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D ū m o s deputatai nenori
tvirtinti Lietuvos-Rusijos sienos
sutarties
K a r a l i a u č i u s , lapkričio 26
d. (BNS) — Antradienį spau
dos konferencijoje Rusijos Val
stybės D ū m o s d e p u t a t a s iš
Karaliaučiaus srities Vladimir
Nikitin pareiškė, kad Dūma
n e p a t v i r t i n s Rusijos ir Lietu
vos sienos s u t a r t i e s , kurią pa
sirašė prezidentai Boris Jelcin
ir Algirdas B r a z a u s k a s .
J i s pabrėžė, kad tokios nuo
monės laikosi d a u g u m a Rusi
jos p a r l a m e n t o žemųjų rūmų
frakcijų.
P a s a k V. Nikitin, į Val
stybės D ū m ą Karaliaučiaus
srities visuomeninės organiza
cijos ir piliečiai siunčia laiškus
ir p a r e i š k i m u s . Šie dokumen
tai t u r ė s įtakos
deputatų
sprendimui.
V. Nikitin paragino vietos
valdžią laikytis aktyvesnes
nuostatos, motyvuodamas tuo,
kad tokia Tolimųjų
Rytų
valdžios politika privertė su
rengti d a r kelis papildomus
derybų dėl Rusijos ir Kinijos
sienos s u s i t i k i m u s .
Vietos valdžia, mano depu
t a t a s , t u r i p a r e i k a l a u t i sutar
ties
teksto.
Jis
atkreipė
dėmesį į tai, k a d srities Dūma
— ne tik įstatymų leidimo, bet
ir atstovaujamoji valdžios in
stitucija. J i t u r i sužinoti Kara
liaučiaus srities
gyventojų
nuomonę ir t a m rengti jei ne
referendumus, tai bent ap-

'.Remiantis BNS. Reuter, DPA, AP, Interrax, ITAR-TASS. BeUPAN',
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Kiausas.
Deputatas mano, kad Rusija
padarė nuolaidų Lietuvai dėl
Vištyčio ežero. Anot jo, galima
nustatyti bendrą ūkinės veik
los j a m e tvarką, bet negalima
atiduoti teisės valdyti dalj
ežero. Rusija neturi atsisakyti
savo teisių į teritorijas, kurios
j a i priklauso kaip Sovietų
Sąjungos teisių perėmėjai.
Todėl griežta ir principinga
Rusijos nuostata neleis daryti
jokių nuolaidų sienos klausi
mais, sakė deputatas.
Iki sienos sutarčių pateiki
mo tvirtinimui Lietuvos ir Ru
sijos parlamentuose sutarčių
turinys neskelbiamas. Tačiau
yra žinoma, kad pagal sutartį
valstybių siena eina Vištyčio
ežeru vietoj iki šiol galiojusios
per kranto liniją.
Susitarta, kad Lietuvai ten
ka apie 400 hektarų ežero, t.y.
20 proc. jo ploto, vietoj
anksčiau turėtų 2 procentų.
Be to. su Rusija pasiektas
pnncipinis.susitarimas dėl ga
limos ežero dalies nuomos
ateitije. Pasak Lietuvos URM
pareigūnų, tam tikromis sąly
gomis, Lietuva derėsis su
Rusija ilgam išsinuomoti pa
pildomai daugiau kaip 500
hektarų, taip padidindama
savo naudojamą ežero plotą
beveik iki 50 procentų.

Seimo pirmininkas tikisi laimėti
rinkimus
V a r š u v a , gruodžio 1 d.
(BNS) — Lietuvos Seimo pir
mininkas V y t a u t a s Landsber
gis m a n o , k a d turi daug gali
mybių laimėti prezidento rin
kimus.
„Turiu du rimtus varžovus.
Pirmasis — tai buvęs genera
linis p r o k u r o r a s A r t ū r a s Pau
lauskas, kuris turėjo pasi
t r a u k t i iš pareigų dėl korup
cinių aferų. Antrasis yra emi
g r a n t a s iš JAV Valdas Adam
kus, žaidžiantis iš esmės sen
timentaliais j a u s m a i s " pareiš
kė k a n d i d a t a s į Lietuvos pre
zidentus lenkų žurnalui „Fakty" (Nr. 40).
V. Landsbergis sakė, kad jo
nuomone, Lietuvos politinė
scena j a u susiformavusi: „La
bai ryškiai matyti pasidaliji
mas į dešiniuosius, centrą ir
kairiuosius". Pasak jo. šiuo
„atžvilgiu Lietuva toliau nu
žengė už Lenkiją".
J i s t a i p pat nemano, kad
kairieji galėtų grasinti Lietu
vos s u v e r e n u m u i . „Per ketveris pokomunistų valdymo me
tus Lietuvoje neatsitiko nieko
tokio, k a s galėtų patvirtinti šį
teiginį. Užkietėję prorusiški
komunistai j a u seniai išvyko į
Rytus", s a k ė k a n d i d a t a s į pre
zidentus.
P a s a k j o . didžiausia Lietu
vos visuomeninė problema y r a
korupcija, „kuri p a k e r t a vals
tybės s t r u k t ū r a s ir gali net
grėsti jos s u v e r e n u m u i , jeigu
šalies teritorijoje veikia rusų
mafija", kuri valdo valstybės
valdininkus.
P a k l a u s t a s , kiek d a r laiko
reikia ir kokios sąlygos turi
būti įvykdytos, kad t a r p lietu
vių dingtų nepasitikėjimo len
kais j a u s m a s , V. Landsbergis
pabrėžė, jog „to nepasitikėji
mo vis mažiau. Psichologiniu
požiūriu jis buvo s u p r a n t a 
mas: nedidelė
trimilijoninė
t a u t a prieš keliolika kartų

Pasaulio naujienos

skaičiumi didesnį kaimyną.
Daug metų lietuviai reiškė di
deles pretenzijas dėl Vilniaus
užėmimo".
V. Landsbergio nuomone,
„Lietuvoje yra kelios kraš
tutinės nacionalistinės gru
pės, kurios praktiškai neturi
jokios politinės reikšmės".
Lenkijoje, jo nuomone, ši
problema yra didesnė. „Reikia
nuogąstauti dėl Lenkijos krik
ščionių tautininkų susivieniji
mo politikų įtakos, kurie gali
sugadinti gerus Lietuvos ir
Lenkijos santykius", pareiškė
V. Landsbergis. Jis taip pat
mano. kad „Lietuvos lenkai
privalėtų įsijungti pagal savo
politinius įsitikinimus į lietu
viškas partijas, nes ir taip
prarado daug laiko. Užuot in
tegravęsi su lietuvių visuome
ne, pastaraisiais metais jie bū
rėsi savame gete".
Kalbėdamas apie trijų Bal
tijos valstybių santykius, V.
Landsbergis pažymėjo, jog
..visi pasienio ginčai dėl eko
nominių j ū r ų sienų buvo
sprendžiami kompromiso ke
liu, o kiekviena valstybė turi
savo atskirą užsienio politi
ką", tačiau, pasak jo, „estų se
paratizmas gali sužlugdyti
bendros Baltijos valstybių rin
kos idėją, kurie j a u d a b a r stip
rina savo sieną su Latvija,
užuot ją atvėrę".

Lapkričio 27-.'W (iienomis ( ikagoje vyko X Moksiu ir k .:>b<>.s simpoziumas.
Nuotr.: (Iš kairės) Pasaulio Lietuvių Bendruomene pirmininkas Vytautas Kamantas lapkričio 28 d. Jauni
mo centre. Čikagoje, pradėdamas simpoziumą, uždega simbolinę pereinamąją Kūrybos žvake, kuri lapkričio 30
d. Marąuette Parko Svč Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje šv. Mišių metu buvo pašventinta, per
aukojimą ją atnešus Lietuvių Simpoziumo tarybos pirmininkui Kazimierui Pyragui. Toliau sėdi simpoziumo
garbes prezidiumo nariai— Lietuvos ambasadorius JAV Stasys Sakalauskas, vyskupas Paulius Baltakis. OFM.
Lietuvos mokslo ir švietimo ministras Zigmas Zinkevičius.
Jono Kuprio cuctr

bėtojo statusą Lietuvoje ak
redituotiems diplomatams.

Užsieniečiai nesidomi Lietuvos
prezidento rinkimais
V i l n i u s , lapkričio 26 d.
(BNS) — Kol kas nė viena val
stybė a r tarptautinė organiza
cija nesikreipė stebėti gruo
džio 2 1 dieną vyksiančių Lie
tuvos prezidento rinkimų.
Vyriausiosios rinkimų komi
sijos
pirmininkas
Zenonas
Vaigauskas sakė, kad Rusijos
Dūmos stebėtojų delegacijos
galimybėmis domėjosi Rusijos
ambasadorius Lietuvoje Kon
stantinas Mozelis, tačiau ofi
cialaus prašymo nepateikė.
„Tai jis padarė labai korek
tiškai ir pabrėžė, kad noras
stebėti
nereiškia
nepasiti
kėjimo, o tik susidomėjimą
rinkimų tvarka nedidelėje val
stybėje", sakė Z. Vaigauskas.
Rusijos atstovai, anot jo. net

* Lietuvos generalinis
ketina atsisakyti atvykti į Lie prokuroras Kazys Pėdnyčia
tuvą, jeigu pasirodys, kad jie neketina palaikyti valstybinio
yra vieninteliai, pageidaujan kaltinimo mėginimu sukčiauti
tys būti stebėtojais.
stambiu mastu kaltinamo par
VRK pirmininkas spėja, kad lamentaro Audriaus Butkevi
taip ir gali atsitikti — nepati čiaus baudžiamojoje byloje.
kimos valstybės įvaizdžio Lie „Nemanau, kad turėčiau eiti į
tuva neturi, o politine sensaci teismą ir prarasti savaitę. Yra
ja netaptų nė vieno iš esamo už mane ne mažiau kvalifi
kandidatų išrinkimas. ESBO kuotų prokurorų, kurie šį dar
savo stebėtojus buvo atsiuntu bą gali atlikti", teigė jis. ir
si ir 1996 m., nes tada buvo pridūrė nemanąs, jog reikėtų
laukiamas ir išsipildė esminis „paraidžiui laikytis tradicijų",
politinės daugumos pasikeiti kai valstybinį kaltinimą skan
mas.
dalingose bylose palaikydavo
Z. Vaigauskas sakė, kad Lie Generalinės prokuratūros va
,BN-S)
tuva mielai suteiktų reikia dovai.
mas sąlygas visiems užsienio
* M a s k v o j e , šalia Lietu
valstybių stebėtojams. VRK v o s a m b a s a d o s , pradės veik
netgi ketina pasiūlyti ste- ti Lietuvos eksporto koordina
cinis centras. Čia Rusijos vers
lininkai ir prekybininkai galės
pamatyti, ką gamina Lietuvos
pieno, mėsos, duonos, kondite
kiant narystės NATO ir ES, rijos ir kitos maisto pramonės
reikėtų nepažeisti, pasak jo, įmonės. Taip pat bus pristaty
Lietuvos ekonominių, sociali ta statybos įmonių produkcija,
nių, teisinių, politinių, žemės įstaigų baldai, turizmo paslau
gos.
Elta'
ūkio, pramonės tikslų.

Seimo nariai negali būti
ministrais
V i l n i u s , lapkričio 27 d.
(Elta) —Siekiantis Lietuvos
prezidento posto Kazys Bobe
lis mano, kad Seimo narys ne
gali užimti jokių kitų pareigų.
Jeigu jis būtų išrinktas prezi
dentu, nė vienas ministras,
esantis Seimo nariu, nebūtų
patvirtintas ministro parei
goms. Tai yra, KBobelio nuo
mone, netoleruotinas nesuta
pimas t a r p įstatymų leidžia
mosios ir vykdomosios val
džių. Todėl jis pareikalautų,
kad parlamentarai, norintys
būti ministrais, atsisakytų
Seimo nario įgaliojimų.
Tai kandidatas į preziden
tus pažymėjo lapkričio 27 d.
spaudos konferencijoje, prista
tydamas savo rinkimų prog
ramą, kurios pagrindinis šū
kis — „Demokratija — teisė
būti žmogumi".
Šiuo metu, pasak K. Bobe
lio, 14 parlamentarų užima
ministrų postus. „Jie patys
rengia įstatymus, patys už
juos balsuoja ir priima spren
dimus. Niekur demokratinėse
Vakarų valstybėse taip nėra.
Tai neatitinka pagrindinių de
mokratijos principų", sakė K.
Bobelis.
K. Bobelis yra už Lietuvos
integraciją į Vakarų demokra
tines struktūras. Tačiau sie-

„Fakty" žurnalas greta po
kalbio su V. Landsbergiu
spausdina Lietuvos prezidento
Algirdo Brazausko nuomonę
apie kandidatą į Lietuvos pre
zidentus.
Pasak A. Brazausko.
„Lietuva žymia dalimi dėkin
ga V. Landsbergiui, kad nepri
klausomybės atgavimas vyko
taip sėkmingai, palyginti be iš tų romantikų, kurie labai
didelių aukų". „Tačiau ne taip dažnai, kai jiems nesiseka,
gerai vertinu jo kaip politiko tampa dogmatikais. Nors j a m
kompetenciją, nes, atrodo, yra pastaruoju metu sekasi", sako
didelis romantikas, be to, yra A. Brazauskas.

Buvęs prokuroras neigia
padaręs finansinius pažeidimus
Vilnius, gruodžio 1 d.
(BNS) — Kandidatas į Lietu
vos prezidentus, buvęs gene
ralinis prokuroras Artūras
Paulauskas neigia, kad 1995
m. pradžioje iš išeitinę pašal
pą gavo neteisėtai.
Valstybės <ontrolė nustatė,
kad ką tik tapęs generaliniu
prokuroru. Vladas Nikitinas
neteisėtai paskyrė A. Paulaus
kui daugiau kaip 16.000 litų
išeitinę pašaloą. Apie tai lapk
ričio 29 d. pranešė „Lietuvos
aidas".
Dienraščio teigimu, pašalpa
A. Paulauskui nepriklausė,
nes jis iš generalinės prokura
tūros neišėjo Dieną prieš pa
sirašydamas j sakymą dėl pa* „Lietuvos rusu sąjun
ga" (LRS) būsimuosiuose pre
zidento rinkiniuose remia Ar
tūro Paulausko kandidatūrą
bei ragina visus piliečius daly
vauti rinkimuose, sakoma pir
madienį paskelbtame pareiš
kime spaudai LRS teigia, kad
prezidentas nėra simbolinė fi
gūra, jis atsakingas už savo
valstybės likimą, garbingą se
nų žmonių ateitį ir jaunimo
(
aprūpinimą.
WS>

»

šalpos. V. Nikitinas pasirašė
teikimą skirti A. Paulauską
generalinio prokuroro pava
duotoju.
..Likviduojant generalinę
prokuratūrą 1994 m., mano
įgaliojimai buvo nutraukti pu
se metų anksčiau. Todėl išei
nant iš darbo, pagal įstaty
mus, man buvo išmokėta išei
tinė pašalpa", pirmadienį sakė
A. Paulauskas. Anot jo. jam
tapus generalinio prokuroro
pavaduotoju, buvo sudaryta
nauja darbo sutartis, todėl bu
vo užmegzti nauji darbo san
tykiai.
Jis neigė dienraščio pa
skelbtą informaciją, neva pa
šalpa buvo paimta anksčiau,
nei buvo pasirašytas įsakymas
ją skirti.
Pasak „Lietuvos aido". Ge
neralinė prokuratūra nustatė
ir tai, kad A. Paulauskas gra
žino ne visą neteisėtai skirti:
premijų sumą. Nustatyta, kad
liko negrąžinta daugiau kaip
5,000 litų. Tačiau A. Paulaus
kas sakė gražinęs '
kiek
buvo nurodyta Vals... oe> kont
rolės akte.
Be šių, Valstybes kontrole
aptiko ir kitų finansinių pa-

