAMS LĖKTUVU
06) paskatino mane irgi pasi sykį iš Lietuvos išleistus tomobilių kuro vartojimą,elek- nis skrydis/Lietuvos krepšinio
pergalės,
lietuvių
dainos
ir
sakyti ta tema. Dažnai tenka Klaipėdos šokėjus, čia Či tros gamybą, pramonės au
$2.45/LBS
skaityti įdomius Vytauto Vo kagoje per šokių šventę, visus gimą (be abejo, viską dar la šokiai. Tame leidinyje para
IR
J0SU
SIUNTINIAI
LĖKTUVU
PASIEKS JOSŲ ARTIMUOSIUS PER 8-12 DIENŲ
lerto straipsnius. Šis tačiau aprengtus juodomis kostiumo biau apmokestindama). Nie šyta, kad lietuvių kalba yra:
atkreipė mano dėmesį, ne tiek kelnėmis ir skarelėmis po ko sau — kova prieš tai, ko "The most archaic of surviving
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENU
dėl pačios nuomonės, kiek dėl kaklu, vietoje lietuviškų juos nėra. Galima juoktis iš moder Indo-European tongues".
•AMERIKIETIŠKI MAISTO SIUNTINIAI PIGIAU, NEI KITUR- TIK $44.00
Dar kitame leidinyje yra
telių ar tautinių kaklaraiščių. niųjų Don Kichotų, bet gal
kai kurių užuominų.
Įdomu, kad V. Volerto ben Ar jie manė, kad tai lietu reikėtų ir rimtai susimąstyti, taip parašyta: „Frank Zappa,
DVI PATOGIOS PRISTATYMO VIETOS
draminčių aplinkoje „sakoma, viška? O jų šokėjos vis pasiro nes kai prie durų pasirodys Al basketball and catholicism.
AMBER GROUP
BALTIA EXPRESS CO. LTD.
VIENAS NEMOKAMAS TELEFONAS
kad V. Adamkus norėjęs iš do su palaidinėmis, kurių Gore agentai surinkti auto Sounds likę Mad Lib? Well,
482 THOMAS DRIVE
8327 S. PULASKI RD.
BENSENVILLE, IL 60106
Čikagos parašiutu nusileisti rankovės be raštų siuvinėtų ir mobilių raktukus ir užka we're actually talking about
CHICAGO, IL 60652
1-800-SPARNAI
the
most
unpredictably
friend1
8
0
0
7
7
2
7
6
2
4
tiesiai į Vilniaus prezi labai siauromis rankovėmis.
linėti kambarių termostatus,
ly of the Baltic Republics". To
dentūrą". Man to nei Čikagoje,
Taigi karūnėlės yra austos, bus jau šaukštai po pietų.
nei Lietuvoje neteko dar raštuotos arba siuvinėtos
Kęstutis Keblys liau aiškinama, kad Vilniuje
Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
girdėti. Norėtųsi bent kiek raštais, dėvimos ant galvos, o
Gaylord, MI Frank Zappai paminklas bu
vo
pastatytas
jo
gerbėjų
pagei
faktų apie įtariamus, už V. ne skersai kaktos nusmauk
davimu. Jie teikėsi apmokėti
Adamkaus maskuojančius in tos. Karūnėlės ne iš aukso ar
Mutual Federal Savings and Loan
•
Didžiausia
pasaulyje
ir visas išlaidas. Girdi, atsira
dividus bei judėjimus, ir gal gintaro ar kitaip išblizgintos.
