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Lietuvai nereikia Rusijos
saugumo garantijų

K. Bobelis atsiima kaltinimus
S. Lozoraičiui
Vilnių*, birželio 11 d. (AGEP)
— Seimo Užsienio reikalų komi
teto pirmininkas Kazys Bobelis
pareiškė sutinkąs atsiimti savo
kaltinimus velioniui ambasado
riui Stasiui Lozoraičiui, „vien
todėl, kad Lietuvoje būtų ramy
bė ir t a i k a " . Tai jis pasakė ant
radieni po spaudos konferenci
jos, kurią surengė Lietuvos Poli
tinių Kalinių ir Tremtinių Są
jungos pirmininkas Balys Gra
jauskas bei šios sąjungos išleis
tos dokumentų knygos „Užkuli
siai" sudarytojai.
Knygos sudarytojas istorikas
Dalius Stancikas konferencijoje
pažymėjo, jog knygoje nėra
faktų, k a d S. Lozoraitis buvo
KGB agentas. Pasak jo, „ištrau
kęs atskiras citatas, K. Bobelis
paskelbė tendencingą informa
ciją". Knygos leidėjai grasino
paduoti K. Bobelį į teismą, jeigu
jis nepaneigs savo kaltinimų S.
Lozoraičiui, nes „nesąžiningai
manipuliuodamas Užkulisių'
archyvine medžiaga, K. Bobelis
iškreipė knygos turini ir įžeidė
leidėjų orumą".
Remdamasis „Užkulisiuose"
išspausdintais KGB agento
„ C h a r i o " p r a n e š i m a i s , K.
Bobelis apkaltino buvusįjį Lie
tuvos ambasadorių Vašingtone
ir Romoje bei kandidatą į Lie
tuvos prezidentus S. Lozoraitį
kolaboravus su KGB, tuo sukel
damas dalies visuomenės ir po
litikų pasipiktinimą
Kaip spaudos konferencijoje
sakė Lietuvos politinių kalinių
ir tremtinių sąjungos istorijos
skyriaus vedėja, knygos „Užku

lisiai" vyriausioji redaktorė
Dalia Kuodytė, knygoje skel
biami KGB archyvų dokumen
tai, kuriuose taip pat atpasa
kojami ir St. Lozoraičio pokal
biai su KGB agentu „Chariu".
Šis agentas, kaip paaiškėjo,
buvo nuo vaikystės St. Lozo
raičiui pažįstamas advokatas
Julijus Slavinas.
„Visiškai akivaizdu, kad St.
Lozoraitis nežinojo, jog kalbasi
su KGB agentu", tvirtino isto
rikė, todėl jo pasisakymai gali
būti vertinami tik kaip nuo
monė, o ne raportas KGB. Vado
vaujantis K. Bobelio logika, ap
kaltinti bendradarbiavimu su
KGB galima puse Lietuvos gy
ventojų, įskaitant ir jį patį, teigė
„Užkulisių" autoriai.
Istorikas Dalius Stancikas tei
gė, jog visas šis triukšmas kilo
dėl K. Bobelio skaudžios reakci
jos į St. Lozoraičio kritiškus
pasisakymus jo atžvilgiu. Jo
nuomone, tai yra nesąžiningas
žaidimas terminais ir citatomis,
nes knygoje yra ir teigiamų atsi
liepimų tiek apie K. Bobelio,
\ i e k apie S. Lozoraičio asme
nybes.
Išklausęs spaudos konferenci
jos dalyvių, Kazys Bobelis su
abejojo, kokia apskritai prasmė
leisti knygą, kuri gali būti
dviprasmiškai suprantama ir
kur be jokio paaiškinimo jo v ar das 32 kartus „tampomas po
purvus". Po konferencijos K.
Bobelis žurnalistams pareiškė
„dėl ramybės" atšauksiąs savo
kaltinimus velioniui St. Lozo
raičiui.

Gegutes 15 d. prie Baltarusijos ambasados Vilniuje Lietuvos Darbininkų sąjunga, vadovaujama
Aldonos Balsienės, surengė piketą. Juo LDS solidarizavosi su Baltarusijos nepriklausomomis
darbininkų unijomis, kurių vadovai, kartu su Lenkijos Solidarumo vadovu Mariau Krzaklewski
bei jo delegacija buvo areštuoti už dalyvavimą protesto akcijoje.
Nuotr. R. Šuikos „Lietuvos aide"

Tautininkai nepritars
Konstitucijos 47 straipsnio
keitimui

Vilnius, birželio 11 d. (AGEP)
— Negausi tautininkų frakcija
n e k e t i n a pritarti ir antrąjį
kartą balsuojant dėl Konstituci
jos 47 straipsnio papildymo. An
trasis ir galutinis balsavimas
yra numatytas birželio 20-ąją.
Tautininkų frakcijos seniūnas
Leonas Milčius antradienį spau
dos konferencijoje pareiškė ne
pasitenkinimą, kad iki antrojo
balsavimo nebuvo p r a d ė t a s
svarstyti jį lydintis konstitu
cinis įstatymas, išaiškinantis ne
žemės ūkio paskirties žemės
pardavimo užsieniečiams tvar
ką. J i s perspėjo, kad priėmus
Konstitucijos 47 straipsnio
papildymą, tačiau neįsigaliojus
siąs,
kad
Krikščionių
Demokrakonstituciniam
įstatymui, gali
V i l n i u s , birželio 7 d. (AGEP)
tų
Sąjunga
susijungtų
su
viena
atsirasti
notarų,
pradėsiančių
— Dar viena politinė organizaci
stipriausių
šiuo
metu
opozicinių
ruošti
dokumentus
žemės parja paskelbė apie savo ketinimus
organizacijų
—
Krikščionių
Dedavimą
užsienio
šalių
piliesavarankiškai dalyvauti rinki
mokratų
Partija.
Seimo
narys
tiams.
Milčius
neabejoja,
kad
muose. Krikščionių Demokratų
apgailestavo,
kad
iki
1991
m.
įsigaliojus
įstatymui,
tokie
Sąjungos vicepirmininkas ir
Seimo Užsienio reikalų komi gegužės mėnesio partijoms sėk
teto pirmininkas Kazys Bobelis mingai bendradarbiavus, „dėl
penktadieni išreiškė viltį, kad asmeninių ambicijų viskas griu
sąjungai pavyks iki liepos mė vo", kai Krikščionių Demokratų
nesio surinkti 400 narių ir Partijos pirmininku buvo iš
įsiregistruoti. Dabar, pasak rinktas dabartinis Tautos Pa
Seimo nario, jau gauti 280 narių žangos Partijos valdybos pir
pareiškimai, įkurti penki są mininkas Egidijus Klumbys.
jungos skyriai. Žinomo Lietuvos
Krikščionių Demokratų Są
žmogaus teisių gynėjo Viktoro junga, be K. Bobelio, savo
Vilnius, birželio 10 d. (AGEP)
Petkaus vadovaujamą organiza atstovų Seime neturi. Jis buvo — Lietuvos ir Lenkijos derybi
ciją jis apibūdino kaip besi išrinktas Marijampolės apygar ninkai sėkmingai baigė derinti
laikančią aiškios lietuviškos doje. Ten pat jis ketina kelti jaskutinius laisvos prekybos
patriotinės pozicijos.
savo kandidatūrą ir šį rudenį mtarties straipsnius ir tikisi šią
vyksiančiuose rinkimuose.
savaitę ją parafuoti. „Faktiškai
K. Bobelis taip pat sakė siek
derybos dėl laisvos prekybos su
tarties baigtos, liko tik techni
nė stadija, kuri yra tik teksto
patikrinimas ir paruošimas parafavimui", sakė Lietuvos dele-

Rinkimuose ketina dalyvauti
ne tik Krikščionių Demokratų
partija, bet ir sąjunga

asmenys vėliau nesunkiai lai
mėtų bylas teismuose. Tuo tar
pu, jeigu jiems nebūtų leista
pradėti ruošti žemės pardavimo
aktų, iki įstatymo įsigaliojimo
jie galėtų apskųsti tokį drau
dimą Konstituci: iam Teismui
ir, jo nuomone r <»p pat laimėtų
bylą.
Tautininkai įsitikinę, kad
buvo galima ratifikuoti asoci
juotos narystės su Europos Są
junga sutartį, nelaukiant Kons
titucijos 47 straipsnio pakei
timo.
L. Milčius pareiškė nepasiten
kinimą, k a d birželio 20-osios
darbotvarkėje pirmiausia nu
matoma balsuoti dėl Konstituci
jos papildymo, vėliau — ratifi
kuoti sutartį ir tik po to pradėti
konstitucinio įstatymo priėmi
mą. J o nuomone, pirmiausia rei
kėjo pastraipsniui priimti kons
titucinį įstatymą, vėliau rati

fikuoti sutartį ir tik po to pa
pildyti Konstituciją bei surengti
galutinį balsavimą dėl konstitu
cinio įstatymo.
Tautininkų frakcijos vadovo
įsitikinimu, dabar priėmus
Konstitucijos 47 s t r a i p s n i o
pakeitimą, „atkeliami vartai
dar vienam nusikaltimų srau
tui". O tuo, anot Milčiaus,
suinteresuotos kelios didžiosios
partijos, siekiančios „apginti
savo lobistinius i n t e r e s u s " .
Pasak jo, tautininkų poziciją
palaiko ir Seimo demokratų
frakcija.

Lenkijos Seime pastebėta,
kad iš Lietuvos Lenkų
Sąjungos pašalintas Seimo
narys A. Plokšto

Derybos su Lenkija dėl
laisvos prekybos faktiškai
baigtos

Vilnius, birželio 11 d. (AGEP)
— Lietuvos ir Lenkijos parla
mentinės grupės nariai Lenki
jos Seime atkreipė dėmesį, kad
iš Lietuvos Lenkų Sąjungos ir
jos frakcijos Seime „stumiami"
kitaminčiai, tokie, kaip birželio
pradžioje iš Seimo Lenkų Są
jungos frakcijos pašalintasis Ar
t ū r a s Plokšto.
Apie tai pranešė praėjusią
savaite su Lenkijos parlamen
tarais susitikęs Lietuvos Seimo
Lenkijos-Lietuvos parlamenti
nės grupės pirmininkas Vytau
tas Plečkaitis. Tačiau, pasak jo,
Lenkijos parlamentarai „nela
bai suprato, kad tai vyksta dėl
pačių lenkų frakcijos kaltės", o
Lietuvos ir Lenkijos parlamen

tinė grupė „neturi įtakos šiems
procesams".
Prieš pusmetį iš Lietuvos len
kų sąjungos (LLS) pašalintas A.
Plokšto birželio 4 d. buvo
pašalintas ir iš jos frakcijos
Seime. Frakcijos vadovai jį
kaltino Lietuvos Lenkų Sąjun
gos (LLS) programos nesilaiky
mu.
Pats Artūras Plokšto savo
pašalinimą sieja su tuo, kad
skiriasi sąjungos vadovų ir jo
požiūris į lenkų tautinę mažu
mą Lietuvoje. Paprašytas pako
mentuoti skirtumą, A. Plokšto
BNS korespondentui sakė, jog
LLS laikosi nuostatos, kad
lenkų bendruomenė Lietuvoje
turėtų būti labiau uždara, tuo

tarpu jis pasisako, kad ji b ū t ų
kuo atviresnė ir plačiau daly
vautų Lietuvos gyvenime.
Dabar jokiai frakcijai Seime
nepriklausantis parlamentaras
neketina šlietis prie kurios nors
politinės jėgos. Šiuo metu jis
taip p a t neketina stoti į kokią
nors partiją ir nėra apsispren
dęs, a r dalyvaus kituose Seimo
rinkimuose.
V. Plečkaitis mano, kad tei
giamai Lietuvos ir Lenkijos san
t y k i a m s atsilieptų, jeigu lenkų
t a u t y b ė s politikai, k i t o k i ų
pažiūrų, nei Lenkų Sąjungos bei
Lenkų Rinkimų Akcijos vado
vai, dalyvautų kitų partijų veik
loje ir patektų į Seimą būdami
jų nariais.

