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Diplomatai tęsia žygį po Europą,
siekdami ankstyvesnių
derybų su ES
Vilnius-Helsinkis, rugsėjo
8 d. (BNS) — Užsienio reikalų
ministras Algirdas Saudargas
pirmadienį pristatė Luxemburgui komentarus dėl Euro
pos Komisįjos išvados, jog Lie
tuva nėra pasirengusi pradėti
stojimo į ES derybų drauge su
pirmosiomis kandidatėmis.
A Saudargas taip pat nu
vežė į Luiemburgą naujausius
statistinius duomenis apie
Lietuvos ūkio ir socialinę raidą.
Lietuva tikisi, kad jos pa
teikta informacija paskatins
gruodžio mėnesį Luxemburge
įvyksiantį E S viršūnių susiti
kimą pakviesti Lietuvą pradė
ti narystės derybas kitų metų
pradžioje.
Komentaruose, kuriuos A.
Saudargas įteikė Liutemburgo
UR ministrui Jacques Poos,
nurodomi Europos Komisijos
vertinimų netikslumai, turėję
įtakos neigiamai išvadai dėl
Lietuvos pasiruošimo narys
tei. Lietuva teigia, jog ruo
šiant išvadas, nevisiškai atsi
žvelgta į sparčią Lietuvos so
cialinę ir ekonominę plėtrą.
Liepos mėnesį paskelbtose
rekomendacinėse Europos Ko
misijos išvadose Lietuva ne
minima tarp pirmųjų 6 galimų
kandidačių.
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Vilnius.
Baltarusijos prezidentas Aleksandr Lukašenko
penktadienį Vilniuje atsisakė pasirašyti Lietuvos ir Baltarusi
jos nelegaliai į šalį patekusių asmenų grąžinimo sutartį.
„Penktadienio rytą j a u buvo sustatyti stalai sutarties pasira
šymui, tačiau Baltarusijos prezidentas atsisakė tai padaryti",
sakė a u k š t a s Lietuvos diplomatas. Pasak jo, priežastis buve
Rusijos neigiamas požiūris į tokią sutartį. Lietuvos diplomatas,
p a k l a u s t a s , a r nebuvo mėginta daryti Baltarusijos prezidentui
spaudimą — pakvietus jį į konferencija ir pakišus pasirašymui
p a r e n g t ą sutarties tekstą — diplomatas sakė, k a d pats A. Lu
k a š e n k o „rodęs ženklus", jog sutarties pasirašymas įmano
mas. Tačiau vėliau Baltarusijos vadovas pripažino, kad ..gali
mybių nebuvo labai daug", sake Lietuvos diplomatas. Baltaru
sijos prezidentas A. Lukašenko atsisakymą pasirašyti sutartį
oficialiai aiškino tuo, kad tokio lygio dokumentai turi būti su
derinti su visais vyriausybes nariais. Tuo tarpu iki šiol, pasak
jo, Baltarusijoje tai nėra padaryta. J i s pažadėjo, kad ši sutartis
su Lietuva bus pasirašyta kuo greičiau.

Lietuvos diplomatai jau
kelias savaites lanko E S sos
tines, supažindindami su Lie
tuvos pasiekimais bei ieško
dami paramos siekiui pradėti
narystės derybas su pirmosio
mis kandidatėmis.
Praėjusį penktadienį Lietu
vos diplomatas, Pasiruošimo
narystės deryboms su E S de
legacijos vadovas Gediminas
Šerkšnys supažindino Suomi
jos URM su komentarais dėl
Europos Komisijos išvados,
esą Lietuva nėra pasirengusi
pradėti stojimo į E S derybų
drauge su pirmosiomis kandi
datėmis.

Kaip pirmadienį pranešė Rugsėjo 5-6 d Vilniuje vyko konferencija „Tautų sambūvis ir ^eri kaimynų santykiai — saugumo ir stabilumo
Lietuvos URM informacijos ir Europoje garantas", kurioje dalyvavo Lietuvos. Lenkijos, Lai .jo-, Estijos, Suomijos, Ukrainos. Moldovos, Ven
spaudos skyrius, Helsinkyje grijos, Rumunijos, Bulgarijos, Baltarusijos prezidentai bei Ri_=i;os ministras pirmininkas.
Eltos nuotr.: 12 valstybių vadovai Vilniuje, prie Prezidentūros rūmų.
G. Šerkšnys susitiko su Suo
mijos Europos reikalų, užsie
Lenkijos prezidentas A.
nio prekybos ir Šiaurės valsty
Kwasniewski pripažino, kad
bių bendradarbiavimo mini
Vilniaus konferencija vargu ar
stru Ole Norrback, Suomijos
pakeis A. Lukašenko politiką.
URM Ekonominių ryšių de
V i l n i u s , rugsėjo 6 d. (BNS) mas".
Tačiau, jo manymu, šis susi
partamento generalinio direk — Lietuvos i r Lenkijos preziJ i s pabrėžė būtinybe pratęs- tikimas perdavė A. Lukašenko
toriaus pavaduotoju, amba dentai Algirdas Brazauskas ir ti Vilniaus konferencijos var
„aiškią žinią". Prezidento ma
sadoriumi ' Kauko J a m s e n , Aleksander Kwasniewski m a  dą gavusį forumą ir pasiūlė
nymu,
pačia blogiausia politi
URM Politikos departamento no, kad 12 valstybių vadovų panašų prezidentų susitikimą
ka
būtų
Baltarusijos tarptau
generaliniu direktoriumi, am konferencija Vilniuje pasiekė 1999-aisiais surengti Varšu
tinis
atsiribojimas.
basadoriumi Pertti Torstila, savo pagrindinį tikslą — Eu voje. Tai numatyta ir Lietuvos
Europos Sąjungos sekretoriato ropai ir tarptautinei bendrijai bei Lenkijos prezidentų išpla
* E u r o p o s S ą j u n g o s Pre
generaliniu direktoriumi Eik- pasiųsta žinia, kad geri kai tintame bendrame susitarime. zidentūra įvertino 12 valsty
ka Kosonen.
myninių valstybių santykiai
Lietuvos ir Lenkijos vado bių vadovų konferenciją Vil
svariai prisideda prie saugios,
vai nesitiki, kad Viiniaus kon niuje kaip „reikšmingą žings
pastovios ir klestinčios Euro
ferencija pakeis Baltarusijos nį Europos valstybių suartė
pos kūrimo.
prezidento Aleksandr Luka jimo kelyje". Pirmadienį pa
Forumui baigiantis sureng šenko politiką, tačiau žada skelbtame laiške reiškia įsiti
kinimą, kad konferencija „pri
toje spaudos konferencijoje A.
Vilnius, rugsėjo 8 d. (BNS) vyks į pratybas, todėl buvo Brazauskas sakė, k a d iš viso geranoriškai ieškoti būdų, kad sidės prie pastovumo ir saugu
— Lietuvos specialiosios tar pasirinktas sulaikymo kelias", 300 milijonų gyventojų tu šioje valstybėje įsitvirtintų de mo šiame regione, o tuo pačiu
mokratijos principai.
Vidmantas
nybos be p a k a n k a m ų įkalčių sakė ministras
ir visoje Europoje".
rinčių valstybių prezidentai
A. Brazauskas spaudos kon
Žiemelis.
sulaikė sąmokslu prieš Balta
pademonstravo sugebėjimą su ferencijoje šeštadienį teigė,
* Buvęs Lietuvos archy
Šeštadienį, po dviejų dienų
rusijos prezidentą Alesandr
sikalbėti ir analizuoti padėtį.
kad
Baltarusijoje
vykstantys
vu
departamento generalinis
sulaikymo,
savanoriai
buvo
Lukašenko įtartus savanorius,
J a m pritarė A. Kwasniews- procesai yra jos vidaus proble
direktorius,
remiantis pirma
paleisti
laisvėn,
pritrūkus
įro
nes nesugalvojo kitokių jų
ki, pareiškęs, k a d „būtent šis mos ir neturi įtakos Lietuvos
dienį
pasirašytu
Lietuvos pre
dymų,
kad
jie
neva
ruošėsi
pa
atskyrimo nuo visuomenės
pasikeitimas nuomonėmis ir santykiams su kitomis val
zidento Algirdo Brazausko de
sikėsinti į Baltarusijos prezi
būdų.
diskusija
čia buvo
svar
stybėmis. „Žinoma, negalime kretu, Gediminas Ilgūnas pa
Vidaus reikalų ministras ir dentą.
biausia, o n e koks nors bennusiraminti ir geranoriškai skirtas prezidento patarėju is
Pasak
generalinio
prokuroro
generalinis prokuroras spau
dras deklaratyvus pareiškiieškosime būdų. kad Baltaru torijos ir kultūros klausimais.
Kazio
Pėdnyčios,
savanoriai
dos konferencijoje pirmadienį
sakė, kad i š pradžių įtartinus buvo sulaikyti „dar labai ank nepavyko savanorių sučiupti, sijoje įsitvirtintų demokratijos Nuo vadovavimo archyvų de
penkis SKAT karmininkus ir styvoje planuoto nusikaltimo jiems atliekant kokius nors principai", pažymėjo A. Bra partamentui G. Ilgūnas buvo
nušalintas birželį. Premjeras
du savanorius, kol Vilniuje stadijoje, tačiau ilgiau laukti nusikalstamus veiksmus. J o  zauskas.
Gediminas
Vagnorius tuomet
kių
svarių
įrodymų
bylai
ne
neleido
aplinkybės".
Lietuvos prezidentas atmetė
vyks 12 valstybių vadovų kon
pasirašė
potvarkį,
remdama
davė
ir
sulaikymo
metu
Baltarusijos
atskyrimą
ir
Penki Šiaulių ir du Radvi
ferencija, buvo ketinta išsiųsti
sis
savo
paties
sudarytos
dar
„diversininkų"
butuose
atlik
sakė,
kad
bus
bandoma
ieškoti
liškio
savanoriai
buvo
sulaiky
į karinius mokymus. „Tačiau
bo
grupės
išvadomis.
G.
Ilgū
tos
J^ratos.
būdų
Baltarusijai
tapti
„lygia
ti
rugsėjo
4-osios
rytą,
įtarus
pabūgome, kad n e visi jie atByla iškelta dėl neteisėto verte valstybe, turinčia aiškų nas su atleidimo motyvais ne
juos ketinimais susprogdinti
ginklų
laikymo bei ketinimo demokratinių principų įtvirti sutiko ir tai žadėjo apskųsti
A.
Lukašenko,
j
a
m
lankantis
Rusija kaltinama
teismui.
Vilniuje. Savanoriai tokiu bū kėsintis į užsienio valstybės nimo kelią".
teroristų slėpimu
du neva ketinę gelbėti Balta atstovo gyvybę. Generalinė
rusijos demokratiją n u o dik prokuratūra tęsia parengtinį
tardymą.
tatoriaus
prezidento.
Vilnius, rugsėjo 6 d. (BNS)
I žurnalistų priekaištus, kad
Vidaus reikalų ministras
— Lietuvos Seimo pirminin
Macedonia). 1948 m. tapus In
teisėsaugininkų
kas Vytautas Landsbergis ap sakė, kad pats Baltarusijos netradicinis
dijos piliete, 1949 m. Motina
kaltino Rusiją dangstant te vadovas nebuvo apie t a i infor slapukavimas dėl šio įvykio
Teresė įkūrė gailestingųjų mi
muotas, nes pavojus j a m buvo tik sudarė prielaidas kurti ge
roristus.
sionierių ordiną ir daugiau nei
rokai teisybę pranokstančias
Kalbėdamas antrąją prezi „labai iš anksto" pašalintas.
45 metus rūpinosi Kalkutos
V. Žiemelis papasakojo, kad žinias, V. Žiemelis atsakė, kad
dentų konferencijos Vilniuje
vargšais, įkūnydama geriau
dieną, Seimo
pirmininkas operatyvinių priemonių sava taip pasielgta siekiant nesu
sias žmogaus savybes ir gai
daug dėmesio skyrė Lietuvos norių tarnyboje VRM ėmėsi trukdyti bylos tyrimui.
lestingumą.
Lietuvos Seimo pirmininkas
ir Rusijos santykiams. Kal dar šių metų kovą, tiriant ne
Kaip ir visas pasaulis, po
ginklais Vytautas Landsbergis mano.
bėdamas apie prieš 6 metus legalios prekybos
piežius
Jonas Paulius II buvo
Medininkų
pasienio
poste bylą. Sužinota, kad Šiaulių kad rengta savanorių provoka
„giliai
sujaudintas ir pilnas
nužudytus 7 Lietuvos pa rinktinėje susibūrė save „di- cija prieš Baltarusijos prezi
skausmo"
del Motinos Teresės
reigūnus, jis tai pavadino versininkais" vadinančių vyrų dentą A. Lukašenko yra „labai
mirties.
Sužinojęs
šią liūdną
„problema a r net žaizda grupė, kalbanti apie A. Lu svarbus tyrimo objektas", ir
žinią,
jis
pasitraukė
melstis į
vyriausybė
tai
turi
kruopščiai
„Lietuvos ir Rusijos santy kašenko pašalinimą.
savo privačią koplyčią, teigė
išsiaiškinti.
Netikėtai rugsėjo pradžioje
kiuose.
Motina Ter-se
Vatikano atstovas.
„Reikia išsiaiškinti, ar tie
„Juos suguldė a n t grindų ir iš VRM agentų akiračio dingo
Kastel Gandolf. Italijoje,
K a l k u t a , Indija, rugsėjo
nesipriešinantiems
peršovė šiai grupei vadovavęs karinin keli žmonės iš tikrųjų kažką
popiežius
sekmadienį per šv.
planavo,
a
r
tik
paprasčiausiai
5-7 d. (Reuter-AP-BNS). Rug
galvas", s a k ė V. Landsbergis. kas Vytautas Drąsutis. Lietu
Mišias,
skirtas
šeimos gyveni
šnekėjosi",
sakė
V.
Landsber
sėjo 5-osios vakarą nuo širdies
Pasak Seimo pirmininko, kai vos institucijos jo dingimu
gis
pirmadienį
spaudos
konfe
mo
svarbai,
citavo
motiną Te
įtarė
tuos
pačius
savanorius
priepuolio mirė buvusi katali
kurie to nusikaltimo kaltinin
rencijoje.
resę
ir
sake,
kad
ji
parodė pa
stebėjusias
ne
Lietuvos
specia
kių vienuolių ord.no vyresnio
kai, ar „bent j a u smarkiai
vyzdį
visam
pasauliui.
Jis pri
liąsias
tarnybas.
Kas
jos
—
Jo nuomone, visuomenės in ji. Nobelio Taikos premijos
įtariamieji" dabar gyvena Ru
neaišku
ir
ligi
šiol,
teigė
V.
minė
Teresės,
nesavanaudiš
per laureatė, pasaulyje vadinama
formavimo
priemonės
sijoje.
daug išpūtė„ šį incidentą. Sei- „lūšnų šventąja
atsidavusi kos vienuolės ir Nobelio
„Teisinio bendradarbiavimo Žiemelis.
V.
Drąsutis
atsirado
Vil
mo pirmininkas mano, kad vargšų globoja 8" metų Moti- taikos premijos laureatės, žo
sutartis t a r p Lietuvos ir Rusi
džius: „Šeima, kurioje mel
niaus
konferencijos
išvaka
provokacija buvo d a r vienas na Teresė,
jos egzistuoja. J i pasirašyta,
džiamasi, yra laiminga
rėse,
ir
VRM
nutarė
nebe
mėginimas
mesti
dėmę
SavaMotina
Terese
—
Agnės
patvirtinta, bet šiuo atveju lie
delsti.
noriškajai
krašto
apsaugos
Gonxha
Bojaxhiu
—
gimė
Jonas Paulius II sakė. kad
ka tik popieriuje. Deja. Rusija
K. Pėdnyčia apgailestavo, tarnybai ir turėjo propagan- 1910 m. rugpjūčiu 26 d. alba- jos meilė, nesavanaudiškumas
pridengia teroristus", kalbėjo
kad dėl priverstinos skubos dinį tikslą.
nų šeimoje Skopė (dabar — ir tikėjimas ..buvo iškalbingas
Seimo pirmininkas.

