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Pasaulio naujienos

Daugėja kandidatų į prezidento
postą
Vilnius, spalio 6 d. (BNS) —
Prie Vyriausiosios rinkimų
komisijos pirmąją kliūtį sa
vaitgalį j a u įveikusių penkių
kandidatų į prezidento postą,
šią savaitę laukiama ir dau
giau pareiškimų.
Savaitgalį VRK nutarė iš
duoti rinkėjų parašų rinkimų
lapus Seimo pirmininkui Vy
tautui Landsbergiui, buvu
siam generalinio prokuroro
pavaduotojui Artūrui Pau
lauskui, Seimo nariui Riman
tui Smetonai, Reformų parti
jos vadovui Algirdui Pilveliui
ir Seimo nariui Kaziui Bobe
liui.
Iki lapkričio 6-osios šie

Vilnius, spalio 6 d. (BNS)
— Po ilgų ginčų vyriausioji
rinkimų komisija (VRK> sek
madienį vakare nutarė ne
išduoti parašų rinkimo lapų
Valdui Adamkui, ketinančiam
kandidatuoti į Lietuvos prezi
dentus.
Savo sprendimą VRK grindė
tuo. kad Adamkus gyveno
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, todėl negalėjo faktiškai
gyventi Lietuvoje.
Konstitucijos 78 straipsnis
reikalauja, kad kandidatas į
prezidentus pastaruosius 3
metus gyventų Lietuvoje. V.
Adamkus Šiauliuose yra įsi
registravęs daugiau nei 3 me
tai, be to, dirba konsultantu
vienoje Lietuvos bendrovių.
Iš pradžių komisija balsavo
dėl to, kad būtų išduoti
parašų rinkimo lapai. Trys
komisijos nariai balsavo „už",
trys — „prieš", šeši susilaikė,
todėl sprendimas nebuvo pri
imtas. Komisijos
sprendi
mams priimti reikia nemažiau
kaip septynių balsų.
Toliau balsuojant dėl spren
dimo neišduoti V. Adamkui
parašų rinkimo lapų, „už"
buvo 6 komisijos nariai, 3 —
,.prieš" ir trys susilaikė.
Už tai. kad nebūtų išduoti
lapai balsavęs VRK pirminin-

Artūras Paulauskas
sparčiai renka
rėmėjų parašus

(Remianti* BNS, Reuter, DPA, AP, Interrax, ITAR-TASS, BelaPAN,
RIAirELTA žinių agentūrų pranešimais)

Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin ir Didžiosios Bri
tanijos ministras pirmininkas Tony Blair pirmadienį per susiti
kime Kremliuje apsvarstė daug dvišalių reikalų ir tarptautinių
problemų. „Man buvo įdomu, todėl pokalbis truko du kartus il
giau negu buvo planuota, jis buvo įdomus mums abiems", sakė
B. Jelcin, prasidedant Rusijos ir Didžiosios Britanijos susitiki
mui, kuriame dalyvavo ir abiejų šalių delegacijos. Visais svars
tytais klausimas pasiektas savitarpio supratimas, pažymėjo
Rusijos prezidentas. Jis perdavė T. Blair dalies Didžiosios Bri
tanijos karinių archyvų, kurie per II pasaulinį karą pateko į
Vokietiją, fotokopijas.

kandidatai turi surinkti po
20.000 rinkėjų parašų. Tuo
met jie bus įregistruoti kan
didatais gruodžio 21-ąją įvyk
siančiuose prezidento rinki
muose.
Pirmadienį VRK spręs, ar
išduoti parašų rinkimo lapus
kauniečiui bedarbiui Jurijui
Subotinui.
Savaitgalį Lietuvos Social
demokratų
partija
nutarė
iškelti kandidatu šios partijos
vicepirmininką, Seimo narį
Vytenį Andriukaitį, antra
dienį pareiškimą VRK ketina
pateikti ir Vilniaus universi
teto rektorius Rolandas Pavi
lionis.

Valdui Adamkui
neleista kandidatuoti
prezidento rinkimuose
kas Zenonas Vaigauskas pa
reiškė, kad „balsams pasi
skirsčius po lygiai, lemia pir
mininko balsas".
V. Adamkaus štabo vadovas
Vidmantas Staniulis užpro
testavo tokį sprendimą, nuro
dęs, kad balsai nebuvo pasi
skirstę po lygiai, todėl spren
dimas neturėtų būti laikomas
priimtu. Tada komisija priėmė
protokolinį nutarimą, kad
sprendimas buvo teisėtas. Už
tai balsavo 7 nariai, 1 buvo
„prieš" ir 4 susilaikė.
V. Adamkaus štabo atstovai
pareiškė, kad pirmadienį pra
dės VRK sprendimo apskundimo Vilniaus apygardos teis
mui procedūrą.
Taip pat sekmadienį vakare
VRK nutarė neišduoti parašų
rinkimo lapų kitai buvusiai
JAV lietuvei, antropologijos
profesorei Liucijai Baškaus
kaitei.
Rinkimų štabas apskųs
teismui Vyriausiąją
rinkimų komisiją
Valdo Adamkaus rinkimų
štabas pareiškė, kad užpro
testuos teisme VRK spren
dimą neįregistruoti kandidatu
prezidento rinkimuose pensi
jon išėjusio JAV gamtosaugi
ninko.
Pirmadienį
paskelbtame
štabo pareiškime VRK pirmi
ninkas Zenonas Vaigauskas
kaltinamas
tendencingumu,
procedūriniais pažeidimais ir
politiniu šališkumu.
Komisijos
nuomone, V.
Adamkaus atstovų pateikti
dokumentai, kuriais siekiama
įrodyti, kad jis atitinka sės
lumo trukmės reikalavimą, to
nepatvirtina.

Vilnius, spalio 6 d. (BNS)
— Artūro Paulausko rinkimų
štabas surinko daugiau kaip
30,000 parašų, kad jis būtų
įregistruotas kandidatu į pre
zidentus, tačiau parašų rinki
mo akciją ketina tęsti iki sa
Valdas Adamkus
vaitės pabaigos.
kaltinamas
neryžtingumu
Pirmadienį A. Paulausko
rinkimų štabas pranešė, kad
Česlovas Juršėnas teigia,
tiek rėmėjų pavyko surinkti kad Valdo Adamkaus neryž
per vieną dieną — sekma tingumas pagimdė jam pa
dienį. Kandidato įregistra čiam nenaudingą rezultatą.
vimui pakanka 20,000 parašų.
„Nereikėjo V. Adamkui tiek
Rinkimų štabe sakė, kad trepsėti
prieš
apsispren
parašų rinkimo dar neketina džiant", spaudos konferenci
ma nutraukti, nes greičiausiai joje pareiškė Č. Juršėnas, ko
ne visi surinkti parašai ati mentuodamas VRK spren
tiks reikalavimus. Dėl to pir dimą neduoti V. Adamkui
madienį visuose laikraščiuose lapų rinkėjų parašams rinkti,
gausu raginimų pasirašyti už kad būtų įregistruotas kandi
A. Paulauską.
datu į prezidentus.
Anot LDDP vadovo, Konsti
Jo rėmėjų parašai Vyriau
siajai rinkimų komisijai tik tucija priimta prieš 5 metus,
rinti bus atiduoti trečiadienį, ir lygiai tiek laiko V. Adam
tačiau, norėdami būti tikri dėl kus žinojo, kad prezidentu no
sėkmės, A. Paulausko rėmėjai rintis būti asmuo turi gyventi
akciją tęs iki savaitės pabai Lietuvoje.
gos.
C. Juršėnas nesutinka su
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Rugsėjo 27-28 d. Philadelphijoje, Pennsyrvania, vyko JAV Lietuvių bendruomenes XV Tarybos I sesija.
J. Urbono nuo t r.: Sesijoje dalyvavę Michigan valstijo6 JAV LB XV sesijos nariai — (I eilėje iš kaires) Jani
na Udrienė, Vytas Petrulis, Gražina Kamantienė ir Jonas Urbonas; (II eilėje) Algis Rugienius, Liuda Rugienienė ir Vytautas Kamantas, Pasaulio lietuvių bendruomenes Seime Vilniuje liepos pradžioje išrinktas PLB pir
mininku.

NRTV tarybos problemas spręs
Seimo pirmininkas
Vilnius, spalio 6 d. (BNS)
— Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas nusprendė
nepasirašyti pabaigoje pri
imtų Visuomenės informavi
mo priemonių, Lietuvos nacio
nalinio radijo ir televizijos bei
Darbo sutarties įstatymų pa
taisų.
Tačiau prezidentas negrą
žino jų Seimui iš naujo svar
styti. Tokiu atveju, kaip nu
mato Konstitucijos 71 strai
psnis, pataisas turi pasirašyti
Seimo pirmininkas. Preziden
to atstovo pareiškime nurodo
ma, kad parlamento vadovas
ir „prisiims visą atsakomybę".
Seimo pirmininkas Vytautas
Landsbergis įstatymų patai
sas pasirašė pirmadienio rytą.
Šios pataisos suteikė galimy
bę atsitatydinti Nacionalinio
radijo ir televizijos tarybai,
kartu atleidžiant ir NRTV
generalinį direktorių. Seimo
sprendimas leidžia išspręsti
susidariusią NRTV vadovybės
krizę, kai teismo sprendimu į
NRTV generalinio direkto
riaus vietą buvo grąžintas va
sarį atleistas Vytautas Kvietkauskas, tačiau šios tarybos
paskirtasis generalinis direk
torius Arvydas Ilginis nepasi
traukė iŠ pareigų.
Lietuvos prezidento atstovo
spaudai pareiškime pažymi
ma, kad Seimas sukūrė labai
pavojingą dalyką, „kai įsta
tymai taikomi ne visuomenės
poreikiams tenkinti, o konkre
tiems valdančiosios partijos
sprendimams įgyvendinti".
Atstovas spaudai pareiškė,
kad NRTV taryba, atsisakyda
ma vykdyti teismo sprendimą,
pati sukūrė nenormalią pa
dėtį, kai neleidžiama dirbti
teismo į darbą grąžintam ge
neraliniam direktoriui.
Prezidentas A. Brazauskas
minėtąsias įstatymų pataisas
vertinimu, kad kairiųjų jėgų
atstovų VRK valia V. Adam
kaus
atstovams
nebuvo
išduoti parašų rinkimo lapai.
Pasak jo, už V. Adamkui pa
lankų sprendimą nebalsavo ir
centristų bendraminčių koali
cijoje konservatorių bei krikš
čionių demokratų atstovai ko
misijoje.
„Tai kuo mes čia dėti?", reto
riškai klausė LDDP pirminin
kas.

laiko konservatorių politiniais
sprendimais, darančias žalą
valstybės kūrimui ir demokra
tijos įtvirtinimui, ir negali jų
pasirašyti. Pasak pareiškimo,
Seimo daugumos atstovai „ne
pasirengę išklausyti ir įver
tinti oponentų teisinių argu
mentų".
Tačiau pataisų siūlytojas,
Seimo pirmasis vicepirminin

kas Andrius Kubilius teigia,
kad paties Lietuvos vadovo
sprendimai yra „tikrai politi
niai žaidimai". Jis sakė, kad
pataisos buvo teisėtos ir
„neturi nieko bendra su poli
tinėmis aktualijomis".
„Ko kita buvo galima ti
kėtis?", klausė A. Kubilius,
pastebėjęs, kad rugsėjo mė
nesį prezidento patarėju buvo
paskirtas šio Seimo paleistos
buvusios NRTV tarybos pirmi
ninkas Gediminas Ilgūnas.

Audriaus Butkevičiaus Centras
gali būti susijęs su KGB
Vilnius, spalio 3 d. (BNS)
— Generalinė prokuratūra ne
atmeta galimybes, kad nelie
čiamybės netekusio Seimo na
rio Audriaus Butkevičiaus va
dovaujamas „Strateginių tyri
mų centras" yra susijęs su bu
vusiu KGB padaliniu sovietų
Lietuvoje.
Tokią prielaidą prokuratūra
padarė, nustačiusi, kad A.
Butkevičius „palaiko ryšius
su buvusiais tuometinio LTSR
VSK operatyviniais darbuoto
jais", o vienas jų dirba „Stra
teginių tyrimų centre". Iš viso

Vyriausybės
veiksmus nagrinės
Konstitucinis
Teismas
Vilnius, spalio 6 d. (BNS)
— LDDP frakcija Seime surin
ko 31 parlamentaro parašus
krieptis į Konstitucinį Teismą
ištirti, ar pagrindiniam Lietu
vos įstatymui neprieštarauja
vyriausybės nutarimas „Dėl
žemės grąžinimo'.
Tokį nutarimą vyriausybė
priėmė liepos 30 d. ir pavedė
apskričių viršininkams pažen
klinti žemę tiems, kas pagei
dauja susigrąžinti ją natūra
(ne pinigais), bei užtikrinti,
kad žemės ūkio įmonės ne
dirbtų rudens žemės darbų
tuose plotuose, kuriuose pi
liečiai pageidaus šį rudenį su
sigrąžinti natūra, be šių pilie
čių sutikimo.
Spaudos konferencijoje pir
madienį LDDP vadovas Čes
lovas Juršėnas pažymėjo, kad
Seimo priimtas piliečių nuosa
vybės teisių atkūrimo įstaty
mas tokių įgaliojimų nesutei
kia nei vyriausybei, nei apsk
ričių viršininkams.

prokuratūra pamini aštuonis
buvusius KGB pareigūnus.
Apie tai pranešama Gene
ralinės prokuratūros atsaky
me Seimo kancleriui Jurgiui
Razmai į jo paklausimą apie
A. Butkevičiaus bylos tyrimo
eigą. Atsakyme, be kita ko,
sakoma, kad „byloje nėra ži
nių apie tai, jog Lietuvos Res
publikos Seimo nariai (prof. V.
Landsbergis) būtų galimuose
ryšiuose su KGB".
A. Butkevičiui yra iškelta
baudžiamoji byla už bandymą
sukčiauti stambiu mastu po
to, kai rugpjūčio 12 d. jis buvo
sulaikytas Vilniuje su 15,000
dolerių, gautų iš bendrovės
„Dega" vadovo Klemenso Kiršos. Prokuratūros teigimu, pi
nigus parlamentaras paėmė
už pažadėtą tarpininkavimą
nutraukiant bylą „Degai" dėl
finansinių atsiskaitymų su
JAV bendrove „Mobil".
Tuoj po sulaikymo A. But
kevičius apkaltino V. Lands
bergį neva surengus provoka
ciją.
A. Butkevičius kaltę neigia,
bet Seimas atėmė iš jo parla
mentaro neliečiamumą, kad
prokuratūra galėtų atlikti ty
rimą.