gacijos narys, Užsienio reikalų
ministerijos Užsieno prekybos
politikos skyriaus pirmasis sek
retorius Albinas Zananavičius.
Pasak jo, lenkai per susitiki
mą Varšuvoje p e n k t a d i e n į
„pademonstravo nepaprastai
didelį
lankstumą
visais
klausimais ir buvo nusiteikę
d u o t i didelių
nuolaidų".
Lietuvių nuomone, tokia abiejų
pusių pozicija padėjo susitarti
dėl problemiškiausių iki šiol
sutarties straipsnių, reglamen
tuojančių prekybą žemės ūkio
produkcija.
Lietuvos ir Lenkijos delegaci
jos susitiks dar vienai derybų
sesijai Varšuvoje, greičiausiai
penktadienį, ir jos metu para
fuos sutartį. Ją pasirašyti
ketina abiejų šalių ministrai
p i r m i n i n k a i per Mindaugo
Stankevičiaus vizitą į Varšuvą
birželio 27-28 dienomis.
Laisvos prekybos sutartis su
Lenkija vertinama kaip žings
nis link įsijungimo į Vidurio
Europos laisvos prekybos erdvę
(CEFTA). Lietuva panašias de
rybas dabar veda ir su kitomis
šiai grupei priklausančiomis ša
limis.

Konstitucijos straipsnio pa
taisai t u r i pritarti du trečdaliai
Seimo narių — 94 parlamenta
rai. Tautininkų frakcijoje y r a
keturi Seimo nariai, o demo
kratų — trys Seimo nariai.

Vilnius, birželio 11d. (AGEP)
— Lietuva žino apie kai kurių
Rusijos politikų idėjas dėl
vadinamųjų „saugumo garanti
j ų " Baltijos valstybėms, tačiau
jos nėra priimtinos, nes Lietuva
j a u pasirinko integraciją j
V a k a r ų struktūras, sako Vil
n i a u s diplomatai. „Lietuva ne
kvestionuoja savo pasirinkimo,
ir jis yra aiškus — integracija j
Europos Sąjungą ir NATO, to
dėl saugumo garantijų siūlymas
iš Maskvos yra nepriimtinas",
sakė aukštas Lietuvos Užsie
nio reikalų ministerijos parei
gūnas.
Diplomatas komentavo Rusi
jos Dūmos Tarptautinių reikalų
komiteto pirmininko Vladimir
Lukin pareiškimą, kad Maskva
pasirengusi pradėti derybas dėl
bendros saugumo sistemos su

Baltijos šalimis ir NATO.
Pasikalbėjime, spausdintame
Rygos laikraštyje ,,SM segod
nia", V. Lukin teigė, kad Rusija
nekelia Baltijos šalims grėsmės,
„tačiau, jei Baltijos š a l y s
baiminasi, galima joms suteikti
papildomų garantijų".
NATO „plėtimąsi mes suvokiam ne kaip baimės išraišką,
o priešingai — stabilumo didi
nimą regione, kuriuo turėtų bū
ti suinteresuota ir pati Rusija",
sakė Vilniaus diplomatas.
O dėl V. Lukino siūlymo „pra
dėti kalbėti apie asocijuotų
NATO narių įgaliojimų didini
mą palaipsniui", tai, pasak
Lietuvos URM pareigūno, „mū
sų supratimu, sprendimai dėl
NATO plėtimosi priimami Briu
selyje, o ne Maskvoje".

Rusijos Bankas bando
atsverti Jelcino pažadų
ekonomines pasekmes
Dūma, sukėlė nuogąstavimus,
kad valdžia kursto infliaciją ir
pakerta centrinio banko nepri
klausomumą.
Bet pirmadienį centrinis ban
kas siekė nuraminti tiek Rusi
jos, tiek ir Vakarų ekonomistus,
parodydamas, kad imasi prie
monių kompensuoti prezidento
veiksmų sukeltas infliacines
pasekmes. „Man atrodo, kad
pavyks neutralizuoti infliacines
pasekmes", pareiškė centrinio
banko vadovas Sergej Dubinin.
Bet tuo pačiu jis leido su
prasti, kad bankas nesiims
teisinių veiksmų užblokuoti
milžiniškos sumos perkėlimą ir
išmokėjimą. Jelcino veiksmas
žymiai sustiprino jo populia
rumą prieš pat šį sekmadienį
vyksiančius rinkimus. O Jelcino
laimėjimas svarbus ir centri
niam bankui, kuris vadovauja
ekonominės reformos darbuose,
nes iš esamų kandidatų, Jelci
nas tikimiausias kaip reformų
ninių Latvijos, Estijos, Lenkijos.
tęsėjas.
Baltarusijos, taip pat Rusijos,
Tad banko veiksmai, kurie pa
Ukrainos, Kazachstano, Rumu
skelbti po ministro pirmininko
nijos, Graikijos ir Čekijos vidaus
Viktor Cernomyrdin pasikalbė
reikalų ministerijomis. J a u pa
jimo su banko vadovu, ir sieks
rengtos ir laukia pasirašymo su
atsverti naujų pinigų spausdi
t a r t y s su Vengrija, Suomija,
nimo infliacines pasekmes. Tarp
Moldova ir Izraeliu, derinama
kitų priemonių, komerciniams
tarpvyriausybinė Lietuvos ir
bankams yra įsakyta padi
Vokietijos sutartis kovai su nu
dinti rezervus, kuriuos jie
sikalstamumu.
privalo laikyti centriniame ban
Pernai užsienyje buvo sulai ke, nuo 18% iki 20<7r. Tai prik y t a 611 lietuvių. Daugiausiai stabdys infliaciją, nes tuo būdu
— Lenkijoje, Vokietijoje ir Rusi sumažės apyvartoje esančių pi
joje. Izraelyje sulaikytos 43 nigų kiekis. Tai gali ir pakenk
lietuvės — visos dėl prostituci ti Rusijos ekonomijai, nes su
jos. Lietuvių nusikaltimai užsie mažės pinigų paskoloms įvai
ny dažniausiai tiriami tarptau rioms besikuriančioms įmo
tinės policijos Interpol kanalais. nėms.
P a s a k Interpolo Lietuvos biuro
Jelcino įsakymas pervesti 1
vadovo Aurelijaus Racevičiaus. milijardą dolerių į valstybinę
vien pernai skelbta 85 Lietuvo sąskaitą pažeidžia Rusijos susi
je nusikaltusių asmenų paieška, tarimą su Tarptautiniu Valiu
taip pat buvo ieškomi 85 dinge tos Fondu 'TVF), kuris Rusijai
be žinios lietuviai.
paskolino 10.1
milijardų
A. Racevičius informavo, kad dolerių. Šiuo metu TVF atsto
neseniai Varšuvoje posėdžiavę vai atvyko į Maskvą peržiūrėti
44 Europos šalių Interpol biurų centrinio banko operacijų
vadovai susitarė dėl kai kurių
KALENDORIUS
naujų technologijų taikymo
efektyvinant tarptautinių nusi
Birželio 13 d.: Šv Antanas
kaltimų tyrimą Jau nuo 1997 Paduvietis, kunigas. Bažnyčios
m. sausio 1 d. Interpolo tinklais mokytojas d 195-1231 n Akvilibus galima siųsti įtariamųjų na. Kunotas. Skalvė 1994 m
nuotraukas ir pirštų atspaudus, mirė Lietuvos ambasadorius
ieškomų meno vertybių kopijas Stasys Lozoraitis, jaun.
Pasak A. Racevičiaus, Lietu
Birželio 14 d.: Švč. Jėzaus
vos Interpolas tikrai bus pasi Širdies šventė. Rufinas. Vale
rengęs sutartu laiku įsijungti j rijus, Bazilijus. Digna. Alka. Al
kitų Europos biurų naują bend mina. 1941 m. pradėti masiniai
rą veiklą, nes turi visą tam lietuviu trėmimai j Sibirą. JAV
reikalingą modernią technika Vėliavų diena

M a s k v a , birželio 10 d. (NYT)
— Bandydamas apriboti prezi
dento B. Jelcino vis brangiau kai
nuojančių rinkiminių pažadų
žalingas pasekmes šalies eko
nomijai, Rusijos centrinis ban
k a s pirmadienį ėmėsi priemonių
suvaržyti kreditus ir sutramdyti
infliaciją.
Kaip rašo Michael Gordon
„ T h e New York T i m e s " dien
rašty, centrinis b a n k a s ėmėsi
šių priemonių po to, kai prezi
dentas įsakė j a m į valstybės
sąskaitą perkelt: 5 trilijonus
rublių (1 milijardą dolerių) pa
dengti jo padarytus pažadus
mokytojams, gydytojams ir ka
riuomenei. Šis B. Jelcino įsa
k y m a s , kurį patvirtino Rusijos

Lietuva pasirengusi
tarptautinei kovai su
nusikaltimais
Vilnius, birželio 10 d. (AGEP)
— Lietuvos Vidaus reikalų mi
nisterija dabar turi dvišalių
bendradarbiavimo sutarčių, dar
kelias ketina pasirašyti arti
miausiu metu.
Jau yra susitarimai su kaimy-

Partijos verčiamos
ieškoti rėmėjų
Vilnius, birželio 11d. (AGEP)
— Tautininkų Sąjungos pirmi
ninkas Rimantas Smetona tei
gia, kad Seimo Rinkimų įstaty
mo pakeitimų projekte numaty
ti piniginiai užstatai partijoms
d a l y v a u j a n t r i n k i m u o s e ir
keliant kandidatus vienmanda
tėse apygardose verčia partijas
ieškoti paramos iš asmenų ir
įmonių ar organizacijų, kurios
vėliau mėgina daryti įtaką
joms.
R. Smetona siūlė sumažinti
numatytą dvidešimties vidu
tinių mėnesinių a t l y g i n i m ų
rinkimų užstatą, kuris pasak jo,
rudenį būtų apie 15,000 litų.
Tautininkų nuomone, u ž s t a t a s
neturėtų viršyti 10,000 litų. J i s
sakė, kad tautininkai prašys fi
nansinės paramos ir paskelbs
savo sąskaitą. Tačiau, pasak
Smetonos, t a u t i n i n k a i nepri
siims jokių įsipareigojimų savo
rėmėjams.
Jo įsitikinimu, rinkėjai t a i p
pat turėtų suprasti, kad mažiau
finansinių rėmėjų turinčios par
tijos yra „švaresnės" ir gali
daugiau dirbti vardan valstybės
interesų.
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. birželio mėn. 13 d. A T L A N T A , G A