Vilniaus konferencija sustiprino
saugumą Europoje

Sąmokslu įtariami savanoriai
buvo sulaikyti be įrodymų

Mirė Motina Teresė

Talinas. Estijos užsienio reikaių ministras Toom Hendrik
Ilves penktadienį n u s i u n t ė kolegai Latvijoje Valdžių; Birkavs
laišką ir pareikalavo paaiškinti Latvijos ministro pirmininko
G u n t a r o Krašto kaltinimus Estijai. Praėjusią savaitę interviu
Vokietijos verslo laikraščiui G. Kraštas sake: „Jeigu i Europos
Sąjungą būtų priimta tik Estija, Baltijos valstybių bendradar
biavimas būtų pastatytas a n t kortos". G. Kraštas pareiškė nuo
monę, jog, Estiją priėmus į ES, būtų nutraukti daugelis pradė
tų trijų Baltijos valstybių projektų, ir p n d ū r e . kad Estija jau
s u s t a b d ė kai kurių bendrų Baltijos vais'vbių projektų įgyven
dinimą. Savo laiške H. Ilves nurodo, jog būtent Estija pasiūlė
Baltijos valstybėms įkurti muitų ir prekybos sąjungą ir dabar
priekaištauja Latvijai, k a d ji netesi kai kurių pažadu stiprinti
Baltijos valstybių bendradarbiavimą.
Luxemburgas.
Šiuo metu Europos Sąjungai -ES; pirminin
k a u j a n t i s Luxemburgas pirmadienį pareiškė neketinantis grą
žinti E S ambasadorių į Iraną, kai Teheranas pareiškė, kad Vo
kietijos ambasadorius y r a laukiamas paskutinis. Irano užsie
nio reikalų ministras Kamai Kharrazi sekmadienį sake, kad 15
ambasadorių į Teheraną gali grįžti, kada jie pageidauja, pra
nešė valstybine naujienų agentūra IRNA. LujcemDurgo užsie
nio reikalų ministras Jacąues Poos sakė. jog E S norinti grąžin
ti savo ambasadorius, tačiau vieno a r kito ambasadoriaus dis
kriminacija yra nepriimtina. Bona tokį Irano pareiškimą verti
na k a i p bandymą sugriauti ES solidarumą. Visų ES valstybių
a m b a s a d o r i a i išvyko iš Teherano balandį. J i e buvo atšaukti po
diplomatinio ginčo, kilusio, kai Vokietijos teismas paskelbė.
kad I r a n o vadovai y r a susiję su 1992 metų politinėmis žmog
žudystėmis Berlyne.
Jeruzalė.
Izraelis pirmadienį paragino, kad šią savaitę Vi
durio Rytuose viešėsianti JAV valstybės sekretore Madeieine
Albright darytų spaudimą palestiniečių prezidentui Yasser
Arafat liautis „pataikavus teroristams". Premjeras Benjamin
N e t a n y a h u išreiškė viltį, kad M. Albright dirbs išvien su Izrae
liu, s i e k d a m a atgaivinti taikos procesą. B. Netanyahu teigė.
kad atėjo ,,laikas veikti", ir ragino M. Albright ..leisti palesti
niečiams pajusti Jungtinių Valstijų svorį".
Rabat. 6 6 metu buvęs diktatorius, tris dešimtmečius turėjęs
beveik absoliučią valdžią, nuverstasis buvusio Zairo preziden
t a s Mobutu Sese Seko. kuris gyveno tremtyje Maroee. sekma
dienį ryte mirė nuo įsisenėjusio prostatos vėžio, pranešė nau
jienų a g e n t ū r a MAP. Gegužes 16 d. Mobutu Sese Seko pabėgo
iš Kongo sostinės Kinshasa. likus dienai iki į ją įžengiant Laurent Kabila vadovaujamų sukileiių pajėgu.
Maskva. Nedideli Rusijos ir Baltarusijos nesutarimai sąjun
giniuose santykiuose praeis ir „niekas neaptemdys mūsų są
jungos", pirmadienį pareiškė Rusijos Valstybes Dūmos pirmi
n i n k a s Genadij Selezniov.
Banja Luką. Bosnija ir Hercegovina . Augant įtampai prieš
planuojamą Radovan Karadžič rėmėjų demonstraciją, pirma
dienį Bosnijos prezidentė Biljana Plavšič susitiko su savo di
džiausiu varžovu, serbams atstovaujančiu prezidentu Mornčil
Krajišnik. J ų susitikimui tarpininkavo Serbijos Ortodoksų
Bažnyčia. B. Plavšič rezidencija Banja Lukoje yra griežtai sauj o m a , stovi trys šarvuočiai su prezidentei ištikimais kareiviais.
užtvertos gatves ir uždarytos šalia esančios parduotuves
Maskva
Rusijos kosmines stoties ...Mir" pagrindinis kom
piuteris pirmadienį išėjo iš rikiuotes, pranešė skrydžio kontro
lės centro pareigūnas Pasak Reuter, neįvardytas pareigūnas
pirmadienio ryta telefonu patvirtino, kad tuo metu jau valandą
„Mir" stotis buvo nekontroliuojama, stotis sukasi aplink Žeme.
todėl nėra ryšio ir iabai sunku įvertinti susidariusia padėtį. Interfax naujienų agentūros pranešimu, stotis buvo bepraran
danti orientaciją, ir kosmonautai išjungė didžiąją dalį elektros
prietaisų, palikdami tik būtinus palaikyti >toties gyvybingu
mui. Smulkesnių detaliu agentūra nepateikė.
pavyzdys kiekvienam — ;r ti
kinčiam, ir netikinčiam"
Popiežius už Motina Teresę
šeštadienį laike atskiras šv.
Mišias. „Ji drąsiai gynė gyve
nimą. Skatindama kilnumą ir
pagarbą, ji tarnavo kiekvie
nam žmogui", sake popiežius.
Rugsėjo 13 dieną Motina
Teresė bus palaidota po kop
lyčia jos ordino būstinėje.

KALENDORIUS
R u g s ė j o 9 d.: 9v. Petra.»
Klaveras, kumsas. misionie
nus
1581-1654 . Sergnus
Serapiną. Ramune. Vaidas
Vylius.
R u g s ė j o 10 d.: Nikalojus.
Salvijui. Konstancija Gražide. Danrvile.

žmonija ritasi į katastrofą, iš
kurios išgelbėti gali tik jie.
Abejonių turėtų kilti ir tada,
kai neigiama objektyvaus
stebėjimo galimybė ir ragina
ma vien „išgyventi" bei
„patirti". Pavojaus ženklai
taip pat yra grupės praktikuo
jama griežta disciplina, nuro
dymai, kaip rengtis arba ką
valgyti, galimybės pabūti vie
nam nebuvimas.
„Bažnyčios žinios", 1997, Nr.
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SVEIKATOS

KLAUSIMAIS

KRŪTŲ APSAUGA NUO
VĖŽIO
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Kai netenkam — verkiam, o
kol turim — nesirūpinam.
Taip mes elgiamės su savo
sveikata. Todėl dabar išsijundinkime visokeriopos svei
katos užlaikymui, o moterys
savo krūtų nuo vėžio ketveriopam apsaugojimui.
Jau anksčiau susipažinome
su pirmąja apsauga, kad
krūtis nuo vėžio saugo vaisiųdaržovių devynis kartus per
dieną valgymas, o ypač iš so
jos pupų pagaminto valgio
gausus vartojimas. Krūtų pir
majai apsaugai dar priklauso
ir gausus sėlenomis (fiber)
maistas. Toks talkina prašalinimui estrogeno iš kūno. O
jo per didelis gausumas, kaip
žinome, artina vėžį.
Žinotina, kad normaliai
žarnose kai kurios bakterijos
atgaivina estrogeną ir tuo
būdu ištiesia vėžiui kelią į
krūtis. O sėlenos kaip tik su
laiko tų • bakterijų vėžišką
veiklą ir skatina estrogeno
prašalinimą.
Dar to negana. Grūduose,
sėklose, ypač sėmenose esan
čios sėlenos turi medžiagą,
vadinamą lignanas, kuris to
liau tvarko — šalina vėžišką
estrogeno veiklą. Tyrimai pa
rodė, kad moterys, turinčios
vėžį, turi mažai to lignano ir,
manoma, kad dėl to vegetarės
moterys daug rečiau suserga
krūties vėžiu.
Kopūstas y r a vėžio
šalintojas
Laimė, kad visa Lietuva
maistui vartoja daug kopūstų.
Dabar sužinota, kad kopūstinės daržovės: brokoliai, ko
pūstai, Briuselio galvutės, ka
lafiorai turi fitochemikalų, o
jie panaikina kūne atsiran
dančias vėžines medžiagas
Viena tų negerų medžiagų yra
Indole-3-Carbinol, kuri atgai
vina estrogenus ir taip skati
na vėžio augimą krūtyje.
Antrą tų fitochemikalų —
Sulforafane — turi brokoliai.
Jis sužadina tokius gerus en
zimus, kurie sunaikina vėžį
sukeliančias medžiagas. Da
bar mums visiems ir visoms
belieka nesnausti, o imti nuo
bet kurios kūno vietos vėžio
gintis
vaisiais-daržovėmis
gausiu maistu. Taip elgdamie
si ir pildydami gydytojo nu
rodymus, kuo geriausiai sau
patarnausimo.

Gana to „taukų p e r
barzdą" varvinimo

RUSIJA GALĖTŲ
PAGERINTI SAVO
POZICIJA KATALIKŲ
ATŽVILGIU

Aišku, kad truputis — 2-3
valgomi — šaukštai alyvų
aliejaus ar kitokių augalinių,
ypač sėmenų, aliejų yra bū
tina žmogui. Čia kalbama
apie gyvulio riebalų — svies
to, grietinės, taukų, lašinių,.
spirgučių, mūsiškių taip gau
sų rijimą ir tuo savo širdies,
smegenų žudymą ir vėžio prie
savęs viliojimą, kas mūsuose
dabar yra kasdieninis daly
kas.
Todėl ne tik dramatiškai suliesink tokiais gyvuliniais rie
balais savo gomurio tepimą,
bet geriausia širdžiai ir
smegenims bus, kai gyvuliniai
riebalai visai pranyks iš lietu
viškos virtuvės. Dar to nega
na. Tada bus iš keturių antrai
nuo vėžio apsauga tiek mote
riai, tiek ir vyrui.
Užuot taukuose skendimo,
imkime daug daugiau, negu
iki šiol, valgyti vaisius, dar
žoves, grūdus ir ankštinius.
Jie turi sveikų aliejų; o taip
pat ir fitochemikalų, kurie
saugo žmogų nuo vėžio, ypač
moteris nuo jo atsiradimo
krūtyse.
Sėkmės!
ŠIMTAS METŲ
ASPIRINUI
1897 metais rugpjūčio mė
nesį 29-metis chemikas Felix
Hoffmann, dirbdamas Bayer
bendrovės cheminėje labora
torijoje Elkerfelde, Vokietijoje,
ieškojo, kaip palengvinti savo
tėvo reumatizmą. Jis acetiliavo salicilinę rūgštį, kuri buvo
tuomet vartojama prieš reu
matizmą, bet kuri taip pat
išdegindavo burną ir vidurius.
Jo atradimas panaikino šio
vaisto nuodingumą ir taip pat
padidino jo veiksmingumą ne
vien tik prieš reumatizmą, bet
ir prieš galvos skausmus,
temperatūros pakilimą, užde
gimus.
Šiandien pasaulis suvartoja
50 milijardų tablečių per me
tus, o Bayer rinkos dalis yra
22 nuošimčiai. Dabar aspiri
nas yra naudojamas išvengti
širdies smūgio ir insulto. Taip
pat jis yra vartojamas prieš
vėžio ligas ir Alzheimer ligą.
Reikia priminti, kad Felix
HofTmanno tėvui sūnaus at
radimas daug padėjo.
Saulius Simoliūnas

Prieš atlaidų Ančiškėse (Kėdainių r.) procesijai prasidedant...
N uotr. A l g i m a n t o Ž l i i u n o

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
BŪTI BUDRIEMS SEKTU IR KULTŲ
ATŽVILGIU
Austrijos „Socialinių mokslų darbo bendrija" (SWA)
neseniai išleido studiją, ku
rioje reikalaujama budrumo
naujų religinių grupių, sektų
bei destruktyvių kultų at
žvilgiu. Valstybė, pasak auto
rių, privalo sukurti įsta
tymines bei administracines
sąlygas, garantuojančias kuo
darnesnį bendrą savo piliečių
gyvenimą. Jeigu šį bendrą
gyvenimą trikdo destruktyvūs
kultai, valstybei „pabrėžtinai"
privalu imtis šios esminės
užduoties.
Sektas ir kultus, pasak stu
dijos autorių, galima ir reikia
vertinti ne pagal jų pa
saulėžiūrą, bet pagal jų prak
tikų poveikį individui ir jo so
cialiniams saitams. Neabe
jotinas faktas yra tai. kad
psichoterapinės technikos, prak
tikuojamos nekvalifikuotų as
menų, gali sukelti neurozes ir
psichozes. Anot SWA, prieš
taringa laikyti menkiausią
įbrėžimą kiino sužalojimu, bet
nenumatyti teisinės atsako
mybes už dvasios deforma-

Kiiraliiiučiaus srities lietuviukai dėkingi Čikagoje veikiančiai Manosios I jetuvos lietuviu draugijai, sutrikusiai
jiems galimybe -šią vasarą kelias savaites stovyklauti „Atgajos" stovykloje Giruliuose

vimą, pažeidžiantį gebą pilnavertiškai spręsti gyvenimo
problemas.
Sąvokomis „kultas" arba
„destruktyvaus kultas" SWA
žymi grupę arba judėjimą,
perdėtai garbinantį kokį nors
asmenį, idėją arba objektą, be
sistengiantį i padaryti narius
psichologiškai priklausomus ir
išnaudojantį juos siekiant
vadovybės tikslų. Studijos au
toriai atkreipia dėmesį, kad
didžiosios religijos gerbia indi
vido laisvę, ,tao tarpu „kultai"
stengiasi padaryti savo narius
priklausomus nuo vadovo ir
per tai jais manipuliuoti.
Ilgą laiką manyta, jog esa
ma tam tikrų žmonių „tipų",
kurie, būdami nesunkiai
pa
veikiami, gali tapti lengvu
„kulto" grobiu. Ši nuomonė,
pasak SWA, pasirodė esanti
visiškai klaidinga. Kiekvienas
žmogus gali patekti į padėtį,
palankią „kulto" praktikuoja
miems verbavimo metodams
taikyti. Labiausiai pažeidžia
mi žmonės, išgyvenantys as
meninę krizę arba ieškantys
naujų socialinių ryšių, naujų
draugų ir pan. Asmens įsi
traukimas į „kultą", anot auto
rių, nėra intelekto arba asme
nybės nepakankamo išsivys
tymo ženklas. „Kultai" meis
triškai moka rasti ir už
kalbinti žmones, išgyvenan
čius gyvenimo lūžius ar kriz
es. Iki bus užkalbinta, bū
simoji auka neretai yra ilgą
laiką stebima, nustatomi jos
interesai bei pomėgiai. Sektas
ir „kultus" domina ne psi
chiškai labilūs žmones, bet as
menys, kuriuos galima panau
doti siekiant
organizacijos
tikslų.
Kadangi sektos ir „kultai"
dažniausiai verbuoja ne tiesio
giai, bet iš pradžių nurodo
visų pripažįstamą ir ne visada
„religinį" tikslą, SWA sudarė
kriterijų sąrašą, pagal kuri
galima patikrinti dar neži
nomą organizaciją. Būti atsar
giems derėtų tada, kai siūlomi
labai paprasti bet kurios pro
blemos sprendimai, kai nariai
nuolatos remiasi „guru" auto
ritetu arba pareiškia, kad