Association o f Chicago
Tautiniai rūbai kilę iš se žinoma kometa — 60 km skers do grupė žmonių, kurie labai
autorius galėtų aiškiau iššif
ruoti, kas yra „dengiama po novės, iš kaimų — ne iš kol mens — yra lietuvišku pavadi žavėjosi Zappa nuzikine kū
2212
V/est Cermak Road, Cfdcago, IL 60608
Adamkaus rėmėjų parašu". chozo vienodai nuaustų. Ne nimu. Tai Černio kometa 1983. ryba. Jie net teigė, kad Frank
(773) 847-7747
Nepriklausančiam jokiai par reikia jų moderninti dėl Ją 1963 m. liepos 18 d atrado Zappa kadaise ketino apsilan
astronomas
Kazimieras
Černis
Casimir
G. Oksas, President
kyti Lietuvoje. Šiame leidinyje
tijai, neskaitant Respubli praktiškumo ar kitokio sugal
Maidanako
(Uzbekija)
observa
palankiai vertinama M. K.
konų, man tokie rafinuoti voto pateisinimo tautinių
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.
torijoje.
Čiurlionio kūryba.
įtarinėjimai skamba nejau rūbų darkymui.
Milda Gudienė
kiai.
Chicago, IL
Sutinku, „būtų keista, jei
tauta pirmenybę atiduotų bu
ŽEME LAIKOSI
vusiam politinių bylų tardyto
PUIKIAI
jui,..", tačiau nenustebčiau,
Savo liepos 26 d. vedamuoju
nes mūsiškiai tėvynėje per
•^•^•^
Savings and Loan Association
1992 metų rinkimus įrodė su D. Bindokienė klausia: „Kaip
gebėjimą balsuoti savotiškai. laikosi, Žemė?" Abejoju, ar
Jeigu yra kokių priežasčių ne žemė bus atsiliepusi, tad leis
pasitikėti „reitingais", kaip kit man užtikrinti: žemė lai
V.V. teigia, galima gan leng kosi puikiai ir juokiasi iš
Indėliai iki $100,000.00
vai atlikti savo asmenišką mūsų arogancijos, kad esą
Apdrausti Federalinės valdžios
apklausinėjimą — reikia tik mes galim ją sunaikinti. Jau
atidžiai išklausyti visokio dintis dėl žemės nėra ko. Rei
plauko piliečių nuo kaimo gi kia tik jaudintis dėl žmonių
BRIGHTON PARK
MARQUETTE PARK
paikumo ir dviveidiškumo.
lumos iki Kauno.
4040 ARCHER AVENUE
2567 WEST 69th STREET
Vedamajame
išvardijama
Jau kelinti metai, su labai
(1-312) 254-4470
maža išimtimi, girdžiu Lietu nemažai duomenų, paskelbtų
(1-312) 925-7400
BRIDGEVIEVV
vos, gyventojų balsą: „Aš ne Jungtinių Tautų birželio mėn.
pasitikiu nei vienu iš vietinių konferencijoje. Nieko blogo,
8929 S HARLEM AVE
kandidatų į prezidentus, jie tačiau negerai, kad nepasaky
(706)596-9400
visi tos pačios mokyklos ir gal ta, jog visas tas krizių sąrašas
vosenos... Nematau prasmės yra iškraipytų faktų ir pusiau
iš vis balsuoti... išskyrus, jeigu melagysčių mišinys. Galima
LEN0ER
konservatoriai prileis *boloti- būtų „demaskuoti" kiekvieną
motis* tam Adamkui. Jis vie- tų propagandos perliukų, ku
Lietuviškos vasaros peizažas
Nuotr. A. Žltiftno
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ANELĖ DRAGUNEVIČIENĖ
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DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. rugpjūčio mėn. 15 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Jaunimo centre „Margučio II* radijo laidų pranešėja Emilija Andrulytė
pokalbyje su buvusiais Lietuvos partizanais uš kairės): Povilu
Vaičekausku ir Jonu Čeponiu.
Nuotr. Z. Degučio

JVIARGUČIO U" DARBAI
IR UŽSIMOJIMAI
Po
ilgesnės
pertraukos
„Margučio U" valdyba susirin
ko posėdžiui rugpjūčio 6 d.
„Seklyčioje". Paskutiniu metu
„Margutyje" nėra problemų,
darbai rieda įprastine tvarka.