LIETUVIŲ TELKINIAI
D E T R O I T , MI
JAV LB MICHIGANO
APYGARDOS
SUVAŽIAVIMAS
Gegužės 26-tą dieną, 12 vai.,
Dievo Apvaizdos lietuvių para
pijos Kultūros centre jvyko JAV
Lietuvių Bendruomenės Michigano apygardos metinis suva
žiavimas. Michigano apygardos
pirmininkė Liuda Rugienienė
padarė pranešimą, išvardindama
apygardos valdybos sudėtį (vice
pirmininkas Vytautas Jonaitis,
iždininkė Danutė Petrusevičiūtė ir narys Jonas Urbonas),
k o n t r o l ė s komisijos (Algis
Bražėnas, Irena Alantienė ir
Juozas Urbonas), paaiškino apie
savo darbus ir keliones, kurias
įpareigojo pirmininkystė, tai: į
metines JAV LB sesijas, politi
nes konferencijas ir kitas. Apylin
kių pranešimus perskaitė Grand
Rapids pirmininkė Gražina Kamantienė ir Detroito apylinkės
pirmininkė Nijolė Zelvinder.
Abi apylinkės labai gražiai dir
ba ir yra išvysčiusios plačią
veiklą. Grand Rapids Lietuvių
Bendruomenės darbuotojai yra
įsitraukę į visų sričių lietuvišką
veiklą ir padeda (arba vadovau
ja) ten, kur būtinai reikia. Apy
linkės valdybą sudaro 6 asme
nys. Detroito apylinkė organi
zuoja tradicinius minėjimus,
koncertus, paskaitas, metinę
gegužinę, rūpinasi lituanistine
mokykla. Detroito apylinkės
valdybą sudaro 10 asmenų. Per
nai, ižd. Vytauto Rauckio pa
stangomis, labai sėkmingai
buvo renkamas solidarumo mo
kestis, šios pastangos yra tę
siamos ir už 1996 metus. Nega
lėdamas suvažiavime dalyvauti,
Lansingo apylinkės pirminin
kas Romualdas Kriaučiūnas
pranešimą atsiuntė raštu. Apie
Michigano apygardos iždo revi
ziją pranešė Algis Bražėnas.

du padėkojo visiems atsilankiu
siems ir parėmusiems Šv. An
tano parapiją. Sveikino visas
Antaninas ir Antanus artėjan
čių vardinių proga.
Vladas Staškus turėjo išstatęs
savo fotografijų parodėlę —
„Mūsų svetainė — Šv. Antano
parapijos atsitiktinų nuotraukų
rinkinys". Parodėlė buvo išsta
tyta prieš porą savaičių. Susi
laukusi gausių ir gražių atsiliepimų;todėl VI. Staškus norėjo ją
vėl pakartoti ir parodyti tiems,
kurie jos dar nematė. Dalyviai
buvo patenkinti matydami ir
prisimindami gerus, gražius,
praeities įvykius, d r a u g u s ir
renginius mūsų šeimyniškoje
parapijos salėje.

Visų vieningai buvo sutarta,
kad rudenį apygarda sušauks
suvažiavimą, gvildenti prob
lemoms, ypač susijusioms su
jaunimo veikla. Šį suvažiavimą
organizuoti ir jam programą
paruošti sutiko T a r bos narė
Jane Udrienė. Taip pat buvo
diskutuojamas aukų rinkimas
Krašto valdybai Vasario 16-tosios metu. Suvažiavime dalyva
vo ir Tarybos nariai: Vytautas
Kamantas, Vytautas Kutkus,
Algis Rugienius ir Jonas Ur
bonas.
Suvažiavimui vadovavo Liuda
Rugienienė ir Vytautas Jonai
tisl.r.

ŠV. ANTANO ŠVENTĖ AJLAIDAI
Birželio 9 d., sekmadienį, Šv.
Antano parapijoje Detroite, bu
vo švenčiama parapijos dangiš
ko globėjo šv. Antano šventė.
Šv. Mišios aukotos už parapijie
čius. Mišių metu gražiai giedo
jo parapijos choras, vadovauja
mas muz. Stasio Sližio. Skaiti
nius skaitė Antanas Osteika.
Klebonas kun. Alfonsas Babonas pasakė šventę paryškinantį
pamokslą. Meldėmės, kad Die
vas per šv. Antaną globotų mū
sų nedidelę parapiją ir mus vi
sus.
Po Mišių prisirinko pilna sve
tainė parapijiečių, jų draugų ir
svečių net iš tolimesnių vieto
vių. Puikias vaišes paruošė šei
mininke Pranciška Televičienė
ir jos talkininkės. Parapijos
moterys iškepė skanių pyragų.
Ir koks įvairumas! Veikė ir
gėrimų bufetas, kuriam aptar
navo Rimgaudas Švoba. Vyko ir
gausių laimikių traukimai. Bi
lietus platino Danutė Petraus
kienė ir Elena Žebertavičienė,
o dovanų skirstymą pravedė
Antanas Osteika. Po laimėjimų
Antanas Osteika parapijos var

Liepos mėnuo j a u čia pat.
Sparčiai artėja Pasaulio Olim
pinės žaidynės, kuriose iš viso
pasaulio dalyvaus įvairių spor
to šakų sportininkai. Šioms žai
dynėms viso pasaulio valstybių
dėmesys labai didelis. Ruošiami
sportininkai, formuojamos ko
mandos, planuojami įvairūs
r e n g i n i a i , s u s i t i k i m a i . Tai
pasaulinis įvykis, kuriame da
lyvaus ir Lietuvos respublikos
sportininkai.
Lietuva Olimpiadai rodo di
delį dėmesį, sparčiai ruošiasi jo
je dalyvauti. Žaidynės vyks
Amerikoje. Nežinia ką daro
Amerikos lietuviai, ypač sporto
vadovai, organizacijos ir JAV
Dalyviai džiaugėsi savo laimė Lietuvių Bendruomenės krašto
jimais, o ypač, kad turėjo progą valdyba, kad deramai priimtu
smagiai praleisti popietę, pa me neprikl. Lietuvos svečius —
bendraudami su draugais ir sportininkus, suruoštume su
artimaisiais, o tuo pačiu pa jais susitikimus, pabendrautu
remdami ir savo parapiją. Šven me.
tė praėjo pakilia ir šilta nuo
Atlantoje veikia negausi Lie
taika.
tuvių Bendruomenės apylinkė.
Regina J u š k a i t ė J a i priklauso keliolika grynai
lietuviškų šeimų, o daugumą
sudaro j a u mišrios šeimos, na,
BAISIOJO BIRŽELIO
ir dabar atvykstantys lietuviai.
MINĖJIMAS
Šiuo metu LB apylinkės val
dybai vadovauja jaunosios kar
Baisiųjų Birželio trėmimų mi tos energinga pirmininkė Ra
nėjimas sekmadienį, birželio 9 munė Badauskienė ir dar tre
d., 10 vai. ryto vyko latvių Šv. jetas valdybos narių. Šia proga
Povilo ev. liuteronų bažnyčioje, t e n k a pažymėti, kad Atlantoje
Farmington Hills, Michigan. dažnai lankosi iš Lietuvos
Pagrindine trėmimų t e m a an įvairūs meno ir sporto vienetai,
glų kalba kalbėjo latvių parapi juos globoja amerikiečių insti
jos klebonas kun. E. Petravich. tucijos, apmoka išlaikymą, ke
Estų ir lietuvių atstovai jungėsi liones. Kai LB apylinkės žmo
į maldas savomis kalbomis. Lie nės sužino apie svečių atvyki
tuviams atstovavo adv. Kęstutis mą, tuoj bando su jais susitikti,
Miškinis. Po apeigų bažnyčioje, dalyvauti rungtynėse, koncer
minėjimo dalyviai rengėjų — tuose. Jaunieji Ramunė ir Ri
Pabaltiečių komiteto buvo pa čardas Badauskai rūpestingai
vaišinti latvių parapijos svetai stebi svečių atvykimus, jie ir
nėje. Minėjime dalyvavo arti 70 dar keletas lietuvių, lanko jų
asmenų.
renginius, koncertus, o po to
privačiuose namuose suruošia
ARTĖJA GEORGE PERLES su jais susitikimus, gražiai
GOLFO TURNYRAS
priima, pabendrauja, apdova
noja.
George Perles trečiasis meti
Atlantos bendruomenininkai
nis golfo turnyras vyks pirma
su
pagrindu nusiskundžia, kad
dienį, liepos 15 d., Lake Orion
jiems
pagalbon neateina JAV
Paint Creek Country Club golfo
LB
Krašto
valdyba ir sporto or
laukuose. Visi kviečiami daly
ganizacijos.
vauti. Dalyvausiantieji t u r n y r e
Atlantos Lietuvių Bendruo
ir bankete prašomi iš a n k s t o
menės
didžiausias rūpestis, kaip
registruotis pas Robert Boris,
sutikti,
priimti iš Lietuvos at
tel. (810) 682-0098. Turnyro ir
vykstančius
sportininkus, kaip
banketo pelnas skiriamas „Pa
suruošti susitikimus, pabendra
galba L i e t u v a i " k o m i t e t u i ,
vimus.
besirūpinančiam medicinos
m
reikmenų ir vaistų siuntimu į mintys buvo perduotos „Lietu
Lietuvą.
viškų melodijų" radijo pro
ATEITININKŲ ŠEIMOS
ŠVENTĖJE
Detroito ateitininkų tradicinė
Šeimos šventė sekmadienį, bir
želio 9 d., vyko Dievo Apvaizdos
Kultūros centre. Pagrindinis
kalbėtojas buvo Ateitininkų
federacijos tarybos narys dr.
Vytautas Vygantas. Pagrindi
nės dr. V. Vyganto paskaitos

DRAUGAS

ATLANTOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS
R Ū P E S T I S OLIMPIADAI
ARTĖJANT

gramos birželio 11d. laidoje. Dr.
V. Vygantas savo kalboje ragino
palaikyti ryšį su Lietuva per
tenai leidžiamą periodinę spau
dą — laikraščius ir žurnalus,
kad jaustume jų gyvenimo eigą.
įtaigavo šeimose nors kartą per
mėnesį skirti laiko diskusijoms
apie Lietuvoje gyvenančius gi
mines, draugus ir pažįstamus.
lm
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JAV
Kanadoje ir kitur
T i k šeštadienio laida:
JAV

JAV Kongrese dažnai už Lietuvos reikalus pasisakantis Michigano Kongreso
atstovas Joe Knollenberger. jo rinkiminei veiklai paremti vakarienėje,
dalinasi mintimis su Gražina ir Jonu Urbonais.