Ir Lietuvoje, ir pasaulyje
nemaža atgarsių susilaukė
Maskvos ir visos Rusijos pat
riarcho Aleksejaus II apsilan
kymas Lietuvoje liepos 25-27
d. Vyriausybės patarėjas reli
gijų klausimais Petras Plumpa „Bažnyčios žinioms" sakė,
jog vizitą galima vertinti kaip
preliudą busimam patriarcho
susitikimui su Šventuoju Tė
vu. Būtent šis susitikimas Vil
niuje parodęs, jog tai įma
noma. „Mes specialiai sten
giamės pabrėžti, kad orto
doksų Lietuvoje teisės yra
visiškai tokios pačios, kaip ir
katalikų. Valstybės paramą
Lietuvoje gauna ir katalikai,
ir ortodoksai, ir kitos tradi
cinės konfesijos" — sakė vy
riausybės patarėjas. Jie turi
teisę mokyti tikėjimo dalykų
valstybinėse mokymo įstaigo
se, nemokamai naudotis vals
tybinėmis visuomenės infor
mavimo priemonėmis. Tačiau,
pasak P. Plumpos, Rusijos te
ritorijoje gyvena nemažai lie
tuvių katalikų ištremtų ca
rinės bei sovietinės okupacijos
metais ir neturinčių teisių, ko
kiomis Lietuvoje naudojasi or
todoksai, atsidūrę čia dau
giausia savo noru. „Turint
omenyje šį dalyką
Rusija
galėtų pagerinti savo poziciją
katalikų atžvilgiu", — sakė P.
Plumpa.
Pasak P. Plumpos, vizito
metu patriarchas atkreipęs
dėmesį, kad Katalikų Baž
nyčia Rusijoje nebus traktuo
jama kaip sekta. Vertindamas
šio apsilankymo reikšmę tarp
valstybinių santykių srityje,
P. Plumpa tvirtino, jog vizitas
parodęs, kad galima kalbėtis
ir susikalbėti, kad tai labai
naudinga valstybėms. Konfe
sijų vadovų susitikimas, anot
jo, galėtų būti puikus pavyz
dys politikams. Jeigu ekumen
inis sąjūdis tarp katalikų ir
ortodoksų įgautų realesnį
mastą, tai žymiai palengvintų
ir politinius veiksmus. J a i
puikus precedentas, sakė vy
riausybės patarėjas religijų
klausimais Petras Plumpa.
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MARIJA —TIKĖJIMO
IR MEILĖS PAVYZDYS
Anot popiežiaus Jono Pau
liaus II, Marija yra tiktai
Jėzui nusileidžiantis dvasinio
turtingumo pavyzdys, kuriuo
turėtų sekti tikintieji. Per
rugpjūčio 6-osios visuotinę au
dienciją popiežius grindė savo
pastabas Vatikano II Susirin
kimo pareiškimu, jog Marija
yra „Bažnyčios paveikslas ir
išsiskiriantis
tikėjimo be
meilės pavyzdys". Šiuo pa
reiškimu esame „kviečiami
įžvelgti Dievo Motinoje re
gimą Bažnyčios dvasinės tik
rovės atspindį". „Savo nesu
teptu Šventumu, nekaltybe bei
motinyste Marįja visiškai ati
tinka šią dvasinę tikrovę. To
bulumas, jos gautas iš Dievo,
turėtų būti laikomas Bažny
čios dieviškojo gyvenimo pre
liudu", — kalbėjo Jonas Pau
lius II. „Savaime suprantama,
nederėtų užmiršti, kad pirmu
tinis Bažnyčios pavyzdys yra
pats Kristus", — toliau pas
tebėjo jis. Tačiau Marijos pa
vyzdys yra „savotiškas vidinis
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vadovas, padedantis krikščio
nims kurti tikrą santykį su
Kristumi". Popiežius ragino ti
kinčiuosius prašyti Marijos,
kad ji padėtų stiprinti meilę
jos sūnui.
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TEIKĖ SUTVIRTINIMO
SAKRAMENTĄ
Liepos 27 dieną, per šv.
Onos atlaidus, Griškabūdžio
parapijoje sutapo trys reikš
mingi įvykiai. Sutvirtinimo
sakramentą teikė iš šios para
pijos kilę Vilkaviškio vysku
pas Juozas Žemaitis, MIC ir
Panevėžio vyskupas Juozas
Preikšas. Šią dieną taip pat
buvo minima Griškabūdžio
Kristaus Atsimainymo baž
nyčios 200 metų sukaktis bei
paties miestelio 300 metų su
kaktis.
Pirmoji bažnyčia Griškabū
dyje pastatyta 1742 metais.
Vėliau, 1792-aisiais, pradėta
statyti naują bažnyčią, kuri
buvo užbaigta 1796 metais.
Tai vėlyvojo baroko stiliaus
pastatas, turintis klasicizmo
bruožų. Griškabūdžio bažny
čia yra respublikinės'reikšmės
architektūros paminklas, uni
kalus XVIII a. pabaigos Lietu
vos medinės architektūros pa
vyzdys.
Šiuo metu parapijoje klebo
nauja kun. Sigitas Matuse
vičius, kuris ėmėsi remontuoti
avarinės būklės bažnyčią bei
pagal senas nuotraukas at
statė kleboniją. Sykiu klebo
nas aktyviai rūpinasi dvasiniu
parapijos gyvenimu. Griška
būdžio parapija Lietuvai davė
daug žymių žmonių. Iš čia kilo
beveik 100 kunigų ir tiek pat
mokslo bei meno žmonių. Šiuo
metu Dievui, Bažnyčiai ir
žmonėms tarnauja iš šios pa
rapijos kilę abu minėtieji vys
kupai, mons. Juozas Užupis
(Prienai), kun. Zigmas Gustai
nis (Nemunaitis), kun. Kęstu
tis Vosylius (Balbieriškis),
kun. Bronius Klemensas Pal
tanavičius, MIC (Slavikai),
kun. Albinas Paltanavičius
(Sudargas). Vysk. J. Žemaitis,
prieš 70 metų gimęs šios para
pijos Sparvinių kaime, pažy
mėjo, jog „ši bažnyčia per vi
sas negandas liko šviesos,
gėrio, tiesos simbolis", ir pa
linkėjo parapijai toliau garsėti
brandžiais pasaukimais.
BŽ, 1997, Nr. 15

VAIKU STOVYKLA
JURBARKE
Birželio 30 - liepos 4 d. Jur
barko Švč. Trejybės parapijoje
vyko vaikų stovykla „Links
moji vaikystė", kurią organi
zavo parapijos jaunimo bend
ruomenė, VDU Teologijos fa
kulteto studentai ir Švč. Tre
jybės parapijos kunigai K.

Gražulis ir M. Pūkštys. Vaikai
susipažino su Šventuoju Raš
tu, išmoko biblinių žaidimų,
dalyvavo išvykose į gamtą,
aplankė greitosios medicinos
pagalbos punktą. Mažieji sto
vyklautojai diskutavo drau
gystės, artimo meilės temo
mis, piešė, lankstė, vaidino,
žaidė ir linksmai leido laiką.

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
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Lietuvos policijos akademijos pastatas Baltupiu mikrorajone, Vilniuje.

LIETUVOS TEISES
AKADEMIJA
NENDRĖ IL\GAl£MČriJTĖ-ČERNIAUSKD2NĖ
Pratęsdama
1995.09.21
„Drauge" spausdintą straipsnį
„Lietuvos policijos akademija''
ir 1996/97 straipsnį „Kalėdinė
eglutė Lietuvos policijos aka
demijoje", vėl norėčiau praver
ti šios valstybinės aukštųjų
studijų ir mokslo įstaigos du
ris, nes būsimuosius studen
tus Akademija pasitinka nau
jovėmis, kurių pernai nebuvo.
Dvigubai padidėjo rengiamų
specialybių skaičius (vyriau
sybės užsakymu pradėta pa
pildomai mokyti teisės bei val
dymo ir teisės specialistus),
visiškai teisėtai praturtėta
Kauno fakultetu. Tad ir pir
makursių šiemet bus vos ne
dukart daugiau, pagausės
merginų ir vaikinų šviesiose
auditorijose, moderniose la
boratorijose, šiuolaikiniuose
mokymo kabinetuose, kurie
prieš pernykščius stojamuo
sius dar buvo įrengiami. Gero
kai daugiau galimybių stoti į
Akademiją atsivėrė kiekvie
nam, kas ryžosi studijuoti
Ateities gatvėje Vilniuje ir K
Putvinskio gatvėje Kaune.
— Pradedr nt 1997-aisiais
mes kasmet sutaupysime val
stybei apie du milijonus litų,
kuriuos ji išleisdavo rengti pa
reigūnams Vilniaus ir Kauno
aukštesniosiose policijos mo
kyklose, — sakė spaudos kon
ferencijoje, kuri vyko liepos 7ąją, likus ketvertui dienų iki
priėmimo komisijos darbo pa
baigos, Akademijos rektorius
prof. Alvydas Pumputis, pri
mines pastangas, kurių pri
reikė, kad tik po septynerių
metų pagaliau būtų įgyven
dinti Lietuvos vyriausybės ir
Atkuriamojo Seimo nutarimai
dėl mūsų aukštosios mokyklos
įsteigimo ir jos Statuto patvir
tinimo.
Spaudos, radijo, televizijos,
informacijos agentūrų žurna

listus domino mūsų Akademi
jos galimybės rengti net ketu
rių profilių teisės bei teisė
saugos specialistus, Kauno fa
kulteto įsteigimo aplinkybės,
mokslininkų ir dėstytojų po
tencialas. Prorektorius akade
miniam darbui prof. Justinas
Pečkaitis supažindino su pa
taisytomis bei papildytomis ir
naujomis programomis, pa
pasakojo apie išaugusias Aka
demijos , dėstytojų galimybes
valstybės užsakymu rengti
teisės bei teisės ir valdymo
specialistus.
Priėmimo komisijos atsakin
goji sekretorė pik. Genovaitė
Udrienė pasidžiaugė abitu
rientų susidomėjimu naujomis
studijų programomis: į valdy
mo ir teisės studijas pretenda
vo 5 į vieną vietą (priimta 50),
į teisės studijas — 9 į vieną
vietą (priimta 100 studentų).
Tad viso — 150 būsimų baka
laurų. Be to, pirmą kartą
akademija priėmė 21 klausy
toją, kurie už mokslą turės
mokėti Senato nustatytą mo
kestį.

1.2. sudaryti teisės pro
gramą ir nuo 1997 m. rugsėjo
1 d. priimti pagrindinėms stu
dijoms bakalauro laipsniui
įgyti 100 studentų.
2. Skirti papildomai iš Lie
tuvos Respublikos vyriausy
bės rezervo fondo Lietuvos
policijos akademijai 705 tūkst.
litų, iš jų 411 tūkst. litų studi
joms pagal teisės programą ir
294 tūkst. litų studijoms pagal
valdymo ir teisės programą fi
nansuoti.
Gediminas Vagnorius
Ministras pirmininkas
Rimantas Pleikys
Ryšių ir informatikos
ministras, pavaduojantis
valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų
ministrą
Lietuvos Seime
Lietuvos Seimas liepos 3 d.
pritarė Senato nutarimui pa
keisti Policijos akademijos pa
vadinimą ir kai kuriuos jos
Statuto punktus. Dabar aukš
toji mokykla vadinasi Lietu
vos teisės akademija.
Senate

Vadovaudamasi
Lietuvos
Respublikos
vyriausybės
1990.04.28 nutarimu Nr. 145,
kuriuo buvo įkurta Policijos
Lietuvos Respublikos
akademija, taip pat Akademi
vyriausybės n u t a r i m a s
jos statuto atskirais punktais
1997 m. gegužės 8 d.
ir atsižvelgdama į Vidaus rei
Nr. 433
kalų W i i s t r o 1997.03.08 įsa
Vilnius
kymą Nr. 90, Senatas nutarė
Dėl valdymo ir teisės studijų nuo liepos 1 d. įsteigti Polici
akademinių grupių sudarymo jos akademijos Kauno fakul
tetą, kuris iki rugsėjo 15 d.
Lietuvos policijos
akademijoje
turi parengti savo statutą.
Akademijos vadovybė pri
Atsižvelgiant į viešojo valdy ėmė
sprendimą
pakeisti
mo ir teisės specialistų stoką mėnraščio „Policijos akademi
Lietuvos Respublikos vyriau ja" pavadinimą į „Teisės aka
sybė nutaria:
demija".
1. Pavesti Lietuvos policijos
Paskyrimai
akademijai:
1.1. sudaryti valdymo ir tei
1997 m. liepos 4 d. Rekto
sės studijų programą ir nuo
1997 m. rugsėjo 1 d. priimti riaus įsakymu Nr. 434 pik.
studijuoti dvi akademines Antanas Butavičius paskirtas
grupes (50 studentų);
Teisės akademijos Kauno fa

GYVENIMAS KREPŠINIO
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS
VYTAUTAS GRYBAUSKAS
(Tęsinys)
Dabar, kai pagalvoju,
šiurpas nukrečia. Tada negal
vojome nei apie dabartį, nei
apie ateitį — norėjome būti
kartu. Dažnai susimąstydavau ar apimdavo liūdesys, kad
nieko negaliu pagerinti situa
ciją, kad nesimato ateities...
Viltis nušvito netikėtai. Ją
atnešė vienas jaunas krepši
ninkas Algis Birutis.
— Atrodo, kad vargsti? —
klausė Algis. — Atsikeltum
pas mus į Scheinfeldą, gau
tum gerą kambarį, Joana ga
lėtų dirbti gailestingąja seseri
mi ligoninėje. Krepšiniui tu
rime puikią salę.
Stasiui Ginčiauskui tuoj pa
sakiau: — Pakuokis, keliamės

kulteto dekanu, pulk.-lt. Me
dardas Kadelskas — to pat fa
kulteto personalo poskyrio
viršininku, socialinių mokslų
daktaras, komisaras — insp.
Vytautas Bartulis — sekreto
riumi — vyresniuoju komisa
ru.
Tuo tarpu Akademijoje virė
gyvenimas.
Po baigiamųjų egzaminų,
studentų, baigusių įvadines (1
m. mokslo) ir pagrindines stu
dijas (2 m. mokslų), laukė
skirstymas į Lietuvos miestų
ir miestelių komisariatus, nu
ovadas. O likę studijuoti taip
pat privalėjo atlikti tarnybą.
— Keturiasdešimt studentų
nuo liepos 1-osios ėjo tarnybą
Palangoje, talkindami kurorto
teisėsaugos pareigūnams —
papasakojo Pagrindinių stu
dijų viršininko pavaduotojas
Aleksandras Rybnikovas. —
Rugpjūčio pirmąją juos pak
eitė kita grupė. Du karš
čiausius vasaros mėnesius ge
riausi mūsų studentai skyrė
ne poilsio malonumams, o ku
rortų viešajai tvarkai ir poil
siautojų ramybei saugoti. Dvi
pamainos po aštuonis žmones
pasikeisdamos ėjo tarnybą
Druskininkuose, dvi kiek
mažesnės — Birštone. Studen
tai naudojosi policjos parei
gūno teisėmis. Jiems vadova
vo Akademijos karininkai ir
vietos policijos komisariatų
pareigūnai.