Vašingtonas. Buvęs JAV prezidentas Lyndon Johnson ma
ne, kad Kubos vadovas Fidel Castro turėjo įtakos prezidento
Johno F. Kennedy nužudymui 1963 metais, tačiau bijojo, kad
atkirtis Kubai gali sukelti branduolinį karą. Tai raš ima nau
joje knygoje „Johnson įrašai Baltuosiuose Rūmuose, 19631964", kurios autorius yra istorikas Michael R. Beschloss. At
virai apkaltinus F. Castro, kiltų reikalavimai užpulti Kubą
arba Sovietų Sąjungą, kurie galėtų „įtraukti mus į karą, kuria
me per valandą gali žūti 40 mln. amerikiečių", sakė L. Johnson
viename įrašų. Pasak knygos, 1964 metais jis taip pat sakė se
natoriui Richard Russel netikįs J. Kennedy nužudymą tyrusios
Warren komisijos išvada, kad tai padarė vienišas nusikaltėlis.
Minskas. Baltarusija pasisako prieš NATO karinės struk
tūros plėtimą ir yra už tai, kad Šiaurės Atlanto sąjunga taptų
„visuotine taiką ir pastovumą užtikrinančia organizacija", šeš
tadienį Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijoje New
Yorke pareiškė Baltarusijos užsienio reikalų ministras Ivan
Antonovič. Baltarusijos užsienio politikos žinybos spaudos tar
nybos pranešimu, savo kalboje I. Antonovič pabrėžė, kad , jeigu
prie Baltarusijos vakarinių sienų bus ne draugiška suvereni
Lenkijos valstybė, o karinė organizacija, Minskui teks iš naujo
apsvarstyti savo nuostatas, kaip užtikrinti savo saugumą". Pa
sak ministro, dabar Baltarusija daug reikšmės teikia Šiaurės
Atlanto bendradarbiavimo tarybos pertvarkymui į Europos ir
Atlanto bendradarbiavimo tarybą, taip pat pagrindinių karinių
tikslų pakeitimui paties NATO bloko viduje.
Berlynas-Vilnius. Baltijos valstybės galės įstoti į NATO,
kai Rusija taps labiau klestinčia, sekmadienį pareiškė galimas
kandidatas į Rusijos prezidentus Aleksandr Lebed. Pasak jo,
„Rusija turi jausti, kad ji kyla ekonomiškai bei kitose srityse,
kad jos žmonės gali pasikliauti kuo nors konstruktyviu. Kai šis
procesas tikrai prasidės, bet kas galės būti priimtas į NATO",
sakė A. Lebed ir nurodė, kad „Rusijos išdidumas" neturi būti
įžeistas.

Zagrebas. Vienas svarbiausiųjų įtariamųjų įvykdžius nusi
kaltimus Bosnijos kare, kroatas Dario Kordič sutiko stoti prieš
Tarptautinį Hagos Tribunolą, sekmadienį pranešė Kroatijos
Gynybos ministras Gojko Susak. D. Kordič prisijungė prie kitų
devynių Bosnijos kroatų, kurie per advokatą paskelbė apie
savo ketinimus pirmadienį vykti į Olandiją. Kroatai bus kalti
nami 1993 metų karo nusikaltimais prieš vidurio Bosnijos gy
ventojus musulmonus. Devyni karo nusikaltimais įtariami kro
atai iškėlė sąlygą, kad Jungtinių Tautų karo nusikaltimų bu
vusioje Jugoslavijoje tribunolas užtikrins trumpą ir teisingą
teisminį procesą. Tačiau derybos dėl pasidavimo buvo nutrauk
tos, kai vieną teismo salę teturintis tribunolas nesutiko duoti
tvirtų pažadų. Vašingtonas pranešė, kad kaltinamiesiems sa
vanoriškai pasidavus, tribunolas per 3-5 mėnesius pradės teis
mo procesą, o JAV stengsis jį pagreitinti.
Dubai. Persijos įlankos arabų valstybės pradėjo bendras
dviejų savaičių jūrų pratybas, sekmadienį pranešė Persijos
įlankos karinių šaltinių pareigūnas. „Persijos įlankos valstybių
Bendradarbiavimo tarybos (GCC) valstybes pratybomis siekia
pagerinti savo gynybines galimybes", sakė jis. Pratybos „So
lidarumas" prie Bahrain krantų prasidėjo šeštadienį ir tęsis iki
spalio vidurio. Pareigūnas tiksliai nepranešė, kokių valstybių
kariuomenes dalyvaus manevruose, ir plačiau apie karinius
apmokymus nepasakojo.
Londonas. Dingo Didžiosios Britanijos branduolinių ginklų
sistemai skirtos sudedamosios dalys, ir gynybos pareigūnai
sekmadienį sakė nežinantys, kur jos pateko. Dingusių dalių
buvo ieškoma ketveris metus, tačiau nepavyko sužinoti, ar jos
atiteko į nusikaltėlių ar teroristų rankas. ..Trident" sistemai
per metus užsakoma 70,000 siuntų. „Dingusios dalys sudaro
mažiau nei 0.1 procento visų siuntų", sakė Gynybos ministeri
jos pareigūnas, pridėdamas, kad nuo tyrimo pradžios buvo su
griežtinta įrengimų užsakymo tvarka. Dingusiose dalyse bran
duolinių medžiagų nebuvo. Jas išsiuntė gamintojai iš Jung
tinių Valstijų, o siunta dingo pasiekusi ..Trident" bazę Škotijo
* Vilniaus miesto apy je.
linkės prokuratūra nutraukė
buvusio finansų ministro Ro kuratūra buvo apkaltinusi
KALENDORIUS
lando Matiliausko baudžia svetimo turto pasisavinimu
Spalio 7 d.: Švč. M. Marija
mąją bylą. Buvusiam jauniau arba iššvaistymu dideliu mas
Rožančiaus
'.švenčiama nuo
siam
premjero
Gedimino tu, sukčiavimu dideliu mastu
1572
m.
i:
Morkus.
Renatas,
Vagnoriaus vadovaujamos vy bei operacijų su užsienio va
Eivene.
Gunda.
1882
m. gimė
riausybės
ministrui
bau liuta taisyklių pažeidimu.
džiamoji byla buvo iškelta po Tačiau „mums neužteko įro rašytojas Vincas Krevė-Micketo. kai „Lietuvos rytas" dymų, kad galėtume paneigti vičius. 1920 m. Suvalkuose su
praėjusių metų pabaigoje at jo gynybines versijas", sake daryta Lietuvos ir Lenkijos
skleidė 28 metų R. Mo'i'.- ,s- „Lietuvos rytui" (09.29) Vil sutartis.
ko ankstesnę veiklą imant niaus miesto apylinkės vy
Spalio 8 d.: Marcelis. Be
lengvatinius kreditus iš Kre riausiąsias prokuroras Virgi nediktas. Sergijus. Alminas,
dito banko. Eksministrą pro- nijus Sabutis. (Eltai
Daugas.
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DAR VIENAS ŠIRDIES LIGŲ
SUKĖLĖJAS
DANIELIUS DEGĖSYS, M.D.
Mc Cully, jaunas gydytojas, veiksnys ir insultų, ir kraujo
patologas, Massachussetts Ge krešulių kojose susidarymui
neral Hospital darydamas bei visų kūno arterijų sutriki
dviejų mėnesių amžiaus vaiko mams išsivystyti.
Nepaisant, kad su homocys
skrodimą 1968 metais, pas
tebėjo, kad "-kūdikio arterijos tinu buvo daryta daug tyrimų,
buvo kietos ir ateriosklero- bet tiksliai nustatyti, koks ho
tinės, lygiai tokios, kaip būna mocystino kiekis yra pavojin
pas seno amžiaus žmones. Be gas žmogaus organizmui, dar
to, jo širdies arterijos buvo nepavyko, nors daugelis ty
užkimštos homocystinu. Ho- rinėtojų mano, kad 15 mikromocystinas yra amino rūgštis. molių kraujo litre yra aukš
Dėl šio skrodimo dr. Mc Cully čiausia normali riba. Tokiems
pradėjo skelbti teoriją, kad ho- tyrimams problemą sudaro ir
mocystinas yra širdies smūgių tas, kad 30% žmonių turi
sukėlėjas. Jis tą savo teoriją, aukštą homocystino kiekį, bet
kur tik galėjo, atkakliai skel jų vitaminų B kiekis būna
bė. Vyresniems kolegoms jo te normalus. Nustatyti, kaip ho
orija atrodė dirbtinė ir ne mocystinas prisideda prie
natūrali. Norėdami jį nutildy širdies atakų susidarymo, dar
ti, jie atleido iš pareigų. Pra nepavyko, nors yra manoma,
ėjus 14 metų, Physicians kad jis pakenkia širdies arte
Health Study tyrinėtojai pano rijų vidaus sienelės endotelį ir
ro tą teoriją patikrinti. Jie pa dėl to susidaro arterijų kre
lygino 300 gydytojų, sergančių šuliai. Šiuo metu yra galvoja
širdies ligom su kitais sveikais ma daryti bandymus ir nusta
ir rado, kad širdies smūgiais tyti, ar imant B vitaminus ga
sergančių kraujuje buvo maž lima apsaugoti žmogų nuo
daug 4 kartus daugiau homo- širdies atakų ir nuo krešulių
cystino negu sveikų gydytojų susidarymo kojų arterijose.
kraujyje. Taigi, jų stebėjimai Tokie platesnio masto tyrimai
patvirtino, kad homocystinas bus pradėti ateinančių trejų
tikrai prisideda prie širdies metų eigoje.
Turint galvoje tų tyrimų
atakų susidarymo ir kad jis
duomenis,'norisi
patarti, kad
yra toks pat veiksnys širdies
atakom sukelti kaip choleste tie žmonės, kurių šeimose yra
buvę daug širdies atakom ser
rolis arba rūkymas.
Kita ilgalaikė homocystino gančių, arba tie, kurie, turė
studija, pravesta Framingham dami normalų cholesterolį, iš
klinikoje 1993 metais, parodė, gyvena Širdies atakas, turėtų
kad homocystino kiekis krau pasitikrinti homocystino kiekį.
jyje didėja, mažėjant vitaminų Sis tyrimas yra daugelio drauBe, B12 ir folinės rūgšties kie dos bendrovių apmokamas.
kiams. Šie trys vitaminai pri Tie, kurių tyrimas rodo, kad jo
sideda prie homocystino skal homocystino kiekis yra aukš
dymo ir mažina jo- kiekį tas, turi imti papildomai vita
kraujyje. Nesant organizme minus Bs, B12 ir folinę rūgštį
bent vienam šių vitaminų, ho bei antioksident vitaminą C.
mocystino kiekis didėja. Pa
Ateinančiais metais, 1998
gal Framingham
studiją, m. sausio mėnesį JAV val
širdies atakų skaičius gali džios įstakymu folinės rūgš
būti sumažintas,
valgant ties kiekis miltuose ir javaimaistą, turintį pakankamai niuose bus padidintas 4 kar
vitaminų B. Vienam iš penkių, tus. Tas bus daroma ne vien
senesnio amžiaus žmonių ho tik dėl širdies atakų maži
mocystino kiekis būna pakan nimo, bet ir dėl to, kad folinė
kamai aukštas ir gali sukelti rūgštis mažina vaikams įgim
tus defektus. Šiuo metu nėš
širdies ataką.
Paskutinių penkerių metų čioms moterims yra pataria
tėkmėje daugelis studijų, da ma kasdien imti 400 mikrorytų su tūkstančiais jaunų ir gramų folinės rūgšties, 2 mi
senesnių vyrų bei moterų, pa ligramus B6 ir 6 mikrogramus
rodė, kad homocystinas yra B12. Tokie šių vitaminų kie
veiksnys, ne vien tik širdies kiai palaiko homocystiną nor
atakom sukelti, bet jis yra mos ribose.

PARALYŽIUS — TREČIOJI
GILTINĖ
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Smegeninis paralyžius — įvyksta, dalis smegenų, ne
^trokas" yra po Širdies atakos gaudama jai reikalingo krau
ir vėžio trečioji, daugiau negu jo, pradeda sunykti.
954,000 amerikiečių kasmet į
Dažniausia smegeninio pa
kapus nuvaranti, taigi nema ralyžiaus priežastis yra sme
žai ir lietuvių numarinanti, genų arterijos priskretimas
giltinė. Nors ta paralyžiaus cholesteroliu. Tas medicinoje
giltinė daugiausia sukinėjasi vadinama „celebral thromboapie pensininkus, bet ir vidu sis". Tai kraujo krešulio susi
tiniokams ji yra trečioji mir darymas smegenų arterijoje,
tingumo priežastis.
kai ją sklerozė priskretina.
Dabar jau kiek sumažėjo Tas įvyksta dėl riebalinių
paralyžiaus sukeltos mirtys, skretulių
prisirinkimo vi
nes tokie yra geriau gydomi ir dinėje arterijos sienelėje.
sėkmingiau
sukontroliuoja
Toks paralyžius — tas „stromas padidintas kraujospūdis, kas" yra dažniausiai, lietu
na, ir patys žmonės ėmė ener viams pasitaikanti, paraly
gingiau šalinti sklerozę, prisi žiaus rūšis. Mat mes, per
laikydami vegetariško maisto,
barzdą taukus varvindami,
daugiau judėdami, besidar
tais lašiniais, kumpiais, spir
buodami.
Paralyžius yra smegenų ata gais, dešromis ir tryniais jau
ka. Tai viena iš kraujagyslių nystėje besigardžiuodami, su
ligų. Ji apima arterijas, kai jo laukiame ne tik pensininko
mis liaujasi smegenims deguo dienų, bet ne retas ir paraly
nies ir maisto medžiagų pris žiaus.
tatymas. Paralyžius ištinka
Todėl pats laikas mums ne
tada, kai viena tų smegenyse tik nugaras atsukti tiems ska
arterijų arba plyšta, ar užsi niems lietuviškiems valgiams,
kemša cholesteroliu. Kai tas bet ir, vegetariškai mintant.

DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
metams
H metų 3 mėn.
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$40.00
Tik iettadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$35.00
Utaakant i Lietuvą:
(Air cargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant i užsienį
oro paltu
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00
Priėmę Pirmąją Komuniją Žygaičių parapijos vaikučiai. Viršuje (viduryje) klebonas kun. Alionidaa B u d r i u s .