Kanadoje ir kitur
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo)
Tik šeštadienio laida
Užsakant i uisieni
oro pastų
Tik šeštadienio laida

3 mėn.
$35.00
$40.00

$66.00

$40.00

$30.00

(U.S.) $60.00

$45.00

$35.00

$100.00
$55.00

$55.00

$500.00 $250.000

$160.00 $85.00
LB apylinkės p rmininkė Ra remkime Atlantos LB apylinkės
pastangas
ir
prisidėkime
darbu,
munė Badauskienė su savo val
Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
dyba nuoširdžiai dirba, ruošiasi parama, kad svečiams palik
Administratorius Ignas Budrys
svečių priėmimui. Tik visas tume malonius prisiminimus.
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
J u r g i s Janušaitis
rūpestis, kad apylinkės kasa
• Administracija dirba kasdien
• Redakcija dirba kasdien nuo
beveik tuščia, o išlaidų susi i — - — — .
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
8:304:00; šeštadieniais nedirba.
darysią. Valdyba nesulaukia
nedirba.
Lietuvos Vyčių veikla
• Redakcija už skelbimų turini
nei iš LB KV nei iš Apygardos
• Redakcija straipsnius taiso
neatsako. Skelbimu kainos pri
savo nuožiūra. Nesunaudotų
jokių žinių, pasiteiravimų, para
METINIS GOLFO
siunčiamos, gavus prašymą ką
straipsnių nesaugo. Prašome
mos pasiūlymų. Ramunė Ba
TURNYRAS
nors skelbti.
siunčiant pasilikti kopiją
dauskienė palaiko ryšius su
„Pagalba Lietuvai" vadovybė
LTOK prezidentu Artūru Povi praneša, kad pirmadienį, liepos
dalyvaus žymios dainininkės;
liūnu, kalbasi telefonu, renka 15 d., trečiasis George Perles kotą dolerį, „Pagalba Lietuvai"
sopranas Marytė
Bizin
gali
siųsti
152.32
dol.
vertės
informaciją. Turimomis žinio golfo turnyras vyks Paint Creek
kauskaitė ir mezzo sopranas
vaistų
ir
medicinos
reikmenų,
mis į Olimpiadą iš Lietuvos at golfo laukuose, Lake Orion, MI.
Danutė Mileikienė (jos koncer
vykti žada arti 55 įvairių šakų 1994 m. turnyras davė 24.000 Šį darbą tęsti reikalinga vi
tavo š.m. balandžio 30 d. Edvar
suomenės
nuolatinė
piniginė
sportininkai, maždaug tiek pat dol. g r y n o pelno; 1995 m. gryno
do Pilemano koncertų salėje,
palydos — trenerių, gydytojų ir pelno gauta — 9,000 dol. Pinigai parama. Aukas galima siųsti:
Bostone, ir susilaukė gausių ir
Aid
to
Lithuania,
4457
Fainvay
kitų pareigūnų. J žaidynes žada buvo naudojami paremti „Betagražių atsiliepimų) ir Algi
Court,
Waterford,
MI
48328.
atvykti ir Lietuvos respublikos nijos" ir „Carito"" sriubos vir
mantas Strasunskas. Bilietų
Smulkesnes
informacijas
teikia
prezidentas Algirdas Brazaus tuves Lietuvoje, kurioms vado
kaina 10 dol. asmeniui.
Robert
Boris,
tel.
(810)682-0098.
kas.
vauja arkivyskupas Audrys
Šeštadienį, rugpjūčio 10 d.,
Atlantos LB rūpestis supran Bačkis, o taip pat ir medicinos
seimo
uždarymo banketas
LIETUVOS VYČIŲ 83-SIS
tamas. Norima gražiai bent su siuntų išlaidoms sumokėti.
Christo's
11 pokylio salėje,
SUVAŽIAVIMAS
sitikimą su svečiais suruošti,
Golfo komitetui vadovauja lie
Brocktone. Šokiams gros Joe
nes kiti renginiai jau neįmano tuvių kilmės, buvęs Michigan
Paseikos orkestras. Bilietų
Lietuvos Vyčių 83-sis metinis
mi dėl laiko ir lėšų stygiaus.
State u n i v e r s i t e t o futbolo
kaina 35 dol. asmeniui.
Kitą dieną gp olimpinių žaidy vyriausias t r e n e r i s . George suvažiavimas/seimas š.m. rug
Sekmadieni, rugpjūčio 11 d.,
nių atidarymo — liepos 20 d., Perles. Garbės komitetą sudaro: pjūčio 7-11 d. vyks Holiday Inn seimo uždarymo šv. Mišios, Šv.
vyks svarbiausias su svečiais Detroito arkivyskupas kardi viešbutyje. 195 Westgate Drive, Kazimiero bažnyčioje.
s u s i t i k i m a s . J i s r u o š i a m a s nolas Adam Maida, Michigan Brockton, MA 02401. Seimą glo
Visuomenė kviečiama atsi
gražioje dr. Vidos Rėklaitytės- valstijos gubernatorius John bos Brocktono Lietuvos Vyčių 1 lankyti ir dalyvauti renginiuose
kuopa.
Skandalakis sodyboje. Tai ne Engler, JAV senatorius Spencer
Ketvirtadienį, rugpjūčio 8 d., su Lietuvos Vyčiais. Programos
bus pokylis, bet gražiai paruoš Abraham ir JAV Kongreso ats
bus įdomios. Dėl smulkesnių
tas pobūvis su gėrimais ir įvai tovas Joe Knollenberg. Golfo atidarant suvažiavimą bus au informacijų, bilietų užsakymų ir
riais užkandžiais.
dienos pirmininkas — Robert kojamos šv. Mišios, Šv. Kazi rezervacijų, prašoma skambin
miero bažnyčioje, Brocktone. Po
Atlantos LB apylinkės valdy Boris.
Mišių — dalyvių priėmimas ti Veronikai ar Marytei Bizin
ba labai prašo visų, dalyvau
Vakare vyks iškilmingas ban parapijos salėje. „Sodauto" an kauskaitėms tel. (508) 586-0650.
siančių olimpinėse žaidynės — ketas. Visuomenė kviečiama
Bilietų kaina už visus trejus
dalyvių ir svečių apie daly dalyvauti ir paremti „Pagalba samblio koncertas, Holiday Inn renginius — 50 dol. asmeniui.
vavimą iki liepos 10 d. praneš Lietuvai" veiklą. Dalyvavimo viešbutyje 7 vai. vak. Bilietų Čekius siųsti: K of L Council 1,
ti apylinkės pirmininkei Ramu kaina 200 dol. golfininkui (į šią kaina 10 dol. asmeniui.
424 N. Cary Street, Brockton,
Penktadienį, rugpjūčio 9 d., 8 MA 02402. Užsakymai banke
nei Badauskienei. skambinant kainą įskaito golfo registraciją,
(geriausia vakarais) telefonu: dovanos, pietūs, gėrimai, ir va v.v. kultūros vakaras — ,,From tui bus priimami iki liepos 31 d.
(770)594-0946, nes būtina žinoti, karienė). Dalyvavimas tik ban Broadway to Vilnius", Holiday
viešbutyje.
Vakare
Paruošė Regina Juškaitė
kiek žmonių priėmime daly kete — 50 dol. asmeniui. Dėl Inn
vaus.
registracijų golfo turnyrui ir
DR. A. B. OLEVECKAS
Būtų gera. kad JAV LB KV ir banketui, prašoma kreiptis į
UNAS SIDRYS, M.D.
GYDYTOJAS m CHIRURGAS
Oprrtalmotogas/Akių Chirurgas
atstovai prie olimpinio komiteto Robertą Boris. 4457 Fainvay
SPECIALYBĖ — AKIŲ UGOS
parodytų susidomėjimo, parū Court, VVaterford, MI 48328.
MO0 W. M k . TU. (7M) 422-S101
Maja, I L M 4 1 5
Valando* pagal susitarimą.
pintų ir finansinės paramos, ku Telefonas - (810*382-0098 ir
7—4
mm 22
Pirmd.
3
v
p.p
-7v
v..
antr.
12
30-3
v
p
p
faksas - (810)682-5201.
rios jiems labai reikia.
trecd uždaryta, ketvd. 1 - 3 v. p.p.
4142 W. «3rd St.
Buvo planuojama Olimpiados
penkto ir sėsta 9 v r. - 12 v. p.p
312-738-77M
metu išnuomoti namą. kuriame
•132 S. Kasate Ava.,
EKSKURSIJA l
(313) 7 7 I M M arba (311) i
vyktų meno parodos, būtų paro
•132 t.
Ava.
PABALTIJO KRAŠTUS
DR. K. A. JUČAS
dyti lietuvių kultūriniai lai
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
Š.m. birželio 22 d. - liepos 5 d.,
Tai. 312"
mėjimai, bet nepajėgta to pa
GYDO ODOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR
Lietuvos
Vyčių
padalinys.
„Pa
RIMGAUDAS
NEMKKAS, M.D.
daryti, nes tas būtų kainavę
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
galba
Lietuvai*"
ruošia
ekskur
S.
RRASAD
TUMMALA,
M.D.
KOSMETINĖ
CHIRURGIJA
daugiau 40 tūkstančių dol. Pasiją į Lietuvą, Latviją ir Estiją.
Sirdias ir Kraujagyslių Ligos
DR. JOVITA KERELIS
Valandos pagal susitarimą
Iki šiol užsiregistravo 20 susi
domėjusių asmenų. Iš Detroito
3315 W. 551h St., Chicago, IL
DR. L. D. RETREIKIS
vyksta Robert Boris. Ona ŠadeiTai. (312) 471-2112
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S 79th Ava., Hickory Hills. IL
kienė ir kun. J. Walter StanieTai. (Tat) M M 1 t 1
1 mylia į vakarus nuo Hartam Avs
vich. Visos trys Detroito apy
Valandos pagal susitarimą
Tai. (7—) • — 4028
linkių Vyčių kuopos linkime ke
Valandos
pagal susitarimą
Taą.lia<lilllllrfcl>Kf7W)Wt>41W
liaujantiems saugios ir smagios
DR.
R.
KISJEUUS
DR. LEONAS SEIfcUmS
viešnagės Baltijos kraštuose!
^""S*Harw "E** "r^PT*^PBaa^asąSaf^a>*p

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
! • • • # • • • © • v*EES| A f / S ) , , *C9ą?Ww

Lietuvos Vyčių J A V Vidurio apygardos metinio Lietuvos Nepriklausomybes minėjimo 39-tame
bankete, S.m vasario 4 d. vykusiame Martinique pokylių salėje, Čikagoje garbes svečiai, gie
dant Lietuvos himną. Ii k. — Robert Martin, Jr., Irena Polikaitienė. Ateitininkų federacijos vadas
Juozas Polikaitia, A s t a Kleizienė, Lietuvos Respublikos garbes konsulas Čikagoje Vaclovas Klei
za, Lietuvos Vyčių D v a s i o s vadas k u n . A n t a n a s Zakarauskas. Peter P Zansitis. Lietuvos Vyčių
centro v-bos pirm. Evelyn Otelis, Aušra Padalino ir solistas Algirdas Brazis, vadovavęs himnų
giedojimui.

„PAGALBA LIETUVAI"
TALPINTUVAI

Kasdien 1 iki 8 v v
Išskyrus trat. Ssttd. 12 iki 4 vai. p.p.

Nuo 1991 m. iki š.m. birželio
1 d. „Pagalba Lietuvai*' išsiuntė
38 talpintuvus mūsų sesėms ir
broliams Lietuvoje Talpintuvų
vertė sieke d a u g i a u negu
32,596,240.00 dol. Neseniai
buvo išsiųsti vaistai nuo kosu
lio, vėžio, skydinės liaukos ir an
tibiotikai. Taip pat ir Šv. Kaži
miero bažnyčios. Pittsburghe,
PA, trys altoriai ir vargonų
dalys, įvairūs vaistai ir stomotologinės įranga. Detroito
arkivyskupas kardinolas Adam
Maida paaukojo 5,000 dol. šiam
siuntiniui. Už kiekvieną paau-

EUGENE C. DECKER, DOS, PA.
4*47 W. 1 M •*., Oak Lawn, N.
Pirmas apyt su North*—tam un-to
diplomu, lietuviams sutvarkyt dantis ui
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai
(kalbat angliškai) tai.'