Jeruzalė.
Palestinos išsivadavimo organizacija !PlO) pir
madienį atmetė Izraelio naują sąlyginį pasiūlymą išvesti ka
riuomenę iš Vakarų Kranto, apibūdindama jį. kaip bandymą
perrašyti taikos sutartis. Palestiniečių prezidentūros generali
nis sekretorius Tayeb Abdel-Rahim, atstovaujantis prezidentui
Yasser Arafat. pareiškė, kad savo sprendimu Izraelis siekia už
kirsti keiią užsienio, ypač JAV ir Europos iniciatyvoms ..ir pa
žerti dulkes į akis". Sekmadienį Izraelis pasiūlė atlikti naują
kariuomenės perdislokavimą Vakarų Krante, bet nepateikė nei
jo apimties, nei tvarkaraščio, tačiau pridūrė ištisą virtinę są
lygų, kurias PIO turi patenkinti, prieš pasitraukiant nors vie
nam kareiviui.
Vašingtonas.
Konfliktas su Bagdadu jau atrodo beblėstąs,
kai aukšti JAV bei Jungtinių Tautų atstovai ieško diplomati
nių sprendimų bei galimybių tiekti didesnę humanitarinę pa
galbą alkaniems Irako gyventojams, sekmadienį teigė aukšti
JAV ir JT pareigūnai. JAV ambasadorius J T Bill Richardson
per CNN televiziją teigė, kad padėtis „šiek tiek sušvelnėjo" po
Irako sprendimo leisti JT ginkluotes tikrintojams grįžti į Iraką.Vis dėlto jis vertino kaip nepriimtiną Irako prezidento Saddam Hussein atsisakymą leisti užsienio tikrintojams patikrinti
kai kuriuos iš dešimčių rūmų, kur, J T atstovų manymu, gali
būti įrodymų apie Irako branduolinių, cheminių arba biologi
nių ginklų programas. Tuo tarpu JT vadovas Kofi Annan kant
riai reagavo į šių rūmų tikrinimo trukdymus, sakydamas, kad
tai gali būti išspręsta per šią savaitę vyksiančias derybas tarp
JT Specialiosios komisijos (UNSCOM) vadovo Richard Butler
ir Irako atstovų.
Kuwaitas. Koi Irakas neįvykdys visų Jungtinių Tautų (JT)
Saugumo Tarybos (ST) reikalavimų, Kuwaitas nesiruošia at
leisti Saddam Hussein už 1990 metų įsiveržimą, pirmadienį
pareiškė Kuvvaito užsienio reikalų ministras šeichas Sabah alAhmed al-Sabah. Jis sakė apgailestaująs, kad turi nesutikti su
pasiūlymu atleisti Irakui, „kadangi Irako prezidentas nėra
vertas pasitikėjimo". Vadovaujant JAV, sąjungininkų karinės
pajėgos 1991 m. Persijos įlankos kare išvadavo Kuvvaitą po 7
mėnesius trukusios okupacijos. JT Irakui paskyrė sankcijas,
kurios galės būti atšauktos tik Bagdadui visiškai sunaikinus
masinio naikinimo ginklus.
Bern. Nacistinė Vokietija pagrobė 146 mln. dolerių vertės
aukso iš holokausto aukų ir kitų asmenų, teigia pirmadienį
Šveicarijoje paskelbtas tyrimas.Teigiama, jog tai pirmas tyri
mas, atsekęs aukso „tekėjimą" į ir iš nacistinės Vokietijos cent
rinio banko. Jį atliko tarptautinė istorikų komisija, kurią pa
rinko Šveicarijos vyriausybe. Anot tyrimo, Šveicarijos komerci
niai bankai priėmė iš nacistinės Vokietijos 61.2 mln. dolerių
vertės aukso — tris kartus daugiau, negu anksčiau manyta. Vi
sos sumos buvo pateiktos 1945 metų kainomis.
Varšuva. Lenkija, būdama Jungtinių Valstijų bendradarbė
ir bičiulė, netrukus taps ir sąjungininke, lapkričio 28 d. Varšu
voje, pirmąkart susitikdamas su žurnalistais, pareiškė nauja
sis JAV ambasadorius Lenkijoje Daniel Fried, pranešė agentū
ra PAP. Ambasadoriaus žodžiais, per trejus savo kadencijos
Lenkijoje metus jis tikisi sukurti glaudžius JAV vadovybės
ryšius su Lenkijos vyriausybe bei opozicija. D. Fried teigė, kad
gana optimistiškai žiūri į NATO plėtros patvirtinimą JAV Se
nate, tačiau įspėjo, kad pergalė dar nėra garantuota. D. Fried
pavadino Lenkiją „didelės istorinės sėkmės valstybe", nes, kur
dama demokratiją ir demokratiškai pertvarkydama ekonomi
ką. Lenkija sugebėjo išspręsti komunizmo problemas.
Maskva
Vokietijos kancleris Helmut Kohl sekmadienį su
rengė trumpą, bet šiltą vizitą pas Rusijos prezidentą Boris Jel
cin, kurį aplankė sniego nuklotuose jo namuose, kaime už 130
kilometrų nuo Maskvos. H. Kohl vizitas į Rusiją truko tik 6 va
landas. Pasak kanclerio, didžiąją šio laiko dalį jis bendravo su
savo draugu B. Jelcin. su kuriuo aptarė pasaulio reikalus. Eu
ropos saugumą ir vedė ..labai intensyvią diskusiją" dėl padėties
Irake, kuria vertino, kaip ..vieną pavojingiausių situacijų pa
saulyje šiuo metu". ..Tai mano noras, Vokietijos noras, kad mes
padarytume visa, kas įmanoma šiam pavojui apriboti. Prezi
dentas Boris Jelcin ir aš buvome vieningi dėi savo požiūrio ir
bendro tiksio blokuoti Irako ginkluotės programą", sakė H.
Kohl
Praha. Čekijos ministras pirmininkas Vaclav Klaus, kurio
vyriausybę sukrėtė partijos finansinis skandalas, sekmadienį
neatlaikė spaudimo ir pareiškė, kad atistatydins kartu su visa
vyriausybe. ..Pareiškiu, kad nebūsiu naujos vyriausybės, kuri.
be abejo, po kiek laiko bus suformuota, nariu", sakė V. Klaus.
Prezidentas Vaclav Havel jau anksčiau paragino atsistatydinti
vyriausybę, o dabartinės vidurio dešines koalicijos vadovus
sekmadieni pakvietė į pasitarimą del naujo kabineto formavi
mo. V. Klaus apie savo atsistatydinimą paskelbė, kai to parei
kalavo finansų ministras Ivan Pilip. kaltindamas, kad partija,
pažeisdama įstatymus, priėmė 7.5 milijono kronų (217,000
JAV dolerių 1 finansinę paramą, kuri, kritikų teigimu, galėjo
turėti įtakos priimant sprendimus dėl privatizavimo. Vienas
aukštas partijos pareigūnas sakė, kad neaiškios aukos bus
atiduotos atstatomiesiems darbams po potvynio, kuris liepą
nusiaubė Čekiją.
žeidimų. Lapkričio 21 d., rem
damasis tikrinimo medžiaga.
Valstybės kontrolės kvotos
skyrius iškėlė baudžiamąją
bylą. Atlikus pirminius tardy
mo veiksmus, byla bus per
duota Generalinei prokuratū
rai.