į Scheinfeldą.
Susigundė ir Jonas Gru
žauskas. Nuvykome visi trys
— beveik pusė komandos. O
Biručiui savo pažadus nesun
ku buvo išlaikyti, nes jo tėvas
buvo Scheinfeldo sttovyklos
komendantas.
Taip buvo pradėta epocha
krepšinio komandos, kuri va
dinosi Scheinfeldo „Kovas".
Scheinfeldo „Kovas"
Mažas Scheinfeldo miestelis
staiga tapo didmiesčiu išei
vijos lietuvių krepšinio žemė
lapyje...
Šalia to miestelio karo metu
buvo pastatyti barakai ameri
kiečių daliniams. Dabar ten

įsikūrė lietuvių „dypukų" sto
vykla. Prie miestelio ant kalno
tūnojo pilis. Šalia jos keli buvę
keli pastatai taip pat buvo
„dypukų" užimti. Viename jų
buvo įkurta ligoninė, kurioje
gailestingąja seserimi dirbo
mano Joana. Ten vieną kam
barį gavome ir mes. Pirmą
kartą pasijutome kaip ponai...
Darbų nebuvo. Vienas kitas
dirbo prie stovyklos tvarkymo,
kiti vaikščiojo po kaimus, ką
turėdami su ūkininkais mainė
į maistą, kurio visada trūko.
O jaunų krepšininkų būrys
tuoj įkūrė sporto klubą „Ko
vą", kurio pirmu pirmininku
buvo Vaclovas Kuzmickas. Ko
mandą nuoširdžiai globojo sto
vyklos komendantas S. Birutis
ir jo žmona daktarė Aldona.
Jie buvo mums kaip tėvai.
Viename didesniame barake
(kaip amerikiečiams įprasta)
buvo puiki krepšinio salė. Ten
leidome dienas — kiekvieną
dienelę — rytą ir po pietų

Ėjo studentai tarnybų ir
Akademijoje esančiuose pos
tuose. Ta pareiga, kaip ir ku
rortuose, teko dabartiniams
trečiakursiams ir daliai baigu
sių pirmą pakopą bei likusių
šiemet priėmėme beveik 1,000
studentų, vos ne dukart dau
giau nei ankstesniais metais.
— Tikėjomės išleisti į gyve
nimą arba palydėti į n kursą
pusę tūkstančio merginų ir
vaikinų. — Dalinosi mintimis
Įvadinių studijų viršininkas
pulk. Stasys Šaparnis. — Gai
la tų, kurie per egzaminus
arba iki jų nubyrėjo. Tiesa, jų
nedaug, vos vienetai, bet ir jų
nesėkmės, ašaros palieka šir
dyje randą. O į išėjusių dirbti
eiliniais policininkais arba
įstojusių į II kursą vietą pri
ėmėme 470 būsimų policijos ir
teisės bei 30 penitencinės
veiklos ir teisės specialistų.
— Beveik dvi dešimtys tre
čiakursių neišlaikė baigia
mųjų egzaminų — dalinosi ne
sėkmėmis Pagrindinių studijų
viršininkas pulk. lt. doc. Ro
bertas Veršinskas, — tad
teisės bakalaurų diplomus
gavo daugiau kaip 200 mūsų
auklėtinių. Dalis jų tęs studi
jas magistratūroje, visi kiti
taps diplomuotais pareigūnais
policijos komisariatuose, ki
tose teisėsaugos struktūrose.
O į II kursą priėmėme 250
būsimų teisės bakalaurų (97
perėję iš pirmos pakopos, kiti
— po metų ir daugiau prakti
kos. — aut. pst.).
žaisdami krepšinį. Iš kažkur
gavome žinomą JAV trenerio
A Rupp knygą. Iš gimnazijos
laikų šiek tiek „graibėmės"
angliškai; tuoj pramokome
žaidimo taktikos, derinių. At
sivėrė kelias į pergales.
Netrukus laimėjome didžiulį
Wuerzburgo latvių turnyrą,
įveikėme kelias amerikiečių
karių komandas ir jau pra
dėjome galvoti apie Kempteno
„Šarūną".
Tuoj po karo Kemptene,
kaip jau rašiau, gyvenau ir aš
ir su pradėjusiu formuotis „Ša
rūnu" žaidėme net keletą
rungtynių. Į pabaltiečių sporto
šventę 1945 m. rugsėjo mėn.
buvo sudaryta krepšinio rink
tinė iš Kempteno žaidėjų, tik
papildyta Parancevičiumi iš
Hanau ir manimi — iš Muencheno, kur jau buvau per
sikėlęs. Toje rinktinėje ne
galėjo žaisti Z. Puzinauskas.
reikėjo kapitono. Toms parei
goms buvau išrinktas ne

— Du studentai neparašė
baigiamųjų darbų ir studijų
nebaigė. — Apgailestavo Ma
gistratūros studijų viršininkas
pik. Vytautas Jakucevičius. —
Teisės magistrų diplomus
įteikėme 74 jų kolegoms. Į ma
gistratūrą šiemet įstojo 65
Mirties angelas nukirto dvi
merginos ir vaikinai. Tikimės,
moteris,
tik maždaug savai
kad juos lydės sėkmė.
tės laiko skirtumu. Jų mirtis
— Anksti pavasarį aukštojo pagavo pasaulio dėmesį. Abi
mokslo diplomus įteikėme 99 jos buvo žinomos kone nuo
teisės bakalaurams ir 21
vieno Žemes krašto iki kito.
teisės magistrui, kurie mokėsi
tik vargiai dėl tos pačios
dirbdami įvairiose teisėsaugos
priežasties. Vienok ju laido
grandyse. — Dėstė rezultatus
Neakivaizdinių studijų sky tuves: vienos praėjusį šeš
riaus viršininkė pik. Elena tadienį jau įvykusios Didžio
Šriupšienė. — Naujuosius sios Britanijos Londone, kitos
mokslo metus
pradėsime — šios savaites šeštadieni
studijuoti Akademijoje (tokių būsiančios Indijos Kalkutoje,
šiais metais — 97 iš daugiau bene galės lygintis minių gau
nei 400 — aut. pst.). Tik čia sumu ir jausmingumu, iš
kiekvienam studentui reikėjo reiškiant savo netektį ašaro
budėti mažiau nei išvyku mis ir raudomis.
Daug kam. be abejo, vai
siems į kurortus — maždaug
kystėje ar jaunystėje teko
po dvi savaites.
skaityti knygą ..Princas ir el
Baigiamųjų egzaminų darbymetė ir skirstymą į darbo geta". Tas pavadinimas ateina
bei tarnybos vietas, pakeitė mintin, kai didieji laikraščiai
aprašinėja Anglijos princeses
stojamųjų šurmulys.
Dianos laidotuvių detales ir
— Net 328 abiturientų ,
tame pačiame puslapyje pami
panorusių studijuoti akademi
joje, atestatų įskaitinių pažy ni Motinos Teresės darbus
mių vidurkis buvo 10-12 balų. j bei gyvenimo siekius. Tačiau
— Apie stojamųjų egzaminų ! šiandien nelabai būtų lengva
rezultatus pasakojo priėmimo : pasakyti, kuri šių pasižy
komisijos atsakingoji sekre- ; mėjusių moterų buvo prince
tore Genovaitė Udrienė. — sė, kuri elgeta, kurios paliki
Tačiau stojamieji egzaminai mas turės daugiau ir ilgesnės
parodė, jog tie „dešimtukai" ne j įtakos ne tik savo tautai, bet
visuomet
matyt
pelnytai į visai žmonijai, kurios mirtis
uždirbti. Stojamųjų egzaminų paliks didesnę spragą pasau
testą vertinome 20 balų, ir į lyje.
Po savaitę trukusios kone
štai nei vienas iš pretendentų į
jų tiek nesurinko. Nepaisant visuotinės isterijos del tra
to, galiu pasidžiaugti, jog stu- į giškos princesės Dianos žūties
dijuoti atėjo gražus jaunimas, j automobilio avarijoje Pa ryĮ teisės ir policijos veiklos stu- j žiuje, Didžiosios Britanijos
dijų pirmąjį kursą priėmėme i karališkoji šeima nusileido
500 jaunuolių, o stojo 700. j savo pavaldinių nuotaikoms ir
Ypač didelis buvo merginų ;; Dianos palydėjimo į amžinojo
konkursas — net 4-ios į vieną įi poilsio vietą iškilmės prilygo
vietą. Bet jos puikiai laikė eg j laidotuvėms, paprastai skiriazaminus, tad priėmėme net i moms valstybes galvoms. Per
106 būsimas policijos parei- į] tą laiką princesė žiniasklaigūnes — dvigubai daugiau doje buvo pavadinta šimtais
negu bet kuriais kitais metais. gražiausių epitetų, kiekvienas
Pirmą kartą akademijos isto jos gyvenimo smulkmena dar
rijoje buvo konkursas į teisės kartą atpasakota. Galėjome
ir penitencinės veiklos studi- j| susidaryti vaizdą, kad Diana
jas: į 30 vietų pretendavo 44 buvo svarbiausia šio šimt
mečio asmenybė. Neneigiant
žmo nes.
fakto,
kad tai buvo patraukli,
Šiemet, buvusios Kauno
turtinga
ir tam tikra prasme
aukštesniosios policijos mo
nelaiminga,
nepaisant savo
kyklos bazėje įsteigtame Kau
aukštos
visuomeninės
padė
no teisės ir policijos veiklos fa
ties,
jauna
moteris,
kuri
kultete, studijuos arti 300
stengėsi
nemažai
dėmesio
ir
pirmakursių. Tad į visas ketu
energijos
skirti
labdaros
veik
rias Akademijoje specialybes
lai, toks perdėtas dėmesys po
turėdami 29 būsimuosius ma jos mirties yra nelabai su
gistrus ir nemažą būrį baka prantamas. Kai princesė Dia
laurų, nes į I kursą priėmėme na buvo gyva, vargiai kas
132 teisėsaugos pareigūnus, o būtų pavadinęs ją kandidate į
į II — 82 baigusius Akademi švetąsias. tad pomirtinis ado
jos I kursą ir mažiausiai me ravimas kažkaip nesiderina
tus padirbėjusius neakivaizdi su logika.
ninkus.
Antra vertus. Motina Tere
— Praėjusiais mokslo me sė, dar gyva būdama, ne kar
tais mūsų kursuose tobulinosi tą buvo vadinama šventąja del
768 įvairių specialybių teisė savo nenu:lstamo darbo su
saugos pareigūnai. — Kalbėjo pačiais vargingiausiais, la
biausiai pagalbos ir užuojau
iN ukelta
pst.
tos reikalingais, visuomenes

Danutė

Bindokienė

Šienauja Mirties
angelas

tikėtai ir jaučiausi nejaukiai
tarp tokių žinomų žaidėjų. Bet
greit įgijau pasitikėjimą.
Netrukus „Šarūno" eiles pa
pildė R. Bagdonas, S. Macke
vičius, Z. Varkala. „Šarūnas"
pasidarė mūsų reprezentacine
komanda ir neįveikiama. Jai
priešų nebuvo nei lietuvių ar
latvių, net amerikiečių tarpe.
Ji atstovavo lietuviams II Pa
baltiečių šventėje ir, aišku, ne
sunkiai laimėjo. 1947 m. pra
džioje „Šarūnas" surengė di
džiulį krepšinio turnyrą ir
pakvietė „Kovą". „Kovas" lai
mėjęs visas rungtynes savo
pusėje, baigmėje
atsidūrė
prieš „Šarūną". Jtempta. kieta
ir lygi kova baigėsi .Šarūno"
pergale 27:25! Netikėjo ir ne
laukė šarūniečiai tokio pasi
priešinimo, nustebo patys koviečiai, pasiekę tokį lygį. Pilna
salė žiūrovų plojo žaidėjams, o
Augsburgo „Žiburiai" rašė.
„'Šarūnas' pagaliau susilaukė
LYGAUS varžovo"...

atstumtais žmonėmis. Tiesiog
neįtikėtina, kiek vieno as
mens pastangos, jeigu jos pa
remtos Kristaus ir artimo
meile, gali pasiekti. Motina
Terese, smulkute, silpnos
sveikatos, bet neapsakomo pa
siaukojimo ir genimo kupina
vienuole, daug metų darbavo
si tarp Indijos vargšų ir savo
nepalaužiamu ryžtu, kaip
sakoma, ..pakeitė pasaulį", ar
ba bent pakeitė pasaulio pa
žiūras į kenčiančius, visų ap
leistus ligonius, beturčius.
Per savo gyvenimo 87 metus ji
atliko galbūt daugiau gerų
darbų, kaip bet kas kitas šio
šimtmečio būvyje, vienok pa
siliko nusižeminusi, nuolanki,
pasiruošusi patarnauti „ma
žutėliams", nes labiausiai li
kimo nuskriaustuosiuose ji
visuomet mate Jėzų, tad nie
kas nebuvo per sunku.
Gimusi Albanijoje, Motina
Terese atvyko į Indiją kaip
misijoniere-vienuole. 1948 m.
priėmei Indijos pilietybę ir 45
metus darbavosi su ligoniais,
vargšais,
nuskriaustaisiais.
Nors sau garbės Motina Te
resė neieškojo, bet apie jos ar
timo meilės darbus garsas
buvo plačiai pasklidęs. 1979
m. jai suteikta Nobelio premi
ja, po metų, 1980 m. Indijos
aukščiausias žymuo „Bharat
Ratan", taip pat ir JAV Kon
greso skirtas aukso medalis.
Pasinaudodama tais žymeni
mis ir garsu. ..Kalkutos šiukš
lynų šventoji" stengėsi surink
ti kiek galima daugiau aukų
savo globojamiems vargšams
ir ligoniams. Iki savo amžiaus
pabaigos galėjo pasidžiaugti.
kad artimo meiles darbai buvo
išsiplėtę į 120 valstybių, o
kukli misija Indijoje išaugusi
į 300 šakų.
Motina Teresė nesidomėjo
politika, tvirtindama, kad
..vargšai yra vargšai, nepai
sant, ar jie gyvena demokrati
joje ar diktatūroje — visiems
vienodai reikia pagalbos". In
dijos vyriausybės nereikėjo
įtaigoti, kad Motina Teresė
būtų palaidota su pritin
kančiomis svarbiausiam val
stybes žmogui iškilmėmis.
Nuo jos mirties pereitą penk
tadienį visame krašte vėliavos
nuleistos iki pusės stiebo, o.
nepaisant įsisenėjusių papro
čių ir nusistatymų, juo labiau,
kad Motina Teresė yra kata
likų vienuolė, jai ruošiamos
tikrai įspūdingas laidotuvės.
Galima tvirtinti, kad jose da
lyvaus nemažiau
žmonių,
kaip laidojant princesę Dianą,
bet Motinos Teresės gedės
daugiausia tie. kurie neteko
savo brangiausios elobejos.