SURENDER LAL, MD
Specialybė - Vidaus hgos
7722 t . Katate, O
Tai. 312-424-2112
Valandos pagal susitarimą
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INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA JR GYDYMAS
•132 t. Kaatta
Vai.: antr. 2-4 v. p.p. ir katv. 2-5 v. p.p
Saatd. pagal susitarimą
tai. 312-77C-2

EDMUNDAS VIŽMAS, M.D., S.C.
Spaciatyba - Vidaus ligų gydytojas
Kalbama Hatuviakai
• 1 W t . Arahar Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tat (312) M
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

(312) 471-i
™S«afa^4» •*>• Maj»aWv%av^^^Ej*sS)f
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KARDIOLOGAS - SIROIE8 LIGOS
7722 8. Kaaata Ava.,

i Ava.,i

rfiU
Tat. 7M-M7-4
Valandos pagal susitarimą

PARTIJOS, RINKIMAI IR
KGB AGENTAI
Pokalbis su J A V Aplinkos a p s a u g o s a g e n t ū r o s
administratorium Valdu A d a m k u m
— Jūs Lietuvoje lankėtės
prieš mn*Haiig tris mėnesius.
Tada tenykštė s p a u d a r a s ė ,
kad Adamkus išskrenda, bet
prižadėjo sugrįžti. Kokiu
tikslu žadėjote grįžti ir ar tas
tikslas pasikeitė?
— Tikslas
nepasikeitė.
Žadėjau grįžti ir toliau aiškintis
apie sąlygas bei galimybes dėl
artėjančių Seimo rinkimų. Tada
galvojau, ir šiandien tebegalvoju, kad tai bus vienas reikš
mingiausių įvykių Lietuvos po
litiniame gyvenime paskutinių
6 metų bėgyje. Tačiau grįžti pa
skatino dar ir keletas kitų pa
reigų, būtent, JAV Aplinkos ap
saugos įstaiga kartu su tarp
t a u t i n i o vystymosi į s t a i g a
paskyrė papildomai 200,000 dol.
Lietuvos gamtosaugos reika
lams. Šiuo metu mano delegaci
jos dalis iš įstaigos jau dirba Vil
niuje, bandydama suderinti
visus planus. Man tenka tiktai
susitarti ir patikrinti 1997 m.
darbo planus, kuriems bus ski
riami pinigai. Kadangi dar turi
me apie 400,000 dol. priedo, tad
susidaro daugiau kaip pusė mi
lijono dolerių šiems tikslams.

bet pasilikti sambūriu, apiman
čiu plačius lietuvių visuomenės
sluoksnius, j u n g i a n č i u s juos
visuomeniniu, politiniu pagrin
du.
— Kalbant a p i e partijas,
kas atsitiko s u a n u o m e t ku
riama koalicija. J ū s gi turė
jote būti vienas j o s partneriu.

— Matot, aš politinių partijų
koaliciją toliau skatinsiu ir
siūlysiu, kad visi j u n g t ų s i į tą
visuomeninį sambūrį, kuris šiuo
metu yra tik kūrimosi stadijoje.
— Šią savaitę ir b u v o pada
ryta Lietuvos žmonių apklau
sa. S a v o p o p u l i a r u m u J ū s
vėl vienas pirmaujančių poli
tikų. Kaip J ū s asmeniškai re
aguojate į tai, ar šis J ū s ų
populiarumas
neuždeda
J u m s ir a t s a k o m y b ę ?
— Aš jaučiu tą moralinę atsa
komybę, jaučiu ir spaudimą.
Mano sprendimas, bent šiuo
metu Seimo o r g a n i z a v i m u i ,
bandant apjungti k u o daugiau
pozityvių Lietuvos politinių
jėgų, kurios galėtų atsispirti da
bartiniam LDDP komunisti
niam diktatūriniam valdymui,
Antras reikalas yra išsiaiš kaip tik yra išraiška tos atsa
kinti buvusių sovietų karinių komybės, kurią jaučiu prieš lie
bazių taršos apimtį ir jos ap tuvių visuomenę Lietuvoje.
— Kaip J ū s v e r t i n a t e mi
valymą nuo užsilikusių amuni
nistro
pirmininko M. Stanke
cijos bei cheminių taršalų. Tre
čias tikslas — įteikti 1996 m. vičiaus iki šiol atliktus dar
Lietuvos ekologinę premiją, bus?
— Man atrodo, kad M. Stanke
kurią šiais metais pristatė ir
siūlo Lietuvos Mokslo taryba. vičiui iki šio laiko nebuvo net
Žinoma, vėl grįšiu ir prie progos parodyti savo veiklos
lietuviškų reikalų, panaudo rezultatus, nes jis y r a varžomas
damas visą laisvalaikį susitikti buvusių, sakyčiau, vyriausybi
su Lietuvos politinių partijų nių nutarimų, net ir vyriausybi
vadovybėmis, o birželio 22 d. nių klaidų. Tad jis bando, labai
Vilniuje pasakysiu vieną pa neutraliu keliu eidamas, būti
grindinių kalbų šaukiamame t i k t a i tose p a r e i g o s e , kaip
Lietuvos sambūrio suvažiavime, žmogus, dirbantis savo darbą.
kuris turėtų būti tuo pačiu
— Prof. Vytautui Landsber
tikslu, apimančiu plačiąją Lie giui lankantis Čikagoje, J ū s
tuvos visuomenę, paskatinant buvote su j u o s u s i t i k ę s . Ar
joje pilietinį ir demokratinį yra kokių p a s i k e i t i m ų J ū s ų
susidomėjimą būsimais rinki bendravime s u L i e t u v o s kon
mais.
servatoriais?
— Kas ta organizacija?
— Mes daugiau kaip valandą
— Tai yra plačios apimties, praleidome, svarstydami esamą
šiuo metu nei politinė, nei politinę padėtį Lietuvoje. Dau
ideologinė organizacija, bet kon giausia buvo kalbama apie artė
krečiai — sambūris, apie kurį jančius Seimo r i n k i m u s spalio
pradeda burtis Lietuvos in 20 d. ir, manau, suradome daug
teligentija, universitetų žmonės, bendros kalbos.
kultūrininkai. Bus bandoma iš
— Ar g a l ė t u m ė t e k i e k
plėsti veiklą į visus Lietuvos
praplėsti šį a t s a k y m ą ?
žmones. Kitais žodžiais tariant,
— Man atrodo, mes sutarėme,
jie neprisitaikę prie politinių
jog reikia ieškoti kelių apjungti
partijų, tačiau ieško prieglobs
kuo platesnę Lietuvos gyventojų
čio, ieško politinių namų.
bazę, kad nevyrautų apatija,
— Ar tai nauja politinė abejingumas ir žmonės nesaky
partija?
tų — neisime į r i n k i m u s . Tuo
— Ne, jokiu būdu. Aš noriu būtų pasitarnaujama dabar val
dar kartą užtikrinti, kad savo dančiai grupei. Dėl to mudu
kalboje raginsiu sambūrį ne
sutarėme. Aš net tiesiogiai bu
pavirsti jokia politine partija,
vau prof. Landsbergio paklaus

ARTIMOJI ANGLIJA
LEONAS VENCKUS
*»
Anglikonų procesija rengiama pirma
dienį, katalikų penktadienį po Sekminių.
Kiekvienos parapijos mokykla stengiasi parodyti
savo mokinius ir jau mokyklą baigusį jaunimą naujais,
įdomesniais, gražesniais rūbais. Kiekviena parapija
nusisamdo gerą orkestrą, kuris žygiuojant groja ugnin
gus maršus. Geras orkestras daug prisideda prie eisenos
žvalesnio pasirodymo. Gražiau, kad visi vienodai žen
gia nelinguodami.
Parapijos priekyje būdavo nešamas kryžius. Po jo
žengia klebonas su savo parapijos kunigais. Visi
apsirengę juodais frakais, su aukšta, juoda skrybėle
„cylinderiu" ant galvos, rankoje lazdą arba lietsargį
mosikuodami. Už kunigų seka bažnytinės organizacijos
nariai su savo vėliavomis ir statulomis, tada mokyklos
mergaitės su naujom suknelėm, gėlėmis, vainikėliais ir
kaspinais. Mokyklos berniukai taip pat su naujom uni
formom. Po mokyklų paprastai žengdavo orkestras, nors
tai būtų tik airių ar škotų švilpynės (bagpipes). Orkest
rą lydėdavo visos parapijos, seni ir jauni parapijiečiai,
kurie dar pasitiki savo jėgomis peržygiuoti visas Manchesterio miesto didžiausias, ilgiausias gatves. Tose pro
cesijose paprastai dalyvaudavo keli tūkstančiai žmonių.
Bet dar didesnė minia jau anksti rytą, kai kurie net iš
vakaro, pradeda rinktis ant šaligatvių, balkonų. Kiti net
užsilipdavo ant namų stogų. Policija tomis gatvėmis
sustabdo visą judėjimą nuo ryto iki trečios valandos po