KALENDORIUS
Gruodžio 2 d : Liucijus,
Skirmuntas. Skirmantė, Ge
rutis.
Gruodžio 3 d.: Šv. Pran
ciškus Ksaveras. Vingra. Girutis, Lapūne.
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mybes spręsti šią problemą
vyriausybiniu lygiu.
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Spalio 24 d. uždarant Šv.
Jonų bažnyčioje veikusią pa
rodą šventosios Kūdikėlio
Pagausinkime savo sveika gausus maistas. Mielių bent
Jėzaus Teresės 100-osiomis
tos žinias dabartiniu sveikatos po vieną valgomą šaukštą kas
mirties metinėms paminėti,
supratimu. Stiprinkime savo dien į skrandį paduokime.
šv. Mišias čia aukojo ir pas
DRAUGO prenumerata yra mokama i i anksto
energiją. Gerinkime smegenų Krautuvėse jos kepimui varto
metams
Vimetų 3mėn
kaitą skaitė vyskupas Jonas
jamos
yra
brangios.
Gaukime
veiklą ir apsaugokime savo
JAV
_
$95.00
$55.00
$35.00
Boruta,
SJ.
Per
pamokslą
jis
mielių
iš
kepyklų
—
svarais
širdį natūraliu, nemeluotai
Kanadoje ir kitur.(US.) $110.00
$60.00
$40.00
pavadino šv. Teresėlę „savo
Tik Mtadienio laida:
lietuvišku, elgesiu, kas yra labai pigiai jų įsigykime, kad
JAV...: _
$55.00
$40.00
$30.00
tišku Dievo duotu ženklu",
vaisiais ir daržovėmis miti- ir iš Ankaus kepyklos „Baltic
Kanadoje ir kitur...'.
(US.) $60.00
$45.00
$35.00
kvietė mokytis iš šventosios
Užsakant i Lietuvą:
mas, žuvies kasdieninis valgy Bakery" Čikagoje ar iš kito
(Air cargo)
$100.00
$55.00
mas, o riebalų — tik pora kių. Įvairiuose valgiuose jų Dr Aldona Juozevičiene ir prel Juozas Prunskis Ateities savaitgalyje „skaityti laiko ženklus Dievo
Tik iestadienio laida
$55.00
šviesoje", „ieškoti pirmiausia
šaukštų aliejaus per dieną pa prisidėkime. Ir taip savas lapkričio 7-8 d. Ateitininkų namuose klausosi paskaitų.
Užsakant į užsient
smegenis ir širdis kuo geriau
Dievo karalystės".
oro paira
_ $500.00
$250.00
sitenkinimas.
Tik šeštadienio laida
$160X0
$85.00
Po šv. Mišių, skaitydamas
O ar mes žinome, kad vita siai saugokime.
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindoldene
paskaitą apie šventąją Kūdi
minas B-12 ir B-9, kitaip dar
Administratorius - Valentiniu Krumplis
B grupės vitaminai —
kėlio Jėzaus Terese, vysk. J.
vadinamas Foline rūgštimi,
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
geriausi pensininko
Boruta, SJ, glaustai priminė
kartu nuryjant, yra svarbus
• Administracija dirba kasdien nuo 830 iki 430, šeštadieniais nedirba.
draugai
jos biografiją, palygino ją su
mūsų nervų sveikatai ir saugo
• Redakcqa dirba kasdien nuo 830 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimu turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
kita
Bažnyčios
mokytoja,
šv.
smegenų ląsteles nuo per ank
4-asis VYSK M, VALANČIAUS
gavus prašymą ką nors skesbti.
Cleveland klinikos kardiolo
Kotryna Sieniete. Sakė, jog
styvo susinaudojimo? Jiedu
. • Redakciis straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
BLAIVYBĖS SĄJŪDŽIO KONGRESAS paskelbti žmogų Bažnyčios
nesaugo. Prašome siundant pasilikta kopiją.
gerina vienas kito susigėrimą gas dr. Killian Roleison sako,
jog minėto hemocysteino gau
iš žarnų į kraują.
Spalio 18 d. Kaune, Vytauto tanas Vaičius perskaitė Lietu mokytoju būtini 4 dalykai: ti
Vitaminą B-12 gauname iš sa širdžiai yra taip pavojinga, Didžiojo universiteto salėje, vos vyskupų kreipimąsi dėl kėjimo autentiškumas, gyve kviečia visus Lietuvos para
VIDAS J. NEMCKAS, M.D.
nimo šventumas, gili teologinė pijų klebonus, dekanus, ra KARDIOLOGAS • ŠIRDIES LIGOS
pieno, mielių, žuvies, saulė kaip ir rūkymas. Abu tiedu di įvyko 4-asis Vysk. M. Va blaivybės.
grąžų sėklų ir žalių kviečių dina pavojų ne tik širdžiai, bet lančiaus blaivybės sąjūdžio
7722 S. Kedzie Ave.
Kongresą įžangos žodžiu išmintis bei {žvalgos, pakan jonų ir miestų vadovus bei
daigų, o vitaminą B-9, kitaip ir smegenims, ir visoms kūno kongresas, kuriame dalyvavo pradėjęs Blaivybės sąjūdžio kamai ryškus Bažnyčios auto vargonininkus ilgai neatidė
Chicago, IL 60652
riteto
pripažinimas.
— Folinę rūgštį, mes gauname kraujagyslėms.
Kab.tel.
773-471-3300
liojant
kiekviename
rajone
pirmininkas
inžinierius
J.
per 400 blaivybės brolių at
Beždžionėms ir triušiams stovų, dvasininkų, svečių. Končys akcentavo dvasininkų
iš brokolių, iš tamsiai žalių
(dekanate) surengti Giesmių
APTARTOS RELIGINĖS (chorų) šventes, kuriose daly
lapų daržovių, kviečių, špara- pakartotinai suleidus hemo Kongresas šūkiu „Per blaivybę nuopelnus skatinant blaivybę.
DR. JOVITA KERELIS
gų, žemės riešutų, Įima pupe cysteino, būdavo užkemšamos į dvasinį atsinaujinimą" prasi Vysk. R. Norvilą perskaitė ar- LITERATŪROS VERTIMO vautų visi to rajono bažnyčių,
DANTŲ GYDYTOJA
PROBLEMOS
lių, mielių, pieno ir šaknia jų arterijos. Tyrimai su kiau dėjo šv. Mišiomis, vėliau Karo kivysk. S. Tamkevičiaus svei
jaunimo bei moksleivių chorai. 9625 8.796) Av#)., IHdcory HHs, IL
lėmis parodo, kad hemocysteivaisių.
Jie turėtų atlikti laisvą pro
muziejaus sodelyje surengtoje kinimą, kuriame ganytojas
T«L (706) 5664101
Spalio 18 d. Šiauliuose, gramą ir mokėtų giedoti ben
Taigi, kol dar laikas, nebū nas gali sužaloti arterijų sie sueigoje. Telšių vyskupas An- prašo ieškoti naujų pozityvių
Valandos
pagal susitarimą
kime paiki: kaip sakyta, na neles ir sužadinti jose priskkelių Lietuvą blaivinti. Vysk. „Prizmės" žurnalo redakcijoje, dras tradicines giesmes „Ap
retimus,
kurie
užkemša
jų
tūraliu, tikrai lietuvišku bū
pastaruoju metu Lietuvoje la M. Valančiaus blaivybės są įvyko trečiasis religinės lite saugok Aukščiausias", „ParAhAŠŽUČė+MD
du, gerinkime savo smegenų spindį.
bai paplitęs narkotikas „ex- jūdžio Marijampolės skyriaus ratūros vertėjų seminaras, ku veski, Viešpatie", „Marija, Ma
INDRĖ
RUDAITIS, O.D.
Yra mokslininkų, kurie ma tazy".
ir širdžių sveikatą, pirma ne
kapelionas kun. I. Plioraitis riame dalyvavo Lietuvos Bibli rija", „Sveika Marija" (gegu
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
jos
draugijos
(LBD)
vykdoma
žinę), „Jėzau, pas mane atei
gu jos netenkame. Apsauga no, kad hemocysteinas jungia
Sandėris vyko antradienį pažymėjo, jog blaivystės ir do
1020 E.Ogosn Ava.. Sutte 310
Naperville. IL 60563
nuo bet kokio susirgimo, kad si su bloguoju cholesteroliu vakarop, netoli
Palangos rovės idėjos, Vilkaviškio vys sis direktorius Mykolas Mika ki", „Dieve arčiau tavęs",
T«L (630)627-0000
ir tinkamu maistu, yra geriau (LDL) ir dar daugiau apardo esančioje bendrovės „Uotas" kupo J. Žemaičio ir kitų dvasi lajūnas, „Naujojo židinio" žur
3825 rtgntand Ave ,
degalinėje.
sias, pigiausias ir užtikrintas arterijų sieneles.
ninkų iniciatyva skleidžiamos nalo vyriausiasis redatorius, „Rūpintojėlio skundas" ir kt.
Tonvaf 1.Svita 3C
Vargonininkų
draugija
mano,
LBD
tarybos
narys
Petras
Jau
kuris
laikas
tyrinėtojai
Ootmsrs Grovs, IL 60515
gydymasis.
Valstybės saugumo departa vyskupijos mokyklose bei įvai
jog
pagrindinis
koncertas
suka galvas, kodėl pas pensi mento Klaipėdos apygardos riose institucijose, davė tei Kimbrys, „Aidų" leidyklos re
TeL (630)436-0120
ninkus taip žymiai gausėja skyriaus viršininkas Algirdas giamų rezultatų. Žmonės vis daktorė Giedrė Sodeikienė, turėtų vykti vienoje geriausių
Smegenų vitaminas
DR. žėufŠ
ZAPARACKAŠ
širdies smūgiai. Dabar paaiš Grublys sakė, kad sulaikymo aktyviau buriasi į blaivybės „Jonos" leidyklos direktorius ir patogiausių to rajono
DR. PAUL KNEPPER .<
bažnyčių.
Vitoldas
Balčiūnas,
šios
leidy
Daug žmonių džiaugiasi pa kėjo, kad viena priežasčių yra operacija buvo atlikta labai sąjūdžio brolijas, mokyklose
AKIŲ LIGOS • CHIRURGIJA
gerėjusia sveikata gaunant B- sumažėjimas B vitaminų kie greitai ir visi sandėrio daly daugėja „valančiukų", kurie klos redaktorė Audronė Kriau
166 E. Supatfor, Suros 402
Vargonininkų drauguos Vil
viai sulaikyti. Nors abu įvairiomis formomis — vaidi čiūnienė ir kt.
12 vitamino: atsiranda tvirtu kio jų kraujyje.
Valandos pagal susitanmą
niaus skyriaus pirmininkas
Pranešimą apie ekumeninės Petras Bagdonavičius sakė,
Todėl visi ir visos dabar pi pirkėjai ir mėgino pasprukti, nimais, paskaitomis, kūrybos
mas, ištvermė ir įtampos atT«L 312-337-1285
laikymas. Jis laikomas šian giausiu ir veiksmingiausiu VSD pareigūnai užblokavo vakarais, viktorinomis, skaity Biblijos redagavimo ypatybes kad toks kreipimasis išsiun
dieniniu smegenų vitaminu. būdu vykime nuo savęs širdies kelią. Sulaikymo metu nei dami ir platindami laikraščius skaitė P. Kimbrys. Naujasis tinėtas visiems Vilniaus arki
Akių ligos / Chirugija
Danijoje atlikti tyrimai nuro atakas, smegenų paralyžius ir žmonės, nei automobiliai ne „Blaivioji Lietuva" bei „Valan- Biblijos vertimas (vertėjas A vyskupuos rajonų merams,
9830 S.Ridgeland Ave.
čiuką" — siekia patraukti vis Rubšys) jau suredaguotas ir, kultūros ir švietimo skyrių
do, kad šiaip sveiki žmonės, kitas, pensininkus mėgstan nukentėjo.
Chicago Ridge, IL 60415
daugiau blaiviai gyventi pa anot pranešėjo, pasirodys kitų vedėjams, parapijų klebo
čias,
negeroves,
valgydami
Tet 706-636-6622
„Mes
aktyviai
stebime
ir
bet mažai vitamino B-12 tu
4149 VV. 63rd. St.
siryžusių žmonių. Vysk. J. metų pradžioje dviem varian nams. Į šią iniciatyvą jau atsi
rintieji nesidžiaugia smegenų kasdien vegetarišką maistą, analizuojame visus narkotikų
T«L
773-735-7709
Žemaitis
ragina
kunigus
kas
tais:
vienas
bus
ekumeninis,
įskaitant
liesą
pieną,
žuvį,
liepė Zarasų rajonas, kur
plitimo kelius", sakė A. Grub
veikla taip, kaip normaliai
antrą
sekmadienį
sakyti
pa
kitas,
skirtas
katalikams.
kiaušinio
baltymą
ir
porą
rugsėjo
pradžioje
surengta
lys. Pasak VSD Klaipėdos
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
daug to vitamino turintieji.
šaukštų augalinio aliejaus, apygardos vadovo, per Lie mokslus blaivybės tema ir Rengiant naująjį Biblijos ver graži šventė. Kitąmet panašią 4647 VV. 103 SL, Oak Lsrwn, IL
Dar to negana, daugumas
ypač sėmenų tokio, su gau tuvą eina trečias pagal dydį bendra malda remti blaivybės timą spaudai, taisytas stilius, šventę surengti pažadėjo ir Pirmas apyl. su Norrhvvestem un-to
dabartinių tyrinėtojų susekė,
idėjas Lietuvoje.
terminologija, ypač daug sun Varėnos rajono meras. Pasak diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
sybe vaisių ir daržovių. Sėk kokaino kelias į Rusiją.
kad svarbiausias arterijų prikumų sukėlė vardų rašyba. P. Bagdonavičiaus, regioninės
už prieinamą kainą. Pacientai
mės.
Klaipėdos apygardos proku
skretintojas yra paprasta ami
Kalbėdamas apie blaivybės Įsisavinant vardažodžius, vai
priimami
absoliučiai punktualiai
maldos ir giesmių šventės la
ratūra iškėlė baudžiamąją brolijų veiklą Telšių vyskupi
no rūgštis vadinama „hemoSusitarimui (kalbėti angliškai)
singai
bendrauta
su
Lietuvių
bai derėtų 1998 metais, pa
bylą pagal Baudžiamojo ko joje, mons. K. Gasčiūnas sakė,
cysteine". Ji normaliai sudaro
T«i.708-422-8260
SULAIKYTA DIDELĖ
žymint Šv. Tėvo lankymosi
dekso
232
str.
—
už
neteisėtą
sudėtį chemikalų kūno. Tik
kad
veikliai
ir
vaisingai
dirba
kalbos
komisija.
NARKOTIKU SIUNTA
Lietuvoje penkmeti. „Turime
narkotinių priemonių gami Žemaitijos ir Klaipėdos krašto
didelis jos kiekis suardo krau
DR L PETFtEIKJS
Seminare taip pat buvo labai gražias bažnyčios chorų
Valstybės saugumo departa nimą, įgijimą, laikymą, gabe parapijose atsikūrusios blai glaustai aptarti A Jurėno ir
jagysles. Tokį jos kiekį turi 25
DANTŲ GYDYTOJA
nuošimčiai širdies smūgius mento pareigūnai prie Palan nimą, siuntimą ar realiza vybės brolijos, globojamos Tel K. Burbulio Šventojo Rašto tradicijas. Neleiskime joms 9055 S.Roberts Rd.,H»ckory Hills, IL
užgesti. Juk geras bažnyčios 1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
gaunančiųjų ir pas 40 pro gos sulaikė penkis vyrus, da vimą.
šių vyskupo A. Vaičiaus. Ypač vertimai, kuriuos daugelis
T«l (708)596-4055
centų smegenų paralyžių-in- lyvavusius narkotinių me
Liepą VSD Klaipėdos apy ši veikla juntama Telšių kata vertino kaip nevykusius. Po choras, puikios giesmės ne
Valandos pagal susitarimą
sultą (stroke) patiriančiųjų.
gardos pareigūnai prie „Deb likiškoje mokykloje, kur per pietų seminaro dalyviai ap abejotinai formuoja bendruo
džiagų sandėryje.
Du Tauragės gyventojai receno" prekybos centro buvo 300 moksleivių iš 500 pa svarstė kai kuriuos praktinius menės muzikini skoni", —
Yra žinoma, kad geriausiai
DR. AB. OLEVECKAS
sakė P. Bagdonavičius.
blaiviai. religinės literatūros vertimo \
tos rūgšties kiekį sunormuoja mėgino per šiaulietį tarpi sulaikę klaipėdietę Danutę sižadėję gyventi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mielėse besiranda B vitami ninką įsigyti iš dviejų palan Žemgulienę, pas kurią buvo Švenčių metu mokykloje at lietuvių kalbą klausimus. Kal
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nai, ypač B-12 ir B-9 — Fo giškių 700 tablečių, kurios, rasta apie 500 gramų marijua- naujinami blaivybės pasiža bėta apie teksto vienovę, tik
3800 VV.96 St Tai. 706422-0101
BNS dėjimai, priimami nauji na slumo bei vaizdingumo sąryšį,
line rūgštis, ir tais vitaminais pagal pirmines išvadas, yra nos.
Valandos pagal susitarimą
ŠV. TERESĖLĖS
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p.
riai. Prelegentas pažymėjo, jog užsienio kalbų ir lietuvių kal
treč. uždaryta, ketvirt. i - 3 v.p.p.
MINĖJIMAS
norint gelbėti Lietuvą, reikia bos sakinių struktūros tipus ir
penktad. ir šestad 9 v r. - 12 v.p.p.
KRIKŠTĖNUOSE
gelbėti šeimą, nes tauta kyla atitikmenis. Redaktorė G. So
ir žlunga per šeimą.
deikienė pastebėjo, kad katali
EDMUNDAS VOMAS, M.D..S.C.
Spalio 26 d. Krikštėnuose Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
J. Končys, aptardamas kiškoji literatūra turi nusi
lietuviškai
Vysk. M. Valančiaus blaivybės stovėjusią terminų vartoseną. (Ukmergės rąj.) vyko naujo 6187 S.Kalbame
Archer Ave. (prie Austm)
sios
Bažnyčios
mokytojos
šv.
Daug
diskusijų
sukėlė
kai
sąjūdžio perspektyvas, tvirti
Te* 773666-7755
no, jog šis sąjūdis remiasi kurių terminų rašymas di Kūdikėlio Jėzaus ir Svč. Veido
Valandos
pagal susitarimą
krikščioniškomis vertybėmis. džiąja arba mažąja raide, nes Teresės minėjimas. Renginį
Pasak jo. krikščioniškas po šiuo metu lietuvių religinėje organizavo Krikštėnuose įsi pažiūros menki dalykai bei
žiūris į alkoholizmu sergantį literatūroje šie termiani ra kūrusi Aušros Vartų Marijos darbai. Aušros Vartų Marijos
žmogų, gebėjimas bendrauti ir šomi nevienodai. BŽ, 1997, ir šv. Teresėlės bendruomenė. ir šv. Teresėlės bendruomenės
Koncelebruotinėms Mišioms
padėti puolusiajam prisikelti Nr.20
Krikštėnų Nukryžiuotojo Jė vyresnioji sesuo Rozana pa
dvasiškai yra vienas iš būdų,
zaus bažnyčioje vadovavo kvietė parapijiečius ir svečius
skatinančių tautos atgimimą.
VARGONININKŲ
Kaišiadorių vyskupas Juoza tęsti minėjimą kultūros na
Pagrindinis judėjimo užda
DRAUGUOS
pas Matulaitis. Šia proga jis muose. Čia susirinkusiems
vinys — talkinti mokyklai ug
KREIPIMASIS
pašventino naują Krikštėnų buvo parodytas Želvos vaikų
dyti sąmoningą pilietį. Vien
ir jaunimo centro parengtas
mokyklose, pirmininko teigi
Vilniaus arkivyskupijos Var bažnyčios altorių. Pamoksle spektaklis „Juodųjų obelų so
mu, šiandien yra per 3800 gonininkų draugija, siekdama vysk. J. Matulaitis atkreipė
das" (A. Žiupsnytės pasakos
„valančiukų". I. Končys ragino suaktyvinti bažnytinių chorų susirinkusiųjų dėmėsi i sim
motyvais). Pasivaišinę agaburtis į blaivybės sąjūdžio bro veiklą bei skatinti naujų bolinę prasmę: mažosios Tere
minėjimas
vyksta pėje, minėjimo dalyviai pa
lijas, „valančiukų" grupeles ir chorų kūrimąsi, norėdama pa sėlės
tapti aktyviais visuomenės remti uolius giesmininkus bei mažoje bažnytėlėje, mažoje žiūrėjo specialiai šv. Teresėlės
kūrėjais. Kiti kongrese kalbėję turėdama viltį Jubiliejiniais parapijoje. Vyskupas iškėlė šimtmečiui pagamintą ir nese
prelegentai apžvelgė sociali 2000 metais surengti pirmąją naujosios Bažnyčios mokytojos niai lietuviškai įgarsintą vi
nius alkoholizmo padarinius, Lietuvos Maldos ir giesmių pramintą „mažąjį kelią", ku deofilmą.
AnpH<> :r .lona> Skink.11 bei ju trv- vaikai •vyresnioji) savo namų Šiluma Alytuje dalinasi su nemažu būreliu
statistinius duomenis bei gali šventę Vilniaus Vingio parke, riame tampa vertingi netgi iš
.ii.ui r it ii..-.i •> .nk'.i. .u .:' •! • • K • i, i i/ !»'•:'I r. i vi m.i su ..Saulute", Lietuvos vaikų globos būreliu
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DR. ALBERTAS ŠIMĖNAS
Vyriausybės parengtas vals
tybės ir savivaldybių biudžeto
1998 metams projektas remia
si pakankamai palankiomis
ūkio raidos prognozėmis. Nu
matoma, kad kitais metais
valstybės BVP išaugs net 7
proc., o iniliacįja sumažės iki
6 procentų. Valstybės biudžeto
pajamos išaugs 13.2 procentų
ir sudarys 6,886 mlrd. Lt.
Biudžeto deficitas — 0,695
mlrd. LT arba 1.6 procento
planuojamo BVP.
Biudžeto projekte numaty
tas valstybės užsienio paskolų
ir paskolų su jos garantija li
mitas — 2.49 mlrd. Lt. Nu
matoma, kad Valstybės skola
per 1988 metus padidės 1,225
mlrd. Lt ir metų pabaigoje
sieks 9,284 mlrd. Lt arba apie
2,500 Lt kiekvienam Lietuvos
gyventojui.
Krikščionys demokratai ma
no, kad vyriausybės numato
mas bendras ekonomikos au
gimas teigiamai įtakos ir
žmonių gerovės augimą. Ta
čiau valstybės skolų, ypač už
sienio, tolesnis didėjimas kelia
tam tikrą susirūpinimą.
Krikščionys
demokratai,
svarstydami valstybės bei sa
vivaldybių biudžetų projektus
pagrindinį dėmesį skyrė biu
džeto išlaidų struktūriniams
pokyčiams. Kitų itin svarbių
valstybės ekonominę politiką
lemiančių svertų (biudžeto de
ficitas, užsienio ir vidaus sko
la, valstybinio biudžeto paja
mų paskirstymas tarp vals
tybės ir savivaldybių biudže
tų, BVP dalies, perpaskirstomos per valstybinį biudžetą,
dydis) dalykišką įvertinimą ribojoT-atitinkamos irrformacyos
stygius. Krikščionys demokra
tai mano, kad ateityje to ne
turėtų būti ir tada diskusijų
dėl valstybės biudžeto dėme
sio centre bus tik esminiai val
stybės finansinės politikos
svertai.
Tolesnei valstybės ekonomi
nei ir socialinei raidai ypač
svarbūs
biudžeto
išlaidų
struktūriniai pokyčiai. Lėšų,
skiriamų
atskiriems
sky
riams, padidėjimas arba su
mažėjimas atspindi valstybės
politinius, ekonominius bei so
cialinius pirmumus. Pažymė
tina, kad Valstybės biudžeto
išlaidos 1998 metais numato
ma padidinti vidutiniškai apie
13 procentų. Tuo tarpu išlai
das bendram valstybės valdy
mui numatoma didinti 18 pro
centų (užsienio reikalų mini
sterijai — 20 procentų, vals
tybinei mokesčių inspekcijai
— 41 procentu), krašto apsau

gai — 47 procentais, viešajai
tvarkai ir visuomenės apsau
gai 17 procentų (pasienio poli
cijai — 36 procentais, teis
mams — 57 procentais, pro
kuratūrai — 18 procentų), ap
linkos apsaugai — 23.5 pro
centų, švietimui — 16 pro
centų. Pagrindiniai šaltiniai
išlaidoms minėtuose sekto
riuose padidinti yra numato
mas mažesnis negu vidutinis
išlaidų augimas pramonei ir
statybai (9 procentai), sportui,
rekreacijai, kultūrai (12 pro
centų), o taip pat numatomas
išlaidų sumažinimas šioms
reikmėms: valstybės dotaci
joms kurui ir energijai —
112.8 mln. Lt, apskričių ad
ministracijoms — 44.1 mln.
Lt, transporto ir ryšių sekto
riams — 46.8 mln. Lt.
Krikščionys demokratai re
miasi nuostata, kad Lietuvos
žmonių siekis gyventi saugiai
ir turėti tinkamas sąlygas
siekti gerovės geriausiai gali
būti įgyvendintas, tik įsijun
gus į ES ir NATO. Tam tikslui
reikalingos atitinkamos pas
tangos, o tuo pačiu ir išlaidos.
Todėl frakcija palaiko Vyriau
sybės nuostatą padidinti vals
tybės išlaidas užsienio ryšių
bei krašto apsaugos reik
mėms.
Krikščionys demokratai at
kreipia dėmesį į tai, kad su
dėtingu reformų laikotarpiu
daugiausia problemų susikau
pė švietimo srityje. Dėl mažų
atlyginimų tapo nebeįmanoma
išlaikyti aukštesnės kvalifika
cijos specialistų ir juo labiau
pritraukti naujų. Rugsėjo mė
nesį biudžetinėse organizaci
jose vidutinis atlyginimas bu
vo 789 Lt. Švietimo skyriuje
jis siekė tik 669 Lt. (Po atlygi
nimų pedagogams padidinimo
lapkričio mėnesį aukštąjį išsi
lavinimą bei didesnį, negu 15
metų stažą turinčių mokytojų
atlyginimas išaugo iki 662 Lt,
o vyresniųjų pedagogų — iki
800 Lt). Tuo tarpu visuomenei
teikiamų paslaugų skyriuje
(policija, teismai) vidutinis
darbo užmokestis buvo 1,298
Lt ir beveik du kartus viršijo
pedagogų atlyginimus. Biu
džeto projekte numatoma vi
dutinį atlyginimą švietimo
skyriuje padidinti 21 procen
tu. Kitose srityse jis viduti
niškai turėtų padidėti 13 pro
centų. Tokias atlyginimų augi
mo proporcijas taikydami,
rugsėjo mėnesį faktiškai buvu
siems atlyginimams gautume,
kad švietimo srityje jis išaug
tų 141 Lt, o visuomenei tei
kiamų paslaugų srityje — 169