kalbiuose pabrėžiama, kad
„Šarūnas" buvo geriausias,
kad tai buvo reprezentacine
komanda. Visi tai gerai žino.
niekas neginčijo, tuo labiau
koviečiai. kelis kartus pats
rašiau ir dar kartą kartoju.
„Šarūnas" du kartus nugalėjo
„Kovą" ir pelnytai, nes buvo
geresnis techniškai, fiziškai
stipresnis, aukštesnis ir turėjo
gerus pakaitus..
„Šarūną" sudarė 1939 m.
Joana Dauginaitė su kuria Vytau Europos krepšinio čempionai
tas Grybauskas 1946 metais susi Z. Puzinauskas ir V. Norkus.
tuokė Muencheno DP stovyklos ko
Lietuvos rinktines žaidėjai S.
plyčioje
Mackevičius ir A. Norkus bei
Po kelių mėnesių tame pa kiti žinomi žaidėjai — broliai
čiame Kemptene kitas pana Andriuliai. R Bagdonas. M
šus turnyras. Vėl baigmėje Duliunas ir Z. Varkala. Jie
.Šarūnas" laimi prieš ..Kovą" visi buvo panašaus amžiaus ir
neblogesni. gal net geresni,
39:35.
Prasidėjęs rivalitetas tarp negu tie. kurie likę Lietuvoje,
ano meto geriausių lietuvių kaip S. Butautas. K. Petke
'išeivijoje! komandų tebesitę vičius. Lagunavicius ir kiti.
sia iki šių dienų. Nežinia ko kurie laimėjo Sovietu Sąjun
dėl, bet dar ir dabar retkar gos čempiono titulą ir atstovąčiais kur nors spaudoje ar po- vojSov. Sąjungai olimpiadose
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CLASSIFIED G U I D E

UNIVERSITETAS
VALSTYBĖS IR TAUTOS
SARGYBOJE
PILYPAS
(Tęsinys)
Bendrosios studentų orga
nizacijos puoselėjo universite
to gyvenimą;
Universiteto choras koncer
tavęs
Latvijoje,
Švedijoje,
Prancūzijoje ir įvairiose šven
tėse bei iškilmėse,
Akademinė teatro studija
puoselėjo meno kultūrą, spor
to klubas atstovavo Lietuvos
studentijai, turizmo biuras
ruošdavo eskursiją net į Rytų
Prūsiją, ligonių kasa paleng
vintomis sąlygomis teikė me
dicinos pagalbą.
Lietuvių studentų susišelpimo draugija rūpinosi pagal
bos teikimu studentams; įstei
gė valgyklą, kino teatrą...
Universiteto
autonominėje
sistemoje studentijai atstovau
ti studentai kasmet demokra
tiškai išsirinkdavo savo at
stovybę, kuri rūpinosi stu
dentų gyvenimo pagerinimu:
„Daug dėmesio kreipta į tau
tos problemas — Klaipėdos
krašto klausimą, bendradarbiavimą su Vilniaus lietuviais
studentais ir paramos jiems
organizavimu... Atstovybė už
mezgė ryšius su tarptautine
studentams remti draugija..."
Ryšiams su užsienio akade
minėmis organizacijomis buvo
sukurta SELL (Suomi, Esti,
Latvija, Lietuva) sąjunga.
„Norint suvokti 1938-1940
metų studentijos aspiracijas
būtina žinoti politinę kon
junktūrą ir visuomenės nuo
taikas".
„1938 m. kovo 17 d. Lietuva
patiria užsienio politinės ir
karinės apsupties
sukeltą
pirmą sukrėtimą — Lenkijos
ultimatumą". Studentija su
rengė masinę protesto prieš
ultimatumą
demonstraciją.
„Atstovybė sušaukė didelį mi
tingą protestuojant prieš susi
dorojimą su lietuviais studen
tais Berlyne. Be to, Tilžės lie
tuvių namu statybai atstovybė
surinko 2,000 LT" (p. 87).
1939 m. kovo mėn. Lietuvos
vyriausybė, grasinama valsty
bingumo praradimo, turėjo
paklusti Vokietijos ultimatu
mu!...." — tas sukėlė didelę
studentijos reakciją.
Studentijos demonstracijos
padėjo tuo, kad netrukus buvo

REAL ESTATE
GREIT
PARDUODA

NARUTIS

^

sudaryta koalicinė bendrojo
darbo vyriausybė.
„Ginant lietuvybės pozicijas
Vilniaus universitete ir už jos
ribų, daug pastangų padėjo or
ganizuota
studentija. Jau
1940 pavasario semestre Vil
niaus universitete veikė 14
studentų korporacijų bei drau
gijų"-

(773) 586-5959
(708)425-7161

R I M A S L. S T A N K U S
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Pirmoji Sovietų
okupacija
Sovietų
Sąjungai
1940
birželio 15 d. okupavus Lie
tuvą, visos organizacijos nuo
rudens semestro buvo užda
rytos, turtas nacionalizuotas
turėjo būti perduotas universi
teto komjaunimo organizaci
jai. Šis įsakymas, žinoma, ne
lietė komunistų organizacijų
— komunistų partijos ir kom
jaunimo.
1940 liepos 16 d. Teologijosfilosofijos fakultetas uždary
tas (p. 93). Technikos fakulte
tas buvo perorganizuotas į
Statybos ir Technologijos fa
kultetus. Tarp 2000 liepos
mėn. suimtųjų ir ištremtų į Si
birą buvo daug Universiteto
mokomojo personalo. „Rug
pjūčio 21 d. Lietuvos sovie
tinės vyriausybės įsakymu Vy
tauto Dižiojo universitetas pa
vadintas Kauno universitetu".
„Uždarytosios studentų or
ganizacijos perėjo į pogrindį.
Ateitininkai plėtodami savo
veiklą buvo susibūrę į pogrin
dinį chorą (vadovaujant sol.
VI. Baltrušaičiui)... 1940 bir
želio 14/15 d. SSRS vyriau
sybės įsakymu pradėta genoci
do operacija: turėjo būti išvež
ta 600,000 žmonių, privertė
žmones slapstytis".
Trumpai, bet labai sklan
džiai aprašytas studentijos (p.
97) ir universiteto personalo
rezistencinis pasipriešinimas
sovietų okupacijai, talka ir
vadovavimas 1941 m. tautos
sukilime.
„Prasidėjus Vokietijos
SSRS karui LAFo organizuoti
sukilėliai jau pirmą karo
dieną užėmė pašto, telefonoteiegrafo, radijo stotį, prezi
dentūrą ir kitas įstaigas
Krune, paskelbė birželio 23 d.
Nepriklausomos Lietuvos at
kūrimą ir Laikinąją Lietuvos

I!**.". r:i r'ii.'-cĮD 1 <] rlfdamos RPICV Sausio l.'t aukoms Jas deda KTU ?tud r n t : j V Druskio ir K .Juknevičiaus a t m i n i m u i .

RE/MAX
REALTORS

I Rūmai kaune Čia 1921 m. veikė Aukštieji kursai, o 1922 m. vasario 16 d. juose atidarytas Lietuvos universite
tas.

vyriausybę'... „Sukilime vado
vaujantį vaidmenį vaidino
universiteto personalo nariai
pulk. dr. Vėbra, dr. Ad. Da
rnusis, adjunktas J. Milvydas
(žuvęs per sukilimą), ir kiti
dėstytojai, atžymėtini organi
zatoriai studentai P. NarutisŽukauskas, A Šapalas, J. Va
liulis ir daugelis kitų..."
...„LAF organizuotas sukili
mas vyko ir kituose Lietuvos
miestuose. Svarbiausias su
kilėlių siekis — Lietuvos Ne
priklausomybės grąžinimas —
buvo tik trumpam laikui".
Vienas iš didžiųjų nuopelnų
Laikinajai Lietuvos Vyriausy
bei, kad atkuriant krašto ad
ministraciją ji skubėjo ir su
spėjo vėl atidaryti ir atkurti
Vytauto Didžiojo universitetą
Kaune ir Universitetą Vil
niuje.
„1941 m. rugpjūčio 5 d.
naujų okupantų — hitlerinės
Vokietijos — karinė valdžia
nušalino Laikinąją Lietuvos
Vyriausybę".
Vokiečių okupacija
Vokiečių okupacijos metais
A. Rosenbergo skelbiamas
nuostatas, kad pavergtoms
tautoms pakanka ir pradinio
išsilavinimo, trukdo universi
tetui veikti, verčia profesūrą
ir švietimo komisarą pasi
rašyti nuostatą, kad 19201924 m. gimę, atliktų prievolę
„Reichsarbeitsdienst". Dr. P.
Germantas pasitaręs su VDU
ir Vilniaus universiteto -ak
toriais atsisakė tai padaryti".
„Kitą dieną Senatui įsakyta
atvykti jau kartu su tarėju dr.
P. Germantu ir pagrasinta,
kad, jei Senatas nesutiks
įkalbėti tarėjo dr. P. Germanto-Meškausko pasirašyti pot
varkį, tai teks sušaudyti jau
daugiau profesorių ir studentų
— 50 — ir uždaryti visas Lie
tuvos aukštąsias mokyklas, o
visus studentus ir profesorius
išvežti į Vokietiją priversti
niams darbams", „Visuomenei
karštai reaguojant, vokiečių
okupaciniai organai neišdrįso
tai padaryti. Kai paskelbus
mobilizaciją neatsirado norin
čių stoti į SS batalionus vo
kiečių karinė valdžia keršyda
ma uždaro universitetą, sui
mama 46 įvairių profesijų as
menys, Kauno ir Vilniaus uni
versiteto profesoriai, gimna
zijų direktoriai (prof. Balys
Sruoga, Vladas Jurgutis, doc.
Antanas Starkus, dr. Antanas
Kučinskas-Kučas), kun. St.
Yla, 4 — generaliniai tarėjai
(tarp jų ir dr. P. GermantasMeškauskas), studentijos at
stovai (tarp jų ir P. Narutis), 3
advokatai, 4 gimnazijų direk
toriai, karininkai ir išvežami į
Stutthofo koncentracijos sto
vykla, kurių daug žuvo".
Įspūdingą vieningą ir tau
tinės savimonės potencialą
parode studentija vokiečiams
uždarius universitetą: 1943
vasarą VDU suorganizuotoje

miško paruošos talkoje, su
sibūrė keli Šimtai studentų ir
prof. S. Kolupaila...„Stovykloję
ties Skardupės upeliu po in
tensyvaus darbo vykdavo pa
triotinio turinio renginiai su
trispalvės vėliavos iškėlimu ir
nuleidimu..." (p. 107).
Tarp įdomių fotografijų (p.
16 - 17) iš universiteto kul
tūrinio gyveninio, studentų
chorų, tarptautinių konferen
cijų, radau atžymėtiną vieną
fotografiją — naujai pastatyti
moderniški VDU Fizikos-chemijos instituto rūmai, ir antra
fotografija: „1944 m. vokiečių
kariuomenės susprogdintų Fizikos-chemijos rūmų likučiai".
Vokiečių kariuomenė, trauk
damasi iš Kauno susprogdino
Universiteto pasididžiavimą
— Fizikos-chemijos instituto
rūmus Aleksote kartu su
Mechaninių laboratorijų pas
tatu...
Mano pastaba: Naciai ne tik
žudė Lietuvos gyvefitojus, bet
naikino ir kultūrinį Lietuvos
centrą. Prisiminti reikia ir
universiteto uždarymą ir jo
profesorių įkalinimą. Vokiečių
kariuomenė, susprogdindama
Universiteto rūmus, Lietuvai
padarė didelę žalą, kurios Lie
tuva negalės užmiršti.

Universitetą atvyko SSRS vy
riausybės nutarimu paskirti
prorektorius auklėjimo reika
lams J. Aristinas ir Marksiz
mo-leninizmo katedros vedė
jas atsargos pulkininkas M.
Airapetjanas" (p. 111).
Aprašoma ir vieninga lietu
vių kova universitete su pulk.
M. Airapetjanu.
„Vėliau buvo Valomi' ir uni
versiteto kadrai,ir, kaip jau
minėta, studijuojančio jauni
mo. Teisti ir nuteisti kalėti
Technologijos fakulteto trans
porto mašinų katedros vedėjas
vyr. asist. J. Barzda-Bradauskas, vyr. dėst. A. Gaidys, doc.
V. A. Greičiūnas, asistentas J.
Boruta ir kiti. Neteko darbe
Universiteto asistentai B. Pet
ruševičius, J. Kučinskas, vė
liau doc. J. Mituzas, vyr. dėst.
J. Babina, doc. J. Stulgins
kis..."
„B&igusieji universitetą vo
kiečių okupacijos metu turėjo
savo diplomus įteisinti: papil
domai išlaikyti marksizmoleninizmo, politinės ekonomi
kos ir rusų kalbos egzaminus.
Iki Universiteto reorganizavi
mo savo diplomus įteisino 63
inžinieriai (p. 124)".
Knygoje
nedokurnentuojama, kiek universiteto profeso
rių ir personalo, išgyvenę pir
Antroji sovietų okupacija
mąją okupaciją, numatydami
sovietų
užmačias,
frantui
1944-1950 metai (p. 108slenkant pasitraukė į Vakarus
150). „Raudonajai Armijai
ir ten kūrė universitetus. Bet
1944 rugpjūčio 14 d. užėmus
knyga aiškiai prabyla, kad
Kauną ir mūšiams vykstant
nemažai personalo ir studentų
Suvalkijoje... į atkuriamojo
bandė deportacijų į Sibirą
Universiteto rektorius buvo
išvengti, pasitraukdami į miš
paskirtas prof. A Purenąs...".
kus arba gindamiesi ryžosi ko
„Sovietinė Lietuvos vyriau
voti.
sybė nusprendė atkurti Kauno
„Ne vienas studentas daly
valstybinį Vytauto Didžiojo
vavo ir aktyviosios rezistenci
universitetą su keturiais fa
jos veikloje. Iškiliausias rezis
kultetais — Statybos, Tech
tencijos vadovas buvo stu
nologijos, Medicinos ir Istori
dentas architektas (1944 m.
jos-filosofijos*.
rudenį) Vytauto Didžiojo L'niEsantieji už „geležines už
versiteto administracijos tar
dangos" nujautėme sovietų
nautojas. „Grandies" korpotikslus: naikinti Lietuvos (o
rantas Juozas Lukša-Dau
taip pat ir Mažosios Lietuvos) mantas. Tarp studentų buvo
gyventojus ir kolonizuoti kraš ir partizanų ryšininkų bei po
tą. Tikrai, per pirmąją okupa grindinės spaudos platintojų.
ciją iš užplanuotų sunaikinti Daugelis jų nubausti kalėti ir
600,000 Lietuvos gyventojų ištremti" (p. 111).
Naujai universiteto vadovy
dėl laiko stokos tesuspėjus su
naikinti ar išvežti 40,000, bei teko labai sunkus užda
Maskva tęsė genocidą antro vinys — atremti Maskvos oku
joje okupacijoje. Knyga puikiai pacinę prievartą, pakreipti ją
uzdokumentuoja okupacines tiek kiek įmanoma Lietuvos
Maskvos pastangas.
naudai ir kad studentai ne
„Tačiau neilgai trukus nau nustotų noro siekti mokslo.
„Didelės įtakos studentų pa
jos okupacijos sukelti įvykiai
atskleidė „naujų išlaisvintojų" reigingumui turėjo ir įtaigus
tikrąjį veidą... išryškėjo slogi dėstytojų žodis, pabrėžiant,
Lietuvoje tvyrojusi politinė at kad tautos išlikimo prielaida
mosfera: šiurpus Dzūkijos dramatiškais laikotarpiais yra
kaimų deginimas, gyventojų jos kultūrinio lygio kėlimas,
suėmimas ir šaudymas be jo intelektualumas ir mokslini
kio teismo"...
mas".
„Po Vokietijos kapituliacijos
(Bus daugiau)
1945 m. pavasarį Universitete
pradėjo jaustis — grįžta ko
munistų partijos diktatūros
Rugpjūčio 20 d. 1920 me
ranka..."
tais gimė Vincentas Sladke
„Ideologinio 'perauklėjimo' vičius, antrasis po Jurgio
akcija. Slogią politinę atmos Tiškevičiaus Šventosios Ro
ferą aštrino ir naujos prie mos Bažnyčios kardinolas lie
monės, ypač, kai 1947 rudenį į tuvis

|Waa^nqlon,"OČ. tatuva, „andscapfcif/
bandrovas savininkas, ieško darbininko,
I kuris gautų vietą gyventi veltui už namo
priežiūrą, valymą ir mažus remonto
i darbus $5 į vai. už „landscaping" darbą:
žoles pjovimą, kiemo valymą, aplinkos
tvarkymą. Jei nori, gali dirbti 12 vai. į
dieną. Būtina turėti vairuotojo leidimą.
Kreiptis: tai. 202-244-2373