— Taip, galimas dalykas. Ta
darbo sau neieškau, tokių aspi
racijų neturiu, bet jeigu tą čiau, jei vėl grįšime prie knygos,
klausimą klausiant teoretiškai, manau rasime atsakymą, kodėl
t i k t a i viena sąlyga t u r b ū t dr. Bobelis taip supykęs, 68 pus
nulemtų ir apspręstų teigiamą lapyje. Sovietų agentas praneša
atsakymą. Jeigu prieš LDDP Maskvai Lozoraičio nuomonę
kandidatą Lietuvoje neatsirastų apie Kazį Bobelį. Ta nuomonė
varžovo, kuris galėtų jam rim labai neigiama. Taigi, čia ir yra,
tai pasipriešinti, jeigu būčiau mano manymu, šuo pakastas:
įtikintas, kad a š galiu atlikti tą užgauta ambicija aptemdė logi
pareigą, tada galbūt reikėtų ką ir net nuvedė į kraštutinu
mus. Tai ne Lozoraičio agentatokį sprendimą padaryti.
— Kai ambasadorius Stasys vimo, o asmeniško įsižeidimo
Lozoraitis k a n d i d a t a v o į Lie reikalas. Aš su dideliu apgailes
t u v o s prezidento postą, J ū s tavimu galiu pridurti, kad vis
a k t y v i a i dalyvavote j o rinki tiek negarbinga kaltinti mirusį
minėje kampanijoje, tad jį as žmogų, kuris negali atsakyti ^
m e n i š k a i pažinojote. Kokia kaltinimus. Noriu dar kartą
J ū s ų reakcija į dr. Kazio Bo pabrėžti: nėra jokio, net men
b e l i o pasisakymą — cituoju: kiausio, įrodymo paremti tei
„Šiandien y r a j a u a i š k u , k a s gimus, kad Stasys Lozoraitis
Valdas Adamkus
y r a KGB a g e n t o k o l a b o r a n  būtų buvęs KGB agentas.
— V. A d a m k a u , ačiū už potas, ar remčiau konservatorių t a s . (Čia žinoma, k a l b a eina k a l b
a
p
i
e
amb.
Lozoraitį).
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Leonas Narbutis
taip. Remčiau net ir jį patį, nes
manau, kad konservatorių par n e m a n o p a r e i š k i m a s , o išva
tija yra pozityvi ir, kur bus d a , paimta i š Lietuvos po
reikalinga jai pagalba, aš esu litinių kalinių ir t r e m t i n i ų P R I S I K Ė L I M O BAŽNYČIA
LAUKIA FINANSINĖS
išleistos knygos 'Užkulisiai'".
pasiruošęs padėti.
PARAMOS
— Ar
turite
k o k i ų ' — Gal reikėtų tiesiog ig
Iš surinktų aukų neįmanoma
aspiracijų
dėl
k a n d i  noruoti dabartinius dr. Bobelio
d a t a v i m o į Seimą būsimuose pasisakymus. Bet, kai minimas atstatyti Kauno paminklinės
miręs artimas žmogus, jaučiu Prisikėlimo bažnyčios, nes vien
rinkimuose?
— Man yra tiesiogiai pasiūly pareigą trumpai pasisakyti. Du būtiniausiems tolimesnio irimo
ta, net iš kelių partijų, net ir kartus perskaičiau knygą „Už sustabdymo darbams reikia ma
pasikalbėjimo metu prof. Lands kulisiai". Tai praktiškai So ž i a u s i a i 1.8 milijonų litų.
bergis klausė, ar nesu pasiryžęs vietų Sąjungos kontražvalgybo- Bažnyčios atstatymo komiteto
kandidatuoti į Seimą. Mano at je dirbusio agento, lietuvių-žydų narys Vytautas Nezgada kores
sakymas visiems vienas ir tas tautybės Juliaus Slavino agen pondentui sakė, jog tokios su
pats: aš nesu kandidatas Seimo tūrinė asmens byla, kuri buvo mos pavieniai asmenys surink
rinkimuose ir nekandidatuosiu, rasta ne kur kitur, o sąvartyne, ti negalės, o išsaugoti tam, kas
tačiau, jeigu šio vizito Lietuvo dabar laikoma Vilniuje. Slavi jau atstatyta, reikalinga skubi
je metu sąlygos susitvarkys n a s buvo visiškoje Maskvos finansinė vyriausybės parama.
taip, kad aš galėsiu efektingai kontrolėje ir tiesiog atsakingas
Bažnyčios atstatymo komite
įsijungti į rinkiminę kampani Maskvai. Tarp kitko visi Slavi tui svarstant reikiamų lėšų ga
ją, pasiliksiu Lietuvoje iki pat nai dirbo kaip agentai — tėvas, vimą buvo a p t a r t a ir šventovės
sūnūs Aleksandras ir Julius. A. kaip turistinio objekto gali
Seimo rinkimų.
Slavinas yra ir dabar aktyvus, mybė, tačiau, norint pritraukti
— Kokios sąlygos paskatin
gyvendamas Vokietijoje, atida turistus, reikia lėšų liftams
t ų J u s tai padaryti?
rė savo firmą ir siūlo tarpinin įrengti, kurie užkeltų žmones į
— Bendras lietuviškų politi
kauti net amerikiečiams. J. Sla bokšto viršų, iš kurio giedrą die
nių partijų jėgų sutarimas,
vinas, nors knygoje aiškiai ne ną matomi net Elektrėnų kami
neišsiskaldymas po vieną į 27
pasakyta, irgi veikia Vokietijo nai.
grupes, nes tuo atveju numatau
je, Izraelyje, gal netiesiogiai ir
tikrai tragišką visų demokrati
Paminklinės Prisikėlimo baž
Lietuvoje. Man kilo klausimas:
nių partijų pralaimėjimą ir ko
nyčios išplatintame pareiškime
k u r gi Stasio Lozoraičio ir Sla
gero LDDP vėl galėtų pasisavin
kreipiamasi į prezidentą, vy
vino ryšiai, kur tas bendra
ti daugumą Seime.
riausybę. Seimą, savivaldybes,
darbiavimas, apie kurį kalba dr.
— Ar tikite, k a d įmanoma Bobelis? Nors Slavino ir Lozo bankus, verslininkus, pasaulio
s u v i e n y t i t a s suskaldytas raičio pažintis siekia jų mo lietuvių bendrijas ir visus
Lietuvos žmones, kad kiekvie
partijas?
kyklos laikus, bet visur daug
— Aš m a n a u , kad nepavyks klaustukų. 1979 m. Slavinas su nas prisidėtų prie apleistos
s u d a r y t i v i e n ą monolitinį žmona buvo išsiųstas į Romą ir šventovės atstatymo.
junginį, tačiau esu tikras, kad Maskvai pranešinėjo apie savo
PASIBAIGĖ PIRMASIS
krikščionys demokratai ir kon veiklą bei susitikimus. Su Lo
„PALANGOS" REISAS
servatoriai vis tiktai sudarys zoraičiu susitikinėjo gerai užsi
bloką, kuris pasiims nemažą maskavęs, kaip lietuvis, ir net
Tarptautinėje jūrų perkėloje
dalį delegatų, net iki 25-30 proc. buvo Lozoraičio kalbinamas pa
Apie 30 proc. ko gero gaus bėgti į Vakarus. Slavinas infor prisišvartavo pirmą kartą iš
LDDP, o visos kitos gali arba mavo Maskvą, kad Lozoraitis Kylio į Klaipėdą su kroviniais
išsiskirstyti ir neturės abso nesykį kartojo: Lietuva ir jos ir keleiviais atplaukęs Lietuvos
liučiai jokios reikšmės Seime, gerovė jam svarbiau už viską. jūrų laivininkystės (Lisco) kel
arba apsijungti vienokia ar
Ieškojau po visą knygą tos iš tas „Palanga". Jį pasitiko Klai
kitokia forma ir suvaidinti labai davikiškos vietos, kur galėčiau pėdos miesto ir apskrities vado
svarbų vaidmenį.
rasti apie Stasio Lozoraičio pri vai. Naująjį keltą pašventino
— Lietuvos laikraščiai rašo, klausymą KGB tarnybai. Nei Kristaus Karaliaus bažnyčios
klebonas ir jūrų kapelionas B.
k a d J ū s galimas kandidatas žodžio neradau.
Talaišis.
į Lietuvos prezidentus. Kokia
Keltą, kuriame telpa apie 70
— Manau, kad gal dr. Bobe
politinė situacija Lietuvoje
paskatintų J u s kandidatuo lis mato k o l a b o r a v i m ą , nes treilerių ir įrengtos kajutės 125
Slavinas b e n d r a v o su Lozo keleiviams, laivininkystė įsigijo
ti?
už 10.7 milijono JAV dolerių iš
— Galiu tik pasakyti, kad aš r a i č i u ?

pietų, kada procesija baigiasi.
Kun. J. Steponaitis, pirmą kartą sužinojęs ir pama
tęs tokią didingą procesiją, nutarė išgarsinti lietuvių
vardą svetimšalių tarpe. Jis pasirūpino leidimą lietu
viams dalyvauti kaip atskirai grupei, nesijungiant su
kuria Manchesterio parapija. 1950 ir 1951 metais jis
sukvietė į šią procesiją visus pasiekiamus lietuvius iš
plačių apylinkių. Dalyvavo ne tik Manchesterio lietu
viai, bet ir tautiečiai iš Salford, Eccles, Patricroft,
Oldham, Rochdale, Heywood, Prestvich, St. Helens ir
Widnes. Atvežė jis ir tuos lietuvius, kurie tuo metu te
begyveno šeimų hosteliuose.
Procesija prasidėjo miesto centre esančioje Albert Square aikštėje. Lietuvių susirinko bent keli šimtai. Moterys
ir jaunesni vyrai pasipuošę tautiniais rūbais. Laikraš
čių reporteriai, besisukinėdami tarp įvairių parapijų, ko
nors naujo ieškodami, pamatę mus, tuojau apspito lyg
bitės. Tai buvo bene pirmas kartas, kad Manchesterio
angliškoji visuomenė matė lietuvius, tautiniais rūbais
pasipuošusius.
Eisenai pajudėjus ir mūsų eilei atėjus įsijungti, tie
sus ir aukštas kun. Steponaitis mus iškilmingai vedė
plačiomis gatvėmis. Netoli Piccadilly paradą priėmė
Salfordo vyskupas ir miesto aukštieji pareigūnai. Mes
nešėme šv. Kazimiero paveikslą su užrašu: „Lithuanian
Association of St. Casimir". Žiūrovų minia plojo mums
visą kelią, kurioje tik gatvėje pasirodydavo.
Tos dienos laikraščiai savo vakarinėse laidose jau
buvo įsidėję n u o t r a u k a s bei aprašymus apie lietuviu
dalyvavimą Sekminių procesijoje Didieji spaudos namai
„Kemsley House" net per kelias savaites iš savo parodos

Danutė

Iš keptuvės
Amerikos politinis gyvenimas
pilnas priešingybių, kurios ypač
akivaizdžiai pasireiškia prieš
svarbesnius rinkimus. Neabejo
tina, kad iš visų rinkimų bet
k u r i a m e krašte svarbiausieji
yra prezidentiniai, tad šiemet
J A V politinės keistenybės len
da kone iš visų kampų.
P a i m k i m e pavyzdžiu
pra
ėjusio antradienio įvykius Va
šingtono kapitoliuje, kai vienas
įtakingiausių ir daugelio metų
darbu įgijusių sąžiningo savo
balsuotojų atstovo vardą, sena
torius Bob Dole. laisvanoriškai
— ir pernelyg jautriai — atsi
sveikino su savo kolegomis,
pasiryžęs „laimės ieškoti" ki
tuose darbo dirvonuose. Nepai
sant, kad jis išrinktas pagrin
diniu Respublikonų partijos
kandidatu, turinčiu lapkričio
pradžioje varžytis su Demokra
tų parinktuoju, o reklaminiuose
švystelėjimuose televizijos ekra
ne j a u dabar matome abu kan
didatus gan aštriai vanojančius
vienas kito „politinius šonus",
antradienį Bob Dole buvo tik
šiltų abipartinių prisiminimų
bei linkėjimų centre. Net prezi
dentas Clinton, kuris turės tau
tai įrodyti, kad yra vertas dar
ketverius metus pasilikti
Baltuosiuose rūmuose, nepa
gailėjo komplimentų Senatą pa
liekančiam Dole, nors pasta
rasis nuo dabar visą savo laiką
ir energiją pašvęs, mėgindamas
įtikinti balsuotojus tik jį rinkti
prezidentu.
Per daugiau kaip 30 metų
S e n a t e Bob Dole įsigijo ne tik
nemažai patyrimo, bet ir „kie
tą kailį", kuris jį. be abejo,
apsaugos nuo visų neigiamų
priešrinkiminių strėlių. 1968 m.
išrinktas senatorium atstovau
ti K a n s a s valstijai, jis dirbo
sąžiningai, į pareigas Senate
žiurėjo rimtai ir buvo nuolatinis
savo valstijos rėmėjas, nu
kreipęs į ją daug milijonų dole
rių vertės paramos švietimui,
p r a m o n e i , p r e k y b a i , žemės
ūkiui ir kitiems projektams. Be
abejo, Kansas pasiges savo užta
rėjo Vašingtone, bet tikisi jį ma
tyti prezidento kėdėje.
Vis dėlto neįmanoma negerb
ti žmogaus, kuris, jau persiritęs
70 metų amžiaus ribą, nebijo
keisti gyvenimo kryptį, rizikuo
ti saugia, užtikrinto rytojaus
karjera dėl neaiškių rinkiminių
rezultatų. Tačiau Dole, atrodo,
pripratęs nepasiduoti sunku
mams, ir tai neblogas pavyzdys
visiems, kurie, pirmai nesėkmei
vieno Sicilijos verslininko. Prieš
16 metų Prancūzijoje pastatytas
ir kapitaliai restauruotas laivas
šiuo metu atitinka visus tarp
t a u t i n i ų konvencijų reikalavi
mus. Jis mažesnis už Guinnesso

langų vitrinų nepakeitė, bet laike nuotraukas lietuvai
čių su tautiniais rūbais.
Artėjo 1951 metai. Lietuviškoji spauda prisiminė,
kad jau praėjo 700 metų nuo Lietuvos krikšto. Trem
tyje esantieji lietuviai rengėsi šią reikšmingą sukaktį
atitinkamai paminėti. Nenorėjome atsilikti ir mes. Kun.
Steponaitis pradėjo skleisti mintį, kad ta proga Man
chesterio ir apylinkės lietuviai vietos katalikų kapinėse,
esančiose Mostono priemiestyje, pastatytų lietuvišką,
paminklinį kryžių. Toks kryžius įamžintų Lietuvos
krikšto 700 metų sukaktį ir parodytų ateities kartoms.
kad čia, svetimoje žemėje, kadaise lietuviai gyveno.
Pasiūlymas gavo gyvą pritarimą. Tačiau darbas
didelis ir reikalingas didelių lėšų. Buvo sudarytas Pa
minklinio kryžiaus statymo komitetas, kuris po kiek
laiko kryžiaus statymą pavedė DBLS Manchesterio sky
riui. Jam tuo metu vadovavo energingas ir veiklus vyras
Vladas Kupstys.
Žmonių „širdims sumink.štyti" 'anot Kupsčio), jis
važiuodavo pas kiekvieną apylinkės lietuvį, kurio tik
adresą žinojo. Aukų rinkimas užtruko apie dvejus metus.
Iš surinktų pinigų pirmiausiai kapinėse buvo nupirk
t a s gražus sklypas mirusiems arba mirštantiems lietu
viams laidoti. Lygiagrečiai buvo užsakytas paminklinis
kryžius. Kryžiaus projektas, stilizuotų Gedimino stul
pų pavidalu, padarytas Juozo Šiaučiulio. dabar gyve
nančio Montrealyje Visos paminklinio kryžiaus pasta
tymo išlaidos siekė apie 500 svarų (sterlingų). Didžiausia
suma paaukojo Bakaičiai iš Ketteringo. paskirdami po
50 svarų kryžiaus iškalimui ir tiek pat kryžiaus pašven
tinimo išlaidoms padengti Kaip rėmėjai mecenatai