KORP! NEO-LITHUANIA
DEIMANTINĖ SUKAKTIS
ANTANAS JUODVALKIS
(Tęsinys)
Antroji knyga — »Neo- atkūrė nepriklausomybe, bet
Lithuania 1922-1964", išleista paskendusi bolševikinių kolo
1965 metais, Bostone, atsteig- nistų bei savųjų kolaborantų
tos korporacijos dešimtmečiui pasipriešinime, sunkiai kėlėsi
iš komunistų vergovės. Pradė
pažymėti.
jo
siausti kriminalistai, veikti
Trečioji knyga — „Neomafija,
prievarta tapo leng
Lithuania 1922-1992" — api
viausiu
keliu
į tikslą, kyšinin
ma ne tik neolituanų, bet ir
kavimas,
paplito
korupcija. J
visų broliškų korporacijų veik
valdžią
buvo
išrinkti
tie patys
lą. Knyga išleista 1993 me
tais, Čikagoje. Knygų paruošė buvę komunistai, pasivadinę
redakcinė kolegija.
nauju vardu — Lietuvos De
Prie minėtų knygų norėčiau mokratine Darbo Partija. Tau
prijungti ir Lietuvos Laisvės ta suprato, kad tai „ta pati
kovotojų
sąjungos
leidinį panelė, tik su kita suknele".
„Laisvės besiekiant", išleistą Išeivijos patyrę veikėjai bei
1983 metais, Čikagoje. Jame įvaičių sričių specialistai sku
yra didelis neolituanų įnašas. bėjo į Lietuvą, tikėdamiesi sa
Siame leidinyje atsispindi da vo žiniomis padėti tautai iš
lis rezistencinės veiklos na bristi iš suirutės, bet jų pas
cinės, Vokietįjos okupacijos laugos buvo atmestos, nes val
metu.
džios postus užimantys matė,
Lietuva 1990 m. kovo 11 d. kad jiems iš to nebus asme
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X Mokslo ir kūrybos simpoziumo dalyviai atidarymo metu, lapkričio 28 d., Jaunimo centro didžiojoje salėje.
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Lt. Tad, padidinus mokytojų
atlyginimus 21 procentu, fak
tinis jo padidėjimas bus 28 Lt
mažesnis, negu visuomenei
teikiamų paslaugų srityje. Po
atlyginimų padidinimo lapk
ričio mėnesį padėtis švietime
nedaug tepasikeitė.
Didėjant turtiniam skirtu
mui tarp atskirų gyventojų
sluoksnių dėl itin blogų mate
rialinių sąlygų, daug vaikų
nebelanko mokyklų. Specia
listų vertinimu, šis skaičius
siekia ne mažiau kaip 3-4 pro
centus visų mokyklinio am
žiaus vaikų.
Skurdi mokyklų materialinė
bazė ir palygint labai nedideli
pedagogų atlyginimai ne tik
skaudžiai atsiliepia mokslei
vių mokymuisi, bet ir jų lais
valaikio organizavimui. Tik
atskirose mokyklose, pavienių
mokytojų-entuziastų
dėka,
veikia sporto ar meno sekcijos.
Moksleivių kultūrinis gyveni
mas mokyklose dažniausiai
apsiriboja abejotinos vertės
diskotekomis.
Biudžeto projekte numato
mas išlaidų švietimo skyriui
augimas mažesnis, negu vi
suomenei teikiamų paslaugų
srityje. Tai rodo, kad susifor
mavusios disproporcijos ne tik
nekeičiamos, tačiau ir toliau
gilinamos. Krikščionys demok
ratai mano, kad jau šiais me
tais turi būti peržiūrėti valsty
bės pirmumai ir atitinkamai
pakeista švietimo srities fi
nansavimo politika.
Šiuo metu švietime dirba
apie 50,000 darbuotojų. Nu
matytas jų atlyginimas turi
būti papildomai padidintas
bent jau 100 Lt. Tam tikslui
švietimui papildomai reikia
skirti apie 60 mln. Lt.
Bendrojo lavinimo mokyk
lose mokosi apie 550,000 mok
sleivių. Vaikų teisei į mokslą
užtikrinti reikia skirti valsty
bės išlaikymą 15,000 mokslei
vių. Šiam tikslui reikia ne
mažiau kaip 50,000 mln. Lt.
Lietuvoje veikia apie 2,400
mokyklų. Materialinei bazei
sustiprinti bei moksleivių už

klasinei veiklai organizuoti
mokykloms, pagal besimokan
čių moksleivių skaičių, papil
domai reikia skirti nuo 5 iki
50 tūkstančių Lt. Šios išlaidos
sudarytų apie 40 mln. Lt.
Šiandieną esanti sudėtinga
padėtis švietimo srityje jau
netolimoje ateityje atitinka
mai įtakos bendrą visuomenės
ir valstybės būklę. Kad ir kaip
nepriekaištingai veiktų polici
ja, prokuratūra, teismai ben
dros situacijos jie nepajėgūs
pakeisti. Todėl krikščionys de
mokratai siūlo jau šiais me
tais numatomus valstybės
biudžeto asignavimus švieti
mo sektoriui papildomai padi
dinti 150 mln. Lt. Reikiamoms
lėšoms suformuoti krikščionys
demokratai pasirengę svarsty
ti įvairius Vyriausybės ar Sei
mo pasiūlytus
variantus.
LKDP mano, kad kraštutiniu
atveju švietimo srities finan
savimo mažiausio augimo už
tikrinimui gali būti atitinka
mai sumažintas finansavimo
augimas policijai, prokuratū
rai ir teismams išlaikyti. Šių
struktūrų strateginiams tik
slams — valstybės sienų ap
saugai, organizuoto nusikal
stamumo sustabdymui, šiuo
metu skiriamų lėšų turėtų pa
kakti. Tačiau lėšos neturėtų
būti naudojamos perteklinei
infrastruktūrai ir sparčiai be
siplečiančiai biurokratijai iš
laikyti. Negalima pritarti ir
tam, kad atskirų kategorijų
dirbančiųjų atlyginimas šiame
skyriuje viršytų 10,000 Lt per
mėnesį.
Agrarinės srities vystymo
strateginė kryptis — arti
miausioje perspektyvoje sufor
muoti stiprius privačius ūkius
bei jų kooperatyvus. Todėl la
bai svarbu, kad kuo didesnė
kaimo rėmimo fondo lėšų dalis
tektų tiesiogiai ūkininkams ir
būtų panaudota jų materiali
nei bazei stiprinti, o kuo ma
žesnė atitektų žemės ūkio pro
dukcijos perdirbimo įmonėms,
įvairiems tarpininkams.
Valstybinei žemės ūkio plė
tojimo programai 1998 m. nu

Krikščionys
demokratai
nuosekliai pasisako ir remia
vietos savivaldos stiprinimą.
Tik savarankiškas savivaldy
bės biudžetas, kurio pajamas
lemia savivaldybės teritorijoje
esančių įmonių ūkinė veikla ir
gyventojų pajamos, o ne cent
rinės valdžios sprendimai, su
daro sąlygas planuoti ir vyk
dyti ilgalaikę rajono ar miesto
ūkinę ir socialinę politiką.
Todėl krikščionys demokratai
siūlo vyriausybei, nuo 1999
metų rengiant biudžeto pro
jektą, pradėti taikyti ilgalai. kius atskaitymų į savivaldy
bių biudžetus normatyvus.

ninės naudos, atvažiuojantys
tik trukdys grobti valstybės
turtą.
Nepaisydami tokios chaotinės padėties, užsienio lietu
viai, tarp jų ir neolituanai,
įsijungė į šalpą našlaičiams,
tremtiniams, ligoniam" ir savo
artimiesiems. Grynai jaunųjų,
daugiausia neolituanų, pas
tangomis, įsteigta „Lithuanian
Hotline" ir Jjthuanian Mercy
Lift", Lietuvai kritiškomis die
nomis palaikė ryšį su atitin
kamomis amerikiečių įstaigo
mis, o JAeTcy Lift" ir šiandien
siunčia mediciną ir medikams
reikalingus įrengimus bei
įrankius į Lietuvos ligonines.

korporacijos narių — filisterių
ir senjorų — išgyvenusių bol
ševikinės okupacijos tremtį,
kalėjimus bei terorą ar išsislapsčiusių nuo KGB akių —
dėka, 1990 metais universi
tete Kaune buvo atsteigta
Korp! Neo-Lithuania ir jos na
riai, vadovaudamiesi šūkiu
^*ro Patria!" įsijungė į bendrą
studentų veiklą. Į pirmąją val
dybą buvo išrinkti: pirm. —
Jonas Vitkauskas, vicepirm.
— Linas Maknavičius, sekr.
— Liutauras Varanavičius, ar
bitru elegantiarum — Benigna Žebrytė ir nariu — Kasty
tis Kačiulis.
Jauniesiems korporantams
pagalbą suteikė paskutinės
prieškarinės (1939-40) valdy
bos pirmininkas, Sibiro trem
tinys, fil. inž. Juozas Enčeris
ir kiti filisteriai. Šiuo metu
Vytauto Didžiojo universitete
veikianti Korp! Neo-Lithuania
yra įsitvirtinusi ir universiteto
vadovybės gerai vertinama.
Lietuvoje veikiančią korpora

ciją remia išeivijoje gyvenan
tieji neolituanai per vyriausią
valdybą, kurią dabar sudaro
šie filisteriai: pirm. — Daiva
Meilienė, vicepirm. — Eduar
das Modestas, sekr. — Vita
Girdvainienė, ižd. — Algis Augaitis ir arbiter elegantiarum
— Vaclovas Mažeika.
Fil. inž. J. Enčeris lankėsi
Čikagoje, dalyvavo suvažiavi
muose ir nušvietė buvusią ir
esamą padėtį dabartinėje Lie
tuvoje. Išeivijoje tebegyvena,
su Enčeriu korporacijos valdy
boje buvę, tuometinis vicepir
mininkas inž. Jonas Jurkūnas
(Chicago) ir sekretorius Vy
tautas Aleksandriūnas (Los
Angeles).
Užsimezgę išeivijos ir Lietu
vos korporacijų ryšiai yra
tamprūs. Išeivijos neolituanai
visokeriopai remia savo ko
legų veiklą Lietuvoje, teikia fi
nansinę ir moralinę paramą.
Šiuo metu Kauno neolituanai
leidžia laikraštį „Savas", kuris
išsilaiko skelbimais ir valdy

Korp! Neo-Lithuania
atsteigimas Lietuvoje
Atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę 1990 m. ko/o 11 d. ir
atgaivinus Vytauto Didžiojo
universitetą Kaune, buvo at
gaivinta ir LST Korp! NeoLithuania veikla. Buvusių

matoma skirti 372.1 mln. Lt.
Krikščionys demokratai siūlo
iš šiai programai numatytų
lėšų ūkininkų tiesioginei para
mai skiriamas lėšas padidinti
ne mažiau kaip iki 60 mln. Lt.
Krikščionys demokratai ma
no, kad sėkmingą darbo vietų
stygiaus problemos sprendimą
miestuose, o ypač rajonų cent
ruose ir miesteliuose, gali už
tikrinti tik smulkaus ir viduti
nio verslo plėtra. Esamos vals
tybės paramos verslui progra
mos iš esmės skirtos tik stam
biausiam verslui. Smulkūs ir
vidutiniai verslininkai, skir
tingai nuo stambiųjų, neturi
tikrų galimybių pasinaudoti
eksporto plėtojimo programai
skirtomis lėšomis, gauti val
džios leidimą atidėti mokesčių
sumokėjimą ar leidimą laiki
nai atidėti privalomo minima
laus darbo užmokesčio mokė
jimą. Padėčiai keisti LKDP
siūlo iš privatizavimo fondo
lėšų skirti 40 mln. Lt Smul
kaus ir vidutinio verslo pro
gramai. Pagrindinė šių lėšų
panaudojimo kryptis — sąlygų
gauti banko kreditą smul
kiems ir vidutiniams versli
ninkams sudarymas bei palū
kanų už gautus kreditus tam
tikros dalies padengimas. Pas
kirstant teritoriniame pjūvyje
šiai programai skiriamas lė
šas, svarbiausias kriterijus
turi būti darbo vietų stygius
atskiruose valstybės rajonuose
bei miestuose.

Laukti žmonės pripratę —
tai natūrali gyvenimo dalis.
Vargiai yra metuose diena,
kai neskaičiuojame laiko,
laukdami kartais nelabai
reikšmingų, o retsykiais ypač
svarbių dalykų. Nors, kaip
sakoma, laukimas laukimui
nelygus, bet žmogui, kuris ne
kantriai kažko laukia, didelio
skirtumo tas nedaro.
Su praėjusiu sekmadieniu
prasidėjo Didžiojo laukimo
metas — Adventai. Krikščio
niškasis pasaulis ruošiasi pa
minėti Atpirkėjo Gimimo die
ną. Deja, vis dažniau ilgesin
gą maldą: „Rasokit, dangūs,
ir išlykit mums Išganytoją",
nustelbia patrauklios triukš
mingų reklamų pagundos, pa
siryžusios žūt būt pakeisti
Kristaus
Gimimo šventės
prasmę, centre pastatant ne
Dieviškojo pažado išsipildy
mą, o komerciją.
Pagal buvusią tradiciją, di
dysis kalėdinių prekių (vadi
namų kilniu dovanų vardu)
pasiūlos potvynis prasidėdavo
tuojau po Padėkos dienos,
tačiau pastaruoju laiku ir šios
prasmingos šventės pastatyta
užtvanka pralaužta: dar lapai
net nebūna pakeitę spalvų, o
parduotuvės puošiasi kalėdi
niais blizgučiais ir viena su
kita rungiasi, kas daugiau
pirkėjų pritrauks dovaninių
prekių pažadais.
Iš tikrųjų nedera kaltinti
vien verslininkų, kurie prieš
akis turi tik vieną tikslą: do
lerį- Padedant veiklioms re
klamų kūrėjų įstaigoms, jie ne
tik stengiasi įtaigoti pirkėjus,
bet sukuria naujas šventes,
naujas progas, būtinai reika
laujančias kažką apdovanoti
kaip tik tam tikslui skirta do
vana. Atrodo, kad jau nebeli
ko nei vieno visuomenės, šei
mos ar giminės nario be spe
cialios proginės šventės. Ži
noma, niekas niekam per gal
vą nemuša, kad pirktų dova
nas, sveikinimo korteles, gė
les, saldainius, bet žmonės ne
sunkiai pasiduoda subtiliai
reklamos įtakai, tad nauja
„šventė", sumanyta vien ver
slo tikslais, netrunka prigyti.
Adventų lūkesčiai visuomet
išsipildo, apvainikuoti Kris
taus Gimimo šventės nakties
stebuklu. Ne visi žmonių lau
kimai baigiasi taip teigiamai.
Vienok nusivylimai mūsų
neatbaido. Kai Amerikos žiniasklaida karšligiškai krašto
gyventojus ragino būtinai pa
sinaudoti „kalėdinio apsipir
kimo pradžia" penktadienį po
Padėkos dienos, Čikagos, apy
linkių ir iš daug toliau
suvažiavę lietuviai džiaugėsi
bos parama. Rūpesčių daug,
apie apčiuopiamą naudą sun
ku pasakyti, bet šių metų kor
poracijos šventėje numatoma
pakelti apie 30 junjorų. Tai la
bai džiugina visą neolituanų
šeimyną. 1997.11.15 d. laišku
pranešė, kad dabartinę Kauno
valdybą sudaro šie neolitua
nai: pirm. — Gintarįja Samajauskaitė, vicepirm. — Šarū
nas Vasiliauskas, sekr. —
Sikstas Ridzevičius, arbiter
elegantiarum — Bronislovas
Balvočius ir narys — Linas
Pupelis.
Be to, kiekvienas valdybos
narys turi ir pridėtines parei
gas, kaip junjorų tėvūno, leidi
nių redaktoriaus, iždininko ir
kt. Išeivijos neolituanai džiau
giasi ir didžiuojasi atgimusios
korporacijos veikla Vytauto
Didžiojo universitete, linki šią
veiklą išplėsti ir kituo.se uni
versitetuose, o užsieniuose ko
legos šias pastangas visais bū
dais parems.