daug prisidėjo prie Caritas
Federacijos kūrimo. Pranešėja
pasidžiaugė, kad beveik visos
Lietuvos moterų vienuolijos
jau atnaujino savo konstituci
jas pagal Vatikano H Susirin
kimo dvasią, užmezgė ryšius
su savo atšakomis užsienyje.
Prelegentė pažymėjo, kad Lie
tuvoje įsikūrė ir naujų kon
gregacijų: tai asumpcionistės,
Rugpjūčio 9 dieną Kaune mas pagal Vatikano II Susi Artimo meilės misionierės,
įvyko pirmasis Lietuvos vie rinkimo nurodymus bei atsi Betliejaus seserys, pranciš
nuolijų istorijoje visuotinis liepimas į Vatikano II Susirin konės misionierės, Aušros
moterų vienuolių, suvažiavi kimo
raginimą
vienuolių Vartų Marijos, šv. Teresėlės
mas. Renginio iniciatorė — bendruomenėms įžvelgti stei seserys ir kitos. Ses. A. Dal
Lietuvos Moterų vienuolijų vy gėjo charizmą ir ją pritaikyti gėdaitė pastebėjo, kad kon
resniųjų konferencija. Suva nūdienos poreikiams. Kita ar templiatyvusis gyvenimo bū
žiavimas prasidėjo Kauno ar kivyskupo akcentuota proble das atgauna savo pozicijas.
kikatedroje bazilikoje, kur šv. ma — bendras narių formavi Viena iš didžiausių pastarųjų
Mišias koncelebravo Vilniaus mas. Arkivyskupas A. J. Bač metų problemų sesuo pavadi
arkivyskupas Audrys Juozas kis ypač pabrėžė įvairių kon no sunkumus pradėti bend
Bačkis, Kauno arkivyskupas gregacijų vienybės svarbą, pri ruomeninį gyvenimą. Kaip
Sigitas Tamkevičius ir beveik minė apaštališkojo paragini pozityvius faktus pranešėja
visi Lietuvos vyskupai. Arki mo Vita conscrata nuorodas minėjo seserų žinių alkį, ben
vyskupas S. Tamkevičius, dėl vienuolinių bendruomenių drus seserų ugdymo kursus,
sveikindamas
susirinkusias narių ugdymo bei bendruo seminarus, rekolekcijas, ado
seseris, pasidžiaugė, jog Lie meninio gyvenimo svarbos. racijas, noviciatų įsteigimą
tuvos Bažnyčios istorijoje pir Anot arkivyskupo, įžadai yra kaip reikalauja kanonai. Ji
mą kartą į suvažiavimą susi
iššūkis šių dienų pasauliui, o taip pat pateikė šiek tiek sta
renka seserys iš visų kongre
vienuolė — Bažnyčios gailes tistinių duomenų apie dabarti
gacijų. „Tai šiandieninės Baž
tingoji širdis ir ranka. Baigda nę Lietuvos vienuolių padėtį.
nyčios dvasia; ne užsidaryti,
1997 metų kovo mėnesio duo
ne apsitverti mūro sienomis, mas arkivyskupas linkėjo
menimis, Lietuvoje buvo 1,032
seserims
būti
dvasios
motino
ne izoliuotis nuo pasaulio, bet
seserys, iš jų 849 amžinųjų ir
drauge spręsti iškylančius už mis, ne tik melstis, bet ir
89 laikinųjų įžadų seserys, 50
padėti
žmonėms
suprasti,
ko
davinius", — tvirtino arkivys
novicijų 44 postulantės. Sese
kiu
keliu
veda
juos
Šventoji
kupas. Tardamas sveikinimo
rys iki 30 metų amžiaus su
Dvasia.
žodį Kauno arkivyskupas cita
darė 14 procentų visų seserų,
Lietuvos
Moterų
vienuolijų
vo vienuoliams skirtus Šven
nuo 30 iki 50 metų amžiaus —
vyresniųjų
konferencijos
pir
tojo Tėvo žodžius: *Jūs turite
17 procentų, nuo 50 iki 70
mininkė
ses.
Albina
Pajars
ne tik prisiminti ir papasakoti
metų
amžiaus ir vyresnės —
kaitė
apžvelgė
Lietuvos
seserų
garbingą istoriją, bet ir priva
68
procentus.
gyvenimą
okupacijos
metais.
lote kurti didžiąją istoriją!
Vyskupas Jonas
Boruta
Žvelkite į ateitį, kur Šventoji Pasak jos, 1930 metais Lietu
Dvasia jus kreipia, kad per jus voje veikė 7 viešosios ir 3 ne apžvelgė apaštališkąjį para
viešosios vienuolijos. 1940 ginimą Vita Consecrata. Šio
padarytų didžių dalykų".
metais jų veikla buvo sustab dokumento žodžiais vyskupas
Pats suvažiavimas vyko Vy dyta. Tačiau galutinai vienuo kvietė seseris grįžti prie kristauto Didžiojo universiteto sa lynų veikla specialiu sovie tologinių bei tyrinitarinių
lėje. Jame dalyvavo maždaug tinės valdžios įsaku nutrauk pašvęstojo gyvenimo ištakų,
700 įvairių moterų vienuolijų ta, o turtas konfiskuotas tik priminė, kad pašvęstojo gyve
atstovių. Prieš pradedant ren 1948 metais. Iki 1953-1954 nimo esmė yra tarnavimas vi
ginį buvo perskaityta Šventojo metų seserys vienuolės ypač sai Bažnyčiai ir kartu su
Tėvo sveikinimo telegrama. kentėjo nuo represijų — kali Bažnyčia — dėl visos žmonijos
Suvažiavimą pradėjo Lietuvos nimų, trėmimų. Nepaisant to, išganymo. Pranešėjas pabrėžė
Vyskupų konferencijos pirmi 1947 metais pradėjo veikti sunkumus ir iššūkius, ky
ninkas arkivyskupas A. J. nauja Eucharistinio Jėzaus lančius vienuolijoms visame
Bačkis, kuris apžvelgė pagrin kongregacija, o vėliau ir kitos pasaulyje, pavyzdžiui, pašau
dines vienuolijų problemas ir vienuolijos. Nuo 1956 metų kimų stoką. Vyskupas taip pat
rūpesčius. Arkivyskupas ak prasidėjo rafinuotos KGB ata akcentavo būtinybę įsitraukti
centavo Šventojo tėvo kvie
kos prieš vienuolijas, sakė ses. į naujas meilės tarnybos sri
timą atsinaujinti. Vienas iš at
A.Pajarskaitė. Anot jos, KGB tis, priminė, kaip svarbu, kad
sinaujinimo būdų, pasak arki
siekė suskaldyti vienuolių kiekviena vienuolija sutelktų
vyskupo A. J. Bačkio, yra vie
dėmesį į tam tikrą apašta
nuolijų konstitucijų atnaujini- bendruomenes. Pranešėja pa
teikė ir statistinių duomenų lavimo sritį, kad* toji sritis
apie seserų veiklą pogrindžio taptų ne pavienių seserų
pratinti savo vaikus ir anū sąlygomis. Pavyzdžiui, nuo rūpesčiu, bet visos kongregaci
kus, taip elgiantis, išvengti tos 1956 metų seserys vienuolės jos maldų ir darbo objektu.
trečios giltinės — to smegeni rašomosiomis mašinėlėmis iš Vyskupas J. Boruta citavo
raginimą
nio paralyžiaus, taip dabar spausdino maždaug 2,100 Vita Consecrata
evangelizuoti
kultūrą.
Pasak
skirtingų
pavadinimų
knygų.
dažnai mūsų pensininkus ap
Ses. A. Pajarskaitė ypač ak vyskupo, vienuolėms turi rū
lankančio.
Paralyžius ne tik tolinasi centavo vertingą kančios pa pėti ir visuomenės informavi
nuo vaisiais-daržovėmis mity tirtį ir ragino ją vertinti bei mo priemonių, beje, ne tik ka
talikiškų, sritis. Baigdamas
bos, bet ir nuo nerūkymo — lengvai jos neatsisakyti.
Seserų padėtį per pastaruo pranešėjas paminėjo ir bū
nuo lietuviško darbštumo —
spartaus vaikščiojimo ir krau sius septynerius metus ap tinybę skleisti ekumeninę dva
jospūdžio sunormavimo. Taigi, žvelgė Moterų vienuolijų vy sią.
Bene dėmesingiausiai sese
valdytais keturiais svarbiau resniųjų konferencijos pirmi
rys
klausėsi ses. Ignės Marisiais ginklais — ta vegeta ninkės pavaduotoja ses. Aldo
jošiūtės
pranešimo „Lietuvos
riška mityba, tuo nerūkymu, na Dalgėdaitė. Pasak jos, nuo
seserys
visuotinės
Bažnyčios
tuo kraujospūdžio sunormavi- 1989 metų Lietuvoje seserys
tarnyboje",
kurį
ji
pradėjo
mu ir tuo mūsiškių darbš vienuolės daugiausia dirba ka
žodžiais
„atėjo
laiko
pilnatvė",
tumu tolinti nuo lietuviškų techetinį bei kantatyvinį dar
tiek vaiko, tiek suaugusio bą. Daugelis jų pirmosios ėmė tarp kitų uždavinių laikas
smegenų tą mirtiną paralyžių dėstyti tikybą mokyklose, išeiti iš pogrindžio ir, ėmus
rengti tikybos vadovėlius, viešai vienuoliškai gyventi, at— aštroką". Sėkmės.

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE

PIRMASIS VISUOTINIS
LIETUVOS MOTERŲ
VIENUOLIŲ SUVAŽIAVIMAS

Vyriausia redaktorė - Danute Bindokienė
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• Administracija dirba kasdien nuo 8 JO iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
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• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
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• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

likti sąžinės sąskaitą. Ses.
Igne dėmesingai ir kritiškai
apžvelgė seserų atsakymus į
anksčiau išdalytos anketos
klausimus. Pasak pranešėjos,
Lietuvoje seserys dar veikia
mos baimės, kurią, anot jos,
būtina įžvelgti ir melstis, kad
Viešpats ją išsklaidytų. Prele
gentė* taip pat atkreipė dėmesį
į atsakomybės už visumą sty
gių, pabrėžė būtinybę atpažin
ti vienuolijos charizmą, kam
reikia įkvėpto vadovavimo. Ji
teigė, jog atsakymai į anketų
klausimus parodė, kad vienuo
lijos charizmos samprata daž
nai tapatinama su vienuolijos
veikla. Ses. Igne kvietė seseris
nebijoti remtis gera visuotinės
Bažnyčios patirtimi.
Suvažiavimo pabaigoje buvo
pateikti Moterų vienuolijų vy
resniųjų konferencijos pareng
ti nutarimų metmenys, ku
riuos nutarta dar sykį ap
svarstyti Moterų vienuolijų
vyresniųjų konferencijoje.
„Bažnyčios žinios",
1997, Nr. 15
KURIAMAS DVASINĖS
PARAMOS JAUNIMUI
FONDAS
Šiaulių miesto savivaldybėje
netrukus bus įregistruotas
Dvasinės paramos jaunimui
fondas, kuris kuriamas pagal
PHARE programos žmogiš
kųjų resursų ugdymo pro
jektą. Idėja įkurti šį fondą kilo
prieš dvejus metus, kai analo
giška
organizacija
buvo
įsteigta Klaipėdoje. Į 7 žmonių
iniciatyvinę grupę, tarp kurių
yra dėstytojų,
policininkų,
mokytojų, įeina ir Šiaulių ka
talikiškosios pradinės mokyk
los direktorė ses. Pranė Mali
nauskaitė, kuri iš esmės buvo
šios idėjos pradininkė. Fondo
misija — skatinti jaunimo
savitarpio
pagalbą, konk
rečiau — padėti jauniems
žmonėms spręsti savo ir ben
draamžių socialines, emocines
ir dvasines problemas. Fondo
veikla orientuota į asocialių
šeimų vaikus ir jaunuolius,
kurie dažnai yra neužimti, ne
prižiūrimi, benamiai. Šiaulių
apskrities švietimo departa
mento duomenimis, šiuo metu
apskrityje mokosi 58.5 tūks
tančiai moksleivių, iš kurių 5
tūkstančiai nepasižymi moky
mosi motyvacija, x> 23.5
tūkstančio reikia materialinės
paramos. Tad jie vienaip ar ki
taip tampa visuomenės nus
tumti į šalį. Fondo kūrėjai ke
tina bendradarbiauti su gy
dytojais ir psichologais iš
Šiaulių Jaunimo psichologinės
pagalbos centro.
Pasak vienos iš fondo inicia
torių Editos Gulbinienės, su
kurta keletas organizacijos
veiklos programų. Viena iš jų
skirta rengti savanoriams, ku-

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

DR. JOVITA KERBUS
DANTŲ GYDYTOJA
9625 S.79«h Av*., Hfctory Hite, IL
TeL (706) 596-8101
Valandos pagal susitarimą

ARASZUOBA.M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
NaperviOe. IL 60S63

TeL (630)527-0090
3825 Highland Ave..
Tower 1 , Suite 3C
Downers Grove. fL 60515

TeL (630)436-0120
DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
166 E. Supertor, Suite 402
Valandos pagal susitarimą

TeL 312-337-1286.
LINAS S1DRYS, M.D.
Akių ligos / Chirugija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415

TeL 706-636-6622
4149 W. 63rd. St.

TeL 773-736-7709
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4647 W. 103 St, Oak Unvn, IL
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai
Susitarimui (kabėti angliškai)

Tet708422-8260
DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.,Hickory HiHs, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.

TeL (708)5984056
Valandos pagal susitarimą

DR. A.B. ėLĖVEČkAŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
3900 W.95 S t TeL 706422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v„ antr.12:30-3v.p.p.
treč uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
penktad. ir sestad. 9 v.r. -12 v.p.p.
EDMUNDAS VIZNAS, M.O..S.C.
Specialybė - Vidaus Rcjų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)

TeL 773-586-7756
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.. Ekjin, IL 60120

TeL (708)742-0255
Valandos pagal susitarimą

rie dirbs su jaunimu. Savo
veiklą organizacija grindžia
krikščioniškosios moralės prin
cipais, pirmiausia meile. Lig
šiol vienas iš didžiausių fondo
rėmėjų ir palaikytojų buvo
Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis, bendradarbiauti kvie
tęs Ateitininkų federacijos ta
rybos narį dr. Arvydą Žygą.
BŽ, 1997, Nr. 15

TĖVYNĖS SĄJUNGOS — LIETUVOS
KONSERVATORIŲ KREIPIMASIS Į
LIETUVOS ŽMONES
Priešiško Lietuvos ne
priklausomybei sovietinio
KGB karininkų pareiški
mai, neparemti jokiais do
kumentais ar tikrais fak
tais, gali būti vertinami tik
kaip Vytauto Landsbergio,
daugiausia prisidėjusio prie
Nepriklausomybės atstaty
mo, sąmoningas šmeižtas,
o ne liudijimas dėl tariamo
bendradarbiavimo su so
vietinėmis specialiosiomis
tarnybomis.

Istorinė Kražių bažnyčia, kurioje šiemet numatoma paminėti 100 metų Kražių skerdynių sukaktis.

LIETUVA NETURĖJO
SS DALINIŲ

jos ir Estijos tautose naujokų
šaukime bendrai kovai prieš
bolševizmą, tos paramos jie
(lietuviai) nesuteikė.
Pabaigoje pranešu, kad
Reichsfuerer SS, atsižvelg
damas į dabartines aplin
kybes (Umstaende), atsisa
ko nuo lietuviško SS legio
no įsteigimo! (Mano pa
braukta — K.B.)
Tenka spėti, kad vokiečiai
tikėjosi lietuvių tautos pasi
priešinimo, tad jau 1943 m.
kovo 9 d. H. Lohse (po karo so
vietų nuteistas ir pakartas)
Rygoje reziduojančiam SS va
dui Jeckelnui atsiuntė tokią
telegramą: siunčiu jums rei
kalingas policines priemones,
suėmimui visų tų, kurie atsi
sakė nuo naujokų šaukimo.
Tos priemonės vykdomos tik
su viena sąlyga, turint pakan
kamai vokiškos policijos jėgų
ir gal panaudojant Vermachtą.
Šiuo reikalu prašom susisiekti
su Lietuvos gen. komisaru,
koordinuojant juos kartu su
svarbiais politiniais reikalais.
Gen. komisaras tuo reikalu
šios savaites penktadienį at
vyks į Rygą".
1944 m. kovo 4 d. Rygoje
įvyko labai svarbus pasitari
mas, numatant darbams į Vo
kietiją išsiųsti 100,000 lietu
vių, 50 tūkst. savanorių šiau
riniame fronte, 70,000 kovai
su banditų Lietuvoje (viskas
patenkinta
Reichskomisaro)
20,000 vyrų karo aviacijai,
70,000 jaunuolių (15-18 metų)
Reicho priešlėktuvinei tarny
bai bei 18,000 lietuviškam le
gionui.
1943 m. spalio 11 d. iš Berly
no SS Obergruppenfuerrer
Berg Lietuvos komisarui at
siuntė tokį raštą: „Mielas Ka
mera de von Renteln (...) aš su
tikau, kad ginklai būtų išduoti
1) vokiečių repatriantams, 2)
patikimiems lietuviams ir