Bindokienė

į ugnį?

ištikus, pasineria nusivylimo
dumble. Neįmanoma nepaste
bėti, kad Bob Dole yra invali
das, nevaldo vienos rankos dėl
sužeidimų Antrojo pasaulinio
karo metu, tačiau jis savo ne
galią panaudoja pozityviam
tikslui: pasirodydamas didvy
riu, atlikusiu pareiga savo tė
vynei ir už tai užmokėjusiu
nemažą kainą. Tik kai reikia
pabrėžti, kad demokratų kandi
datas Bill Clinton per pro
tekcijas išvengė tarnavimo ka
riuomenėje. Bob Dole kukliai
primena savo žaizdas..'.
Iki rinkimų laiko ne taip
daug, tad Bob Dole laukia inten
syvus darbas, pareikalausiąs ir
nemažai sveikatos, ir finansinių
išteklių, kurių labai trūksta.
Prezidentui šiuo atveju geriau,
nes kiekvienas jo žingsnis au
tomatiškai tampa ir rinkimu
kampanija, tik reikia išnaudo
ti visas progas — Bill Clinton
jomis naudotis moka. Žinoma.
kai „reklama" susieta su Whitewater ar kitais kaltinimais.
daug naudos tikėtis neverta.
Prezidentiniuose rinkimuose
svarbus ne vien pagrindinis kan
didatas, bet ir viceprezidento
vietai pasirinktas asmuo, nes jis
turėtų perimti svarbiausias
valstybėje pareigas, jeigu kas
atsitiktų prezidentui (prisi
minkime Lyndon B Johnson po
John F. Kennedy nužudymo;
Gerald Ford, kai atsistatydino
susikompromitavęs Richard
Nixon). Bill Clinton pasiryžęs
pasilikti dabartinį vicepre
zidentą Al Gore, kuris — nors
nelabai veiksmingas, bet ir
nekenksmingas. Bob Dole kol
kas nepaskelbęs arba nepasi
rinkęs sau partnerio. Respubli
konų akys nuolat krypsta į gen.
Colin Powell — jeigu pavyktų jį
prisivilioti, rinkimų laimėjimas
būtų daug tikresnis. Deja, Powell — „kietas riešutas", atme
ta visas respublikoniškas pa
gundas. Minimas ir Illinois vals
tijos gubernatorius Ji m Edgar,
ir kai kurie kiti asmenys, bet
visas reikalas taip ir kabo ore
Gerai, kad niekas nepasiūlo
Newt Gingrich, kuris pastaruo
ju metu kone visiškai išnyko iš
politinio akiračio. Nereikia
manyti, kad Gingrich atsisakė
savo kovingų ambicijų, tik
galbūt šiuo metu yra partijos
prilaikomas už „trumpo pava
džio", kad nepakenktu respub
likonams įvesti savo žmogų j
Baltuosius rūmus.
rekordų knygoje įrašytus laivi
ninkystės keltus „Vilnius" bei
„Klaipėda" ir šiek tiek didesnis
už Švedijos linija plaukiojantį
keltą „Šiauliai". „Palangoje"
dirbs 33 įgulos nariai.