pagaliau sulaukę X Mokslo ir
kūrybos simpoziumo bei kitų
reikšmingų renginių. Mums
tai buvo prasmingas, bet ir
skaudus savaitgalis, nes už
sienio lietuvių visuomenė ne
teko žymaus savo nario — dr.
L. Knauceliūno, radusio am
žiną poilsį Šv. Kazimiero ka
pinėse lapkričio 29 d. Nors gy
vieji, kaip paprastai, turėjo at
likti savo įsipareigojimus, bet
galbūt daugelio mintyse ne
noromis švystelėjo perspėji
mas, kaip nereikšmingi visi
mūsų darbai yra prieš Didįjį
įsipareigojimą savo Kūrėjui.
X Mokslo ir kūrybos simpo
ziumas bei antrasis nemažo
masto savaitgalinis renginys,
Korp! Neo-Lithuania 75 su
kakties paminėjimas, jau įsi
rikiavo į praeitį. Nėra abe
jonės, kad apie tai bus dar
kalbama, rašoma: ir giriama,
ir peikiama. Kritikuoti visuo
met lengva, ypač tiems, kurie
nei piršto nepajudino, kai
reikėjo atlikti paruošiamuo
sius darbus. Tai nereiškia,
kad turime visuomet nuolan
kiai laikyti liežuvį už dantų,
kai akivaizdžiai susiduriame
su klaidomis ar trūkumais,
kurių buvo nesunku išvengti.
Iš nuoširdžios, konstruktyvios
kritikos galime nemažai iš
mokti, tad nederėtų rūstauti
ant pareiškiančių nuomonę,
net jeigu ji kritiška.
Netrūko nesklandumų ir
praėjusį savaitgalį. Bet. ži
nant, kad simpoziumo ruoša
vyko abipus Atlanto vandeny
no, stengiantis suderinti ne
tik mokslinę programą, bet
taip pat per pastaruosius pen
kis dešimtmečius tarp lietu
vių tėvynėje ir užsienyje atsi
radusius kai kuriuos skirtu
mus, daug ką reikia rengė
jams atleisti. Vienaip ar ki
taip, X Mokslo ir kūrybos sim
poziumas buvo tarytum stipri
tautinio pasididžiavimo vita
minų dozė, ypač svarbi mums,
gyvenantiems už savo kilmės
krašto ribų.
Dabar stovime prieš dar
vieną laukimą: šio mėnesio 21
d. vyksiančius Lietuvos prezi
dento rinkimus. Tačiau vien
laukti neužtenka. Turime ak
tyviai įsijungti į šį svarbų de
mokratinės santvarkos vyks
mą, kurio juk laukėme penkis
dešimtmečius, kai Lietuva bu
vo okupuota. Ne laikas bus
dejuoti, kai rinkimus laimės
„ne tas" asmuo. Kiekvienas
turime savo nuomonę, kuris
kandidatas labiausiai gali pa
sitarnauti Lietuvos labui.
Dirbkime, kad tas asmuo būtų
išrinktas.
Užsklanda
Korp! Neo-Lithuania veikla
nepriklausomoje
Lietuvoje
okupacijų metais ir išeivijoje
buvo veiksminga ir naši. Ne
priklausomybės laikotarpiu ji
įsijungė į valstybes gyvenimą
ir savo jaunatviškus sugebė
jimus atidavė tautos švieti
mui, kultūriniam ir visuome
niniam veikimui Okupacijų
metais aktyviai dalyvavo re
zistencijoje, priešinosi oku
pantų ir savųjų kolaborantų
užmojams, įspėdavo tauta
apie gresiančius pavojus, daly
vavo partizaninėje veikloje,
didžiajame tautos sukilime
prieš bolševikinius okupantus.
Ne vienas korporantas yra
atidavęs savo gyvybę kovoje
už tautos laisvę, už savo žeme.
Išeivijoje atsisteigusi NeoLithuania, susijungusi *u filijomis. sudaro stiprų studenti
jos vienetą, išlaikant lietuvių
kalbą, raštą, ir savo sugebe(Nukelta į 4 psl.i
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REAL ESTATE
MISCELLANEOUS
kiai ir muzika neabejotinai ge
rai nuteikė publiką, kurią su
ELEKTROS
darė
studentai,
choristai,
GREIT
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
tėvai ir profesūra. D a u g u m a
„SAULĖ" ŠVIETĖ IR
Tunu Chicagos miesto leidimą.
PARDUODA
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
plojo muzikos t a k t a n , prašė
OMAHOJE
garantuotai ir sąžiningai.
y
pakartoti kai kuriuos repertu
773-779-3313
RE/MAX
KLAUDIJUS PUMPUTIS
Po pasirodymų Clevelande, aro dalykus, o pabaigoje an
REALTORS
LI£Tuvl§. lauko priežiūros darbų (landDetroite ir Čikagoje, „Saulės" samblį pagerbė atsistojimu.
(773)586-5959
scaping/maintenance) bendroves savi
ansamblis spalio 16 d. rytą Miesto meras H a l D a u b an
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WuNngton,
D.C.,
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darbi(708) 425-7161
įteikė
simbolinį
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f**D. kuns galėtų attikti lauko priežiūros
darbus. Pradinis mokestis $6 į valandą.
net aštuonių dienų viešnagei. miesto raktą, o ansambliečiai
RIMAS L. STANKUS
Galima dirbt 10-12 valandų per dieną su
Jie čia atvyko lyg į antruosius jį apjuosė juosta iš Šiaulių.
viršvalandžiais Reikalingas darbo
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Tą pačią dieną, sekmadienį,
savo namus. Mat sauliecių
leidimas. Suteikiamas pigus būtos- $130
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
mėnesiui Kreiptis tel. (202)244-2373.
svečiavimasis šiame mieste prieš pasirodant U N O audi
• Perkame ir parduodame namus
pa
buvo vykdomas Šiaulių ir torijoje (po lietuviškų
• Pensininkams nuolaida
TAISOME
Omahos miestų
seserystės maldų Šv. Antano Bažnyčioje), >iaulių u:nvci.-.iU'U> ...Saulis' ansamblio n;inai Oti::ihos savivaldybes; ru::iuost? . kur š.m. spalio 21 d. jiems buvo
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pernai, iki šiol išsivystė į gana Pietus paruošė Moterų klubas.
tvarkyti "Soc.Sec.', vairavimo teises.
VIRYKLAS. ORO VĖSINTUVUS.
Kiekvienas
ansamblio
dalyvis
darnų kultūrinį bendradar
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H. Deckys
biavimą. Reikia pastebėti, kad buvo apdovanotas gražiu spal
galime klientus nuvežti į tas įstaigas ir
Tel. 773-585-6624
neabejotinai didžiausią įnašą voto leidiniu apie Omahos
parvežti namo. Padedame įsidarbinti.
miestą.
Skambinti Robertui: M. 312488-4468
tai bendrystei yra davę mi
40 dol. vertės k n y g a s dova
nėtos draugijos nariai dr. Ge
REIKALINGOS
nojo
Omaha C h a m b e r of ComMoteris 57 m. ieško
diminas Murauskas ir Nellie
merce.
Kiekvienas
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Sudavičiūtė — Mac Callum,
bet kokio darbo.
SIUVĖJOS.
Lietuvių Bendruomenės val Chip Davis g a r s i n ę juostelę,
Skambinti:
padovanotą American G r a m a Tel. 1-773-247-1510
dybos nariai.
773-925-9644
„Saulė" yra Šiaulių miesto phone Co. Lyg atsilygindami
universiteto studentų bei mu už dovanas, sauliečiai scenoje
Išnuomojamas 1 mieg. butas,
Pigiai, greitai ir
zikos dėstytojų vienetas, tai atliko dalį savo J A V s k i r t o re
3 aukšte, $350 į mėn.
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+ "Sec.deposit*.
Nebraskos universiteto Oma
dažymo darbus. Antanas,
Lietuviškoji
publika
turėjo
Tel.
708-780-1209.
hoje muzikos skyrius. Ansam
tol.
773-581-8324
progą
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a
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i
katali
Skambinti po 6 v.v.
blio nariams jie suteikė visą
aprūpinimą su nakvyne bei kiškoje Bryan vardo viduri
nss/ivsraBu
išnuomojamas 1 mieg.
Car washer needed. Malė or female.
transportaciją į įvairius ren nėje mokykloje, k u r programa
buvo
atlikta
s
u
liaudiškais
kamb.
butas VVoodridge,
$5
35
per
hr.
Tsi.
706
488
4004
ginius. Tikiuos, kad UNO stu
kostiumais.
Čia
iš
k
a
i
kurių
TJ.Hsng
Looss,
Inc.
I L $550 į mėn.
dentų choras, kuris numato
8816 S. KsdzJs
žiūrovų lūpų teko nugirsti jau
ateinančių metų kovo mėn.
Tel.
630-910-3001.
Evsrgreen Park, IL 60805
ir spaudoje m a t y t o s kritikos
lankytis Šiauliuose, patirs
apie ansambliečių neįprastą
panašų vaišingumą iš šiau
aprangą. Kai k u r i e m s lietuvių Būrelis „Saulės" ansamblio narių po pasisekusio koncerto Nebraskos universitete, Omahoje, š.m. spalio 19 d.
liečių pusės. Tai parodo, kad
liaudies drabužių „žinovams"
„Saulės" atsilankymas nėra
užkliuvo pilkoki moterų dra šaitieniški, ar tie muziejuose, dar vienas šiaulietis — dr. kultūriniu bei istoriniu įvykiu
Įstaiga bus atidaryta
vienašališkas padarinys, bet
bužiai, o ypač tos nevalytos kaip Šiaulių „Aušros" istori- Gintautas Mažeikis. Jis yra su platesne amerikiečių visuo
iš anksto numatytas ir gerai
KETVIRTADIENIAIS iki 8 vai. vakaro
moterų k e p u r a i t ė s („čepčiusuplanuotas vienas iš kultū kai"). Dėl jų a u t e n t i š k u m o ar nio-etnografinio , iš kurio gal kultūrinio pasikeitimo keliu į mene ir studentija. Šia proga
Siuntiniai j Lietuvą laivu arba oru.
rinio pasikeitimo reiškinių, ar kilmės šių eilučių autoriui, ir „Saulė" pasiėmė pavyzdžius Creighton universitetą tre reikėtų priminti, kad, anks
čiau
šiame
universitete
profe
Pinigai
pervedami doleriais - nuo išsiuntimo
joms
savaitėms
atvykęs
klau
tinantis ne vien tik Omahos ir neturinčiam p a k a n k a m a i ži savo drabužiams. Pagaliau —
soriavo
mūsų
žinomi
kalbinin
syti
paskaitų
ir
pats
jas
duoti
dienos
į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
Šiaulių miestus, bet ir JAV su nių kraštotyros a r etnografijos dėl skonio nesiginčijama. Pa
kai
dr.
Alfred
Senn,
dr.
Anta
filosofijos,
teologijos
bei
poli
Lietuva. Ir drąsiai galiu teigti, srityse, s u n k u būtų pasisakyti vyzdžiui, labai bajoriškai atro
50 sv. maisto produktų $98.- Šventinis $39.nas Salys ir mūsų literatūros
kad „Saulė" savo gastrolėmis už ar prieš. Galiu tik pasakyti, d a n t y s sauliecių vyrų dra tologijos srityse. Kiek žinau,
Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė
bužiai kai kuriems atrodė vienas iš Creighton universite klasikas Vincas Krėvė-Micke Tel.: d. (813)360-9881, n. (813)360-1364.
čia Lietuvai ir lietuviams kad mano m a m a
palėpėje
vičius.
Tos
dienos
minėjimą
gėdos nepadarė. Kur tik jie su tūnančiose kraičio skryniose neautentiški, o man jie labai to profesorių tą patį turi atlik
globojo universiteto retų kalbų
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
savo programa pasirodė, buvo laikė keletą jų, nors niekad jos patiko. Ypač jų apavas tikrai ti ir Lietuvos universitetuose.
centras, todėl įvadinį žodį tarė
Telefonas: (773) 838-1050
Pokalbyje
su
daktaru
Ma
nedarė
gėdos
lietuviams.
O
labai šiltai ir neretai audrin nemačiau j a i s puošiantis. Be
ir prelegentus pristatė to cent
žeikiu
sužinojau,
kad
jis
yra
j
u
k
galėjo
vyžomis
ar
na
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27
gai klausytojų priimami. O pa to, bevartydamas 1974 m.
gimęs Vorkutoje, filosofiją stu ro direktorius dr. Harold
sirodymų ansamblis čia turėjo „Vagos" s p a u s t u v ė s
leistą ginėmis apsiauti. Nedarė gė
Schiffman.
gana apsčiai — bene trylika knygą „Lietuvių liaudies me dos ir pilkos jų sermėgėlės. dijavęs St. Petersburg (Lenin
nėjimo dalyviams. Tuos knyg limybe įsigyti įvairių knygų,
Susirinkusius ir visą univer ženklius sukūrė įvairių valsty išleistų Lietuvoje, tai svarbiai
koncertų atliko per palyginus nas — drabužiai", r a d a u dau Patiko man ir smagios polkos, grado) universitete. Vilniaus
1
trumpą laiką. Dainavo, šoko ir giau tuzino n u o t r a u k ų su to polkutės ir pasiutpol s, tik ir Šiaulių universitetuose jau sitetą sveikino Lietuvos gene bių menininkai pakviesti daly sukakčiai pažymėti.
grojo jie bent trijuose universi mis kepuraitėmis — „čepčiu- įdomu a r juos galima vadinti šeštą metų dėsto filosofiją. ralinis konsulas dr. Petras vauti konkurse Mažvydo Ka
Minėjimas praėjo pakilia
tetuose, vidurinėse mokyk kais", vartotais Vilniaus kraš pagrindiniais lietuvių liaudies Mėgsta meną ir jį sieja su Anusas iš Ne»v Yorko. Paskai tekizmo tema. Buvo įdomu
lose, senelių prieglaudose, net te ir Dzūkijoje. K a d a ir kaip šokiais? (Jų priskaičiau bene savo filosofine mąstysena". Jau tas skaitė dr. Leonardas V. matyti kaip atskiri dailininkai nuotaika; dalyviai su svečiais
UNO stadione futbolo rungty jos atsirado lietuvių liaudies aštuonias koncerto progra yra aplankęs vietines mokslo Gerulaitis, Oakland universi suprato ir išreiškė tą knygos ir rengėjais dar ilgai dalinosi
įstaigas, meno ir vietinės teto istorijos profesorius, dr. sukaktį savo kūrinyje.
įspūdžiais prie LB Philadel
nių pertraukos metu. Kadangi buityje, s u n k u pasakyti. Gal moje).
„Saulė" ne tik dainavo, šoko žmonių buities muziejų, kurių Dainora Pociūtė-Abukevičiečia pasitaikė „indėnų vasara", jau žiloje senovėje lietuviai vy
Kitą dieną, šeštadienio va phijos skyriaus valdybos pa
tai lauke jiems teko pasirodyti rai — kareivos j a s su kitu ir grojo Omahoje. Jie rado lai kokybe labai gėrėjosi. Džiau nė, Vilniaus universiteto seno kare, knygos minėjimas vyko ruoštų gražių vaišių.
karo grobiu y r a p a r n e š ę iš ko (o gal vietiniai jiems sura giasi turįs progą lankytis gar sios literatūros bei tautosakos lietuvių kalba, Philadelphijos
ir kitais atvejais.
Mažvydo savaitgalis PhilaGal įspūdingiausias koncer svetimų žemių. P a t s mūsų do?) aplankyti porą vietos mu siajame Creighton universi profesorė, ir kalbininkas, pro Lietuvių namuose, Kultūros
delphijoje ne tik praturtino
tete,
kuris
taip
plačiai
žino
fesorius
emeritus
dr.
Wiliam
ziejų,
paskaitų
universite
tas vyko UNO Performing tautos dainius Maironis rašė:
centro patalpose. Naudojantis
lietuvišką gyvenimą, bet įjun
tuose, pramoginių vietų, mies mas humanitariniais moks R. Schmalstieg iš Penn State iš Lietuvos gauta vaizdajuos
Arts Center auditorijoje, k u r
gė
ir amerikiečius į mūsų tau
„Parsinešiu sau iš prūsų to valdybos posėdį, savo dy lais. Ypač aukšto lygio esą universiteto. Dr. Schmalstieg te, buvo parodyta ištrauka iš
dalį programos pasigėrėtinai
tai
reikšmingos
sukakties
džiu ir gyvūnijos gausumu medicinos ir teisės fakultetai. buvo dr. Salio studentas pui Mažvydo Katekizmo iškilmių
atliko ir universiteto studentų plieno kardą kietą.
šventę.
Šalia
svečių
paskaiti
Tau, sesule, šilko skarą, dir septintą vietą JAV užimantį Tai Jėzuitų ordino įkurta ir jų kiai išmokęs lietuvių kalbą. Vilniuje, š.m. sausio 8 d. Iš
choras, kurs, kaip jau minė
ninkų
didelė
visuomenės
pa
H e n r y Doorly zoologijos sodą valdoma mokslo įstaiga, ku Pabaigai, knygos sukaktuvių klausyta įžanga su Mažvydo
jau, lankysis Lietuvoje. Tai žą auksu lietą."
dėka
priklauso
knygos
sukak
Kas gali p a s a k y t i , kokie ir d a r daugiau ką. Ir visur rion priimami įvairių religijų komiteto pirmininkė Teresė giesmėmis ir knygos sukakties
buvo labai draugiška ir šilta
tuvių minėjimo Philadelphijos
Gečienė dėkojo universitetui minėjimo valstybinės komisi
mūsų
liaudies drabužiai yra sauliečius lydėjo puikus, 20- studentai.
nuotaika paraėjęs koncertas.
komiteto pirmininkei Teresei
J
o
n
a
s
Šarka
už sudarytas sąlygas paminėti jos pirmininko prof. Vytauto
Lietuvių liaudies dainos, šo autentiškesni — a r tie tarno- ies laipsnių Ceicijaus oras. Ir
Gečienei, kuri taip įdomiai bei
lietuviškos knygos sukaktį, Landsbergio skirta šventei
p a r a d o k s a s — vos jiems iš P H I L A D E L P H I A , P A
sklandžiai pravedė ir įgyven
įteikdama dr. Schiffman nau kalba. Po to viešnia iš Lietu
vykus kilo sniego audra. Ir
dino minėjimo programas.
PAGERBTA PIRMOJI
jąją laidą Katekizmo ir Maž vos, dr. Dainora Pociūtė-Abudžiaugėmės ne tik jų atsilan
LIETUVIŠKA KNYGA
vydo giesmių įrašą kaupiklyje kevičienė paskaitoje įdomiai
Pirmadienį, lapkričio 17 d.
kymu, bet ir tuo, kad jiem pa
•Atkelta iš 4 psl.)
cijos suvažiavimas j a m sutei vyko pačiu laiku pabėgti nuo
Martyno Mažvydo Katekiz (compact disc). Konsulas dr. išryškino ir aptarė Katekizmo laidoje, Pennsylvanijos univer
kė mecenato vardą ir įjungė į pūgos.
mo paminėjimas jau prasidėjo Anusas, padėkos ženklan, pa turinyje esančias religines, siteto
studentų
dienraštis
jimais įsijungė į Lietuvos lais
neolituanu šeimą.
J a u kuris laikas kai .,Saulė" lapkričio 1 d., kai miesto cent dovanojo Martyno Mažvydo muzikines ir literatūrines da „The Daily Pennsylvanian",
vinimo kovą.
Prie liūdnųjų įvykių reikia nusileido Lietuvoje, bet jos rinėje
bibliotekoje,
Logan jubilieji į medalį. Komiteto lis. Ir šiame minėjime buvo plačiai aprašė pirmosios lietu
Nors ir palankioje, bet sveti
skaičiuoti sparčiu tempu am s m u i k ų akordai, skudučių tu- Square, buvo atidaryta lietu narys
skulptorius
Petras išstatyta, jau minėta, knyg- viškos knygos
paminėjimą
moje šalyje, dirva tautiniams
žinybėn iškeliaujančius vyres t u t u t ū r y s , piemenuko ridavi- viškos knygos raidos paroda. Vaškys dailiai įrėmino iš Lie
universitete.
idealams nėra palanki. Tą
ženklių paroda su kuria su
niuosius n a r i u s , k u r i e didžiąją mas, skrabalai, akmenukai, Dviejose vitrinose išstatyti su tuvos gautus knygženklius (ex
jaute neolituanai ir kitos orga
pažindino skulptorius P. Vaš
Snieguolė J u r s k y t ė
savo gyvenimo dalį atidavė dainos, polkos ir keptuvės su rinkti senieji leidiniai ir nau libris), kad tiktų parodyti minizacijos. Tik bendrų pastan
kys. Atsilankjusieji turėjo ga
savo
tautos
ir
valstybės
gero
puodais, manau, dar ilgai jieji išleisti Lietuvoje pirmo
gų dėka. šiandien dar turime
veikiančias lituanistines mo vei. „Pro Patria!" šūkis dauge s k a m b ė s mūsų ausyse. Nepra sios spausdintos knygos 450
kyklas, turime tose pačiose liui neolituanu ir filijų buvo nyks ir šokėjų klumpių trep metų sukakčiai pažymėti. Se
**'* ŠM "^ *
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mokyklose išmokslintus moky akstinas išlaikyti tautiškumą. sėjimai. Parvažiavo „Saulė", nosios knygos paskolintos iš
Korp! Neo-Lithuania atsi- bet tikimės ją kada nors vėl Pennsylvanijos
universiteto
tojas ir mokytojus ir mokyklą
Didžiojo čia matyti.
bibliotekos Jurgio Šaulio ar
lankančius vaikus. Išeivija ga stegimas V y t a u t o
universitete
ir
gražus
įsijun
chyvo ir iš privačių asmenų.
li didžiuotis savo ryžtu, ištver
'<
' /M
'm * -.
gimas
į
studentijos
gyvenimą,
me ir net pasišventimu.
LANKOSI FILOSOFIJOS Vitrinos papuoštos sukaktu
žada daug vilčių, tiek Lietu
viniais plakatais, moneta ir
DAKTARAS
Korporacija Neo-Lithuania
vos, tiek ir korporacijos atei
pašto ženklais. Paroda tęsis
turėjo džiaugsmingų momen
čiai. Tai a t s v a r a bolševikų iš
<
':
\
visą
lapkričio mėnesį.
Šiaulių ir Omahos bendra
tų, turėjo ir liūdnų. Prie džiuugdytam
„homo
sovieticus",
po
Lapkričio
14
d.,
Pennsylva
darbiavimo
mašinos
smagra
gių norėčiau priskirti Simo
Kašelionio atvejį. Nebūdamas septynerių laisvės metų dar čiai j a u sukasi visu greičiu. nijos universiteto Houston
**•
neolituanu. jis visą turėtą neįstengiančiam, bet bandan Gal d a r „Saulei" nenusileidus Hali menėje, dienos metu. vy
••ir*
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turtą siekiantį 100.000 dole čiam, tapti principingu ir gar Lietuvoje, teko išgirsti, kad ko minėjimas anglu kalba,
bingu
žmogum.
.IAV LB XV tarybos nariai ir svečiai, dalyvavę pirmojoje sesijoje, Philadelphia. PA, 1997 m. rugsėjo 27-28 d.
pasidalinimui
tuo
pas mano seserį Ireną ir jos skirtas
riu, testamentu paliko KorporNuotr Antano Kruilnako
reikšmingu
lietuvių
tautai
vyrą
J
e
r
r
y
Matz
yra
apsistojęs
.įcija: Neo-Lithuania. Korpora
(Pabaiga)
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LAIŠKAI
VIENAS PRIEŠ VISUS,
IŠSKYRUS LANDSBERGĮ
Su dideliu susidomėjimu
pradėjau skaityti Povilo Žumbakio straipsnį („Draugas:,
1997.11.26), tikėdamas, kad šį
kartą gal nerasiu jo minčių
dėstyme įprastų insinuacijų
arba pusiau teisingų faktų ir
jam nepriimtinų žmonių ar in
stitucijų juodinimo.
Deja!
Nors autorius kalba apie
skleidžiamą neigiamą propa
gandą prieš V. Landsbergį, bet
tuo pačiu naudojasi Lietuvoje
priimta žurnalistine privilegi
ja įtarinėti oponentus ir daryti
retorines išvadas, nepaisant,
kad tų išvadų bazė yra jo pa
ties išsakyti pusiau tikslūs
faktai.
P. Žumbakis rašo: „Bet jei
gu didieji spaudos savininkai,
panašiai kaip ir Maskvoje, yra
paėmę beveik visą monopolį į
savo rankas Lietuvoje ir tą
jėgą išnaudoja..." Tiesa, auto
rius to nesako, bet, skaityto
jau, suprask: spaudos monopo
lis Maskvoje, tas pas Lie
tuvoje. Aha, žiūrėkite, kokiais
keliais Lietuvos spauda nuėjo!
Kas atsitiktų, jei iš teksto
išimtume žodį „Maskva" ir jį
pakeistume „Washington" ar
ba „London"? Ne paslaptis,
kad tiek vienoj, tiek ir kitoj
valstybėje įtakingiausia spau
da yra sutelkta kelių žmonių
rankose.
Arba vėl: „Valdas Adamkus
neaiškiai pasisako, kad padėjo
JAV saugumui..." V. Adamkus
to nesakė. Jis tik pasakė Lie
tuvos žurnalistams, kad tar
navo JAV kariuomenės re
zerve Korėjos karo metu kaip
rusų kalbos vertėjas.
Baigdamas savo straipsnį,
autorius aiškina, kad „Adam
kus, turėdamas, pagal jį,
glaudžius ryšius su JAV sau
gumu, galėtų..." Taigi —
žodžių pynė, o toje pynėje,
Adamkus pasakė, kad padėjo
saugumui, paskui, kad turėjo
glaudžius ryšius su saugumu
ir t.t... Iš tikrųjų ne Adamkus,
bet Povilas Žumbakis tai pa
sakė.
Bet turbūt per daug nerei
kia stebėtis — juk tai P.
Žumbakio specialybė — jis ad
vokatas.
Leonas Narbutis
Lemont, IL
PATIKSLINIMAS