KAZYS BARONAS
Mūsų korespondentas Europoje
Rugsėjo 3 d. Miuncheno li savanorių surinkimo punktas.
beralinis dienraštis „Sued- Vėliau Himmleris nutarė su
deutsche Zeitung" atspausdi daryti tautinius dalinius: dvi
latvių divizijas, vieną Estijos,
no straipsnį, pavadintą „Da>po dvi — ukrainiečių, kroatų,
nai kovojo SS daliniuose". Tik
vengrų, vieną Bosnijos, Pran
po trijų savaičių, rugsėjo 21 d.,
cūzijos (Charlemagne), Alba
į šį straipsnį atviru laišku re nijos (Skatenberg) ir t.t. Be to,
dakcijai atsiliepė prof. dr. Pra įtraukta beveik 1 mln. raudo
nas Seidler, pavadindamas jį narmiečių kaip rytų legionie
„Užsieniečiai savanoriai SS rių, kiti vėl įjungti prie fronto
daliniuose". Vokietis laiške linijų kovai su partizanais.
rašė, kad ne vien tik danai Jaltos susitarimu, visi iš So
buvo įsijungę į SS dalinius. vietų Sąjungos kilę nacių ben
Ginkluotosios SS pajėgos, ku dradarbiai buvo perduoti į
rios save mielai vadindavo 4- raudonosios armijos rankas,
tąja Vermachto dalimi, šalia atsiradus jiems anglų ar
pėstininkijos. karo aviacijos ir amerikiečių belaisvių stovyk
karo laivyno, Antrojo pasauli lose. Tragedija prie Drau, kai
nio karo metu sudarė 930,000 anglai perdavė kazokus sovie
vyrų. Kiekvienas trečias buvęs tams, plačiai įėjo į karinę lite
užsienietis ir tai daugiausia ratūrą.
savanoriai.
Kaip matome, profesorius
1945 m. iš 38 divizijų, 19
nemini lietuviškų SS dalinių.
pėstininkų divizijų sudarė ne
Jų ir nebuvo, nors vienos tau
priklausantieji aukštai gerbia
tos atstovai, užmeta mums
mai vokiškai giminei (rasei).
bendradarbiavimą su naciais.
Telkimas savanorių į SS da
Kodėl Lietuva nesudarė SS
linius prasidėjo 1940 m., oku
dalinių, koks buvo lietuvių
pavus germi iškus kraštus —
„bendradarbiavimas" su na
Daniją, No egiją, Olandiją. ciais — duosiu tam pamatuo
Pradėjus karą su Sov. Są tas pažymas, gautas iš dr. Br.
junga, vokiški atsišaukimai Nemicko (susipažinome lėktu
gelbėti nuo bolševizmo gim ve į Vilnių), kadangi jis dirbo
tuosius kraštus, rado platų at „National Archive" Vašing
garsį. Iki karo pabaigos vo tone.
kišką uniformą nešiojo 25.000
Prisiųstame Heinricho Loh
olandų, 7,000 norvegų, 5.000 ses (Vokietijos komisaras Bal
danų, 7,000 flamų, apie tijos kraštams; rašte 1943 m.
10,000 prancūzų, 8.000 belgų. kovo mėn. 12 d. Lietuvos gen.
Įsibrovus vokiškiems dali komisarui dr. von Renteln
niams į Sov. Sąjunga ir prieš rašoma: „Mano pavestoje nau
metus okupuotus
Baltijos jokų šaukimo akcijoje, gene
kraštus, tūkstančiai latvių ir ralinėje Lietuvos apygardoje,
estų savanorių užsirašė kovai gauti pas mane duomenys
prieš komunizmą, tikėdami. rodo, kad Lietuvos gyventojai,
kad vokiečiai jų tautoms su tam tikrų intelektualų ratelių
teiks savivaldą, kuria jie po įtakoje, neatsiekė mano tikslo,
penkiasdešimt metų gavo. kurį aš savo atsišaukime pa būtent tokie ginklai, kurių
Penktoji „Viking" šarvuočių žymėjau. Tie rateliai, priešin Lietuvoje dar nebuvo. Šian
divizija buvo visų užsieniečių gai sėkmingai pravestai Latvi dieną man pranešta, kad jūs
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AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS
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VYTAUTAS GRYBAUSKAS
t

(Tęsinys)
Ambasadorius pažiūrėjo į vykstu laikinai, netrukus grį
mus, kaip į kokius keistuolius. šiu. Kiti — liksiu FCM trene
Negalėjo suprasti: po 5 metų ris, tik iš tolo, neakivaizdus.
atsirado auksinė proga, ir Bet įdomiausias buvo Pary
žmogus atsisako. Kiti kasdien žiaus žurnale „Krepšinis".
slenksčius mina, rankas bu Trys piešiniai su trumpais
čiuoja... — Mes prašome tik aprašymais. Pirmame trys
pratęsti vizos galiojimą. — vaikai, vienas jų aš, Lietuvoje
bandė aiškinti Dessaulle.
gauna krepšinio pamoką. Ant
— Dabar arba niekada. — rame aš, jau FCM uniformoje,
nukirto ambasadorius.
krepšinio rungtynėse. Trečia
— Dabar, — liūdnai atsa me sėdžiu įstaigoje, kur dir
kiau...
bau ir svajonėse matau dango
Grįžtant į namus, bandžiau raižius ir tėvus Amerikoje...
prezidentui grąžinti frankus,
Atėjo laikas pakuotis. Bet
bet jis tik numojo ranka. Buvo prieš mus lagaminą susipaka
nekokioje nuotaikoje.
vo Tautvydas Gailius. Jis tre
jetą metų buvo vertingas FCM
Sudiev Prancūzija!
komandos žaidėjas, ypaC gy
Žinia tuoj pasklido po visą nime ir prie lentų. Tačiau ne
Prancūziją. Vieni rašė. kad iš buvo patenkintas darbovie

tėje, o žmona Juta nepajėgė
apsiprasti, juos labiau traukė
Vokietija. Atsisveikinome, pa
lydėjome į stotį ir palinkėjome
sėkmės. Jis kurį laiką vėliau
dar mokytojavo Vasario 16tos gimnazijoje.
Po oficialaus klubo atsisvei
kinimo, krepšinio sekcijos pre
zidentas F. Dessaulle atėjo
dar su vienu bandymu: „Prie
stoties naujame pastate yra
sporto reikmenų krautuvė su
visu inventorium. Ji bus tavo
— pasilik", — pašnibždėjo jis
man. Tadau Joana nepasi
tikėjo mano „biznierišku" ta
lentu, o, be to, bilietai jau
buvo kišenėje.
Jaunių komanda suruošė
atskirą atsisveikinimą. Jis
buvo labiausiai jaudinantis,
nes mes labai gerai sugyve
nome. Jie buvo tikri draugai ir
su daug daug talento. Kelis
jau bandžiau pirmoje koman
doje, o sekantį sezoną ir po to
dar vieną, man išvykus jie

Danutė

Bindokienė

Turime nuolat
budėti

sus kandidatus į Prezidento
postą ir jų štabus vykdyti ko
rektišką, žmonių ir valstybės
Vos keliais žodžiais buvo pasitikima lietuviais?
orumą nežeminančią rinkimų
paskelbta
žinia, kad ruošiama
Amerikos lietuviai yra taip
kampaniją.
JAV ir Baltijos valstybių char pat labai susirūpinę šio doku
Mūsų partija vykdo ir vyk tija — dokumentas, „kuriame
dys savo priešrinkiminius įsi atsispindės abiejų pusių ben mento turiniu, arba, geriau
pareigojimus — mažinti visuo drieji principai ir vertybės bei sakant, to turinio slėpimu.
menės susipriešinimą, neleisti būsimosios Europos samprata Mes gerai prisimename, kaip
šmeižti politinių oponentų ar ir kuris padės Baltijos šalims didžiosios pasaulio valstybės
kerštauti asmenims, nepada visiškai integruotis į Europos slaptais dokumentais parda
riusiems nusikaltimų prieš ir transatlantines struktūras" vinėjo Lietuvą prieš Antrąjį
pasaulinį karą ir po jo.
kitus žmones, dangstantis kal (BNS, spalio 3 d.).
tinimais bendradarbiavus su
Lietuva šiuo metu turi dvi
Pataisytas JAV ir Baltijos
sovietiniu saugumu.
opias
užsienio politikos vie
valstybių chartijos tekstas
Gali būti, jog išpuolių inicia
Būdama valdančioji partija, turėtų būti Vašingtono pateik tas: rusų karinį tranzitą per
toriai siekią ne tik asmeninio
Tėvynės sąjunga kviečia visas
savo teritoriją ir rytuose kai
ar politinio keršto, bet ir ban valstybei ir įstatymui lojalias tas ir galutinai suderintas šio
myną
su pavojingomis tenden
do išprovokuoti naują nesan politines partijas glaudžiam mėnesio viduryje. Tačiau
cijomis.
Latvija ir Estija, nors
taiką, abipusius kaltinimus ir bendradarbiavimui Lietuvos mums kyla daug klausimų.
turi savo problemų, bet yra
Kol
į
juos
nebus
atsakymų,
įtarinėjimus tarp šimtų tūk ir jos žmonių labui.
laisvos nuo šių dviejų rū
stančių Lietuvos žmonių, kas . Turime nelengvą ilgalaikę jausimės, kad kažkas kažkur
pesčių. Ar chartijoje bus įra
kvepia
pavojumi
arba
bent
at
destabilizuotų valstybę.
ekonomikos ir valstybės stipri sargumo reikalingumu.
šyti bent keli sakiniai, kurie
Tėvynės sąjunga — Lietuvos nimo programą — dirbkime
Visų pirma: kodėl Va užtikrintų Lietuvai ramesnį
konservatoriai kreipiasi į vi kartu.
šingtonas vėl visas tris Balti rytojų, ar kalbama tik apie
sus Lietuvos žmones ir prašo
Gediminas Vagnorius jos valstybes traktuoja kaip ekonomikos, bendradarbiavi
nei dabar, nei ateityje nepasi
Tėvynės Sąjungos-Lietuvos kažkokį vienetą? Juk tai at mo ir kitus, daugiau ab
duoti keršto. ir nesantaikos
konservatorių Politinės skiros, nepriklausomos, sava strakčius, klausimus?
visuomenėje kurstymui, ne
tarybos vardu valdybos rankiškos valstybės su skir Šiuos rūpesčius iškėlė ir
kelti pavojaus savo valstybės
pirmininkas tingomis problemomis ir po JAV LB Krašto valdyba, susirimCiai. Taip pat raginame vi
1997 m. spalio 5 d.
reikiais. Tokia JAV pažiūra rišdama su lietuvių ir Lietu
tarytum suteikia legalumo vos draugais Vašingtone, ypač
Rusijos tendencijai Lietuvą, sen. Richard Durbin (D-IL).
Latviją ir Estiją jungti į „pri- Kaip ir daug kartų anksčiau,
LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ
baltika" junginį, tuo nepri sen. Durbin reikalo svarbumą
DEMOKRATŲ PARTIJOS (LKDP)
pažįstant joms suvereniteto, o suprato ir kartu su sen. Slade
TARYBOS PAREIŠKIMAS
sulyginant su Rusijos Federa Gorton (R-W) JAV Senate
cijos valstybėmis. JAV siūlo sukūrė „U.S. Senate's Baltic
mą tokio pobūdžio Baltijos Caucus", parašydami laišką
Dėl šmeižto kampanijos prieš
valstybių
chartiją Maskva gali Valstybės sekretorei MadeLietuvos Respublikos Seimo pirmininką
interpretuoti, kaip pritarimą leine Albright. Laiške jie iš
LKDP Taryba reiškia pasi mus prieš Lietuvą vykdę jos pažiūroms į šių kaimyni kelia savo susirūpinimą, kad
piktinimą ir griežtą protestą okupacinių struktūrų nariai nių šalių nepriklausomos atei JAV-Baltijos chartoje būtų
dėl nusikalstamų okupacinių dabar vėl atvirai tęsia savo ar ties perspektyvas.
aiškiau pabrėžtas Amerikos
struktūrų liekanų Lietuvoje domąją veiklą, dėdamiesi liu
įsipareigojimas remti Lietu
Po
galutinio
teksto
suderini
organizuotos šmeižto kampa dytojais ar net faktiškai kal mo JAV ir Baltijos valstybių vos, Latvijos ir Estijos pastan
nijos prieš1 Lietuvos Respubli tindami Lietuvos nepriklauso chartija bus pasirašyta Va gas įsijungti į NATO bei kitas
kos Seimo pirmininką Vy mybei nuosekliai tarnaujantį šingtone lapkričio ar gruodžio Vakarų saugumo struktūras.
tautą
Landsbergį.
LKDP žmogų.
mėn. Ją pasirašys visi keturi
Iki šiol laišką, be sen. Dur
Labai apgailėtina, kad esa prezidentai. Tačiau ir Cia su
Konferencija parėmė Vytautą
bin ir Gorton, jau pasirašė ir į
Landsbergį, kaip tinkamiau ma net Lietuvos Respublikos siduriame su keblumu. Be „Baltic Caucus" įsijungėr Casią kandidatą i LR Preziden Seimo narių, nesibodinčių at abejo, ir JAV vyriausybė žino, rol Mosley-Bravvn (D-IL),
tus. Šmeižto kampanijos or virai kolaboruoti su okupaci kad gruodžio pabaigoje Lietu Charles Grassley (R-IA) ir Joganizatoriai jį kompromituo nių struktūrų liekanomis.
voje vyks prezidento rinkimai. seph Lieberman (D-CT). Labai
LKDP ragina visuomenę Vadinasi, valstybė bus užimta
dami siekia, kad būtų išrink
svarbu, kad kuo daugiau JAV
tas jų interesus Lietuvoje ati duoti griežtą atkirtį šios pur vidaus politikos reikalais, juo senatorių šį laišką pasirašytų.
vinos kampanijos organizato labiau, kad rinkimų rezultatų
tinkantis prezidentas.
LB apylinkės ir apygardos
riams ir dalyviams.
iš anksto numatyti neįma turi nedelsiant organizuoti te
Ši šmeižto kampanija rodo,
Algirdas Saudargas noma. Būtų daug reikšmin lefonų tinklą, kad žmonės
jog, teisei tvirtai neįsivieš
Kazimieras Kryževičius giau, kad chartijos pasira skambintų savo senatoriams
patavus ir nesutramdžius blo
LKDP Tarybos šymas įvyktų po rinkimų, jau (bet kurį galima pasiekti tel.
gio struktūrų, jos pereina į at
posėdžio pirmininkai naujojo prezidento. Tuomet 202-224-3121 Vašingtone, pa
virą įžūlu puolimą. Nusikalti 1997.10.04
niekas negalėtų priekaištauti, prašant atsakiusios tarnauto
kad šis svarbus dokumentas jos sujungti su norimu sena
panaudotas vieno ar kito as torium). Skambinkite savo
norite įsteigti 20,000 vyrų sa pripažįstame ypatingas teises, mens rinkiminei kampanijai. senatoriams šiandien arba
visaugos dalinius. Tas yra dar įsteigdami jiems nuosa
Trečias rūpestis — chartijos trečiadienį ir paprašykite,
visiškai neleistina. Apginkluo vas karines pajėgas. Tą aš lai turinys. Jeigu tas dokumentas kad pasirašytų Durbin-Gorton
ti 20,000 lietuvių, Kurie iki kau nusikaltimu. Tam niekas yra toks svarbus, kaip tvirti laišką Valstybės sekretorei
šiol neparodė jokio pasiryžimo nepritartų, mažų mažiausiai nama, kodėl šis įslaptinimas? Albright, o taip pat sutiktų
už Reichą, reiškia milžiniško ir pats fiureris. Heil Hitlerį Ar valstybės piliečiai (nepai įsijungti į „U.S. Senate's Bal
pavojaus sukėlimą.
Berger, SS Obergruppen fiu- sant, kur jie begyventų) netu tic Caucus", kuriam pirminin
Šią žiemą, mūsų policijai rer". (Šie dokumentai rasti Rei ri teises iš anksto žinoti jų kauja Durbin ir Gorton. Jeigu
vykdant aštrius veiksmus, iš cho komisariato Rytų kraš tautos ir jų pačių ateitį nule reikia pagalbos susijungti su
tų 20,000 vyrų mažiausiai tams, vad. Lohses byloje. miančių veiksnių? Nėra abe senatoriais, skambinkite į
15,000 pasipriešins mūsų da Šaltinis: National Archives. jonės, kad Amerikoje, prieš JAV LB Krašto valdybos
liniams. Tas reiškia taip pat, Nr. 454, roll 16. Visus raštus pasirašant tokį reikšmingą įstaigą Vašingtone 703-524kad mes lietuviams, kurių nė sutrumpinau — K.B.).
dokumentą, jis būtų plačiau 0698. Lietuvai mūsų reikia,
vienas vyras nekovoja fronte,
diskutuojamas, tad kodėl ne tad turime nuolat budėti!
iškovojo Prancūzijos jaunių
čempiono titulą- Ir du iš jų
vėliau buvo pakviesti į Pran
cūzijos rinktinę. Nuopelnų už
tai nepamiršo priskirti man.
Jų dovanotas paveikslas su
visų parašais dar dabar kabo
ant sienos.
Pagaliau 1953 m rugsėjo 7
d. iš Briuselio pakilome virš
Atlanto. Galvoje blaškėsi min
tys, o širdis smarkiai tukseno
nuo jausmų ir pergyvenimų,
užgriuvusių per pastarąsias
dienas. Galvojau: štai, prieš
penketą metų atvykome su
viem pustuščiais lagaminė
liais. Šiandien keliaujame su
krūva didžiulių lagaminų. Vie
name jų daugybė iškarpų su
straipsniais įvairiomis kalbo
mis, nuotraukų, padėkos raš
tų, Prancūzijos medalis — vie
nas iš brangiausių suvenyrų ir
Lietuvos konsulo dr. Stasio
Bačkio laiškas. Joana net
murmtelėjo: „Kam tiek laik
raščių, juk sriubos nevirsi?.."