Valdyba džiaugiasi pastoviais
radijo laidų programos ve
dėjais, kurie savo pareigas
stropiai atlieka, progresuoja
savo sumanymais vis ką nors
naujo įvesdami. Dalia Sokienė
ir Rytis Januška sudaro puikų
„tymą", o dabar naujai įsi
jungusi Emilija Andrulytė
gražiai jiems talkina. Jie pa
geidauja, kad rėmėjai kartais
pakeistų savo reklaminius
tekstus.
Kitas džiuginantis veiksnys
yra „Margučio" finansinis sto
vis: skolų nėra, viskas sumo
kama laiku ir už tai gaunama
nuolaida. Visą finansinę ats
kaitomybę pasigėrėtinai tvar
ko Birutė Jasaitienė. Nors va
saros metu aukos sumažė
jusios, bet deficito nejaučiama.
Birutė Jasaitienė yra nepa
keičiama. Šalia finansų tvar
kymo, ji atlieka ir kitus dar
bus, susijusius su „Margučiu".
Jai valdyba išreiškė nuošir
džią padėką, nes nieku kitu
atsilyginti negalime.
Ilgiau buvo sustota prie
ruošiamo koncerto, kurį valdy
ba yra numačiusi spalio 19 d.
Jaunimo centre. Koncertą at
liks kvintetas iš Bostono —
penki vyrai, vadovaujami Dai
vos Navickienės. Šis dainų
vienetas buvo Įkurtas prieš 30
metų kompozitoriaus Juliaus

Gaidelio. Jų repertuaras tur
tingas liaudies ir estradinėmis
dainomis. Kvintetą sudaro:
Ričardas Lizdenis, Gintas
Simonaitis, Helmutas Lingertaitis, Bronius Banaitis ir
Norbertas Lingertaitis.
Visais koncerto reikalais su
tiko rūpintis Vaclovas Momkus. Netrukus bus platinami
bilietai. Valdyba tikisi, kad
Čikagos lietuvių visuomenė
paskirs sekmadienio, spalio 19
d., popietę šiam gražiam kon
certui ir tuo parems „Margutį
II".
MJL
Visiškai ne per anksti!
Užsukite į „Draugo" adminis
tracijos raštinę ir užsisakykite
stalą ar įsigykite bilietus į
dienraščio metinį pokylį, kuris
bus Martiniąue salėje rugsėjo
21 d., sekmadienį.
Kai Pasaulio lietuvių
centro renginiu komitetas
suruošia pobūvį, netrūksta
nei vaišių, nei linksmybių.
Visa tai žadama ir šį sekma
dienį, rugpjūčio 17 d. Skirtu
mas tik toks, kad pobūvis
vyks gamtoje, pavėsingoje
PLC aplinkoje. Visi nuošir
džiai kviečiami.
Rytoj vakare, t.y. rugpjū
čio 16 d.. 7:30 vai. vak., Jauni
mo centro kavinėje bus tikra
muzikinės atgaivos šventė,
ypač tinkanti vasaros laiko
tarpiui. Koncertuoja Kauno
Muzikinio teatro solistė Viole
ta Sagaityte. o koncertą ruošia
Čikagos lietuvių kultūros klu
bas „Baltija".

\ !i-<tui)> ..Draugo" vasaros šv*nt<>je damisi lietuviškomis knygomis.
N Joti' E d . Š u l a i č i o

..Draugo" administracija paprastai savaitgaliais nedirba, bet rugpjūčio 3
d . vasaros šventės metu, Aldona Sobieskiene (dešinėje) mielai patarnavo
lankytojams, kurių tarpe buvo (iš kaires) muz. Faustas Strolia. Kazys
Lukoševičius, Grožvyda Giedraitytė...

LITHUANIAN MERCY
L U T TAPO PVO NARE
Lithuanian Mercy Lift orga
nizacija, kaip , .American Na
tional Red Cross", „Catholic
Relief Services" ar „Feed the
Children" amerikiečių labda
ros įstaigos, yra pelno nesie
kianti organizacija, todėl š.m.
balandžio 4 d. LML buvo
įregistruota kaip „Private Voluntary Orgariization" (NVO)
įeidama į minėtųjų labdaros
organizacijų gretas.