tas pareigūnas JAV vyriau do — buvo. Bronius Juodelis pasaulis. Daugelis pasiekia
sybės įstaigoje, ar ne. Šitą, „Drauge", Nr. 224, aprašęs aukštą karjerą, ne tik gražuo
žinoma, yra gan sunkoka pa metinį Lietuvių fondo pokylį, lių tarpe, bet ir kitose srityse.
matuoti. Galiu tik tiek pasa klausia: „Kažkodėl pokylio 1986 m. išrinktoji dabar turi
UŽ VYTAUTĄ
kyti, kad nei vienas Lietuvoje pranešėja Ramoną Stepona didelę modeliuotojų firmą, o
LANDSBERGĮ
gimęs lietuvis už Adamkų vičiūtė visus sveikino pran 1981 metų gražuolė pasirinko
politinę veiklą ir buvo išrinkta
JAV valdžioje nėra aukščiau cūzų kalba".
Būna atvejų, kada kokiame didelio miesto mere. Lėlių
Prieš pat Šv. Kalėdas mūsų iškilęs. O, kas įdomiausia, kad
tėvynėje vyks rinkimai į prezi jis sugebėjo savo pareigose nors susiėjime dalyvauja ir dirbtuvės dažnai pagamina į
dentus. Kandidatai rikiuojasi išsilaikyti per kelias respubli svetimkalbiai. Tuomet, nieko laimėtojas panašias lėles, ku
vienas po kito, ne tik iš Lietu konų ir demokratų valdžias. stebėtina, jog panaudojama ir rios greit išperkamos ir laiko
vos, bet ir užsienio lietuvių Tai tikrai reta, ir akivaizdžiai anglų (ar kuri kita) kalba. mos daugelyje verslo ar vals
tarpo. Niekada nepamiršiu sa parodė, kad Valdas Adamkus Tenka labai suabejoti, kad ta tybių įstaigų. Daug merginų
vo a.a. vyro Juozo pasakytų sugeba darniai dirbti su įvai me pokylyje būtų dalyvavęs stengiasi dalyvauti konkur
nors vienas prancūzas. Jeigu suose, nes tai palengvina iš
žodžių (nors jau 10 metų mi rių įsitikinimų žmonėmis.
ręs): „Pamatysi, kaip Lietuva
LR, 1997.11.5, smulkiau ra taip, tai prie ko čia sveikinant trūkti iš vargingų šeimų. Mat
atgaus nepriklausomybę, tai šė (Vytauto Germano laiškas) buvo naudojama prancūzų į stambesnius
konkursus
ir iš Amerikos ponai norės pa apie V. Adamkaus politinę ir kalba?
suvažiuoja nemažai turtuolių
tekti į Lietuvos vyriausybės visuomeninę veiklą JAV lietu
Šis klausimas prašyte pra ir ieško sau žmonos.
viršūnes". Taip ir yra. Vienas vių tarpe. Šiandien noriu pa šosi paaiškinimo. Priešingai
Graži ateitis traukia mergi
jau keli metai ten tupi. Ant minėti jo įnašus lietuvybei teks galvoti, jog kažkam, kaž nas dalyvauti jau nuo vai
ras, kurį laiką skraidė pirmyn jaunimo veiklos srityje. Jis kur galvoje buvo sutrikusi kystės. Konkursai rengiami
ir atgal per Atlantą, kol apsis buvo tas, kuris 1959 metais aparatūra.
beveik kiekvienoje mokykloje,
prendė galutinai apsistoti Lie suorganizavo Ir vadovavo
Petras Palys bendrabučiuose. Įvairios pro
tuvoje ir paskelbė savo kandi Amerikos lietuvių krepšinin
Richmond EEB, NY fesijos renka savo „miss": ge
datūrą į prezidentus. Grupė kų išvykai į Pietų Ameriką. Ir
ležinkeliečių, žvejų, karnavalo
užsienio lietuvių skuba į pa kaip smagu tada buvo matyti
ir t.t. Kiekvienų metų vasario
GRAŽUOLIŲKON'KURSAI
galbą paremti jo kandidatūrą. Argentinos, Urugvajaus, Bra
26 d. renkamos kalėjimų gra
Ar jau pamiršote, kas išvedė zilijos lietuvius, kurie su aša
Pradedant kitais metais, žuolės. Kalėjimų .jury" yra tų
tautą į laisvę? Kas išdrįso romis akyse džiaugėsi, saky Čikagoje numatytas pirmas įstaigų viršininkai ar vietinių
prieš iki dantų ginkluotą So dami „Jūs esate pirmieji lietu mūsų gražuolių konkursas. Į dalinių karininkai. Savo kara
vietų Sąjungą tarti: Lietuva viai, kurie po karo suradote gražių pasaulio merginų kon lienes renka kariniai daliniai,
skelbia nepriklausomybę? Kas mus ir nutiesėte tiltą pas kursus jau pradedama siųsti gaisrininkai, prekybinės paro
stovėjo Parlamento rūmuose mus'. Tas pats buvo ir 1964 ir iš Lietuvos. Tačiau visus dos — laimėjusios apdovanoja
tą naktį ir buvo pasiryžęs mir m., kai Valdas Adamkus suor kraštus nuneša Venezuela. mos parodų prekėmis.
ti, kai Raudonosios armijos ganizavo ir vadovavo Ameri Per praėjusius 20 metų vene„Miss" Venezuelos rinkimai
tankų vikšrai traiškė nekaltus kos lietuvių krepšinio rink zualietės laimėjo pirmas vie ruošiami ir vyresnėms mote
žmones? Niekas kitas, tik Vy tinės išvykai į Australiją. Tai tas net penkis kartus. Kur rims. Pernykščiuose rinki
tautas Landsbergis išdrįso tai buvo pirmos lietuviškos kregž paslaptis?
muose laimėjo 75 metų gra
padaryti. Jeigu ne jis, gal ir dės, aplankiusios Australijos
žuolė.
Pasirodo, kad kiekviename
šiuo laiku Lietuva būtų komu lietuvius. Ką nuveikė Lietuvai
Edmundas Ringus
nistinės vergijos priespaudoje. Adamkus galėtume paklausti Venezuelos mieste ar mieste
Evergreen Park,IL
Vytautas Landsbergis yra tų Sydnėjaus, Melburno, Ade lyje kasmet renkamos vietinės
geriausias kandidatas į prezi laidės, Kanberos, Montevideo, gražuolės. Kiekviename mies
• Marijampolė. Spalio 12
dentus. Tiesa, jis nepatinka Buenos Aires, Sao Paulo bei telyje yra specialios mokyklos,
tiems, kuriems nerūpi Lietu Karacaso lietuvių, kurie, žai ruošiančios merginas tinka d. Marijampolės Šv. ark. My
vos šviesi ateitis ir žmonių ge džiant prieš tų kraštų rink mai save reprezentuoti. Ten kolo parapijos salėje įvyko
rovė, o tik troškimas patiems tines ar klubus, skanduodavo: jos mokinamos apsirengti, Marijampolės vysk. M. Va
vaikščioti, šypsotis, atsakyti į lančiaus blaivybės sąjūdžio
daugiau pralobti. Jie skleidžia „Lietuva, Lietuva, Lietuva".
klausimus. Kandidatės, laimė
visokius šmeižtus, norėdami
Mes, vyresni, ir gyvenę ar jusios savo mokyklose, siun išplėstinis susirinkimas, ku
riame dalyvavo Lietuvos blai
žmonėse pažeminti Vytauto čiau lietuvybės centrų, gerai
čiamos į miestelių konkursus,
Landsbergio vardą, bet jų atsimename Valdo Adamkaus kol kuriai pavyksta tapti vybės sąjūdžio valdybos pirmi
ninkas Jonas Kvederaitis, Vil
šmeižtai subliūkšta kaip mui nuopelnus, keliant Lietuvos „Miss Venezuela".
niaus M. Valančiaus blaivybės
lo burbulai.
vardą, kai Tautinių šokių
Vytautas Landsbergis kelia švenčių metu jis vienais me Aišku, laimingoji gražuolė sąjūdžio pirmininkas Vyt. Uo
tautą iš sovietų palikto tauti tais suorganizavo prez. Nixon automatiškai tampa krašto gelė, Vilkaviškio vyskupijos
nio, dvasinio ir moralinio nuo žmonos Patricia, o po kelių svarbiausia asmenybe. Ji ke blaivybės sąjūdžio Marijam
smukio, ir yra pasiryžęs Lietu metų ir prez. Fordo žmonos liauja per visą valstybę, visur polės skyriaus kapelionas
voje įgyvendinti tikruosius de Betty dalyvavimą Šiaurės sutinkama su iškilmėmis ir kun. Ignas Plioraitis, Mari
mokratijos idealus. Atiduoki Amerikos Lietuvių tautinių paradais. Ją saugoja lankomų jampolės dekanas kun. Juozas
me Lietuvos ir užsienio lietu šokių šventėse. O kiek ten miestų policija, ji yra lydima Barkauskas. Susirinkime, ku
viai valstybės vadovavimo vai žiniasklaidos atstovų dalyva žurnalistų, rodoma televizo riame dalyvavo apie 70 žmo
nių, pateikta praėjusių metų
rą į patikimiausias ir ištver vo! Ir jei nors kas dešimtas riuose.
veiklos
ataskaita, kalbėta apie
Po rinkimų „Miss Venezuemingiausias Vytauto Lands užsienio lietuvis būtų tiek atli
naujai
besikuriančius
skyrius.
bergio rankas.
kęs Lietuvos labui, kiek pa lai" prasideda visiškai naujas
J a n i n a Miliauskienė darė Valdas Adamkus, šian
Worcester, MA dien mums netektų taip daug
rūpintis apie Lietuvos įvaiz
ADAMKUS NEŽINOMAS?
džio kėlimą pasaulyje.
Remigijus Gaška
Keista yra, kad kai kurių
Vilnius
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo žmonai
JAV lietuvių atmintis sušlu
REGINAI,
dukrai LORETAI su šeima, bei visiems
buoja ir jie neprisimena, ką
SVEIKINO
giminėms
ir
artimiesiems.
Valdas Adamkus veikė 1950PRANCŪZIŠKAI
Sofija Pranckevičienė
1960-1970 metais. Jau buvo
rašoma ir diskutuojama, ar
Skaitau ir negaliu patikėti,
*
Andrius ir Irena Barauskai
Valdas Adamkus buvo aukš kad taip galėjo būti! O pasiro