Dr. S. Bačkio laiškas, meda
lio ir išvykimo proga, buvo
ypatingai jaudinantis.
„...Priimkite mano nuošir
džiausius sveikinimus Pran
cūzijos vyriausybės suteikto
Jums pasižymėjimo medalio
proga. Džiaugiuosi, kad taip
aukštai įvertintas Jūsų — lie
tuvio
sportininko
įnafas
Prancūzijos sportui. Tamstos
energija, nepalaužiamas ryž
tingumas, sumanus darbas
bei asmeniški gabumai lieka
įvertinti. Didelis pasididžia
vimas ir garbė už tai visiems
mums, lietuviams...
Gailiuosi, kad dėl Lietuvos
okupacijos negaliu šiandieną
Jums perduoti garbės ženklo
už Tamstos nuopelnus lietuvio
ir Lietuvos vardą garsinus ir
kėlus. Bet tvirtai tikiu, kad
laisvės valanda Lietuvai ateis
ir kad Tamstos darbas ir nuo
pelnai bus tinkamai atžy. mėti..."
(Bus daugiau)

Gyvenimas ir veikla Prancūzijoje paliko daug maloniu priMnnmmu. vpac
momentai, kaip *is kai po laimėtų krepšinio ninftvniu jis. rn-rgale tie
sidžiaugianCiu
K< M komandos žaidėju t n u m f . i h - k a : tvivo :,< - imas
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PASIKEITIMAI LIETUVIŲ
FONDE

lėšų tik stogams sutvarkyti,
kad sulaikytų pastatų irimo
procesą. Žadama skirti tam
reikalui 300,000 Lt., t.y.
geliu. Lietuvių fondas iš anks
75,000 dol., o parapijos name,
čiau minėtos paramos Lietu
REAL ESTATE
MISCELLANEOUS
kad jį būtų galima sutvarkyti,
vai
yra taip pat paskyręs
Kražių miestelis turi labai keli projektai, bet tepavyko bent įvedant apšildymą, su
300,000 dol. galerijos vėsinimo
garbingą praeitį. Senais lai kukliai įamžinti, šventoriaus dėti langus, atlikti būtiniau
1, D.C., lietuvio savininko
GREIT
ir apsaugos sistemų įvedimui.
„landscaping"
kompanija ieiko
kais Kražiai buvo žymus že vartuose įmontuojant įvykius sius remontus,
reikalinga
PARDUODA
Čiurlionio galerijos pertvarky i dmtthrtut. $5.50 | vai. Jei nori, gali
maičių krašto administracijos primenančią vario lentą.
25,000 dol. suma.
mas pareikalaus didesnių lėšų : dirbti 12 vai. į dieną. Vieta gyventi
Norisi,
kad
šiandien
ir kultūros centras
Per tuos vienerius metus.tik
bus parūpinta už $130 į mėn.
RE/IIAX
^
ir kol kas jos finansavimo rei
Džiugu, kad ir kražiškių Kražiai būtų žinomi, lankomi, atkeltas \ Kražius ir radęs
I Kreiptis: Alex. tel 2 0 2 - 2 4 4 - 2 3 7 3
REALTORS
kalas
dar
nėra
suderintas
su
sambūris 19S3 m. Čikagoje kad atvykusieji ne tik prisi parapijos kasoje 800 Lt., vis
Kultūros ministerijos nuosta
(773) 586-5959
išleido dailią monografiją, ku mintų anuos šlovingus laikus tiek ėmiausi po truputį tvar
J e i būsite Vilniuje, užsukite
tais.
(708) 425-7161
rioje nušviečiama Kražių šlo ir nulenktų galvas didvy kytis. Daug darbų padaryta
\ dailininko dirbtuvę.
V.
Kamantas
dar
dalyvavo
vingoji praeitis, skaitytojui riams, bet ir patys ryžtųsi sekti skolon.
Aukštos kvalifikacijos
Klaipėdos universiteto, dr. Ka
RIMAS L. STANKUS
primenami žymūs asmenys: jų pavyzdžiu.
Jeigu Kražiai būtų buvę kur
profesionalas
nutapys jūsų
zio
Pemkaus
vardo
bibliotekos
•
Greitas ir sąžiningas patarnavimą*
švietėjai, mokslo vyrai, sąmo
Lankant Kražius, šventovė nors Lenkijoje, Vokietijoje ar
portretą, pasiūlys žymiausių
atidaryme.
Kaip
žinia,
visą
•
Nuosavybtų įkainavimas valiui
ningi ir susipratę kovotojai už garsi įvykių liudininkė, yra Italijoje, po Europoje nus
pasaulio dailininku paveikslų
savo
retų
knygų
rinkinį
ir
ar
•
Perkame
ir parduodama namus
tėvynes
laisvę. Lietuvoje, tarsi vizitinė kortelė, parodan kambėjusio įvykio — Kražių
reprodukcijas. Tai nuostabi
• Pensininkams nuolaida
chyvą
dr.
K.
Pemkus
paliko
ti
ir
mūsų
dėmesį,
rūpestį
bei
minint
Kražių
skerdynių
dovana ir puikus prisiminimas!
skerdynių — ji tikrai būtų ta
Klaipėdos universitetui. Lietu
100 metų sukaktį buvo išleis pagarbą anų laikų didvy pusi Tautos šventove, pasi
Visa tai už labai prieinamą
vių fondas paskyrė 40,000 dol. kainą Inf. tel. Boris, 818-980MISCELLANEOUS
ta stambi monografija, — pa riams. O ką matome šiandien? didžiavimu, o jos kankiniai ko
bibliotekos įrengimui. Knygų
0378.
Kalbėti
angliškai.
minklas šiai garsiai vietovei. Apirusius bažnyčios mūrus, gero būtų martyres et confeAlgirdas Ostis.
persiuntimui bei bibliotekos
ELEKTROS
Kražius labiausiai išgarsino suvargusiais stogais, kiaurais sores jau beatifikuoti. Tai bū
Namų valymui reikalinga
(VEDIMAI—PATAISYMAI
namus, tų tautos garsi ir lankoma
Atrodytų, ką čia bendro turi projekto įgyvendinimui daug
kruvinoji skerdynių drama, langais parapijos
Turiu Chicagos miesto leidimą.
moteris.
Lietuvių fondas su šią vasarą pastangų dėjo dr. A. Razma.
kuri pralenkė visas ankstes apleistą bažnyčios inventorių. Kankinių šventovė.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai.
Bibliotekos atidarymas buvo
garantuotai ir sąžiningai.
Darbas nuo pirmad. iki šeštad.
Jau metai, kai remontavęs
Vilniuje
vykusiu
PLB
seimu?
nes tikėjimo gynėjų akcijas
Dabar pastatomos naujos
773-778-3313
labai
iškilmingas,
dalyvavo
Kreiptis tei. 708-802-9197
masiškumu. įgijo tuomet di Žygaičių bažnyčią, vysk. A. parapijų bažnyčios, kurioms O pasirodo, jog seimo pasek
KLAUDIJUS PUMPUTIS
džiulį tarptautinį atgarsį, ža Vaičiaus buvau paskirtas į suteikiami Tautos kankinių ti mės palietė ir pačius LF pa daug svečių bei dr. K. Pem
arba 815-464-7146.
kaus giminės. Atidaryme Lie
AUTOMOeiUO, NAMŲ, SVEIKATOS,
vėdama herojų drąsa ir dva Kražių istorinę šventovę. Rū tulai, kur norima įamžinti vi grindus — LF tarybą.
IR GYVYBES DRAUOSMS.
pestis, kad ir parapija būtų sos tautos kovas, kančias ir
Kaip spaudoje jau buvo tuvių fondo vardu sveikinimo
sios didybe.
REKLAMUOKITE®
Agentas Krank Zapotis ir Off. Mgr. Auksė
žodį
tarė
ir
V.
Kamantas.
gyva
bendruomenė,
kad
jauni
Dar prieš Antrąjį pasaulinį
aukas, sudėtas laisvės auku- plačiai aprašyta seimo eiga, į
S. Kane kalba lietuvi***.
Užbaigęs paskutinį posėdį,
karą buvęs miestelis ir parapi mas vėl atsigręžtų ir sugrįžtų ran. Bet ar tai nuoseklu ir naująją PLB valdybą buvo iš
FRANKZAPOUS
3208 1/2 West9S«h
ja, skaičiavusi apie 7,000 gy į bažnyčią. Tam kuriami įvai logiška, kai didvyrių žemėje rinktas ir dabartinis LF tary V. Kamantas padėkojo LF ta
Tel. (708) 4244864
rybai ir valdybai už artimą
ventojų, šiandien teturi mies rūs planai.
yra vieta, kur buvo lietas bos pirmininkas Vytautas Ka- bendradarbiavimą,
(773)581
TAISOME
sveikino
Kadangi šventovė yra didelė kraujas, kur apginta kraujo mantas, o naujoji valdyba jį
telyje 1.000. o parapijoje 2,000
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
HOUSEFORREMT
su trupučiu gyventojų. Bet ir sena, architektūros pamink kaina istorinė bažnyčia, kur išsirinko savo pirmininku. Jo savo įpėdinį A. Ostį ir linkėjo,
MASINAS. ŠALDYTUVUS,
kad
apsiimtos
pareigos
būtų
parinkimas
pirmininku
nieko
vic. 62 St. & Natoms;
las,
todėl
atvykau
ieškoti
pa
Kražiai — tai simbolis didin
ŠILDYMO SISTEMAS.
žmonių, paprastų valstiečių
3 bdrms, 2 baths; heated;
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.
gos praeities ir kovos už Dievą ramos garbingajai skerdynių pasipriešinimas Rusijos impe turbūt per daug nenussebino, ne vien įtemptas darbas, bet ir
laundry factlrty; no pats;
ir Tėvynę. Neturime leisti tai šventovei, lankydamasis išei rijos jėgai tapo simboliu tau nes jis ir buvo labai geras kan asmeninis malonumas. V. KaH. Oeckys
$775 a mo. + security dap.
mantui
tarybos
nariai
taip
pat
didatas.
Tačiau
šiuo
atveju,
Tel. 773-585-6624
garbingai praeičiai likti už vių bendruomenėse, nes iš val tos kovos už Bažnyčią ir
Tel. 706^244513
maršty, bet priminti šiandie stybės paramos kol kas nebu Tėvynę, kai nepateisinamai abiem pagrindinėm lietuvių nepagailėjo linkėjimų, pasi
nos kartoms tų praeities įvy vo sulaukta. Delsti negaliu, visa tai merdi ir ligi šiol buvo organizacijoms tuo pačiu metu neriant jį Pasaulio Lietuvių
kių didybę ir svarbą, kas ypač matydamas, kaip trupa baž dėl objektyvių ar subjektyvių jam vadovauti" teisiškai jau Bendruomenės sūkurius.
Posėdžio metu buvo aptarti
aktualu, auklėjant jaunimą. nyčios mūras, nes neveikia priežasčių mažai ar visai nie būtų buvę netikslu.
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru.
ir
kiti šiuo metu Lietuvių fon
vandens
surinktuvai
ir
lyjant
Savo
pirmajame
vasaros
Trokštame, kad jauni žmonės
ko nesirūpinama, kad ši vieta
Siunčiame
baldus ir komercines siuntas.
išaugtų sąmoningi, susipratę, vanduo ardo sienas, nuo sti taptų Tautos šventove, ne atostogų posėdyje LF taryba, dui aktualūs reikalai. Finansi
Knygos į Lietuvą, c.59 sv., minimumas $25.00.
praus vėjo išbyra langai, o vien lankoma kaipo istorinis išklausiusi V. Kamanto prane nis LF stovis šiuo metu yra la
drąsūs ir pasiaukojantys.
bai
geras.
Investuoti
pinigai
bažnyčioje
šeimininkauja
šimą
apie
įvykusį
PLB
seimą,
Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo
Kaip sausio įvykiai 1991
paminklas, bet kad prie šios
— korporacijų akcijų bonų,
metais tapo simboliu ir sudre paukščiai, teršia altorius.
šventovės atvykęs lietuvis, tu priėmė jo atsistatydinimą iš valdžios obligacijų vertė nuo
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
bino sovietinės imperijos pa
Parapijos namas apgailė ristas ar piligrimas, ar eks LF tarybos pirmininko pa
50
sv. maisto produktų $98.- Šventinis $39.lat
kyla.
Bankų
investicijos
matus, taip anuomet Kražių tinas. Būtinai reikia sudėti kursijų dalyvis — jaunas mo reigų, o kadencijai baigti, tai
taip
pat
neša
gerus
nuošim
Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė
skerdynės — įvykis, gerokai naujus langus, nes senieji kinukas būtų mokomas ne tik yra, iki būsimo LF narių
čius.
Nuo
Lietuvių
fondo
suvažiavimo,
kuris
įvyks
1998
Tel.:
d. (813)360-9881. n. (813)360-1364.
išbirę
ir
supuvę
rėmai,
būtina
sudrebinęs Rusijos imperijos
pagerbti, bet ir didžiuotis lais
tvirtovę. Pasaulis tuomet pa tvarkyti stogą, nėra šildymo. vę ir orumą gynusiais tautos metų pavasarį, patvirtino LF įsisteigimo iki šiol, LF narių
T R A N S P A K , 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
matė, kaip rusai elgiasi su pa Prieš karą buvo įkurtas ir didvyriais ir mokytis sekti jų patikėtinių tarybos išrinktą įneštas kapitalas, įskaitant
Telefonas: (773) 838-1050
Lietuvai
skirtus
1,150,212
naują
pirmininką
adv.
Algirdą
vergtomis tautomis, ir tai, skerdynių muziejėlis, buvo pavyzdžiu.
Ostį.
A.
Ostis
LF
taryboje
dir
dol.,
sudaro
8,792,480
dol.
Atstovybė
Lietuvoje: Vilnius, 2 6 - 2 4 - 2 7 , 26-28-27
kad. nepaisant žiauriausių kultūros židinys. Visa tai no
Tokia vieta, kaip Kražių ba nemažai metų ir paskuti Šiais metais į LF įstojo 25
represijų. Lietuva yra gyva, risi atgaivinti, bet parapija ne šventovė, negali merdėti, būti
niu laiku buvo lėšų telkimo ir nauji nariai, įnešdami 114,693
kad ji galvos prieš okupantą pajėgi, nes ir taip vos išlaiko apleista ir apšiurusi.
MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI LIETUVOS DUKTERŲ
palikimų komisijos pirminin dol. Dabar Lietuvių fonde yra
bažnyčios tarnus ir bažnyčią
nenulenkė.
Turime šią šventovę prikel ku. Anksčiau jis yra ėjęs LF 6,924 nariai. Narių prieauglis,
DRAUGIJAI SKIRTOS AUKOS
Atgimstančiai tautai Kražių savo labai menkomis aukomis. ti, jos dailės paminklus prižiū
valdybos pirmininko pareigas. ypač jaunų, yra didžiausias
(1997.I.31-1997.DC30)
Šiais
metais
paruošėme
tiek
įvykiai buvo labai svarbūs: jie
rėti, restauruoti, paminkli
Savo pranešime V. Kaman- šiuolaikinis Lietuvių fondo
bažnyčiai,
tiek
parapijos
na
stiprino kelių kartų tautinį
nėmis lentomis, kitais ženk tas trumpai supažindino ta
A a LEONTINOS BLA2AITIENĖS atminimui 130 dol.
sąmoningumą, mokė aukotis mams sutaisyti projektų ir lais brangius įvykius ir asme rybą su PL3 seimo eiga, o taip rūpestis. Paminėtina, kad iš
investuoto
kapitalo
LF
įsistei
suaukojo: Sofija ir Adolfas Jelioniai, Irena ir Antanas
techninę
dokumentaciją.
Baž
ir būti oriais.
nis įamžinti. Turtingos Kražių pat, būdamas Lietuvoje, jis at gimo iki šiol pajamų buvo gau
Rimavičiai, Laimutė Tomau.
nyčios
stogo,
išorės,
langų
ir
Antrasis pasaulinis karas
praeities įamžinimo yra labai liko ir kai kuriuos Lietuvių ta 6,718,563 dol., o lietuvybės
kt.
darbų
sąmata
sudaro
sutrukdė deramai įamžinti
daug: kolegija, jos rektoriai, fondo įsipareigojimus. Kaune
Aa. R02ČS MAČERNIENES atminimui 10 dol. aukojo
didvyrius, nes buvo nutarta ir 1.633,890 Lt. Aš, Kelmės me studentai, šviesuoliai, tautos susitiko su Vytauto Didžiojo palaikymui išeivijoje bei para
mai
Lietuvai
buvo
paskirstyta
ras
ir
rajono
paminklosaugos
Vytautas Bindokas.
organizuojama 50 metų su
didvyriai.
universiteto bibliotekos vado 5,095,846 dol. Lietuvių fondo
darbuotojai
Vilniuje,
pa
kakčiai pastatyti gražų pa
Visa tai parodydami, di vybe ir susipažino su bibliote
A a ONOS KAVAU0NIENĖS atminimui 50 dol. aukojo
minklą. Pasitinkant 100 metų minklų apsaugos departamen džiuodamiesi tuo, patys labiau kos įrengimo darbų eiga. Dar pinigų investavimą tvarko ir
sukaktį, buvo skelbiamas kon te buvome išklausyti ir paža mokėsime ir jaunąją kartą bas jau eina prie pabaigos ir konsultuoja Graybill, Bartz &
Jonas KAVALIŪNAS.
kursas paminklui, parengti dėta skirti kitų metų biudžeto sėkmingai galėsime mokyti už mėnesio kito viskas turėtų Thomson Ltd. finansinė įstai
ga. Jie palaiko artimus ryšius
Aa. ALGIRDO BUDRECKO atminimui 25 dol. aukojo Ona
būti tikrais Tėvynės nu būti užbaigta. Kaip spaudoje su LF finansų komisijos pirmi
Elertienė.
galėtojais ir gynėjais, kad ne anksčiau šiuo klausimu buvo ninku Saulium Čyvu ir kitais.
r
vien skambiais žodžiais, bet rašyta, LF patikėtinių taryba
Šio posėdžio metu buvo pat
ryžtingais darbais savo tėvynę bibliotekos įrengimui yra pas virtintos naujos pelno skirsty
A a Jono ARLAUSKO atminimui 50 dol. aukojo Janina
padarytume, savo rankomis, kyrusi 100,000 dol. iš 1,150, mo prašymų anketos, kurias
Mikutaitienė.
savo sumaniu darbu sukur 212 dol. sumos, kurią 1992 peržiūrėjo, pakoregavo ir tary
tume gražią, laisvą, vieningą metais LF nariai visuotiniu bai pristatė pelno skirstymo
Aa. JUOZO REMIO atminimui 30 dol. aukojo Valė
demokratinę ir turtingą Lie balsavimu, paskyrė Lietuvos komisijos pirmininkas dr. A.
Remienė.
paramai. Dalis paramos, skir
tuvą.
Razma, talkinant kitiems ko
Aš tikiuosi, kad ne vienas tos VDU bibliotekai, darbams misijos nariams.
A a EMILUOS KUTKIENĖS atminimui 500 dol. aukojo
kražiškis, „Žiburio" gimnazijos vykstant, buvo išmokėta, o liku
Taryba
taip
pat
aptarė
meti
Emilija ir Vytautas Valantinai.
auklėtinis ar šiaip neabejin si suma bus išmokėta, kai bib nio LF vajaus klausimus. Va
liotekos
įrengimas
bus
už
gas tautietis parodys jautrią
jaus reikalu LF nariams yra
A a ONOS ELERTIENĖS atminimui 165 dol. suaukojo:
širdį ir dosnią ranką, savo baigtas. Beje, biblioteka bus paruoštas laiškas, kurį pasi
Danutė Bilaišienė, Leokadija Brazdienė, Emilija Gaškienė,
pavadinta
Lietuvių
fondo
var
auka prisidės, save įamžins,
rašė LF tarybos ir valdybos
dr.
Laimutė Griniūtėšmukštienė, Milda ir Petras Ruliai,
du.
Apie
bibliotekos
darbų
padėdamas prikelti garbingą
pirmininkai. Su laišku kartu
užbaigimą
bei
jos
atidarymą,
Irena
ir Petras Vėbrai.
šventovę.
yra siunčiami ir šių metų pel
laikui
atėjus,
Lietuvių
fondui
Išvykstant į Ameriką, aplan
no skirstymo duomenys, kurie
A a STASĖS GRIGALIŪNIENĖS atminimui 40 dol. aukojo
ke mane vysk. J. Boruta, SJ, bus pranešta.
trumpai prieš kiek laiko jau
naujasis vyskupas iš Vilniaus.
V. Kamantas apsilankė ir buvo skelbti spaudoje. Beje,
Loreta Grigaliūnienė.
Nutarėme, kad, kai sugrįšiu,
Valstybinio M. K. Čiurlionio LF vajaus užbaigiamasis po
ruošimės lapkričio 22 d.,
muziejaus Čiurlionio paveiks kylis įvyks šeštadienį, lapk
Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame!
šeštadienį, iškilmingai pami
lų galerijoje, kur susitiko su ričio 8 d., Pasaulio lietuvių
nėti 104 skerdynių metines.
jos direktorium Osvaldu Dau- centre. Lietuvių fondo nariai
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUOUA
Ta sukaktis kasmet bus iškil
bei visi prijaučiantys maloniai
mingai minima. Atvyks nauja
kviečiami šiame pokylyje daly
sis Šiaulių vyskupas E. Bartu šiam tikslui. Čekius rašyti vauti.
lis, vysk. J. Boruta, pakvie „Lithuaman Catholic ReliJuozas Končius
gious Aid" ir siųsti 351 Highsime visuomenę.
Gal kasmet minimas Kražių land Blvd., Brooklyn, NY
• 1918 m. spalio 27 d. įkur
skerdynių įvykis labiau išgar 11207-1910, pažymint, kad
ta
Lietuvos kriminalini policija.
auka
skiriama
Kražių
parapi
sins, gyvai bylos savo garbin
jai.
Aukos
nurašomos
nuo
fe
ga ir šlovinga praeitimi ir ne
• 81monas Daukaitės, pir
leis, kad Kražiai liktų apmirę, deralinės valdžios mokesčių.
masis
lietuvių istorikas, rases
LKRS
Tax
ID
numeris
būna
l^RAUGAS"
victimtch*
užmiršti ir apleisti.
lietuvių
kalba, gimė Kalviuose.
ant
kiekvieno
pakvitavimo,
Aukas Kražių parapijai gali
ui>tnuo lietuviu dirtiratti^
Skuodo apskr. 1793 m. spa
ma siųsti per LKR šalpą, pa kurį pasiunčiam aukotojui.
lio
28
d.
Kun. Alionidas Budrius
i'tu yra K r ) ? r j parapijos klebonija
minint, kad jos skiriamos
T.ii tokioĮe b*
4
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TAUTOS DIDVYRIŲ BAŽNYČIAI
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AR LIETUVAI YRA
REIKALINGA IŠEIVIJA?