Reikalinga pagafca vyrui
gyv. Oak Lawn. $350 į sav.,
maždaug 50 vai. darbo.
Skambinti tarp 6 v.v. ir 9 v.v.
Tel. 708-424-4467
3 kambarių bute
išnuomoju kambarį
vienam asmeniui.
Smulkesnė informacija:
708-458-6097

MISCELLANEOUS
ELEKTROS
(VEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty Dirbu graliai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-77*^313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEKATOS,
IR GYVYBES DRAUDMAS.
Agentas Frank Zapobs ir Ofl. Mgr. Auka*
S Kane kate lietuviškai.
FRANK ZAPOUt
3206 VZ Watf Mtft Streat
T*L(701)
' (773)81

V A L O M E
KIUMUS, BALDUS
IR GRINDIS
J. B U B N Y S
773-737-51*•

linuomojamaa namael
63 St. ir Narragansett Ave.;
3 mieg. kamb., šiluma, 2 vonios,
skalbykla. $950 j mėn. + „sec.
deposit". Be gyvuliukų.
Tel. 708-424-0513

Reikalingos siuvėjos
lengviems robams «0B.
Taip pat užbaigejos (siūti rankomis)
Skambinti: 773-202-1208
arba (po 5 v.v.)

773-625-8658
MACHTNIST
Expeneuced Bridgeport machinist for
job shop needed immediately. Minimum
8 yrs. exp. Excellent benefits & trorking
conditiona. Plenty of overtime. Schiller
l'k area. Some English necessary.
847-678-1S16

8am to 5pm Mon. thru Fri.

STIPENDIJOS!
Lietuvių Prekybos Rūmai ieško
studentų S2.000 stipendijai.
Prašymai turi būti įteikti
iki 1997 m. spalio 1 d.
Rašyti arba skambinti:
Mr. David Gaidas
11028 Southwest Hwy.
Palos Hills, IL 60465
Tel. 708-974-4410

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

H.Decfcys
Tel. 773-5S5-6624
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AUKA „Draugo" paramos fondui
yra lietuvybės laidas ateities kartoms

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W.63rd St.Chicago,

IL 6 0 6 2 9

Aukos yra nura'onos> ">n f-^'!'- i '••., ••>• J "

TRANSPAK
Siuntiniai j Lietuvą laivu arba oru.
Siunčiame baldus ir komercines siuntas.
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai bibliotekai arba
privačiam asmeniui j Lietuvą, 0.59 sv., minimumas $25.00.

Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
MAISTO SIUNTINIAI:
$ 9 8 . - 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.
$ 3 9 . - š v e n t i n i s - kava, arbata, kakava, mėsos konservai,
vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, aspirinas, vitaminai.
$ 3 9 . - v a i k a m s - kakava, dešra; mėsos konservai,
javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas,
sausainiai, saldainiai.
{staiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė
7116 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL 33706.
Tel.: d. (813)360-9881, n. (813)360-1364.
T R A N S P A K , 4545 West 63rd St., Chicago, IL 6 0 6 2 9
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 8 3 8 - 1 0 5 5
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 2 6 - 2 4 - 2 7 , 2 6 - 2 8 - 2 7
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LAIŠKAI
AR MOTERYS BUS
„SUVYRINTOS"?
Pavarčius 1996 m. Lietuvoje
išleistą aforizmų knygą, ran
du apie 14 lietuviškų ir apie
2,475 sulietuvintų svetimpavardžių, įskaitant apie 825 jų
vardų. ,
Norėdamas geriau susi
pažinti su kai kuriais jų auto
riais, negaliu jokiose knygų
šaltiniuose juos surasti pagal
lietuvišką rašybą. Tačiau, ne
visuomet sulietuvinti yra blo
gai — būna ir atvirkščiai.
Teko pastebėti naujame Lietu
vos Respublikos pase moters
pavardę su vyriška galūne.
Pagal tai Lietuvoje bus ri
kiuojama prie vyrų.
Jeigu svetimvardžius puola
ma sulietuvinti, ar nereikėtų
bent bandyti lietuviškus var
dus atlietuvinti?
Leonidas Ragas
Itasca, IL
DĖL PAVADINIMŲ
IR GALVOS APDANGALO
Talpūnu mūsų namai vadi
name krovinių vagonėlį-konteinerį-talpintuvą. Mums tai
geriausiai skamba — talpunas, kaip malūnas, keikūnas,
talpina - talpūnas.
Kiemkeliu mes vadiname,į
garažą įvažiavimo plynę (ke
liuką), kaip vieškelis, greitke
lis, taip ir kiemkelis labai tin
ka.
Tautinio kostiumo vainikėlį
— galvos kepurėlę mano se
nelė ir visos apylinkėje dėvė
davo ant galvos, ne ant kak
tos, kaip įsišaknijo sovieti
niais laikais suuniforminta
nešiosena, būk tai iš archyvų
išpaišyta. Mano senelė buvo
:
to laiko didelė tautodaili
ninkė, visiems apylinkėje išsiuvinėdavo, išakydavo išeigi
nius baltus marškinius, pri
juostes suderindavo su sijo
nais ir liemenėmis ir ant gal
vos dėvėdavo atitinkamus ap
dangalus, bet jokiu būdu ne
a n t kaktos. Tik karvučių ir jos
teikais ganomų jaučių kaktas
puošdavo apynių vainikais
Sekminėse, kai visi suaugu
sieji kepdavo bendrą kiauši
nienę, baigdami ryto ganiavą.
Taigi Sekminių karvutės bū
davo su vainikais per kaktą, o
ragai viduryje juos prilaikė.
Moterys ir mergaitės galvos
apdarą dedasi ant galvos. Ry
tiečių būdas ir pas mus prigi
jo Lietuvoje, kaip neva archy
vinis, tik sovietiniais laikais.

Ir dabar jau taip „sava", kaip
ir visa kalbinė svetimybė, ku
rios taip gausu.
A. B. Audronė
(Ona Balčiūnienė)
Cleveland, OH
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DĖKOJA UŽ JDRAUGĄ"
Esu be galo Jums dėkingas,
kad taip stropiai vykdote savo
pasižadėjimą siųsti šiam kon
sulatui ^raugą". Beveik ne
pastebimai prabėgo jau dau
giau kaip metai nuo mano
šeimos apsilankymo Jūsų re
dakcijoje, ir „Draugas" lanko
mus reguliariai atnešdamas
įdomių žinių ir komentarų
tarptautinės politikos, JAV
lietuvių telkinių ir Lietuvos
reikalais. Stebina, kad su to
kiu mažu personalo skaičiu
mi, sugebate duoti laikraščiui
įdomų turinį, parašydama dar
ir vedamuosius. „Draugas"
yra labai svarbus spaudos or
ganas, duodantis skirtingą
daugelio įvykių interpretaciją,
vertinimą, tuo prisidedantis
prie platesnio jų išaiškinimo.
Linkiu sėkmingai ir toliau
dirbti.
Algimantas Rastauskas
Lietuvos Garbės konsulas
Argentinoje
KAS JIE IR KIEK JŲ
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Illinois Lietuvių respublikonų lygos valdybos posėdis gamtoje. Iš k.: Regina Andrijauskienė, Birutė Vmdasiene,
Rima Sell, Nijolė Maskaliunienė, Elena Jasinevičiene, Danutė Milūniene, Leonas Maskaliūnas, Algis Regis ir
Pranas Jurkus.

tuvos sieną pirmyn ir atgal 4
kartus, nešdamasis įvairius
partizanų laiškus, įgaliojimus
ir užsienio žvalgybų instruk
cijas, o Jonas Deksnys — net
5 kartus.
Knygą rašant, plačiai pasi
naudota KGB bei partizani
niais archyvais Lietuvoje, as
meniniais dokumentų rinki
niais užsienyje bei individua
liais dar gyvų liudininkų apk
lausinėjimais, knyga pirmą
kartą užsienyje bus pristato
ma Lemonte, Sa«taros-šviesos suvažiavime, ketvirtadie
nio vakare, rugsėjo 4 d.
Vytautas Vepštas
Chicago, IL
IŠMINTIS POS FACTUM
Perskaičius Juozo Vitėno
laišką („Draugas", rugpjūčio
22 d.), kuriame jis lieja tulžį
mano adresu, norisi priminti,
kad įvykiai išeivijoje bei pa
saulyje vyko ir vyksta, nepai
sant ar laiško autorius buvo
prisnūdęs, o gal tik pabudęs
ir priekabus...
Nežinoti yra žmogiška, bet
savuoju „aš" užantspauduoti,
kad ir kontroversinį (dabar
tiniam laikotarpiui), reikalą,
yra tiesiog nepatogu. Geriau
„nuogirdos" veiksmo metu,
negu išmintis 45 metai post
factum.
Vytautas Semaška
Sebring, FL

Įsiterpdamas į V. Semaškos
ir J. Vitėno ginčą („Draugas",
liepos 25 ir rugpjūčio 22 d.),
kiek jų ir kas buvo tie asme
nys, pokario metais grįžę į
Lietuvą padėti partizanams,
noriu atkreipti dėmesį į šiuo
metu spaudoje pasirodžiusią
knygą, kuri šiuos dalykus gan
plačiai negrinėja. Tai cikagiškio Liūto Mockūno „Pa
vargęs herojus — Jonas Deksnys trijų žvalgybų tarnyboje"
(Vilnius, „Baltos lankos",
1997, 567 psl. (bus gaunama
ir „Drauge" bei „Akiračiuose").
Knygoje išsamiai aprašoma ne
tik J. Deksnio pokarinė veik
la, įvairios partizanų kelio
nės į užsienį ir atgal, bet pa
AR JAU VISI UŽSIIMSIM
teiktas ir detalus VLIKo su
„FITNESU"?
užsienio diplomatija kivirčo
nagrinėjimas dėl Lietuvos
Skaitau „Lietuvos rytą".
reprezentavimo užsienyje bei Žurnalistė Irma Laužikaitė
santykių palaikyme su parti aprašinėja, kaip krepšininkas
zanais Lietuvoje.
A. Karnišovas džiaugiasi savo
Taip lengvai pasakyti, kas jaunąja žmona Gina. Toliau
buvo tikras partizaninis kovo rašoma: „Gina labai daug lai
ko praleidžia sporto salėse, ji
tojas, o kas tik žvalgas, nėra užsiima fitnesu..."
lengva. Juk tas pats Juozas
Koktu, net nesinori daugiau
Lukša su draugais perėjo Lie- skaityti. Kaip-niekad iki šiol,
mūsų gražioji kalba yra
užversta svetimžodžių š'ukšLIETUVOS TEISĖS AKADEMIJA
lėmis. Sielojamės dėl to, bet
Atkelta iŠ 3 psl.
veltui.
I. Laužikaitė, atrodo,
Kvalifikacijos kėlimo kursų pradžios. Būsimieji teisėsau
nori
būti
pirmūnė, įvesti nau
viršininkas pik. lt. Rimantas gos pareigūnai išbandė savo
jus;
dar
negirdėtus
barbariz
Pilkauskas. — Kitiems me fizines jėgas, sportavo, susi
mus.
tams parengėme kvalifikacijos pažino su Akademijos, būsimų
Kokia lietuvių kalbos atei
kėlimo programos katalogą, studijų tvarka, parodė savo
tis?
Ar po dviejų šimtų metų
kuriame įrašyta net 35 profe sugebėjimus,
užsigrūdino
dar
bus išlikusi lietuvių kal
sinių žinių tobulinimo kryp pramogavo. Grįždami po sto
ba,
ar bus likęs tik anglotys. Vidaus reikalų ministeri vyklos namo, pirmakursiai
lietuviškas
žargonas, toks,
ja, kurios užsakymu keliame parsivežė naujitelaites unifor
kaip
jidiš,
vokiškai-žydiškas
pareigūnų kvalifikaciją, pir mas, kurias nuo mokslo metų
majam pusmečiui pasirinko pradžios dėvės jau iki studijų žargonas.
Ir kas tada bus kaltas? Gy
17 tokių krypčių. Jau rugsėjo pabaigos.
vojoj
kalboj pasakytas barba
8 d. į kursus suvažiuos ekono
Senato pirmininkas prorek
rizmas
ilgainiui išnyksta,
minių nusikaltimų tyrimo tar torius akademiniam darbui
kaip
dūmas,
o „Lietuvos ryte"
nybų inspektoriai, kiek vėliau prof. Justinas Pečkaitis pa
parašytą
skaito
šimtai tūks
— apylinkių inspektoriai ir brėžė, kad rimtam žingsniui
tančių.
Neabejoju,
kad prie
t.t. Iki Naujųjų metų tobulin- — rengti teisės bei valdymo ir
kai
kurių
skaitytojų
jis
prilips
sis 365 įvairių specialybių pa teisės specialistus, kruopščiai
ir
toliau,
lyg
kokia
piktžolė,
reigūnai, o iš viso šiais mokslo pasiruošta. Tad nuo naujųjų
metais pasitobulins apie tūks mokslo metų Akademijos stu gadins mūsų kalbą.
dijos aprėpia visą mokymo da
tantį teisėsaugos specialistų.
„Lietuvos ryto" redaktoriui
Kaip kiekvienais metais, lykų spektrą nuo romėnų tei parašiau mandagų, bet prie
tajp ir šiais, būsimieji teisės ir sės iki nūdienos valdymo kaištingą, laišką. Kviečiu vi
policijos veiklos programos strategijos problemų. Tai didi sus, kuriems brangi lietuvių
studentai prieš rugsėjo 1 d. na pedagogų atsakomybę, su kalba, stoti jos ginti. Neprarinkosi 13-os dienų stovyklai. daro rimtas prielaidas rengti leiskim negirdomis barba
Jie įsikūrė palapinių mieste aukštos kvalifikacijos teisės rizmų laikraščių puslapiuose
lyje Baltupių pušynėlyje (Vil specialistus. Siekiama, kad — ar tai užsienio, lietuvių, ar
niuje), šalia akademijos. Kar Akademijos studentai ne tik Lietuvos spaudoje. Rašykime
tu su pirmakursiais stovyk gerai perprastų pasirinktos laikraščių redaktoriams, mes
lavo ir būsimieji jų pedagogai, specialybės dalykus, bet ir kime jiems atgal žodžius, ku
tad
užsimezgė
artimesnė aukštos moralės, doros, tarna riems lietuvių kalboje ne
pažintis dar iki mokslo metų vimo žmogui principu.
turėtų būti vietos.