A.tA.
VLADUI ANDRIJAUSKUI

Remigijus Misiūnas, prisi
mindamas „Išeivių periodinių
leidinių įnašą į knygų leidybą
pokario Vokietijoje" („Drau
gas" 1997 m. lapkričio 8 d.) ir
rašydamas apie to laiko gro
žinę literatūrą, tikriausiai per
neapsižiūrėjimą išleido Dillingen an der Donau 1946 m.
„Mūsų kelyje" paminėtos „Novellen am Baltischen Meer"
knygos į vokiečių kalbą ver
tėjo pavardę. Tikslesnis kny
gos lietuviškas užvardijimas
būtų: „Pabaltijo apysakos".
Knyga į vokiečių kalbą buvo
versta to paties „Mažosios Lie
tuvos žurnalisto J. Grigolaičio,
kalėjusio Oranienburge" ir ap
rašiusio savo išgyvenimus
„Nacių pragare".
Be to, „Novellen a m Baltis
chen Mee" knygos vertėjas į
vokiečių kalbą. Jonas Endrikis Grigolaitis buvo prieška
riniais metais kurį laiką ne
tik lietuvių jaunimo organiza
cijos „Santara" pirmininkas
Klaipėdoje, bet vėliau ir „Ry
to"
bendrovės
Klaipėdoje
leidžiamų „Lietuvos kelevio"
„Vakarų" ir lietuvių kalbos ne
suprantantiems
„Baltischer
Beobachter" dienraščių atsa
kingasis redaktorius bei Lie
tuvos žinių agentūros „Elta"
atstovas Rytprūsiams.
Valteris Bendikas
Chicago. IL
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A.tA.
BRONIUS GELAŽIUS
Gyveno Čikagos šiaurinėje dalyje, anksčiau Marąuette
Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. lapkričio 27 d.. 1 vai. ryto sulaukęs 86
metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 m.
Nuliūdę liko: sūnus Audronis, marti Karen, anūkai
\ Stefanija ir Antanas Gelažiai ir Enc, Laura. Tomas ir
Paulius Vasiliauskai; mirusios dukters Jūros vyras
Edmundas Vasiliauskas.
Velionis buvo vyras a.a. Stefanijos ir tėvas a.a. Jūros.
Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Korp! Neo-Lithuania ir Lietuvių Šaulių organizacijai.
Velionis buvo pašarvotas sekmadieny, lapkričio 30 d.
nuo 2 iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose,
2533 W. 71 St.
L a i d o t u v ė s įvyko p i r m a d i e n į , gruodžio 1 d. Iš
laidojimo namų 9 vai. ryto buvo a t l y d ė t a s j Švč.
M.Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje buvo
aukojamos 9:30 vai. ryto šv. Mišios už velionio sielą. Po
šv. Mišių velionis buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.
Nuliūdę: s ū n u s , m a r t i , a n ū k a i ir ž e n t a s .
Laid. direkt. Donald M.Petkus, te!.800-994-7600.
R e i š k i a m e gilią u ž u o j a u t ą poniai I R E N A I
KRIAUČELIŪNIENEI, mirus jos Vyrui, Amerikos
Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininkui,

A.tA.
LEONUI KRIAUČELIUNUI.
Kartu su Jumis, velionio draugais ir bendražygiais
jaučiame didžiulę netektį žmogaus, kurio aktyvi veikla
ir darbai Lietuvos labui buvo gerai žinomi ir Amerikoje,
ir Lietuvoje. Leoną Kriaučeliūną prisiminsime kaip
aktyvų lietuviškosios visuomenės, kultūrinės veiklos
o r g a n i z a t o r i ų ir d a l y v į , lietuvybės i š s a u g o j i m o
propaguotoją.
Tegul pavyzdžiu j a u n a j a i kartai b ū n a a.a. Leono
Kriaučeliūno neblėstantis entuziazmas ir pasiaukojimas
Lietuvai.
Washington, D.C.
Lietuvos ambasada
I G a r b i n g a m Lietuvos mylėtojui ir uoliam lietuvių
veikėjui JAV

A.tA.
Dr. LEONUI KRIAUČELIUNUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo ŽMONAI ir visiems
artimiesiems. Jo idealizmas, jo kilni asmenybė, jo
pasišventimas ir atlikti darbai liks neišdildomi visų
atmintyje!
JAV Lietuvių B e n d r u o m e n ė s Krašto Valdyba:
Regina F.Narušienė, pirm., narės, -iai:
Sesuo Margarita Bareikaitė, dr. Vytautas
Bieliauskas,
Jūratė Budrienė, Birutė Jasaitienė, Regina Kučienė,
Vytas Maciūnas, Kristina Mengeling, Mike Mikolaitis,
Ramutis Pliūra, Vytenis Rasutis, Marija Remienė, Algis
Tamošiūnas, dr. Vitolis Vengris
Dosniam, geraširdžiui skautų Rėmėjui

A.tA.
Dr. TOMUI KISIELIUI

A.tA.
Vet. Dr. LEONUI
KRIAUČELIUNUI

mirus, žmonai RITAI, tėvams dr. ALFONSUI ir Poniai
KISIELIAMS, uošviams ELENAI ir STASIUI BARAMS
bei kitiems giminėms reiškiu gilią užuojautą.

mirus, giliai užjaučiame jo žmona ponią IRENĄ, dukras
VIDĄ ir JOLITA ir jų šeimas.
Visada dėkingos
^Aušros Vartų' I „Kernavės" tunto

Dr. Milda Budrienė

A.tA.
Dr. TOMUI KISIELIUI

j

palikus sį pasaulį, reiškiame užuojautą žmonai RITAI, i
sūnums. GILIUI, TADUI ir ALIUKUI, b u v u s i e m s !
„Spindulio" šokėjams, bei visai šeimai.
„Spindulys"

f

skautės

A.tA.
Dr. RIMUI VIENUŽIUI

Brangiam Tėvui ir Vyrui

Prie paminklo lietuviams tremtiniams, pa.-tatyto Lietuvių tautinėse ka
pinėse Juliaus Pakalkos lėšomis ir pastangomis. Iš kaires: partizanas Jo
nas Čeponis ir paminklo mecenatas .1 f'aknlka

DRAUGAS, antradienis. 1997 m. gruodžio mėn. 2 d.

mirus, jo žmoną mielą JANINA, sūnus VYTĄ, PAULIŲ
ir ANDRIŲ su šeimomis, brolį KĘSTUTJ ir kitus
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime.
Alina ir Vandelinas
Domanskiai
Barbara ir Juozas Plikaičiai
Albina Prunskienė

A.tA.
Dr. TOMUI KISIELIUI

Dr. RIMUI VIENUŽIUI

staiga mirus, jo žmoną RITĄ, buvusią „Kernavės" tunto
I nare, sūnus GILIŲ su žmona, TADĄ ir ALIUKĄ bei
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
liūdime.
Aušros Vartų" I „Kernavės" tunto skautės

m i r u s , žmoną J A N I N Ą , s ū n u s ir visus g i m i n e s
nuoširdžiai užjaučiame.
Santara-Šviesa

DRAUGAS, antradienis, 1997 m. gruodžio mėn. 2 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Daiva Siliunaite, ..Žiburėlio" Mop.tessori mokyklėles auklėtinė.

K a s galėtu a t v y k t i į t a l 
ką šį trečiadienį, gruodžio 3
d.. 9 vai. r.. ..Draugo" patal
pose ir padėti išsiųsti naujai
išleistus 'šį kartą spalvotus!)
.Draugo'" kalendorius, ma
lonėkite dalyvauti. ,.Draugas' 7
visuomet remiasi nuoširdžia
savo talkininkų pagalba. Jos
laukiame ir šį trečiadienį!
T r a d i c i n ė s P a s a u l i o lie
t u v i u c e n t r o k ū č i o s gruo
džio 21 u. 12 vai., tuoj po šv.
Mišių Pal. Jurgio Matulaičio
misijoje. Vietas užsisakyti pas
Aldoną Palekienę tel. 708-4487436. Kūčias ruošia ir visus
kviečia PLC renginiu komite
tas.
Neklauskite,
ką
jums
d u o s ..Seklyčia". JAV LB
Socialinių
reikalų
tarybos
įstaigų centras. ..Seklyčia"
duoda ir duoda, teikdama
įvairiausią pagalbą bei para
mą visiems lietuviams. Klaus
kite, ką jūs patys galite duoti
„Seklyčiai", kad tas
mil
žiniškas darbas savanoriams
darbuotojams bent kiek pa
lengvėtų. O prašoma tiek ne
daug: dalyvaukite Labdaros
vakare šeštadieni, gruodžio 13
d., 6:30 vai. vak. Vietas
užsisakyti ..Seklyčioje".

Muz. D a r i u s P o l i k a i t i s ,
vaikų choro vadovas ir diri
gentas, dalyvaus kartu su Pal.
•I Matulaičio misijos choru
įuošiamame bažnytinių gies
mių koncerte, gruodžio 14 d.
tuoj po 11 vai. r. šv. Mišių.
Kalėd'nė mugė Pasaulio
lietuvių c e n t r e b u s g r u o 
d ž i o 6-7 d. nuo 9 vai. r. iki 3
vai. p.p. Didelis pasirinkimas
dovanoms tinkamų
prekių.
Galima išsinuomoti
preky
stalį, skambinant 708-4487436.

Vyresniųjų lietuvių cent
r e , Seklyčioje, gruodžio 3 d.,
trečiadienį. 2 vai. p.p., bus
rodoma vaizdajuostė — Vals
tybinis dainų ir šokių tautinis
ansamblis „Lietuva", kurios
vadovas — Pranas Budrius.
Filmavo A. Plėnys. Po progra
mos — bendri pietūs. Visi
kviečiami ir laukiami atsilan
kyti. Atvykite!
„ D r a u g a s " šiemet išleido
ypač gražias kalėdines sveiki
nimo korteles. Dalis jų buvo
išsiuntinėtos visiems skaityto
jams, bet papildomų galima
gauti ir administracijoje, k u r
taip pat dar yra didelis pasi
rinkimas anksčiau išleistų —
tik po 25 centus kiekviena. At
vykite ir pasirinkite.
B e n d r a s k ū č i a s „Seklyčio
je" ruošia Vyresniųjų lietuvių
centras gruodžio 23 d., antra
dienį, 4 vai. popiet. Norintieji
dalyvauti, prie bendro stalo
laužti kalėdaitį su draugais ir
pažįstamais, turi registruotis
„Seklyčioje" — asmeniškai ar
ba telefonu 773-476-2655.
L i e t u v o s Vyčių 36 k u o p a
(Brighton Park) ruošia roman
tišką pobūvį — pietus prie
žvakių šviesos gruodžio 6 d.,
šeštadienį, Nekalto M. Mari
jos Prasidėjimo parapijos mo
kyklos salėje. Durys atidaro
mos 6:30 vai. vak., o va
karienė prasidės 7 vai. šo
kiams gros ir svečius progra
ma
linksmins
Algimantas
Barniškis su savo orkestru.
Bus ir vertingų laimėjimų.
Visi kviečiami nuotaikingai
praleisti vakarą Lietuvos Vy
čių tarpe. Pelnas skiriamas
Nekalto Prasidėjimo parapijos
bažnyčios stogo pataisymo
išlaidoms sumažinti, taip pat
Lietuvos katalikiškų mokyklų
paramai. Rezervacijas priima
Evely Oželienė 773-254-7553.