PVO sąrašuose yra per 300
organizacijų, kurių darbus tik
rina ir prižiūri U.S. Agency
for International Development
(AID). Tai savarankiška orga
nizacija, veikianti prie U.S.
State Department ir jau 25
metus dirbanti su PVO viene
tais, teikdama humanitarinę
ir kitokią pagalbą besivystantiems kraštams.
Anksčiau LML, nebūdama
oficiali JAV valdžios įteisinta
organizacija, neturėjo galimy
bių prieiti prie įvairių ligoni
nių, vaistų gamyklų ir kitų
(Veterans Administration, Private Voluntary Organization...) ir prašyti iš jų para
mos. Dabar tie ryšiai jau gali
būti užmegzti ir galbūt pavyks
gauti daugiau paramos Lietu
vos ligoninėms. Verta prisi
minti, kad LML rengia lėšų
telkimo pokylį, pavadintą
„Vilties vėjai", spalio 4 d.
„Spirit of Chicago" laive. Vi
suomenė kviečiama šiuo šau
niu pokyliu plačiau susido
mėti.

I s t o r i k a s J o n a s Damaus
k a s , 94-tuosius metus einan
tis Čikagos lietuvių kultūri
ninkas ir visuomenės veikė
jas, aktyvus spaudos bendra
darbis bei paskaitininkas, po
jį ištikusių negalavimų atsiga
vo ir išvyko aplankyti savo
dukros Jūratės ir jos šeimos,
gyvenančios Kalifornijoje. Ten
bus iki rugpjūčio 25 d. ir
ruošiasi nemažai bendrauti su
skautais akaderrikais bei ki
tais lietuviais veikėjais.

P i a n i s t ė d r . Frances Cbvalesky
(Kavaliauskaitė)
Ateitininkų studijų dienų da
lyvius nuves į M. K. Čiurlionio
muzikinį pasaulį, ne vien
žodžių, bet pianino garsais. O
kur tam rastume geresnę
aplinką, kaip romantiškoji F S S Čikagos skyriaus gegužinė įvyko rugpjūčio 2 d skautininkų Alfonso, Jolandoe, Vinjos ir Svajonės Kerelių
Dainava... Vakarinėse Studijų vasarvietėje, Micbiana Shores, MI. I eil. iš kaires: Kristina Likanderytė, dr. Milda Trimakaite, Lsina
Jurkunienė, Jūratė Variakojienė ir Svajonė Kerelytė; II eil.: Ramoną Kaveckaitė, Algis Jurkūnas, Liudas Rama
dienų programose bus proga nauskas, Jolanda Kerelienė, Albina Ramanauskiene, Vytautas Mikunas, Leonas Maskaliunas, Nijolė Maskasusipažinti su kitais, mūsų liūnienė, Zuzana Juškevičienė, Algis Stepaitia, Alfonsas Kerelis ir PSS Cikados skyriaus specialus „draugas"
tarpe bręstančiais, naujais ta Princas.
Nuotr. dr. Viujo* Kerelytes
lentais. Tad visi kviečiami
tuvos katalikišką spaudą, kuri cijoje Palangoje, po šių įvykių
Darbo dienos savaitgalį pra
CICERO DALINTASI
ten labai vargsta. Apgailesta turėjo laiko dar ir kitur nu
leisti poilsingoje ir kultūrinėje ĮSPŪDŽIAIS I Š LIETUVOS
vo, kad religinis gyvenimas vykti. „Jeigu norite gražių
Studijų dienų dvasioje, Daina
Net ir vasaros karščiai ne Lietuvoje nėra aktyvus ir atostogų — važiuokite į Drus
vos stovyklavietėje. Reikia re
trukdo
pabendrauti Cicero ir žmonių bažnyčiose ne tiek kininkus", — kalbėjo ten pa
gistruotis iš anksto pas Vaka
apylinkių
lietuviams po lietu daug. Ji dalyvavusi religinėje buvojęs ir sustiprėjęs cicerierę Valaitienę tel. 773-776viškos
sumos
Šv. Antano pa šventėje Kernavės bažnyčioje, tis. Jam Lietuvoje yra tekę
1561.