LAIŠKAI
PAGARBA BALFui
Skaitant Danutės Bindokienės vedamąjį „Jie ašaras į
šypsenas
pakeičia",
ima
džiaugsmas, kad turime orga
nizacijų, kurios stengiasi nu
šluostyti ašaras verkiantiems.
Atgavus Lietuvai laisvę, nu
sikračius okupantais, pama
tėme, kas jos viduje yra. Varg
stančiųjų pagalbai kūrėme
šalpos organizacijas, kurios
dabar atlieka didžiulį darbą.
Kaip vyr. redaktorė pastebėjo,
šalpos darbas buvo vykdomas
jau nuo senų laikų, jis net
daugeliui padėjo atvykti į
Ameriką. Gyvendami Vokieti
jos stovyklose, pajutome BALFo dosnią ranką, nors gerai
nežinojom, kas ji yra. Džiau
gėmės gavę ir mintimis dėko
jome už gautas dovanas mažai
pažįstamam BALFui.
BALFas suvaidino didelį
vaidmenį, kada Lietuva buvo
okupuota rusų komunistų.
Kai tūkstančiai taurių lietu
vių buvo išsiųsti į Sibiro vergų
ir kančių stovyklas, kada pa
likti be priežiūros seneliai,
vaikai ir ligoniai badavo, nes
jų artimieji buvo žuvę, kalė
jimuose ar Sibire, BALFas
atėjo į pagalbą. Neveltui BAL
Fas tapo okupantams keiks
mažodžiu, nes prieštaravo
žmonių žudymui lageriuose,
juos marinant badu, šaldant
Sibiro taigose. Komunistų
stribų tikslas buvo kuo
daugiau žmonių išžudyti, ne
parodant pasauliui savo žiau
rių darbų, kaip tai darė Hitle
ris su savo. gauja. Tik BALFo
dėka, daugelis šelpiamųjų ga
lėjo sulaukti nepriklausomos
Lietuvos.
BALFas yra labai veiksmin
gas ir šiandien. Sunkumai su
sidaro tik todėl, kad vyresnioji
karta pradeda pavargti. Taip
pat turime daug artimų žmo
nių, jiems siunčiame asme
niškai arba prisijungiam prie
naujai įkurtų organizacijų,
galvodami, kad sukurtas pla
tesnis šalpos tinklas greičiau
pasieks šelpiamuosius ir turė
sime apčiuopiamesnę kontro
lę. Viso šito akivaizdoje už
mirštame, kad BALFas buvo
pats pirmasis, kuris sukruto
šelpti. Be to, BALFas dirba ty
liai be didelės reklamos. Ar ir
šiai organizacijai nereikėtų
pradėti skelbti aukotojų pa
vardes, nors skelbimai nu
traukia dalį gautų aukų? Yra
sakoma, kad: „girgždančiam
ratui visada bus duodama te
palo". Skelbimai paskatins au
koti BALFui.
Spalio mėnuo yra skiriamas
BALFo rinkliavoms. Mūsų vi
sų pareiga prisidėti, nes dau
gelis esame pasinaudoję BAL
Fo gėrybėmis. Laikas atsily
ginti ir kartu sušelpsime pa
šalpos reikalinguosius.
Antanas Paužuolis
Chicago, IL

Sąmoninga lietuvių išeivija,
ypač Šiaurės Amerikoje, yra
pagrindinė Lietuvos neprik
lausomybės garantija. Taip
Čikagos Amerikos lietuvių
įvyko 1918 metais ir taip įvy
radijas š.m. rugsėjo 28 d.
ko 1990 metais. Sąmoningų
minėjo poetą Vladą Šlaitą,
išeivijų vaidmuo pasitvirtino
baigusį savo liūdną žemišką
šiame šimtmetyje įvairiais at
kelionę 1995 m. Anglijos sene
vejais. Ar be JAV airių para
lių namuose.
mos būtų atsiradusi Airijos
O ne taip gražu, kad nebuvo
valstybė? Ar žydai būtų atsta
paminėtas jo eilėraščių skaito
tę Izraelio valstybę be išei
mas akt. Kazys Gandrimas,
vijos žydų pastangų? Kai nėra
taip pat paliegęs ir vienišas,
sąmoningų išeivijų, tuomet
iškeliavęs amžinybėn Čika
reikalai pasunkėja, pavyzdžiui
goje 1971 m.
kurdų atveju.
Kazys Gandrimas nuo pat
Paklausk eilinį praeivį Ame
„Pelkių žiburėlio" literatū Seniai pažįstami, neseniai susitikę Pasaulio lietuvių centro gegužinėje. Iš
rinės valandėlės „Marguty" kaires: J. Statis. Lietuvių fondo įgaliotinis St. Petersburg, FL, G. Trei- rikos gatvėse, ką reiškia jam
Lietuva, jis greičiausiai atsa
įsikūrimo 1953 m. buvo vie nienė, K. Motušis, A. Statis ir E. Motuziene.
kys, jog Lietuva daug kovojo
nas iš uoliausių skaitovų. De
ja, po dešimties metų, ligai pristato taip: „degustacija — gailestauti, kad joje yra žodis dėl savo nepriklausomybės at
plečiantis, Kazio balsas ėmė vyno, arbatos ir kt. daiktų „žydelis". Ši maloninė vartose statymo. Šis teigiamas JAV
tilti ir jo paskutinis įrašas rūšių įvertinimas ragaunant na pažeidžia žmogaus orumą visuomenės nusiteikimas Lie
„Pelkių žiburėly" buvo 1963 ir uostant".
— juk kalbama apie suaugusį tuvos atžvilgiu yra lietuvių
m., kaip tik Vlado Šlaito poe
Vilniaus LTE II tome vyrą prekybininką. JAV pana išeivijos prasmingo darbo vai
zijos.
(1977 m.) 610 psl. rašoma, šiai anksčiau vartojamas pa sius.
Saulius Šimoliūnas
kad
žodis „degustacija" yra ki žeminantis „boy" juodaodžiui
Gaila, kad Čikagos Ameri
Detroit, MI
lęs
iš
prancūzų
ir
lotynų
jau išnyko, bet tarp lietuvių
kos lietuvių radijo laidos va
kalbų.
Tai
„maisto
produktų
dar girdisi juodukas". Nors
dovai nepranešė skaitovo pa
vardės, nepasakė, kad Kazio (ypač vyno, arbatos) bei ža autorės prievardis, taip kaip
•Didžiausias
Lietuvoje
Gandrimo balsas skambėjo iš liavų (vynuogių, vaisių), taba ir daugelio mūsų, tikriausiai
ko išvaizdos, kvapo įverti neapgalvotas, laikas visiems u g n i e s k r i o k l y s ( f e j e r v e r k a s )
senojo archyvo.
{domu, kad radijo transliuo nimas". Čia teigiama, jog de susiprasti. Atverčiant naują — 186 m pločio ( d e g i u o s i u s
jamų solistų vardai visada gustuoja vienas degustatorius lapą Lietuvos istorijoje, būtų p a k e t u s išdėsčius a n t t i l t o
paminimi, tuo tarpu kitos arba degustatorių komisija ir gražu, kad ugdytume toleran t u r ė k l o k a s 1 m) — n u m e s t a s
meno šakos — autorius „pa kokybė vertinama balais, pvz., ciją visiems žinomą jau nuo n u o K a u n o Aleksoto t i l t o iki
vynas juos gauna už skonį, už Vytauto Didžiojo laikų.
v a n d e n s 1994 m. v a s a r i o 1 5 d.
mirštas".
Dr. Aldona Mogenytė — L i e t u v o s v a l s t y b i n g u m o
Rūpindamiesi išsaugoti mū aromatą, už ąkaidrumą ir
Walker a t k ū r i m o švenčių i š v a k a r ė s e .
sų išeiviškos kultūros pali spalvą, už tipiškumą. Toliau
Chicago, IL
kimą, būkime sąžiningi ir dė ten rašoma, kaip degustuoja
ma arbata ir t.t.
mesingi praeičiai.
Aš manau, kad P. Palys ga
. Dalia Sruogaitė
SUPRASDAMI PARTIZANŲ PASIAUKOJIMĄ
Indian Head Pk. IL lėtų rasti produktyvesnį ir
GINANT TĖVYNĖS LAISVĘ,
saugesnį užsiėmimą laisvalai
jų sunkaus gyvenimo sąlygų palengvinimui aukojo:
kio praleidimui. APIE DEGUSTAVIMĄ IR
Edvardas Šulaitis
ŠIUKŠLIŲ IEŠKOTOJĄ
$500
Lietuvos šaulių sąjunga. Wl. Ed. Shilling
Cicero, IL
GRAŽU, IR NE TAIP
GRAŽU