Vien kalbininkai to negali
aprėpti. Reikia mūsų visų
talkos. Tie 60 centų pašto iš
laidoms tikrai apsimokės.
R. Sidrys, M.D
Streator, IL
SUNKU SUPRASTI
Lietuva parodė daug drąsos
ir ryžto, atgaunant laisvą val
stybę. Praėjo septyneri metai
nuo to laiko. Įvyko daug pasi-'
keitimų, kurie visiems ži
nomi, tik ne visiems gerai su
prantami.
Kai įvyko pirmieji laisvi rin
kimai, žmonės nebalsavo už
patriotus ir laisvės šalinin
kus, o pasirinko buvusius
komunistus. Tie to ir telaukė.
Užuot atstatę per penkias
dešimt metų padarytą Lietu
vai ir lietuviams skriaudą, vėl
tęsė tautos žlugdymo darbą,
viską susirinkdami tik sau.
To dar neužteko: užtraukė
milijardines paskolas iš už
sienio. Lietuva liko visiškai
nualinta.
Pagaliau žmonės, nors ir
pavėluotai, praregėjo. Išsirin
ko geresnę valdžią, nors ir ji
negali per greitai gyvenimą
pakreipti geresne vaga. Kaip
gali geras ūkininkas verstis
prie tuščių aruodų? Buvu
siems valdytojams
lengva
kritikuoti, kad naujoji valdžia
nesugeba tvarkytis, tačiau ir
žmonės pasidarė lengvatikiai,
pasiduoda kritikų įtakai, o
patys negalvoja, nesiima kieto
darbo. Kepti balandžiai krinta
į burnas tik pasakose...
Dabartinė valdžia, norė
dama gauti daugiau pinigų
spragom lopyti, ryžtasi priva
tizuoti valstybei gyvybinius
objektus: oro uostus, gele
žinkelius, naftotiekius ir kt.
Deja, teisingų, gerų žmonių
kišenės tuščios, o kas turi
daug pinigo, yra abejotinos as
menybės. Ar galima tokiems
patikėti? Ar valstybės turtas
nepateks į nederamas rankas?
Tai opi problema ir reikėtų
gerai pasvarstyti, ar verta ri
zikuoti.
Lietuvos valdžia deda daug
pastangų patekti į Europos
Sąjungą ir NATO. Tačiau
sunku suprasti, kad pietiniai
kaimynai padės tą pasiekti.
Mes turime su jais ilgą ir
skaudžią istoriją. Ar viskas
tikrai pasikeitė gerojon pu
sėn? Daug nedraugiškų atgar
sių tenka nugirsti. Nesinori
būti pranašu, bet atsarga gė
dos nedaro. Verčiau pasikliau
ti patikimesniais draugais.
Dabar dažnai minima Esti
ja, kaip geriausiai pasiruošusi
tapti ES nare. Kodėl ji taip
greit pasikeitė gerojon pusėn,
juk taip pat buvo okupuota,
kaip ir Lietuva. Estai, atgavę
nepriklausomybę, plačiai at
vėrė duris visiems specialis
tams, kurie nuo bolševikų
buvo pabėgę į Vakarus. Taip
pat ir jų vaikams, jau baigu
siems mokslus Vakaruose.
Daug jų grįžo į tėvynę, padėjo
stiprinti valstybės pamatus.
Lietuva nepasekė Estijos pa
vyzdžiu. Apsitvėrė įstatymais,
paragrafais ir taisyklėmis.

kad lietuvis specialistas, bai
gęs Vakaruose technologinius
mokslus, neužimtų svarbaus
posto. Ilgai reikėjo kovoti ir
dėl pilietybės pripažinimo.
Esame negausi tauta. Kiek
vienas lietuvis turėtų būti jai
brangus, kur begyventų. Tu
rėtų visi kartu tempti beatsikuriančią valstybę gerovės
kryptimi. Sunku suprasti, ko
dėl taip nėra. Nejaugi vergija
pakeitė žmones, kad jau ne
begalime vieni su kitais susi
kalbėti? Nebėra vadų, kurie
trauktų vienybėn. Nebėra pa
triotinės dvasios žmonių val
džios tarpe. Geras ūkininkas
stengiasi ūkio neprarasti. Pasisamdo sąžiningus darbinin
kus, kad jie, šeimininko pri
žiūrimi, gerai atliktų visus
darbus. Taip tvarkydamasis.
greitai pripildo tuščius aruo
dus.
Šios mintys susikaupė iš
meilės Lietuvai. Tai ne kriti
ka ar tautos niekinimas. Ko
dėl žmonės negali vieni ki
tiems padėti ir bendromis
jėgomis greičiau eiti progreso
keliu? Kodėl negali nusikraty
ti žalingų įpročių ir pakilti iš
moralės padugnių?

Gyveno Oak Lawn, IL.
Mirė 1997 m. rugsėjo 6 d., sulaukusi 91 metu
Gimė Lietuvoje. Kudirkos Naumiesčio apskrityje. Ameri
koje išgyveno 48 m.
Nuliūdę liko: duktė Salomėja Astrauskiene, žentas Anta
nas, brolis J o n a s Laurinaitis Lietuvoje. Anūkai: Jonas
Astrauskas su žmona Marianne, J ū r a t e H u g h e s su vyru Jerry: proanūkai Gabija Astrauskaitė. Jerry ir Kristina Hughes
bei kiti gimines Lietuvoje.
Velione pašarvota antradienį, rugsėjo 9 d. nuo 3 iki 3 v.v.
Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W.71 St.
Laidotuves įvyks trečiadien;, rugsėjo 10 d. Iš laidojimo
namų 11 vai. ryto bus atlydėta į Švė. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 11.30 va!, ryto gedu
lingos šv. Mišios už veliones sielą. Po Mišių velione bus palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, d r a u g u s ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuves.
Nuliūdę d u k t ė su š e i m a .
Laidotuvių direkt. Donaid A. Petkus/Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600

A.fA.
ELENA BUDRIENĖ
Stankaitytė
Gyveno Tinley Park, IL.
Mirė 1997 m. rugsėjo 6 d., sulaukusi 75 metų.
Gimė Lietuvoje, Jurbarko apskrityje. Amerikoje išgyveno
35 m.
,
Nuliūdę liko: vyras Kazimieras Budrys, sūnus Antanas,
marti J ū r a t ė ; dukterys: Veronika Mostacchio. žentas Santo,
Birute Babušienė, žentas Arvydas; anūkai: Audry te Babušyte
ir Rimas Apton su žmona Lisa bei kiti gimines JAV, Kana
doje ir Lietuvoje.
Velionė buvo pašarvota pirmadienį, rugsėjo 8 d. nuo 3 ik:
9 v.v. Petkus Lemom laidojimo namuose. 12401 S. Archer
Ave. (prie Derby R d J , Lemont. IL.
Laidotuvės įvyks antradieni, rugsėjo 9 d. Iš laidojimo
namų 9:15 vai. ryto bus atlydėta į Our Lady of the Woods. Orland Park, IL, parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10
vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių ve
lione bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, d r a u g ū s ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidovutėse.
Nuliūdę v y r a s i r š e i m a .
Laidotuvių direkt. Donaid A. Petkus/Donaid M Petkus.
Tel.800-994-7600.

Juozas Plačas
Chicago, IL
RUSNĖS
GAMTOSAUGININKAI
TURĖS SAVO LAIKRAŠTĮ
Nemuno deltos Rusnės sa
loje prieš pusantrų metų įsi
kūrusi visuomeninė gamto
saugos organizacija Rusnės
gamtos fondas išleido pirmąjį
savo žinių numerį, kurio ti
ražą dalija nemokamai.
Pasak šios organizacijos pir
mininko Kazimiero Banio,
kelių šimtų egzempliorių aš
tuonių puslapių laikraštuką?
bus naujausių žinių šaltinis
apie Rusnės miestelį ir kelis
saloje įsikūrusius kaimus, lan
kytinas vietas ir gamtos įdo
mybes bei pokyčius.
Rusnės gamtos fondo orga
nizaciją lėšomis ir technika re
mia Šiaurės Olandijos provin
cijos gamtosaugininkai, kurie
turi didelę ūkininkavimo už
liejamose zonose patirtį. Pa
sak K. Banio, olandus ir rusniškius vienija idėja padaryti
salą patrauklią turizmui, iš
saugoti jos gamtą ir gauti nau
dos iš pažangaus ūkininką-1
vimo.
Pirmasis Rusnės gamtos
fondo žinių numeris praneša.
kad didžiausia salos vertybe
yra paukščiai. Šioje Nemuno
deltos unikalioje vietoje peri
apie 160 rūšių, iš kurių 27
įrašytos į Lietuvos raudonąją
knygą.
P r o R u s n ė s salą eina didysis
A k r t i k o s — Europos — Rytų
Afrikos paukščių
migracijos
kelias, o dešiniajame Kuršių
m a r i ų k r a n t e . Ventės r a g e .
nuo š i m t m e č i o pradžios veikia
viena p a ž a n g i a u s i ų Europoje
paukščių
žiedavimo
stočių.
<LR>

PADĖKA
Mirtis atėjo netikėtai.
Tokia jau buvo Viešpaties valia.
O aš turiu dar eit gyvenimo keliu
Su vienatie ir liūdesiu drauge...

grublėtu.

A.fA.
JUOZAS PEČKAITIS
Mylimas Vyras šių metų rugpjūčio 4 d. netikėtai iš
keliavo į Amžinybę. Palaidotas rugpjūčio 9 d. Kalvarijų ka
pinėse, Sunny Hiils. FL.
Už nuoširdžiai ištiestas pagalbos r a n k a s , ištikus šiai ne
laimei, dėkoju visiems, visiems: klebonui Fr. Ščikotovičiui ir
Mr. Kučinskiu: uš maldas, šv Mišių a u k a ir palydėjimą į ka
pines: chorui už giesmes. Genutei Beleckienei už vargona
vimą šv. Mišių metu; p. O Peleckienei, p. A. VėlaviCiui ir p.
A. Strazdžiui už atsisveikinimo kalbas.
Dėkoju V. Beleckui už pagalbą t v a r k a n t laidojimo reika
lus ir abiems p. Beleckams už laidotuvių pietų nuošird 7aruošimą. mieloms ponioms uš gausius pyragus, laide. -iu
pietų stalui, p. O. ir J Peieckiams už tikrą kaimynišką pa
galbą, organizaciją ir nuoširdumą visą laiką. Ačiū mieloms p.
O. Mamaitienei ir J.Mamaitytei už nuoširdžią pagalbą bei
rūpestį a.a. Juozo ligos metu ir nuolatine pagalbą: mieliems
p. R. ir A. Strazdžiams už dvasinę ir kitokią pagalba laidotu
vių metu ir dabar visame kame T a i p pat ačiū p S
Kačinskienei už laidojimo pamaldų sutvarkymą, p A. ir J.
Vyšniauskams už pagalbą
laidotuvių
metu. vyrams,
nešusiems karstą.
Dėkoju visiems, kur.ų gerumas r a m i n o ir guodė, kurių
negaliu visų čia suminėti.
Visiems už gausias a u k a s šv. Mišioms, našlaitei Lietu
voje ir kitomis intencijoms, už gėles, užuojautas spaudoje,
tylų rankos paspaudimą ir nuoširdumą aky-;p — ačiū!
Teatlygina J u m s Dievas.
Anelė Pečkaitienė

JAUNIMO STOVYKLA
VERTIMŲ PARAPIJOJE
V e r t i m ų parapijoje į J u r b a r k o raj. 1 liepos 27 - rugpjūčio 2
d. vyko j a u n i m o s t o v y k l a -At
gaiva - 97". kurioje d a l y v a v o
15-20 m e t ų a m ž i a u s j a u n u o 
liai iš J u r b a r k o . S k i r s n e m u 
n ė s ir S t a k i ų . Stovyklą organi
zavo J u r b a r k o Švč. Trejybes
j a u n i m o b e n d r u o m e n e . V Dl
K a t a l i k u teologijos fakulteto
s t u d e n t a i ir Svč. Trejybes pa

•

rapijos k u n i g a i K. G r a ž u l i s ir
M. P ū k š t y s . Stovykloje n a g r i 
n ė t a t e m a ..Meilė". S t o v y k l a u 
tojus a p l a n k e . Š e i m o s c e n t n
vadove, socialiniu m o k s l u b a
k a l a u r e gyd. Nijolė L i o b i k u
nė. j i e t a i p p a t s u s i t i k o su bi;
v u s i a i s p a r t i z a n a i s A. Kisiel i u m i - M i k u c n i bei A. K v e d ž i u .
kurie kit:j d i e n ą p a r o d e u /
Lietuvos l a i s v i kritusių drai:
su k a p a v i e t e s . Lietuvos parti
zanų v a d o J Žemaičio-Vytau

to žemine? Šimkaičių girioj<

'

DRAUGAS, antradienis, 1997 m. rugsėjo mėn. 9 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

San. rugsėjo 7 d., sekma
dienį, Putliam, CT, mirė se
suo M. Consolata (Angelė
Paplauskaitė). Laidojama tre
čiadienį, rugsėjo 10 d., 10:30
vai. r. Ji buvo viena iš penkių
pirmųjų, atvykusi steigti Ne
kaltai Pradėtosios Marijos
Vargdienių seserų.

ZarasiSkių klubas Čika
goje kviečia visus narius ir
svečius atsilankyti į linksmą
gegužinę rugsėjo 14 d., sekma
dienį, 12 vai., Vytauto Didžio
jo Šaulių salėje, 2417 W. 43rd
Str., Chicago. Trumpa progra
ma, Kosto Ramanausko muzi
ka, lietuviškas maistas, gėri
mai, laimėjimai laukia visų
atsilankiusių. Tad atvykite
pasilinksminti kartu su zarasiškiais.

Lietuvos Vyčių 112 kuo
pa pradeda savo rudeninę
veiklą pirmuoju poatostoginiu
susirinkimu
antradienį,
rugsėjo 17 d., 7:30 vai. vak.,
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje Valdyba nori
pranešti, kad ateityje susirin
kimai bus
kas
ketvirtą
mėnesį: rugsėjo, gruodžio, ko
vo ir gegužės mėnesiais. Kuo
pos biuletenis bus siunčiamas
prieš kiekvieną susirinkimą,
tad prašoma ji pataupyti, kad
lengviau būtų prisiminti da
tas. Šiame susirinkime bus
renkama nauja kuopos valdy
ba ateinantiems metams. Po
susirinkimo visi galės pasi
vaišinti. Kviečiami ne tik visi
kuopos nariai, bet taip pat no
rintys įsijungti į prasmingą
Lietuvos Vyčių veiklą.