rapijos bažnyčioje. Todėl kiek kur tuo metu lankėsi ir vysku išgirsti tokį išsireiškimą, ku
vieną sekmadienį mūsų tau pas, tačiau bažnyčia ir tokiu ris vaizdžiai nupasakoja da
Rugpjūčio 16 d., šešta tiečiai susirenka į buvusios metu nebuvusi pilna.
bartinę padėtį: „Ką jūs norite,
dieni, 7:30 vaL vak., Šaulių mokyklos pastatą ir išgeria
M. Remienė sutikusi ir bu mes esame užaugę šioje siste
namuose, 2417 W. 43rd Str., kavos, suvalgo pyragų, na, ir vusį cicerietį — dr. Arvydą moje ir, jeigu aš kokią dieną
įvyks susitikimas su Lietuvos pasiklauso įspūdžių iš tėvy Žygą, kuris studijuoja teolo nieko nepavagiu — aš sergu*.
nepriklausomo kanalo (LNK) nės, kuriuos papasakoja sugrį- giją ir ruošiasi būti kunigu. Jis pažymėjo, kad Lietuvoje
televizijos žurnalistais, ku žusieji iš viešnagių, ar iš ten Teigė, kad Lietuvoje ji pas nėra geros teisinės sistemos.
riančiais TV filmą apie lietuvi- čia pasisvečiuoti atvykusieji.
tebėjusi kažkokį tai nusista
Tačiau, apskritai, jo nuo
jos gyvenimą Amerikoje. Bus
Dabar tokių keliauninkų į tymą prieš kunigus.
mone, Lietuva yra neblogame
galima išgirsti paskutines Lietuvą daugiau atsiranda, tad
Pobūdžio pabaigoje buvo kelyje, nes visuose suvažia
naujienas iš tėvynės, Lietuvos ir jų pasakojimų nemažai pakviestas įspūdžiais pasida vimuose sutikęs puikaus jau
išgirstame. Rugpjūčio 10 d. Ci linti ilgiausiai Lietuvoje vie nimo ir kada šis ateis į valdžią
Pedagoginis
lituanisti televizijos žiūrovams bus pro cero „Kavos klubo'' pobūvyje šėjęs (praleido ten 6 savaites)
— viskas turėtų pagerėti.
kos institutas Čikagoje 39- ga papasakoti apie save. Po buvo net trys kalbėtojai: iš vienas iš nedaugelio dar labai
Kalbėtojų mintis moderavo
tuosius mokslo metus pradės susitikimo — diskoteka. Vi Trakų į Cicero pasisvečiuoti aktyvių Cicero lietuvių telki
rugsėjo 6 d., šeštadienį, 9 vai. sus, seniau ir naujai atvyku atvykęs mokytojas Steponas nio gyventojų — Kostas ir papildė sumanus pašne
r., Jaunimo centre. Direktorė sius, maloniai kviečia daly Kazakauskas bei du mūsų Dočkus. Susirinkimo pradžioje kesių vedėjas dr. Petras Kisie
Stasė Petersonienė praneša, vauti LB „Kranto" apylinkės veiklūs tautiečiai: Marija Re jam buvo išreikšta užuojauta lius. Jis pažymėjo, kad reikia
diskutuoti, bet patarė vengti
kad tą dieną vyks studentų valdyba.
inienė ir Kostas Dočkus.
dėl jo brolio —Konstantino iš karčių priekabių, kurios daž
registracija, informavimas ir
Trakietis S. Kazakauskas, Šeduvos miestelio mirties, niausiai būna subjektyvios.