Cepelinu pramogos, kuria suruošė LB Cicero apylinkės valdyba lapkričio
[6 d . virtuvės talkininkes: Ona Venclovienė (kairėje) ir Michalina Bikukiene
N'uotr Ed. Šulaičio

Kviečiame visus dalyvau
ti J a u n i m o centro 40 metų ju
biliejaus iškilmingame savait
galyje gruodžio 5 - 6 - 7
d.
Penktadienio vakare (gruodžio
5 d.) 7 vai. vak. įvyks J a u n i m o
centro istorinės foto parodos
atidarymas ir jubiliejinio leidi
nio pristatymas Čiurlionio ga
lerijoje. Šeštadienį, gruodžio 6
d., kviečiame Čikagos lituanistinės mokyklos, sujungtų Dariaus ir Girėno ir Čikagos
aukštesniosios Lituanistinės
mokyklos abiturientus ir vi
suomenę nuo 10 vai. r. aplan
kyti mokyklą ir susipažinti su
J a u n i m o centre esančiais mu
ziejais ir veikiančiomis paro
domis. Kavinėje bus rodomi
dokumentiniai video filmai,
„Lietuvoj jėzuitai ir J a u n i m o
centras Šiandieną ir rytoj".
Sekmadienį, gruodžio 7 d., 3
vai. p.p. šv. Mišios Tėvų J ė zuitų koplyčioje, lentos pašventinimas ir vainiko padėjimas prie Laisvės kovų pa
minklo, 4 vai. akademija, me
ninė programa ir pietūs. Visas
tris dienas bus p a r ū p i n t a ap
sauga automobiliams.

nėse: Kita Blekienė, Albertas
Matulis, Sue Cheplis, Alfon
sas Blekys ir Dolores Čičelienė, kuri buvo sužeista auto
mobilio nelaimėje. Visiems sir
gusiems linkime stiprios svei
katos, laimingų sveikų die
nelių, f klubą priimti 7 nauji
nariai: Milda Vieraitienė, Zenonas Vieraitis, Valerija Matelis, Zigmas Degutis, Bill
Kasparas, Juozas Sudeikis ir
Ona Galvičius. Naujiems nariams linkime geriausios sėkmės veikloje. Renginys-gegužinė — rugsėjo 14 dieną buvo
nepelninga, bet, reikia pasi
džiaugti, kad turime progos
susitikti draugus, kartu pa
bendrauti, pasilinksminti. Lie
tuviškas ačiū Antanui Mali
nauskui, kuris, deklamuoda
mas savo humoristinę kūrybą,
pralinksmino visus, padarė
renginį daug įdomesnį. Dėkoj a m e renginių vadovei Mar- Pal Jurgio Matulaičio misijos choras Pirmoje t-il iš kaires: Romanas Stropus (pirm.;, Aldona Jankau.skii.-ii'.'. Bi
rule Mockiene, choro vadove ir dirigente, kun. Algirdas Paliokas, SJ. misijos kapelionas. Rasa Poskocimiene,
thai Naujokienei ir jos padė- chormeisterė ir Vanda Aleknienė.
jėjoms — šeimininkėms, taip
tvarkingai
aptarnavusioms. sis panašus renginys jį rudenį, bet ir sniegas j a u mėgino pa galėtų ramiai klausytis konNė vienas svečias neliko alka nes žmonės vis prašo juos puošti žemę savo balta ant certo.
Karolina K u b i l i e n ė
nas. Dėkojame visiems, kas dažniau suorganizuoti. Šiaip klode. Čikagoje jo buvo mažai,
tik prisidėjo darbu ar auka. jau kiekvieną sekmadienį po bet kitur buvo gan gausu.
Net nepajutome, kad Padė
Laimikių aukotojams, bilie lietuviškos Sumos Šv. Antano
T a u r a g ė s k l u b o n a r i ų me tėlių platintojams, baro tarny bažnyčioje jos dalyviai sueina kos diena j a u čia pat. Na, o po
x L i e t u v i ų Moterų k l u b ų
tinis susirinkimas įvyks š.m. bai. Jean Banienei su Jonu pabendrauti prie puodelio ka jos, šv, Kalėdos tik už
f
e
d
e r a c i j o s Čikagos klubo
gruodžio 7 d., 2 vai. p.p., Šau
Krumpliu už malonų svečių vos ir pyragų į mažesnę pa mėnesio. Kur tas laikas taip visuotinis narių susirinkimas
lių salėje. Kviečiami tik klubo
talpą tame pačiame pastate, o skuba?
priėmimą. Iš viso buvo 81.
į v y k s S.m. g r u o d ž i o 4 d.,
nariai.
Pal. J. Matulaičio misijos
Apgailestauta, kad renginių retkarčiais, sako, norisi ir ką
k e t v i r t a d i e n i 10 v a i . r y t o
choras, vadovaujant ir diriguo
vadovė M a r t h a Naujokienė nors stipresnio suvalgyti.
„ S e k l y č i o j e " . Visos n a r ė s
D a b a r d a u g g i r d i m e apie
jant
Birutei Mockienei ir chordėl kitokių įsipareigojimų atsi
Lapkričio 16 d. renginys su
kviečiamos gausiai dalyvauti.
nusikaltimus ir piktadarystes,
meisterei Rasai Poskočimienei
(sk.)
bet Boston miestas sėkmingai sakė iš pareigų. Naujai apsi traukė gražų tautiečių būrį — įtemptai ruošiasi savo meti
x M o t e r i s i e š k o slaugymo
tvarkosi piktadarysčių prob ėmė renginius ruošti Anelė gal apie šimtinę. Čia visi valgė niam bažnytinių giesmių kon
lemą. Bus galima apie tai su Ramanauskienė. Linkime sėk ir gyrė cepelinus, na ir veik certui, kuris įvyks gruodžio 14 darbo. Tel. 773-436-1380.
žinoti per vakaronę, JSafe mės naujai vadovei. Paskirtos liuosius LB Cicero apylinkės d. tuoj po 11 vai. šv. Mišių.
(sk.)
Schools, Safe Neighborhoods" aukos: „Draugui". -Margučiui valdybos narius bei talkinin Prie mūsų koncerto jungiasi
x „Saulutė", Lietuvos
ketvirtadienį, gruodžio 4 d., 7 II" „ Šluto radijui. ALTui ir kus ar talkininkes, prisidėju vaikų choras, vadovaujant ir n a š l a i č i a m s , s e n e l i a m s ir
vai. vak., Bogan aukštesnio BALFui. Iš viso aukota 300 sius prie organizavimo ar pa- diriguojant Dariui Polikaičiui. invalidams remti Daytona Bch.,
gelbėjusius renginio dieną.
joje mokykloje 3939 W. 79th dolerių.
FL skyrius, dėkoja aukojusiems:
Svečių tarpe matėme ir darbš- Koncerte taip pat dalyvaus so
Metinis
narių
susirinkimas
Street. Visi kviečiami atsilan
Regina Kot $10, p. Bumelio 90
listė
Lijana
Kopūstaitė-Paukyti, kad sužinoti k a s sėk bus 1998 m. balandžio 16 d. tųjį įvairių organizacijų veikė letti ir fleitistė Rima Polikai- metų gimtadienio proga aukojo:
mingai daroma ir pasitarti ką Programos n a r y s , užsimokėjęs ją dr. Petrą Kisielių su šeima, tytė. Chorams ir solistei J ū r a t ė Bukauskas $100, Valdas
galima mūsų apylinkėse dary nario mokestį, patekęs į ligo didelę kultūrininkę bei visuo akompanuos Manigirdas Mo- J u č a s $100, S.Jucas $60, Rasa
ninę taisyti sveikatą, gaus 20 menininke Mariją Remienę ir
ti šiuo reikalu.
tekaitis. Giesmių aptarimus Gillean $35, Algis Bumelis $20.
dol. dovanėlę; mirus nariui daugelį kitų, kuriuos visus net
paruoš ir skaitys Irena Šere- Ačiū visiems. Iždininkė Regina
ZARASIŠKIU K L U B A S bus perkamas gėlių vainikas sunku būtų suminėti.
Snarskis.
lienė.
Salėje be jau minėto valdy
už 50 dol. Artimiesiems pagei
ČIKAGOJE
(sk.)
Mūsų pal. J. Matulaičio mi
daujant, bus galima tą sumą bos pirm. Raimundo Rimkaus
x
J
o
a
n
A
.
S
t
o
š
k
u
s
,
Palos
J a u suėjo 62 sėkmingos išmokėti pinigais. Susirinkime daug dirbo ir vicepirmininkas sijos kapelionas, kun. Algirdas P a r k IL, globoja Lietuvoje 2
veiklos metai. Įsteigtas, kada buvo atsilankiusi Aldona Mar- Mindaugas Baukus, iždinin Paliokas, S.J. mus skatina ir našlaičius. Pratęsdama jų globą
mes nieko nežinojom apie kelienė. Pristatė knygą „Su kas Kostas Dočkus. Cepelinus padeda ruošti tokį koncertą, kitiems metams, atsiuntė $300.
sprausminius lėktuvus, kurie sitikimai", parašytą Adolfo dalino: Laima Bareikienė, Ja nes tai gerbiamos mums lietu Dėkojame! „Lietuvos Našlai
skrenda greičiau už garsą, Markelio. Markelienė šiuo me nina Rugienienė, virtuvėje dir viams tradicijos susikaupimu, č i u g l o b o s " k o m i t e t a s , 2711
malda ir giesme pasitikti
nežinojom nei apie kompiute tu renka knygas Lietuvos mo bo: Michalina Bikulčienė, Ona
žmonijos Atpirkėją Kristų. Tai W. 71 St. Chicago, IL 60629.
Venclovienė.
Buvo
ir
daugiau
rius, kurie šiandien virto bū kykloms. Jeigu kas turėtumė
(sk.)
žingsnis pasiruošimui šv. Ka
tinybe. 1935 metais vasario 15 te ir galėtumėte paaukoti, talkininkių, kurių visų pavar
x
S
e
s
e
l
ė
D
o
n
a
t
a
J
u
dis,
lėdom
Kristaus
į
žemę
atė
dieną Cicero miestelyje dail prašome paskambinti telefonu des net nebuvo progos įsidė
dominikone
iš
Grand
Rapids,
jimui
prisiminti.
Lietuvoje,
se
mėti.
Mykolas Šileikis, baigęs Vai- Aldonai Markelienei 708-636
MI atsiuntė $60 auką, ir prašė
šį kartą renginio pelnas ski nesniais laikais, tokia Adven
paraiso Indiana universitetą. 4409. Susirinkimas praėjo la
ją p a s i ų s t i Lietuvos n a š l a i 
to
laikotarpio
nuotaika
buvo
Kadangi buvo kilęs iš turtingo bai gražioje nuotaikoje: Visi riamas LB Cicero apylinkės
č i a m s , k u r i e m s ji l a b i a u s i a i
(vieną labai svarbi, nes tada nebuvo
gamtos grožio Lietuvos kam buvo pavaišinti didžkukuliais. valdybos reikalams
televizijos bei jokių linksmy reikalinga. Dėkojame gerajai
pelio — Zarasų — sugalvojo
Pasimatysim pavasarį per kartą anksčiau jis ėjo Šv. An bių ir rimtyje, maldoje ruo seselei! „Lietuvos N a š l a i č i ų
įsteigti klubą, per kurį būtų metinį susirinkimą balandžio tano parapijai), nes yra įvairių
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2711 W.
projektų ir užsimojimų, ku šėmės tai šventei.
lengviau suburti toli nuo tė 16 dieną.
Misijos choras, norėdamas 71 St. Chicago, IL 60629.
vynės gyvenančius zarasišA. N a v a r d a u s k a s riems reikia pinigų. Gerai,
(sk.)
kad randama būdų suburti tą tradiciją paminėti, ruošia
kius. Norint palaikyti lietuvy
x
E
l
l
i
n
o
r
a
V
i
n
s
on,
tautiečius į krūvą ir dar iš to gražių, dar negirdėtų giesmių
CICERIEČIAI VALGĖ
bę, padėti įsikurti naujai atva
M
c
M
i
n
n
v
i
l
l
e
.
T
N
globoja
3
repertuarą. Tikimės, kad ne
šiek tiek pelno turėti.
H l G Y R Ė CEPELINUS
žiuojantiems bei aukomis pa
n
a
š
l
a
i
č
i
u
s
Lietuvoje.
P
r
a
t
ę
s

remti lietuviškas institucijas.
E.Š. tik nuolatiniai misijos lanky
d
a
m
a
globos
mokestį
kitiems
tojai, bet ir Čikagos apylinkių
LB Cicero apylinkės valdy
Pradžia padaryta nebloga.
visuomenė, įvertins mūsų pas m e t a m s , a t s i u n t ė $ 4 5 0 . Dė
PAL. JURGIO
Sukvietęs būrelį Zarasuose gy ba, vadovaujama Raimundo
MATULAIČIO MISIJOS tangas ir gruodžio 14 d. daly kojame! „Lietuvos N a š l a i č i ų
venusių pažįstamų, pasitaręs, Rimkaus, lapkričio 16 d. Šv.
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2711 W.
vaus mūsų koncerte.
CHORO KONCERTAS
sudarė steigiamą valdybą, ku Antano parapijos pastato sa
Kad po šv. Mišių nereikėtų 71 St. Chicago, IL 60629.
rios pirm. tapo išrinktas Mike lėje buvo surengusi pramogą,
(sk.)
Medžiai, kurie buvo pasi „badauti" ir skubėti namo pie
Šileikis. Klubas pradėjo spar- kurios metu tautiečiai buvo
x
A
u
k
o
j
o
L
i
e
t
u
v
o
s
P
ar
puošę
įvairiaspalviais
lapais,
tums, mūsų choro valdyba
čiai augti narių skaičiumi bei vaišinami cepelinais. Reikia
t
i
z
a
n
ų
g
l
o
b
o
s
fondui:
$300
jau
pliki.
Nors
mes
nenorime.
ruošia
pietus,
kad
po
jų
visi
turtėti. Taip veikla tęsiasi iki pažymėti, kad jau buvo trečia
Aldona ir Anis Griniai; $100
šių dienų, nors d a u g u m a na
T a u r a g ė s klubas Čikagoje;
rių gerokai pažengė senatvės
$ 8 4 . 6 0 Bostono lietuvių ben
pakalnėn, kiti iškeliavo pas
druomenė; $25 Sofija Plenienė,
Aukščiausią. Turime dar ener
a.a. J.Vilučio įamžinimui per
gingų, veiklai pasišventusių,
d u k t e r į Vitą Bulikienę; $25
narių, kurie mielai ir entuzi
B i r u t ė Razminienė; $ 1 0 „x".
astiškai darbuojasi. Užversti
Lietuvos Partizanų globos val
62 metų veiklos lapą. sulaukę
dyba nuoširdžiai d ė k o j a au
rudenėlio, kada dienos su
k o t o j a m s . Aukas siųsti: TCBtrumpėja, pasiruošti 63 ka
Standard Federal Bank,
dencijai, šių metų lapkričio S
A c c t . N o . 6 6 3 7 7 7 , 4 1 9 2 S.
dieną susirinkome pusmeti
A r c h e r A v e . , C h i c a g o , IL
niam susirinkimui Vytauto
60632. Aukos nurašomos nuo
Didžiojo šaulių n a m u o s e , daly
federalinių mokesčių.
vaujant 44 dalyviams. Susi
(sk.)
rinkimą 1 vai. p.p. atidarė
x
„Draugo"
rišykloje
reikia
Alex
Navardauskas,
pasi
laikinų darbininkų. Darbo
džiaugė, kad, nepabijojo nei
leidimas būtinas. Skambinkite
rudens vėjo, dalyvavo gražus
773-585-9500.
būrelis entuziastų.
Minutės susikaupimu pa
A R A S ROOFING
gerbti mirusieji nariai: Anato
ft'-.-vr!.i',
KPOI.I
lijus Lakas ir Mandeikis. Mi
rusiųjų artimiesiems pareikš
ta valdybos ir narių nuoširdi
užuojauta. Nariai, kurie tu Uolieji „Draugo" talkininkai išsiuntė naujai išleistas kalėdine? korteles visiems skaitytojams. Jiems esame
rėjo taisyti sveikatą ligoni- nuoširdžiausiai dėkingi!
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