Filisteriu Skautų sąjun
gos Čikagos skyriaus vaka Skautininke Maryte Utz kalba iškilmėse prie 1-aisves kovų paminklo rugsėjo 7 d Šios iškilmes buvo Tautos
Nuotr Ed. Šulaicio
Aprenkite ir apaukite ronė bus penktadienį, rugsėjo šventes minėjimo dalis. Minėjimą rengė Amerikos Lietuvių tautine sąjunga..
vaikučius, pradedančius nau 12 d. Camelot restorane, Hickojus mokslo metus Lietuvoje — ry Hills, IL. Visi filisteriai
BALFas kreipiasi į lietuvių kviečiami. Apie dalyvavimą
visuomenę, prašydamas auko prašoma iš anksto pranešti fil.
ti rūbelių ir avalynės vaikams. Ramonai Kaveckaitei, tel.
Taip pat labai reikia aspirino, 708-499-0687.
vitaminų ir maisto, kad mūsų
Pasaulio lietuvių centro
tautos atžalynas būtų sveikas, rudens sezono atidarymo
Don Varno Amerikos legiono posto Nr. 986 Moterų pagalbinio vieneto
pirm. Anelė Pocienė ir posto komendantas Vitas Paskauskas. Posto naujų
stiprus ir galėtų sėkmingai šventė-pietūs bus rugsėjo 14
valdybos narių įvesdinimo šventė rengiama rugsėjo 12 d. Mabenka resto
ruoštis ateičiai. BALFo įstai d., 12 vai. Programą atliks
rane. Rezervaciios tel. 708-636-6837.
gos adresas: 4545 W. 63rd. Lietuvos Vyčių choras, diri
Str., Chicago, IL 60629, tel. guojamas muz. Fausto Stro„Dainavos"
ansamblis 773-767-3401. Labai būtų lios. Bažnyčioje choras giedos
Dalyvaukite „Draugo" ru
deniniame pokylyje, kuris ren pradeda naujo sezono re įvertinamos ir piniginės au 11 vai. r., o cengtro salėje dai
giamas rugsėjo 21 d. Marti- peticijas antradienį, rugsėjo kos, nes juk reikia mokėti už nuos 12 vai. Kviečiama visuo
gausiai
dalyvauti.
nique salėje. Stalus užsisakyti 9 d., 7:45 vai. vak., Pasaulio siuntinių persiuntimą į Lie menė
Šventę ruošia PLC renginių
ir bilietus įsigyti galima ad lietuvių centro mažojoje salė tuvą.
je. Kviečiami visi balsingi dai
komitetas.
ministracijoje.
Rimo Čiurlionio naujų ta
nininkai, mylintys lietuvišką
pybos darbų paroda bus atida
PATIKSLINAME: Vilniaus
Šv. Kazimiero
seserų dainą bei giesmę, dalyvauti
repeticijoje ir jungtis į ansam ryta, dalyvaujant autoriui, radijo programos
Čikagos
rėmėjos ir rėmėjai kviečia
penktadienį, rugsėjo 12 d. 7 klausytojams laiką (buvo klai
blio eiles.
dalyvauti 78-tame metiniame
vai. vakaro Balzeko lietuvių dingai paskelbtas š.m. rugsėjo
pokylyje, kuriame taip pat bus
Anglų kalbos kursai Jau kultūros muziejuje. Rimas 5 d.). Čikagos laiku radijo
paminėta 90 metų Šv. Kazi
nimo centre, vedami Danu Čiurlionis gimė ir augo Kau transliacijos girdimos 5910
miero kongregacijos įsteigimo
tės Petrulytės, prasidės rug ne, mokėsi dailės Kauno Nau kHz dažniu 6 vai. vak. lietu
sukaktis (įsteigta 1907 m.
sėjo 6 d., tęsis iki lapkričio 22 jalio ir Žuko meno mokyklose.
ALTs-goe rengtame Tautos šventes minėjime rugsėjo 7 d. Jaunimo centro didžiojoje salėje programos atlikėjai.
rugpjūčio 29 d.). Pokylis vyks d. Tai bus šių populiarių Rimas Čiurlionis 10 metų res vių kalba, o 6:30 vai. vak. 18 kaires: sol. Margarita Momkienė, ..Dirvos" redaktorius dr. Jonas Jasaitis, akt. J ū r a t ė Jankauskaitė, sol. Au
sekmadienį, rugsėjo 28 d., šeštadieninių kursų trečioji tauravo garsiąsias Pažaislio anglų kalba. Atsiprašome u i dronė Gaižiūnienė.
Nuotr. Ed. Šulaicio -••1:30 vai. p.p., „Polonia Ban- laida. Kursai vyks patogiose vienuolyno freskas o vėliau nepatogumą.
ąuets", 4604 S. Archer Ave. Pedagoginio instituto patal atsidėjo savo molbertinei ta
PLB SEIMO ATSTOVŲ
užbaigė ALTS vicepirm. Sta
Rezervacijos priimamos iki pose šia tvarka: pradedan pybai. Rimas Čiurlionis gyve
PRANEŠIMAI
sys
Briedis,
dėkodamas
pro
rugsėjo 20 d., skambinant tiems — nuo 2 iki 4 vai. p.p., na Berwyn, Illinois, ir akty
Šių
metų
rugpjūčio 24 d. Šv.
Per eilę metų Amerikos Lie Margarita ir Vaclovu Momgramos
bei
šventės
rengimo
773-776-1324.
Kazimiero
parapijos salėje
pažengusiems — nuo 4 iki 6 viai dalyvauja Čikagos bei ap tuvių tautinė sąjunga rengia kais, invokaciją perskaitė kun.
atlikėjams
ir
dalyviams,
ku
PLB
Seimo
atstovai
darė pra
ylinkių
dailės
gyvenime.
Pa
vai. vak. Dėstytoja D. Petru
visuomenei Tautos šventės Juozas Vaišnys. Sveikinimo
Rugsėjo 14 d. PLC ru lytė, gimusi šiame krašte, minėtinos jo asmeninės paro minėjimą. Jis buvo ir šiais žodį tarė PLB vardu „Pasaulio rių, deja, galėjo būti žymiai nešimus apie savo patyrimus
ir įspūdžius seime. JAV LB
d e n s sezono
atidarymo University of Chicago lingvis dos Bertoncini galerijoje Či metais rugsėjo 7 d. Jaunimo lietuvio" redaktorius Bronius daugiau.
Tarybos
prezidiumo pirminin
šventėje-pietuose bus pagerb tikos doktorantė, parūpins va kagoje (1993), Lietuvių dailės centre. Pakėlus vėliavas prie Nainys, primindamas, kad lie
Visi dalyviai pasigedo ir
tas Lietuvos Vyčių choras ir jo dovėlius ir papildomos me muziejuje Lemonte (1994), Laisvės paminklo JC sodelyje, tuvių tauta ne gausėja, o ALTS pirmininko dr. Leono kas dr. Zigmas Brinkis pasvei
vadovas muz. Faustas Strolia. džiagos nemokamai. Regist Riverside Arts Center, River- šv. Mišias t. jėzuitų koplyčioje mažėja. Kad Tautos šventėje Kriaučeliūno, ilgamečio Tau kino susirinkimo dalyvius, o
Choras pernai šventė 80 metų ruotis tel. 773-434-4545 iki side, Illinois (1996). Chicago aukojo kun. Juozas Vaišnys, reikia rūpintis tauta, nes be tos švenčių rengėjo, kuris vi pranešimus davė Gediminas
gyvavimo sukaktį. Nors kei rugsėjo 16 d., t.y. trečiosios Conservation Center, Čika SJ. Jis pasakė ir tai dienai jos nebus nei savos valstybės. suomet labai aktyviai būdavo Leškys (perėmęs negalėjusios
tėsi choristai ir vadovai, bet mokslo dienos. Kursai lietuvių goje (1996). Dailininkas taip pritaikytą pamokslą. Gaila, Raštu sveikino Lietuvos gen. įsijungęs į šventės rengimo seime dalyvauti V. Gedgau
choras vis dainuoja ir gieda. tarpe populiarūs dar ir dėl to, pat sėkmingai pasirodo Čika kad klausytojai neužpildė t. garbės konsulas Vaclovas Kle darbus. Jam atstovavo žmona dienės vietą), Angelė Nelsienė,
Visas rugsėjo 14 d. sekmadie kad visi paaiškinimai teikiami gos „Arround the Coyote" jėzuitų koplyčios, jų sielas į iza ir ALTo pirm. prof. dr. Jo Irena KriauCeliūnienė, viltin Antanas Polikaitis, Vytautas
Vidugiris ir Zigmas Viskanta.
nis Pasaulio lietuvių centre klausytojams lietuvių kalba. meno festivaliuose. Tapyboje dangų batų kėlę sol. Margari nas Račkauskas.
gai paminėdama, kad gal net
Rimas
Čiurlionis
koncentruo
Tuo
kursai
skiriasi
nuo
dauge
Ina Bertulytė-Bray, gyvenanti
jiems skirtas: choras giedos
tos ir Vaclovo Momkų giesmių
Šventės pagrindinis prele rukus vėl visi kartu būsime su Seattle, VVashington, savo
ja
savo
gyvenimišką
patirtį
į
lio
valdiškų
ir
kitokių
kursų,
Pal. Jurgio Matulaičio misijos
garsai, palydint vargonais gentas buvo iš Cleveland, OH, dr. Leonu Kriaučeliūnu ir
pranešimą atsiuntė raštu.
bažnyčioje 11 vai. Mišiose, o dėstomų mokytojų, kurie pa simbolinius ženklus, perteik muz. Manigirdui Motekaičiui.
atvykęs „Dirvos" redaktorius šventėse, ir minėjimuose.
Kalbėtojai pateikė ne tik in
salėje atliks meninę pro aiškinti gali tik angliškai arba damas juos vaizdauojamo
Po pamaldų iškilmės buvo dr. Jonas Jasaitis. Jis apgai
Šventės pabaigai visi buvo
daikto spalva, forma, linija,
gramą. Kviečiami apylinkių dažniausiai ispaniškai.
prie Laisvės kovų paminklo. lestavo, kad per 50 okupacijos pakviesti pietauti į Jaunimo formacijos apie praėjusį sei
paveikslo faktūra. Kaip daili
mą, bet pridėjo ir kritikos bei
lietuviai gausiai dalyvauti ir
Žuvusiųjų pagerbimui vadova
Teisinis seminaras imi ninkas teisingai sako, jo in vo ALTs-gos vicepirm. Petras metų Lietuvos mokykloje buvo centro kavinę.
pasiūlymų.
savo atsilankymu pagerbti
nevalia kalbėti apie lietuvių
Br. Juodelis
Violeta Gedgaudienė
Lietuvos Vyčių chorą bei jo il gracijos reikalais vėl rengia tensyvios kūrybos prasmė — Buchas, primindamas, kad tautą, jos istoriją, didingą
gameti dirigentą. Iš anksto mas „Seklyčioje" rugsėjo 11 d., prisiliesti prie būties paslap „čia atėjome prisiminti laisvės praeitį, švenčių šventimą. Net
vietų užsisakyti nereikia — ketvirtadienį, 7 vai. vakare. ties. Paroda tęsis iki spalio 10 kovose žuvusius savanorius, ir šiandien, jau išgyvenus sep
salė didele, tilpsime visi. o Susidomėję tais klausimais d. Muziejus atidarytas kasdi 1941 m. sukilėlius, partiza tynerius metus laisvės, dar
en nuo 10 iki 4 vai.
kviečiami dalvvauti.
maisto bus pakankamai.
nus, sausio 13 d. aukas prie nėra Lietuvoje tautinės savi
TV bokšto ir Seimo rūmų Vil garbos. Ji gal atsiras tada, kai
z Suteiksiu pilną prie
z A a . Prano Sideraviniuje, kad jos visiems pri Lietuvos užsienio reikalų mi čiaus šermenų metu, vietoje žiūrą savo namuose pensinin
mintų tautos ryžtą būti lais nistrui
nepritrūks
drąsos gėlių, buvo prašoma aukoti kui (maistas, slaugymas, gy
viems ir nepriklausomiems". užsienyje tarti žodi savąja lie „Saulutei", Lietuvos vaikų glo dytojas ir t.t). Tel. 813-363Teodorui Blinstrubui uždegus tuvių kalba.
bos būreliui. Atsiprašome, kad 0340.
paminklo aukurą, palydint
tai
nebuvo paminėta mirties
(sk.)
Tautinės savigarbos ugdy
skautėms Birutei Ankutei, Bi
pranešime.
z Vytautas ir Ona Gu
rutei Jurijonaitei, Alicijai Pan- mas tarp visų Lietuvos pi
liečių
savame
krašte
yra
svar
tauskai,
Harbert, Michigan,
kevičiūtei ir Stefutei Utz,
x TRANSPAK praneša:
biausias
Tautos
šventės
50-ties
vedybinių
metų su
skautininke Marytė Utz tarė
„Klaipėdos universiteto Menų
,
reikalas.
kakties
proga,
dalį
gautų do
žodį: „Minime svarbų Lietu
fakultete pirmadienį atidaryta
vanų
skiria
Lietuvos
našlaičių
Šventės
meninėje
dalyje
vos valstybės laikotarpį. Tu
išeivio daktaro Kazio Pemparamai.
Sveikiname
sukak
sol.
Audronė
Gaižiūnienė
pa
rime žinoti istoriją, kuri yra
kaus biblioteka — archyvas.
tuvininkus
tokios
gražios
dainavo
6
dainas:
„Ten
kur
gyvenimo mokytoja. Turime
Pernai miręs knygų mėgėjas,
padėti mūsų jaunimui tapti Nemunas banguoja", „Nemu bibliofilas K. Pemkus univer sukakties proga, o Lietuvių
sąmoningais lietuviais, mo nėli", „Padirbk, broleli, man siteto bibliotekai padovanojo našlaičių vardu dėkojame už
$200 dovaną! „Lietuvos Naš
kančiais savo kalbą, žinan grėblelį", „Ramunėlę", „Žvai unikalu turtą — apie 20 metų
laičiu globos" komitetas,
čiais savo tautos istoriją ir ją gždutę" ir „Ugnelę", akompa kauptą lietuvių knygų ir leidi
nuojant muz. Ričardui Šokui. nių kolekciją. Joje apie 60 2711 W. 71 S t , Chicago, IL
gerbiančiais".
60629.
Gėles prie paminklo padėjo, Tarp dainų Jūratė Jankaus tūkst. retų lietuviškų knygų, 3
(sk.)
tautiniais rūbais pasipuošę, kaitė padeklamavo penkis tūkst. žurnalų, dokumentų".
Kristina Jonušaitė ir Rimas eilėraščius, pritaikytus šiai Pinigai, siuntiniai ir ko
ARAS ROOFING
Marčiulionis.
šventei. Visi programos daly mercinės siuntos į Lietuvą.
A-vv-l.r, fiol.i
Šventės minėjimą Jaunimo viai buvo iškviesti į sceną ir Maisto siuntiniai TRANS
i m c n t . i r . , ,i
centro
didžiojoje
salėje apdovanoti gėlėmis, kurias PAK, 4545 W. 63 St., Chica
pravedė Vida Kriaučeliūnaitė- įteikė Kristina Jonušaitė ir Ri go, IL 60629, Tel. 773-838lihnois Lietuvių respublikonų lygos gegužinėje rugsėjo 24 d. Pasaulio lietuvių centre dalyvavo daug «ve*ių, ne
1050.
Jonušienė. Pagiedojus JAV ir mas Marčiulionis
seniai atvykusių Į SI kraštą iš Lietuvos. Tarp mielų tėvynainių (kairėje pirmieji) yra Ramunė Juodelienė ir
Draugo fondo Direktorių tarybos pirm Bronius Juodelis.
Nuotr. Baniutea Kronienės
Lietuvos himnus kartu su sol.
(sk.)
Tautos šventės minėjimą

TAUTOS ŠVENTĖ JAUNIMO CENTRE

SKELBIMAI