Pagal Petrą Palį aš esu ne
tik „Draugo" šiukšlintojas, bet
ir teršėjas (šis žodis parašytas
net su kabutėmis). Tas atsis
pindi jo pikto laiško („Drau
gas" Nr. 187) pabaigoje.
Jis nusprendė, jog aš lyg ir
užsitarnavau dangaus keršto
už tai, kad savo trumpame
rašinėlyje apie fotografą ir
dailininką iš Lietuvos — Ziną
Kazėną panaudojau žodį „de
gustuoti".
Ačiū Dievui, šiemet miniu
50 metų bendradarbiavimo
spaudoje sukaktį ir niekas
manęs iki šiolei spaudos
šiukšlintoju ar teršėju dar ne
buvo pavadinęs. Aš manau,
kad lietuvių kalbą moku ne
blogiau kaip čia minimas pi
lietis. Tad noriu bent trumpai
reaguoti.
Visų pirma aš nežinau kito
lietuviško žodžio, kurį būtų
galima naudoti vietoje „de
gustuoti". Kreipiausi į bent 5
mūsų spaudos bendradarbius,
kurie irgi man negalėjo padėti

Jau net apmaudu darosi, kai
„Laiškų" skyriuje ima įsivieš
patauti lietuvių kalbos „grynintojai". Štai dabar Petras
Palys, iš Tobyhanna, PA,
„Draugo" rugsėjo 26 d. laidoje
užsipuola Edvardą Šulaitį už
žodžio degustuoti pavarto
jimą. Atrodo, kad to laiško au
torius neturi laiko ar noro
pasižiūrėti į Dabartinės lietu
vių kalbos žodyną, išleistą
1993 metais Vilniuje. Tenai
psl. 113 yra net du žodžiai:
degustacija ir degustuoti su
atitinkamais paaiškinimais.
Čia Ed. Šulaitis niekuo dė
tas. Geriau jau kaltinti to
žodyno redakciją, kuri jau
prieš keletą metų tuos žodžius
į žodyną sudėjo.
S. Narkėliūnaitė
Brooklyn, NY

vienas j u o k a i s patarė naudoti
„ragauti", bet vėliau susigrie
bė, k a d čia v i s a i k i t a s atvejis).
Teko pasikliauti enciklope
dijomis. Š t a i , bostoniške LE
IV t o m e ( 1 9 5 4 m.) 4 0 7 psl.

Kristinos Martinkutės puiki
santrauka („Draugas", 199708.26) kun. Liudviko Reka
šiaus gyvenimo ir darbų pa
vyzdys visiems! Tenka tik ap

NE ŠULAITIS ČIA
KALTAS

UGDYKIME
TOLERANCIJĄ

$200
$75
$60
$25
$20
$15

Mikulis, J.
Kaunas, F.V. MD.
Mikui tene
Juškevičienė Z , Radvenienė J.. Taorai, B. ir J p. A.
Gruzdžiui švenčiant 90 metų jubiliejų.
Jankauskaitė L, Ošlapas R., Žebertavičius V.
Botynus. J.

Partizanų Globos fondo valdyba
nuoširdžiai dėkoja aukotojams, padėjusiems atlikti šalpos
darbą ir palengvinusiems partizanų gyvenimo naštą.
•
Aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių. Aukas siųsti:
Standard Federal Bank, Aoct #663777.
4192 S. Archer Ave., Chicago, IL 60632
-

Buvusiam „Dainavos" ansamblio dirigentui
ir meno vadovui

• A.TA.
PETRUI ARMONUI
mirus, dainaviečiai ir dirigentas Darius Polikaitis
reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai ONAI,
dukrai RAMUNEI ir artimiesiems.
Pagarbiai įvertiname maestro ilgus darbo metus ir
pasišventimą ansambliui, lietuviškai dainai ir
giesmei.
Lietuvių meno ansamblis „Dainava"

Gyveno Orland Park, anksčiau Čikagoje ir Cicero, IL
Mirė 1997 m., spalio 4 d., 10:10 vai. vakaro, sulaukęs
63 metų.
Gimė Čikagoje.
Nuliūdę liko: žmona Barbara M. Petkus Panavaitė; vaikai:
Donald M., marti Alvina, a n ū k e Hayley Ellen Petkus; duktė
Julie A. Meehan, žentas Patrick, anūkai Daniel, Jessica ir
Jackson Meehan; duktė Lisa A. Petkus, motina Agnės
Dainelyte, brolis dr. Gerald R. Petkus su žmona Elizabeth ir
daug kitų giminių.
Velionis buvo sūnus a.a. Anthony ir brolis a.a. Anthony.
Priklausė Illinois Funeral Directors Association ir
daugeliui katalikiškų organizacijų.
Velionis pašarvotas antradienį, spalio 7 d. nuo 1 v.p.p. iki
9 vai. v.v. Petkus Lemont, 12401 S. Archer Ave , trečiadieni,
spalio 8 d. nuo 8 v.r. iki 10 v.r. Petkus Marquette laidojimo
namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks spalio 8 d., trečiadienį. Iš laidojimo namų
10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto šv.
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Prisiminimo aukas prašoma skirti: Our Lady of Šiluva
Devotion Fund, c/o Rev. A. Markus, 9525 S. Lawler,
Evergreen Park, IL 60805.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, vaikai, antikai ir kiti giminei.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus

A.tA.
VINCAS PAVILČIUS
Gimė 1909 m., balandžio mėn. 1 d., Šuklžų kaime, Žaliosios
valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje.
Gyveno: po karo St. Catherires, Ont. Kanadoje, nuo 1960
metų Čikagoje.
Velionis buvo vyras a.a. Vincės Mickevičiūtės.
Liko: dukra Audronė Pavilčiūtė Karalienė, anūkas Vytas
Karalius, žentas Medardas Karalius, sesuo Liucija Šim
kienė, jos sūnus Gytis su šeima Australijoje. JAV-jose a.a.
sesers Natalijos Rakutienes dukros Liuda Kaupienė ir Rūta
Rakutytė ir a.a. brolio Vytauto Pavilčiaus dukros Vita
Witherow ir Ina Papp su šeimomis; Taurų, Stankūnų, ir
Rudzinskų šeimos. Australijoje a.a. sesers Lionės Veliuoniškienės dukros Lilė Čiečienė ir Ona Pilkienė ir a.a. sesers
Marytes Labutienes vaikai Daiva Bierre ir Vidas Labutis su
šeimomis. Taip pat Jurgis Karalius, žento tėvas.
A.a. Vincas buvo ilgametis Jaunimo centro kavinės dar
buotojas ir LKB Kronikoms leisti sąjungos narys. Priklausė:
Lietuvių Fondui, Lietuvių Bendruomenei, Amerikos Lietu
vių pensininkų sąjungai.
Velionis pašarvotas spalio 9 d., ketvirtadienį, nuo 3 iki 8
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 10 d. Iš laidojimo
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių papinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: dukra, tentas, a n ū k a i , sesuo ir kiti ff"""»*«
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus
Tel. 800-994-7600

Ilgamečiui Šiaulių Valstybinės berniukų gimnazijos
muzikos mokytojui

A.tA.
PETRUI ARMONUI
mirus, jo žmoną ONĄ ir kitus artimuo«i s
nuoširdžiai užjaučiame. Jo buvę Šiaulių Valstybine*
berniukų gimnazijos mokiniai:
Vytautas Aukštuolis
Romas Butkūnas
Mindaugas Klygis
Aleksas Lauraitis
Pranas Mažeika
Vytautas Mažeika
Vaclovas Mažeika
Zenonas Paškus
Vytautas Pupelis
Bronius Siliunas

A.tA.
VINCUI PAVILČIUI

A.tA.
VANDAI ŠPOKIENEI
Lietuvoje mirus, Jos sūnui ANDRIUI, seseriai
RITAI ŠAKĖNIENEI, broliui ROMUI BUTKUI ir jų
šeimoms, bei dėdienei TEOFILEI MIŠAUSKIENEI
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

r.

A.tA.
DONALD A. PETKUS

Mielam Jaunimo centro Bendradarbiui

mirus. Jo dukrą AUDRONE, žentą MEDARDĄ ir
anūką VYTUKĄ, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
liūdime.
Visas Jaunimo centras
ir
Pagelbinis MOTERŲ KLUBAS

Jonas Ališauskas (iš kairės). Algis Klimka ir Ramutis Kaspanunas — ..Armonikos" ansamblio dalyviai Flori
doje Spalio 12 d jie koncertuos Čikagoje ir l-emonte
Nuotr P r a n ė s Šlutienės

D R A U G A S , a n t r a d i e n i s . 1997 m. spalio men. 7 d.

Jūra, Darius ir Andrius Gvidai
Elena Zimavičiutė - Carter

Mūsų brangiai

A.tA.
Dr. DANGUOLEI
SURANTIENEI
netikėtai išsiskyrus iš mūsų tarpo, liūdintį vyrą
STASJ, giminaičius ir artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame. Su giliu liūdesiu
Stasė ir Algirdas Didžiuliai
Birutė ir Kostas Urbanai su šeima
Raiša ir Pranas Urbanai su šeima

DRAUGAS, antradienis, 1997 m. spalio mėn. 7 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Kaip žadėjome, t a i p ir
išėjo! Oras praėjusį sekma
dienį buvo labai nespališkas
— tiesiog karštas. „Draugo"
koncerto programos atlikėjai
Jaunimo centre — jauni, link
smi ir balsingi. Publikos prisi
rinko nemažai. Susirinkusieji
negailėjo plojimų, o daininin
kai — „bisų". Koncertą, be
abejo, vertins muzikos žino
vai, bet eilinio klausytojo au
siai jis buvo labai patrauklus.
Nuo spalio 10 d. Čikagoje
bus suvaržytos cigarečių ir
alkoholinių gėrimų reklamos,
neleidžiant statyti milžiniškų
reklaminių lentų šiems pro
duktams. Draudimas nesaisto
verslininkų, kurie turi leidimą
pardavinėti alkoholį bei rū
kalus.