Šį šeštadieni, rugpjūčio 16
pabendravimas, o paskaitos
apie kurią jis sužinojo praėjus
prasidės šeštadienį, rugsėjo 13 d., nuo 11 vai. r. iki 7 vai. vak. kuris jau 32 metai dirba mo tik trims dienoms nuo jo Taip pat buvo iškelta mintis,
kad reikėtų sekmadieninius
d., 9 vai. r. Jaunimas, baigęs Marąuette parke, prie 71 ir kytojo darbą, perteikė ne taip
aukštesniąsias
lituanistines California gatvių, vyks meti jau mielą dabartinę situaciją grįžimo į namus. Taip pat už ciceriečių susitikimus pava
mokyklas, kviečiamas jungtis nis 15-tosios Čikagos apy tėvynėje. Jis, prisiminęs Balti mirusio sielą buvo sukalbėta dinti kitu vardu, atsisakant
„Kavos klubo" etiketės. Buvo
į instituto programą, tobulinti linkės (15th Ward) pobūvis. jos kelią ir kitus gražius Atgi ir malda.
nutarta,
jog per visą savaitę
Bus
nemokamos
vaišės,
vai
K Dočkus, kuris dalyvavo
mimo laikų įvykius, kuomet
savo lietuvių kalbos mokė
pagalvojus,
kitame suėjime
kam
pramogos
su
pasijodinė
buvo dvasinis pakilimas ir trijuose dideliuose renginiuo
jimą, gilinti lituanistines ži
bus
renkamas
geriausias pa
jimu
arkliukais,
gyvulėliais
iš
bendras visų susitelkimas, se: PLB seime Vilniuje, Į Lais
nias. Daugiau informacijų tei
siūlymas.
Lincoln
zoologijos
sodo
ir
kito
pažymėjo, kad dabar jau vis vę fondo studijų savaitėje Jur
kiama, paskambinus PLI di
kiomis įdomybėmis. Bus gali kas tas praėjo. Dabar visos barko ir Ateitininkų konferen
rektorei 773-847-1693.
E. Šulaitis
ma pasitikrinti kraujospūdį ir vertybės pasikeitė: žmonės
JAV LB East Chicago, IL, pasitarti kitais sveikatos rei pradėjo siekti tik pinigų, rody
— '":"'' '??
apylinkės valdyba rengia kalais. Pobūvį rengia 15-tosios ti nepakantumą vieni kitiems r \-,~
tradicinę gegužinę rugpjūčio apylinkės atstovas Virgil E. ar skirtingai nuomonei. Kal
31 d., 1 vai. p.p., Vilučių sody Jonės, Chicago Park District, bėtojas pareiškė, jog komunis
boje, 1143 Southvievv Dr., vietiniai verslininkai ir kt. tiniais laikais nebuvo galima
x Viktoria Karaitienė,
x Amerikos Lietuvių radi*
Schererville, Indiana. Visi Visi kviečiami gausiai daly išsakyti savo nuomonės, bet
Union
Pier,
MI,
ir
Florence
jas,
vad. Anatolijus Siutas —
kviečiami dalvvauti.
vauti.
dabar tas turėtų būti norma Strouphauer, Pine Grove, kiekvieną sekmadienį 7 VJ*.
lus dalykas. Jis pažymėjo, jog PA, kiekviena atsiunėpo $150 per WCEV 14.50 AM. TeL
dažnai reikia pasiginčyti, bet — tai jų globojamų našlaičių 773-847-4903, adresas: 4459
be pykčio ar įžeidinėjimų, nes metinis mokestis. Ona Ūse- S. Francisco, Chicago, IL 60632.
tik tokiu būdu galima daug ką lienė, Lemont, IL, našlai
(sk)
pataisyti. Tačiau dabar daug čiams paaukojo $20, o
x Akcijų, bonų bei kitų
kas to nesupranta, nenori ar George Ereska, Lyndhurst,
vertybių
pirkime ir parda
negali
išklausyti skirtingų OH, atsiuntė savo mėnesinį
vime
jums
nuoširdžiai patar
$10
Lietuvos
našlaičiui.