ŠIAULIŲ „SAULĖ"
SUŠILDYS ČIKAGOS
LIETUVIUS

Spalio 14-ją Čikagoje gali
jau būti šaltoka. Tačiau dėl to
jaudintis nebereikia: jeigu
taip bus, tai mūsų tautiečius
pašildys čia iš Šiaulių miesto
atvažiuojantis „Saulės" liau
diškos muzikos ansamblis.
Dabar atvykstantis „Saules"
ansamblis yra Šiaulių univer
siteto (jis taip vadinasi nuo
šių metų rudens) studentų, o
taip pat ir dėstytojų vienetas.
Jis jau gyvuoja nuo 1972-jų
Šiaulių miesto ansamblis „Saulė", kurio koncertas rengiamas spalio 14 d. Jaunimo centre.
metų, taigi šį pavasarį šventė
savo 25-ją sukaktį. Sukakties
puse kartų daugiau, negu per santaupų. Bankas kas mėnesį
BANKININKYSTĖS
proga buvo išleistas gražus
PAMOKA „SEKLYČIOJE" nai buvo už tas akcijas su praneš, kiek nurašyta ir kiek
lankstinukas, su informacija
mokėta. Akcininkai, susirinkę lieka sąskaitoje. Išvengsime
lietuvių, anglų ir vokiečių kal
LB Socialinės tarnybos cent rugsėjo 4 dieną, balsavo ir vėlavimo pabaudų. Tačiau už
Susirinkę pasilinksminti ir paremti savo dienraštį rugsėjo 21d. „Draugo"
bomis. Šiaulių dramos teatre ras yra „Seklyčia". Čia sku
80% pasisakė už pardavimą. sąskaitos perviršijimą teks
pokyluje (iš kaires): Algis Damijonaitis. Stase Damįjonaitienė ir Nijolė
IŠ ARTI IR TOLI balandžio 18 d. įvyko jubilieji bame,
kai kas nors neaišku ar Juo labiau, kad visas S.F.B. mokėti nemažus nuošimčius.
Kaveckienė.
nis koncertas.
reikia skubios pagalbos; jei administracinis vienetas lieka Visa tvarka ir indėlininkų
RENGIA M MAŽVYDO
Švč. M. Marijos Gimimo
Minint spalio 9-tąją, mū
Šiame lankstinuke rašoma: nusibodo būti vienam ar vie
savo vietose ir David Macke knygutės lieka tos pačios, kol
KATEKIZMO
sų sostinės Vilniaus netekimą. parapija šiemet švenčia 70
„Kolektyvas koncertuoja vilkė nai namuose, ar išalkome, nes
vičius palieka to naujo T.C.F visa sistema bus įvesta į kom
PAMINĖJIMĄ
š.m. spalio 12 d., sekmadienį, metų gyvavimo sukaktį. Ta
damas autentiškais lietuvių čia gali susitikti, gauti gerą banko skyriaus, kuris vadinsis
piuterį — kažkada ateinantį
10 vai. r., t. jėzuitų koplyčioje proga lapkričio 9 s. (sekma
liaudies kostiumais. Ansam patarimą ir skaniai nebran T.C.F.B. of Illinois direkto pavasarį. O norintieji gauti
Los Angeles, CA, veiklusis
bus aukojamos šv. Mišios už dienį)
rengiamas
pokylis lietuvių telkinys lapkričio 2 d. blio repertuare ne tik lietuvių giai pavalgyti lietuviško mais rium, o R. Staniulienė — vyr. daugiau paaiškinimo, gali
visus, kovojusius ir žuvusius Landmark Banąuet salėje,
liaudies dainos, šokiai, melodi to. O per „trečiadienio po konsultante. Indėlininkų pini kreiptis į banką arba į jo
dėl sostinės Vilniaus. Vilniaus 6800 S. Archer. Bilietus gali rengia Martyno Mažvydo Ka jos, bet ir šiuolaikiniai kūri pietes" tai jau tikra atgaiva. gai saugiai apdrausti, kaip ir skyrius. Visur dirba ir Lietu
Krašto lietuvių sąjungos. Či ma įsigyti visą spalio mėn. tekizmo 450 m. jubiliejaus pa niai, sukurti laikantis geriau Gabi parengimų vadovė Elena ligi šiol, po 100,000 dol. už pa- viškai kalbančios tarnautojos.
kagos skyriaus valdyba kvie parapijos klebonijoje. Kviečia minėjimą. Dalyvaus prelegen sių lietuvių liaudies muzikos Sirutienė visuomet turi kokią vienią sąskaitą ir 200,000 —
Kaip matome, įvyko gyveni
čia patriotiškąją lietuvių vi mi visi esantys ir buvusieji tai iš Lietuvos. Bus ir tai tradicijų. Ansamblis dalyvau staigmeną ar rimtai paruoštą už bendrą (joint) sąskaitą.
suomenę ir skyriaus narius parapijiečiai, o taip pat visi progai pritaikyta trumpa me ja įvairiuose festivaliuose, programą. Čia klausomės pas T.C.F.B. dabar turįs per 10 mo dėsnis: „Didelė žuvis prari
ninė programa, o paskui daly
dalyvauti pamaldose. Savo da lietuviai.
konkursuose, kur ne kartą kaitų, dažnai paįvairintų vaiz miljrd. dol. kapitalą, ir siūlo jo sveiką, bet mažesnę žuvį".
viai
galės
pabendrauti
su
pas
lyvavimu pagerbsime žuvu
buvo pelnyti laureatų bei dip dajuostėmis, minime sukaktis indėlininkams čekių knygutes Tas įvyko įstatymų ribose, ga
kaitininkais.
lime jaustis ramūs dėl savo
siuosius.
lomantų vardai Koncertuota ir tautines šventes, būna
Visus gimnazistus kvie
Po linksmų ir šurmulingų
„madų parodos" arba išklau ir „debito kortelę", kuri veiks indėlių ir dėkingi T.C.F.B. už
čia atvykti į „moksleivių Lietuvių dienų tai bus tary ne tik Lietuvoje, bet ir Belgi some rimto koncerto, o kartą į kaip ir kredito kortelė, tik jų norą remti mūsų labdarą.
Bostono vyrų sekstetas, laužą", rengiamą Ateitininkų
joje, Didž. Britanijoje, Olandi
tum rimties valandėlės, kurių
Po to buvo trumpa meninė
kuriam jo vadovė Daiva Na namuose spalio 10 d., penkta
joje, Kuboje, Rusijoje, Prancū mėnesį ir patys prisidainuo- skirtumas tas, kad už nupirk
metu vėl pajusime džiaugsmą,
programa:
kun. Budrius iš
jame, vadovaujant Faustui tas su ta kortele prekes ne
vickienė yra aranžavusi ne dienį, 7 vai. vak. Bus proga at
kad esame kilę ne tik iš zijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Stroliai.
Kražių
padainavo
kelias dai
reiks
bankui
mokėti
savo
mažai kūrinių, atvyksta atlik naujinti pažintis, susipažinti
šokančios ir dainuojančios Vokietijoje, Švedijoje ir kitur.
nas,
o
Boleslavas
Rasimas
čekiu
—
bankas
pats
perves
iš
ti programą „Margučio II" su naujais moksleiviais ateiti tautos, bet ir iš tautos su
Šiuo metu ansamblio siela
Čia mėgsta apsilankyti ir
paskambino
pianinu.
Visi la
indėlininko
sutaupų
be
jokių
rengiamame koncerte spalio ninkais, padainuoti, užkan reikšminga kultūra, gražia tos yra jo meno vadovas — Darius Lietuvos politikai, kai jiems
bai
plojome
ir
gerai
nusiteikę
specialių
atlyginimų.
Indė
19 d., 3 vai. p.p., Jaunimo cen džiauti. Atsivežkit draugus ir kultūros praeitimi.
Daknys. Choreografiniai gru reikia kontakto su „liaudimi",
pavalgėme pietus.
tre. Visuomenė kviečiama da gerą nuotaiką. Informacijas
pei vadovauja Edmundas Ver- ir šiaip įdomesni veikėjai. Iš lininkui teks tik saugotis
Šį
renginį
organizuoja
JAV
J o n a s Žebrauskas
lyvauti. Bilietai
gaunami teikia Audra Kazlauskaitė,
petinskas, o vadybininku yra čia organizuojamos trumpos neįšleisti daugiau negu turi
LB Švietimo skyrius, padeda
„Seklyčioje".
Zenonas Ripinskis. Čia reikia išvykos į įdomesnes vietas ar
tel. 708-349-1911.
Los Angeles LB apylinkė.
Šventei vadovauti sutiko Dai pažymėti, kad apie dešimtį spektaklius. Vienu žodžiu, jei
Spalis — Marijos mėnuo.
liųjų menų klubo istorikas, metų šiam ansambliui vadova gu tau ko nors prireikė, į
Tikintieji šį mėnesį ne tik pri
rašytojas,
žurnalistas
ir vo, dabar Čikagoje apsigyve „Seklyčią" skubiai eik!
vačiai, bet ir kartu — baž
Taip buvo ir trečiadienį,
Vyresniųjų
lietuvių
cen
Mažosios Lietuvos istorijos nęs, muzikas Saulius Palionis.
nyčioje — kalba rožančių.Tai
Kaip jau aukščiau buvo pa rugsėjo 29 d. Suėjome į „Sek
tre,
„Seklyčioje",
spalio
8
žinovas
Algirdas
Gustaitis.
ne vien bažnytinė, bet ir lietu
žymėta, ansamblis yra daug
viška tradicija. Švč. M. Mari d., trečiadienį, 2 vai. p.p., vyks Jam padeda Kaškelienė su kur koncertavęs, daug kur ke lyčią", susirūpinę, kas bus su
jos Gimimo bažnyčioje Mar- trijų jaunųjų menininkų iš Pensininkų klubu, Viktoras liavęs. Kartais kas mėnesį an mūsų santaupomis Standard
Federal banke? Ar nebus su
ąuette
Parke
rožančiaus Lietuvos koncertas. Dalyvauja Ralys, Laima Baltrėnaitė, Mil
sambliečiai
kur
nors
vyksta
juo,
kaip atsitiko su „Kasa"?
pamaldos yra visą savaitę, Kauno Muzikinio teatro solis da Zaveckienė ir Stasė Pautiekoncertuoti.
Praėjusią
vasarą
Sklinda
gandai, kad jau par
tai
Aušra
Cicėnaitė
ir
Vaidas
nienė. Minėjime laukiami visi
nuo pirmadienio iki penkta
grupei
ansambliečių
teko
da
duotas
ar
susijungęs su kitu
Vyšniauskas
su
pianiste
Euge
„Angelų miesto" ir prie
dienio, 3 vai. p.p.
nija Kupryte. Visi maloniai miesčių lietuviai, nes tai tik lyvauti tarptautiniame vasa didesniu banku. Juk tai buvo
ros festivalyje Olandijoje, o saugiausia vieta lietuvių pini
Irena Kairytė, Oak Lawn. kviečiami pasiklausyti. Pasik rai unikalus renginys.
gams. Mackevičių
šeimos
IL, siųsdama bilietėlių šak vieskite ir draugus. Atvykite!
Liuda Avižonienė taip pat Cuxhaven mieste Vo
kietijoje vykusios lietuvių tau įsteigtas šio šimtemčio pra
neles, pridėjo „Draugui" 100
dol. auką. Širdingai dėkojame!
todailės parodos- — „Pažintis džioje, atlaikė visas bankines
PAGERBTI TAUTOS
Šv. Vardo draugija turi
su Lietuva" meninėje progra audras, nepražudęs indėlinin
DIDVYRIAI
kų pinigų. Dar neseniai skelbė „Draugo" pokylyje rugsėjo 21 Martiniąue salėje. Iš kairės: Marija Reinie
Albertas Druktenis su gilias šaknis lietuviškose pa
moje.
turįs 2.5 milijardo dolerių nė, Aras Staniulis ir Rūta Staniulienė.
žmona, siųsdami mokestį už rapijose. Vienok pastaruoju
Liepos 20 d. St. Petersburg, Nors ir daug pasaulį išmaišę kapitalo ir įsteigęs daug sky
prenumeratą, pridėjo 105 dol. metu ji lyg nustumta \ nuošalį
„Saulės"
ansambliečiai
dar
FL, Lietuvių klubo salėje buvo
rių Čikagoje. Pernai tapo ak
auką. už kurią širdingas ačiū! ir išsilaikiusi tik vienur kitur,
o jos gretas užima daugiausia pagerbti lietuvių tautos didvy niekada nėra buvę JAV. Tad cine bendrove, pardavęs savo
su
džiaugsmu
buvo
priimtas
Spalio 17 d., penktadienį, vyresnio amžiaus vyrai. Švč. riai — lakūnai Darius ir Omahos universiteto Nebras- indėlininkams akcijas po 10
x D.L.K. Kęstučio Wisconx Siuntiniai, pinigai į Lie
6 vai. p.p., visi maloniai M. Marijos Gimimo parapijoje Girėnas. Šiemet nuo jų tra kos valstijoje kvietimas atvyk dolerių už akciją, dabar kas
sin šauliu kuopos likvidacijos
tuvą
per
TRANSPAK,
4645
padėtis
yra
panaši,
nors
drau
giško
skrydžio
per
Atlantą
kviečiami į Jaunimo centro
ti į šį miestą ir pakoncertuoti, atsitiko?
W. 63rd St., Chicago, IL komisija paskyrė $600 sušelpti
kavinę pabendrauti su Kražių gija dar tebeveikia. Sekma suėjo 64 metai. Paskaitą nes Šiauliai ir Omaha yra pa
keturis našlaičius Lietuvoje.
60629. Tel. 773-838-1050.
dienį,
spalio
12
d.,
3
vai.
p.p.,
skaitė
Antanas
Jonaitis,
pa
„Seklyčia"
neliko
abejinga.
klebonu Alionidu Budrium,
sirašę miestų seserystės su Birutė Jasaitienė, vyriausia
Našlaičių vardu dėkojame!
(sk.)
Šv.
Vardo
draugijos
nariai
teikdamas
statistinius
ir
re
neseniai atvykusiu paviešėti
tartį.
Ta
proga
šiauliečiai
suti
iš Lietuvos. Jis supažindins su kartu dalyvauja Mišiose, o po kordinius pasaulinės aviacijos ko pakoncertuoti Clevelande, šios LB organizacijos direk x Lietuvos P a r t i z a n ų Glo „Lietuvos Našlaičiu globos"
Kražių bažnyčia, istorinėmis to bus trumpas susirinkimas duomenis, o taip pat griežtai Detroite ir, žinoma, Čikagoje, torė, kreipėsi į S.F.B., pra bos fondo valdyba ir šelpia komitetas, 2711 W. 71 St.,
šydama paaiškinimo. Ji susiti mieji partizanai taria nuošir Chicago, IL 60629.
Kražių skerdynių vietomis, parapijos salėje. Draugijos atmetęs kai kurias užuo
kur
šiauliečių
koncertų
rūpi
(sk.)
ko ir su naujais šio banko sa džiausią AČIŪ Kenoshos Kęs
pakalbės apie tų vietų įam valdyba ir parapijos klebonas minas, kad Darius ir Girėnas
nasi
energingoji
„Lithuanian
kviečia
visus
parapijos
vyrus
x Kviečiame visus Čikago
neverti jiems rodomos pagar
vininkais iš T.C.F. (Tvrin City
žinimą ir istorinio muziejaus
Cultural Connection" vadovė Federal Bank) vadovais. Jie tučio šaulių kuopai už $500 j e gyvenančius šiauliečius
jungtis į Šv. Vardo draugiją.
bos dėl nepasiekto tikslo.
atkūrimo galimybes.
auką.
Taip
pat
nuoširdus
Pranė Šlutienė. Jos pastango susidomėjo
ir visus Čikagoje ir apylinkėse
lietuviška
so
mis čia atvyksta ir „Armo cialine veikla ir buvo trum AČIŪ Vincui ir Aldonai gyvenančius lietuvius atvykti į
ŠMULKŠČIAMS paaukoju
nikos" ansamblis (jis Čikagoje pam atėję susipažinti su
siems jau šiais metais $400. vienintelį „SAULĖS", Šiaulių
ir Lemonte koncertuoja spalio „Vaikų Vilties", „Mercy Lift" ir
AČIŪ ir Vytautui Lapėnui universiteto liaudiškos muzi
12 d.)
kos
ansamblio,
koncertą
„Seklyčios" veikla. Jiems pati paaukojusiam $200.
Dėl koncertų kituose mies ko. Per „Draugo" pokylį Martispalio
14
d.,
a
n
t
r
a
d
ieni, 7
Aukos nurašomos nuo federatuose, Čikagoje Šiaulių „Sau nique salėje jie paaukojo 1,000
v
a
i
.
v
a
k
.
Jaunimo
centre,
lė" galės pasirodyti kiek nepa dol. Draugo fondui, šiai popie linių mokesčių. Norintieji su 5620 S. Claremont Ave. Iš
togiu laiku — antradienį — tei atsiuntė S.F.B. buvusią šelpti partizanus, aukas siun anksto bilietai gaunami „Sek
spalio 14 d. vakare. Tačiau ki vicedirektorę, dabar jų vyriau čia: Standard F e d e r a l Bank, lyčioje", 2711 W. 71 St.
Acct. 663777, 4192 S. Archer
tos išeities nėra. Bet tas ne sią konsultantę, Rūtą Staniu
(sk.)
Ave., Chicago, IL 60632.
turėtų būti kliūtis gausiai lienę, išaiškinti „Seklyčios"
x Nauji patarimai- ir kon
Čikagos lietuvių šeimai už lankytojams ir kas bus su jų LJ».G.F. valdyba.
kreti pagalba norintiems grįžti
(sk.) į Lietuvą. Puikiai įrengti butai,
pildyti Jaunimo centro di pinigais.
x LIETUVOS DUKTERŲ privačios valdos. Nuoširdus,
džiąją salę, kaip užpildė va
Rūtą Staniulienę pažįstame dr-jos „RUDENS POKYLIS",
kare (liepos 7 d.), koncertuo
nebrangus ir sąžiningas patar
jau kaip buvusią lituanistinės rengiamas spalio 11 d. , 6
navimas. Kreiptis: D a n u t ė
jant Kauno „Nemunui".
mokyklos mokytoją. Tai sim v.v., J a u n i m o centre, vertas
Beje, šiauliečių vienetas yra patiška, gabi ir labai iškalbi dėmesio! Svečiai bus vaišinami Žilevičienė, Klinikų g-vė 11didokas — Čikagon atvyksta moteris. Aiškiu, skambiu bal p. O. Norvilienės paruošta 12, Vilnius-2055, Lietuva.
30 asmenų grupė, kuri ne vien su, net be mikrofono, paaiš vakariene, klausysis linksmos Tel. 370-2-748056, fax: 370-2tik dainuos, bet šoks bei gros. kino, kad labai žymi finansinė programos, šoks A. Stelmoko 261165.
(sk.)
Tad yra žadamos dvi valandos bendrovė — Twin City Fede kapelai grojant. Vertingi „lai
gražios muzikos, dainų, šokių. ral Bank of Minnesota (T.C.F,) mės šuliniai", kuriuos su
ARAS ROOFING
Puikios nuotaikos turėtų nie turėdama per 8 milijardus kaupu pripildyti dar prašome
A- / V ' l . i ' . K
i^l.I
kam netrūkti. Po koncerto, kapitalo, nutarė plėstis į kitas laimikių. Raštinėje, 2735 W.
:li-ni|i.|ii
t. i'.'>'"<
kaip paprastai, bus paben valstijas. Jiems labai patiko 71 SU 10-2 v. galima gauti
PriMmrn.cU Šiluvos .•itl.iidus <"'ikii>r«s Mar<|in-tte Parke S m rugsėjo 14 d Kunigai i* kaires: buvęs Švč M Mari- dravimas su svečiais Jaunimo stiprus, gerai tvarkomas Mac bilietus. Tel. 773-925-3211.
Tn| I, UI ,''>/ O/U,
jos (iin:.mo [>.i*".ipijo Š kirlmnas km .Innns Kuzinsk.is. kun Pranas Kelpšas, dabartinis klebonas kun Mykolas centro kavinėje.
kevičių S.F.B. ir pasiūlė už jo Laukiame visų!
Y,įkaita .it..i,>: m;> •• ni,|i I M - vv.-i ..i- i- Ttls.ų vvskupijos kun Stasys Slepavicius. t marijonų provinciolas
Ed. Šulaitis akcijas po 25 dol. — tai du su
(sk.)
M!< .r Kra/.u paraduos klebonas kun AJiomdas Budrius
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