Dė
nuomonių.
kojame aukotojams už pa naus, duodami komiso nuo
Antroji kalbėtoja buvo veik
galbą vaikams. „Lietuvos laidą, Albinas Kurkulis, tel.
lioji Marija Remienė, kuri,
Našlaičių globos" komite 312-879-7759 arba jo sūnus
šalia įvairių pareigų, yra ir
tas, 2711 W. 71 St^ Chicago, Andrius Kurkulis, tel. 312879-7751, dirbą su First Aldienraščio „Draugo" renginių IL 60629.
bany
Corp. Chicagoje. Iš JAV
vadovė. Ji čia taip pat klausy
(sk.)
ir
Kanados
skambinkite vel
tojus pakvietė prenumeruoti
x TRANSPAK praneša:
tui: tel. 1-888-879-7753.
bei remti „Draugo" dienraštį.
„Vytauto Didžiojo karo muzie
(sk.)
Be to, ragino atsiminti rugsėjo
jus iš Čikagos gavo 18 tomų
21
d.
datą,
kuomet
bus
..Draugo" vasaros šventėje susidomėjimą* papigintų ir kitų knygų stalais
istorinės medžiagos apie la
x Čikagos lietuviu kul
„Draugo" metinis pokylis. Ji
huv, labai didelis ir daug geru lietuviškų knygų atrado naujus namus.
kūnus
Steponą Darių ir Stasį tūros klubas „Baltija" rug
kvietė įsigyti stalus ar bilietus
į šį pobūvį ir pažymėjo, kad Girėną, šį asmeninį archyvą pjūčio 16 d., šeštadienį, 7:30
čia esantis Aleksas Šatas jau padovanojo išeivijos lietuvis, v.v. Jaunimo centro kavinėje
buvęs lakūnas, visuomenės rengia dainininkės Violetos
yra užsisakęs visą stalą.
veikėjas ir aviacijos istorikas Sagaitytės koncertą. Dalį
Kalbėdama apie įspūdžius iš Edmundas Jasiūnas". Pini dainų pianinu palydės solistės
Lietuvos, ji irgi daugiausia pa gai ir komercines siuntos į duktė Ainė. Koncerte taip pat
pasakojo apie spaudą — kata Lietuvą. Maisto siuntimai. dalyvaus kaip akompanuotolikiškąjį laikraštį „XXI am TRANSPAK, 4845 W. 63 St., jas žinomas muzikas R. Zubo
žių", kurio egzempliorių pada Chicago, IL 60629. Tel. 773- vas. Po koncerto pasilinks
lino susirinkusiems. M. Re 838-1050.
minimas. Gros A. Augustaičio
mienė pažymėjo, kad šiam
šokių muzikos orkestras.
x Dėmesio, lietuviai! Nau
laikraščiui nuvežė iš Cicero ir
(sk.)
apylinkių lietuvių surinktus jas JAV imigracyos vizų tik
60 dolerių,o „XXI amžiaus" re rinimas prasidės balandžio
dakcijoje sutikusi čia viešėjusį mėn. Pasibaigusias vizas ga
jauną vyrą —Eugenijų Danile liu pratęsti. Žmonės ii kitų
vičių, kuris už darbą redakci valstijų gali pasiųsti man duo
joje gauna tik 120 litų per menis paštu. Ed Šumanas,
5701 Linden, La Grange, IL
Svečius vaišinusios „Draugo" vasaros šventėje rugpjūčio 3 d t. marijonų
sode. Iš kairės: „Draugo" redakcijos tarnautoja Ona Gintautienė, Irena mėnesį algos. Ji kvietė visus 60525, teL 1-708-246-8241.
prenumeruoti ir platinti Lie
(sk)
Paulauskienė ir kitos.

SKELBIMAI