Bakaičiai, kryžių šventinant, buvo pakviesti būti „krikš
to tėvais".
Iškilmingos kryžiaus šventinimo apeigos įvyko 1953
metais gegužės 3 d. Tam specialiai iš Romos atvyko vys
kupas Vincentas Padolskis. Dalyvavo veik visi D. Bri
tanijoje gyvena kunigai. Šv. Cecilijos choras iš Skot.jos
ir didele minia lietuviškos visuomenės. Iškilmes pra
sidėjo pamaldomis Notre Dame vienuolyno koplyčioje.
Po šv. Mišių vyskupas Padolskis suteikė Sutvirtinimo
sakramentą lietuvių vaikams ir keliems suaugusiems
Kryžių pašventinus, buvo iškilminga konferencija Mos
tono kapinėse, o vakare Manchesterio lietuviai savo klu
bo patalpose aukštiesiems svečiams surengė puiku
priėmimą.
Netrukus po paminklinio kryžiaus pašventinimo bai
gėsi kun Justino Steponaičio dienos Didž Britanijoje
Vyskupui Padolskiui tarpininkaujant, jam buvo
sudarytos sąlygos išvykti į JAV. Apleido j n savo ..ang
likonus" 1953 m. liepos 16 d., išplaukdamas greičiau
siu pasaulyje laivu „United States*, prieš tai atsi
sveikinės su visais parapijiečiais, kurie jam surengė gra
žias išleistuves.
Tose išleistuvėse dalyvavo ir naujai mums paskir
tasis kapelionas kunigas Valentinas Kamaitis. J stojo jis
kunigų seminarijon, karui pasibaigus. Eichstadt. Ba
varojoje. bet kunigo šventimus priėmė Maynooth. Airi
joje. 1953 m birželio 21 d Iš karto buvo apgyvendintas
vienuolyne Patricroft, prie Eccles miesto, bet už keliu
savaičių buvo priskirtas prie St Chad's parapijos, kurio
je gyvena daug lietuviu. Ten jis ir dabar tebėra
•Bus daugiau'
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patarimai, kur turėtų būti įvairių profesijų žmonių. Jei vimas yra įtampos kėlimas. Mes
DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. birželio mėn. 13 d. akcentai sudėti, būtų labai ver Karaliaučiaus srityje sustiprės derėjomės su Rusija. Tai, kad
tingi. Parama bus tada, kai mes ekonominės reformos žmonės neturime sutarties dėl tranzito i
koordinuosime šį procesą. At vis mažiau ir mažiau priklausys (tokia sutartis galėjo būti, Rusi
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MISCELLANEOUS
kreipiu dėmesį, kad svarbu ne nuo karinių bazių ir daugiau ja jos norėjo) daro didelę įtaką.
Ateityje
iškils
šis
klausimas:
tik narystė —finalinisrezulta nuo ekonominių struktūrų, tuo
tas, bet ir pats procesas. Iš ben met pasikeis ir jų galvosena. Rusija turi turėti būdus, kaip
GREIT
ELEKTROS
dravimo su sekretoriumi Perry „Jei šis kontingentas gyvena tik prieiti prie Karaliaučiaus. Jie
PARDUODA
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
LIUDA RUGIENIENĖ
jautėsi, kad jam tai priimtina". iš karinės bazės, tai ir galvoja gali važiuoti per Lietuvą, per
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
Lenkiją
ir
plaukti
Baltijos
jūra
L. Linkevičius teigia, kad reikia kariškai, kitaip galvotų, jei
Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV Lietuvių
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
ne tik kasdien kalbėti, jog nori gyventų iš prekybos su Daniją, į Karaliaučių. Mums istorija
Bendruomenės komisijos posėdžiai
tuotai ir sąžiningai.
į NATO įstoti, bet ir galvoti Švedija, Lenkija, Lietuva ir padovanojo situaciją, kurioj visi,
RE/MAX
312-77S-3313
Kovo 22 d. darbotvarkėje buvo susitaikymui su Lenkija, su kaip procesą suintensyvinti. Tai panašiai. Bet koks stiprus jėgos ir Rytai ir Vakarai, galvoja, kad
KLAUDIJUS PUMPUTIS
REALTORS
numatytos svarstybos apie Lie Baltijos valstybėmis galėtų būti yra netiesioginės saugumo ga veiksmas sukelia priešingą, nei mes turim prisiimti tranzito
(312) 586-5069
tuvos valstybinio saugumo pir mažiau konkurencijos, o su Bal rantijos kraštui. Per dvejus norima, reakciją. Jų įtraukimas problemos sprendimą. Bet mes
(708)425-7161
mumus -Lietuvos stojimo į tarusija santykiai geri politinia metus dėl karinio bendradar į europinį, regioninį, bendravi nekalti, kad buvom inkor
AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS.
m GYVYBES DRAUDIMAS.
NATO perspektyva: JAV Lietu me lygyje. „Mes siekiam su Bal biavimo buvo pasirašytos sutar mą — vienas iš Europos Sąjun poruoti, okupuoti, po to išsiva
Agentas Frank Zapohs ir Off. Mgr.
RIMAS L. STANKUS
vių Bendruomenės galima įtaka tarusija išlaikyti gerus san tys su septyniomis NATO val gos planų yra vadinamas 'Euro- davome, ir Karaliaučius liko
Auksė S. Karte kalba lietuviškai
tykius, netgi esant dideliems stybėmis. „Tai politinis ir regionas Nemunas', į kurį įeina kaip dovana'. Manau, kad tai
šiame procese.
FRANK ZAPOUS
• Perkant ar parduodant
Pirmasis pranešimas buvo skirtumams tarp mūsų ir jų. Tai praktinis modelis, kaip Rytai su Lenkijos šiaurinė pusė, Lietuvos yra tarptautinės bendruomenės
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• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
T«L (708) 424-SSM
Lietuvos Respublikos Užsienio yra mūsų kaimynas, per kurį Vakarais turėtų apskritai kal pietinė pusė ir Kaliningradas klausimas. Kodėl gi nebesinau
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• Apartmer.tus ir leme
Kalbėdamas apie NATO P. jos šaknis, bet apie konkretų
„Dėl tranzito konsultavausi kija tikrai negriebs to tranzito,
NATO yra kompleksinė sąvoka.
Pensininkams nuotakia
J
K
8
CONSTRUCTION
„Norėčiau pakalbėti jums apie Gylys džiaugėsi, kad viena iš darbą specialistų lygyje. Kartą aukščiausiais lygiais, niekas ji nesuinteresuota". P. Gylys „Shingle" stogai ir visų rūšių
tai, kaip mūsų ministerija pergalių yra ta, kad Baltijos per mėnesį žmonės susirenka ir nepritarė Karaliaučiaus bloka tvirtino, kad per Lietuvą tran apkalimai (siding): medžio,
įsivaizduoja saugumo problemą. valstybės, kaip ir visos Vidurio kalbasi apie šitą projektą- Kai vimui, kadangi bet koks bloką zitas vyksta tvarkingai.
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
Nemanykite, kad tai filosofavi Europos valstybės, vienoje gre kurios ii šių valstybių pasirašė
draudimą. R. Jankauskas,
FORRENT
mas, tai sąvokos. Saugumas toje su lenkais, čekais, vengrais ir memorandumą pagalbos ba
tai. 708-060-2858.
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turi kelis aspektus: karinį, dalyvauja jau trečiame susitiki talionui, kai kurios nepasira
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inctd.; ctean. quiet bldg netorencei, credN
karinių grėsmių yra ir kitos, tai keletas momentų, kai mes žiū nepaprastai aktyviai dalyvauja kiausi Lietuvoje, vyro pusseserė sodinimo šventė. Žemė Valan
prieinamoms kainomis jums patogiu
checfc. $575 per mo. -f 1 mo. sac. depolaiku. Draudimas garantuotas
per energetiką, bankininkyste rėjome į planus, kurie buvo šiame darbe. Baltijos batalionas pasiūlė dar kartą nuvažiuoti į čiaus ąžuolynui buvo gauta kitoj
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mundas Puškorius. Šv. Mišias vakaro, t a i . 312-471-8000.
brėžė ilgametė lituanistė.
bėje yra vidinis ir išorinis į Vakarų institucijas. Susidaro standartus.
Prie pat kelio pasitinka ke laikė ir kryžių šventino žemai
saugumas. Gerai planuojant ga įspūdis, kad Vakarų pasaulio
Kita svarbi taikos palaikymo leivi Vytauto Majoro medžio čių vyskupas Antanas Vaičius.
li atsirasti grėsmė abiem. P. šalys mano, kad į NATO pir
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pajudėti
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situacija gera, nes Lietuva yra požiūriu valstybės. Mums tas trolės antyje pagelbėti Lietuvai, į ė g n ą > j videojuostą verkdama ąžuolo davė įžodį. Ypatingas ei
as
amended.
that
a
certitication
was
ftltranzitinė valstybė, o kai šiame scenarijus nėra priimtinas, ir koordinuojant visą 8ią_progra- j ^ j į ^ j 0 vaikučius — Simoną. les „Vyskupo Motiejaus ąžuo
edby trte undersigned wrth the County
Clerk of Cook County. FHe N o .
regione susidaro politinė įtampa mūsų argumentas yra: jeigu mą, integruojantis į Europos 8, Aistę, 6 ir Viktutę, 4 m. dai lyną diegiant" parašė poetė Ma
T A I S O M E
003S42S on the 29tn of May. 1996
— situacija bloga , atsiduriama kas nors iš tų, labiau pribrendu erdvės kontrolės sistemą... Mes nuojančius... „rudenėlį vesti rija Meilė Kudarauskaitė iš
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MASI
under trte Assumed Name of ARTtClE
ONE wrth trte busmesstocatedat 600 S
tarp jėgų ir per šią teritoriją sių valstybių įstos į NATO, tai neprašome duoti šiaip sau, mes žadėjo, o pats į karužę išjojo..." Vilniaus:
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
Oearborn, Chicago. IL 60805. The true
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
„Ar prigysit, ąžuolai, Nasrėnų
pradeda judėti kariuomenė. Rei atsiras dar didesni saugumo ne prašome investuoti i mūsų ben Šiais metais vasario mėn. su
name and resktence address of the
SINTUVUS.
molžemy,
kia, kad prekybininkai judėtų, tolygumai Vidurio Europoje. dradarbiavimo ateitį, į mūsų, ėjo 195-is vysk. Motiejaus Va
owner is: Peter Levy, SSS S. DearH . Dsekys
K.
Ar supinsit gelmenų šaknis,
o ne kariuomenė, todėl Lietuva Mes sakome, kad tada veiks kaip ateities partnerio, saugu lančiaus gimtadienis; gimė 1801
Ta«. 312SSB-SS24
principas
„kas
turi,
tam
bus
mą,
i
bendrą
Europos
saugumo
m.
Ar po šimtmečių atklydę
turi prisidėti prie nedalomos
1994 m. muziejuje buvo pradė
Europos kūrimo. Kontinentas duota..." Baltijos valstybės turi taupyklę". JAV Lietuvių Ben
proainiai
turi būti vieningas, Kaip negrįž mažiausiai saugumo palyginus druomenės parama galėtų būti tas naujos šventės paprotys —
Žalioje pastogėje bočius
ti į šaltojo karo laikus? Rytuose su Cekįja ar Vengrija, todėl aiškinant Lietuvos vertybinę vysk. Motiejaus Valančiaus kū
atmins?"
labai prieštaringa situacija Yra Baltijos šalys yra gerokai orientaciją, konkrečius pro rinių meninio skaitymo konkur
Todėl ir drįstu rašyti šį
DRAUGE GAUNAMOS LIETUVIŠKOS
žmonių, kurie dirba demokratė jautresnės saugumo požiūriu. jektus, jų įgyvendinimą ir viziją sas, kuriame dalyvauja mokslei straipsnelį. Nelaukime šimtme
.Reiškia,
jeigu
prideda
kažkam,
ateičiai,
prašant
paramos
jau
viai laureatai iš tokių pat šven čio. Tie, kurie turėsime laimę
jimo procesuose ir taip pat yra
KNYGOS
galvojančių, kurie skaito, kad tai susidaro įspūdis, kad mes veikiančioms programoms, pa čių savo miestuose, mokyklose. šią vasarą svečiuotis Lietuvoje,
TSRS subyrėjimas buvo blogas saugumo požiūriu jums nela vyzdžiui, anglų kalbos moky Konkurso laimėtojai Nasrėnuo nuvažiuokime į Nasrėnus, į
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS ŽODYNAS. Virius Pėveiksmas — Rusija pažeminta, bai svarbūs. Potopsichologiškai mui, Military-to-Military. Pas se (kaip supratau iš spaudos) vysk. Motiejaus Valančiaus
teraitis. 579 psl
$20.00
neteko teritorijų ir priėjimo prie mes jaučiamės dar nesaugesni". tovus bendradarbiavimas psi šalia dovanų gauna ir „valan- gimtinę, pasisvečiuokime, prisi
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ Ž O D Y N A S . V.
Baltijos jūros. Rusija neturi Lietuva negali būti pilkąja, chologiškai yra itin svarbi čiuko" vardą. Sių,1996 m. kon dėkime. Lietuvoje visos kelionės
Baravykas. 590 psl
$20.00
mąstyti kaip Petro I laikais, kad buferine zona, otoksįspūdis at ginkluotė. „Labai atsargūs kurso laimėtojai buvo Raimon yra labai trumpos: tarp Kretin
NORS
NEŠVIETĖ
LAIMĖJIMO
VILTIS.
Romanas.
neturi priėjimo prie Baltijos siranda po galimo minėto žings žingsneliai, perduodant gin da Narvydaitė iš Kretingos, gos ir Salantų — Nasrėnai. Tik
Jonas Mikelinskas. 284 psl
$8.00
jūros. Turi priėjimą, bet už jį nio. P. Gylys turi informacijos, kluotę, ryšius, techniką mūsų Valdas Maksvytis iš Klaipėdos nepravažiuokit keliu per grei
TIKROJI
LIETUVA.
Algirdas
Gustaitis.
291
psl.
$10.00
turi mokėti. Jei Rusija pasirink kad ieškoma sprendimo, jog taip saugumo reikmėms. Stabdis — ir Ieva Viluckytė iš Salantų.
tai. Leiskite „Palangos Juzei"
LIETUVIŲ FONDAS II. A. Juodvalkis. 583 psl.
$25.00
Vysk. Motiejaus Valančiaus jus pakviesti: „meldo ožetč
tų grįžimo į senąją sistemą neįvyktų, kad Baltijos kraštai politiniai barjerai. Iš PennKORP.
NEO-LITHUANIA.
1922-1992.
461
psl
$30.00
kelią, tai jai pačiai būtų blogai, šioje situacijoje neprarastų sylvanijos gali vežtis kiek nori, 200 m. gimtadieniui, muziejaus paveizietė".
MALDA
LIETUVAI.
Lietuvos
vaizdų
albumas.
Juo
I
nes grįžtų į seną ekonominę si saugumo politine, psichologine yra perteklius, bet yra politinių dir. A. Čėsnos rūpesčiu, buvo
A. Namikienė
zas Polis. 175 psl
$16.00
tuaciją, vėl reikėtų suvalstybin prasme. „Jei mes išmokome sprendimų nebuvimas, dabar le pradėta ruoštis jau pernai.
PRAKTINĖ
LIETUVIŲ
KALBOS
VARTOSENA.
ti ekonomiką, prigesinti priva- naują žodį 'nedalomumas', jeigu dai jau yra aptirpę, šitas
Paruošė J. Vaisnys, SJ. 240 psl
$8.00
;
čią iniciatyvą. Reformos Rusijo mus įtikino, kad kontinentinis reikalas jau juda, bet taip jau
NEMARUS
MIRTINGASIS.
Ark.
Teof.
Matulionis.
saugumas
yra
nedalomas,
kad
kukliai, taip jau nedrąsiai, kad
je, nors sunkiai, bet juda į
Pr. Gakta. 369 psl
$15.00
priekį. Kiek yra žinoma P. nė viena valstybė Europoje net nekantrumo priepuolis už
negali
susikurti
sau
atskiro
eina...
Aš
dar
kartą
jums
sakau,
NUO DUSIOS IKI TIBERIO. I, II, III t. Atsiminimai.
Gyliui, net komunistų rinkimi
Ladas Tulaba. Visi tomai po
$5.00
nė kompanija yra finansuojama saugumo, kad tai yra mūsų ben kad tas taikos palaikymo cent
LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmo pas. liet. kong.
verslininkų. Lietuva Rytams dras saugumas, tai ir galvokime ras yra taikos palaikymo, o ne
(Spūdžiai. Leonardas šimutis. 177 psl. ..
$8.00
turi būti pavyzdžiu, kad einant išeidami iš bendrumo sąvokos: karo".
Kietais viri.
$12.00
Po šių dviejų pranešimų buvo
demokratinės rinkos keliu gali jei mes busim dar nesaugesni po
ma pakelti žmonių gyvenimo kokio nors žingsnio, tai ir kon klausimai. I klausimą apie Ka
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874-1910. Vacį.
lygį. „Mūsų elgesys neturi būti tinento saugumas apskritai raliaučiaus demilitarizavimą ir
Biržiška. Red. St. Vaskettenė. 280 psl. . .
$10.00
provokuojantis, bet reikia pa sumažės. Saugumas dabar yra į ten vykstantį tranzitą, kaip
LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ ISTORUA. Dr. Ant.
sakyti griežtą 'ne' grėsmei. Mes netolygus, didesnis tolygumas netvarkingą, ministras P. Gylys
Tyla. 626 psl
$17.50
ne visada laikomės to balanso. būtų naudingas ne tik mūsų, atsakė taip: „Be abejo, matom
KAZYS
BIZAUSKAS.
I
ir
II
dalis.
Monografijos.
Manau, kad pasisakymai dėl Baltijos valstybėms, bet ir šį regioną kaip vieną labiausiai
Pranas Zunde
po
$6.00
militarizuotų žemės rutulio taš
Karaliaučiaus yra nepagrįsti, visam kontinentui".
SAULĖGRĄŽŲ
TVANAS.
Apsakymai.
Nijolė
Lietuvai yra labai svarbi kų, ir tai mus neramina. Klau
kalbos apie Karaliaučiaus rajo
Jankutė. 192 psl
$6.00
parama
tarp JAV balsuotojų, ir simas, kaip mes galime pasiek
ną, rytines etnines žemes ken
MEŠKOS
MAUROJIMO
METAI.
Romanas.
Kazi
kia mums patiems. Mes turime jų žodis NATO klausimu galėtų ti, kad vyktų demilitarizacija?
mieras Barėnas. 444 psl
$15.00
Didžiosios Kunigaikštystės in būti didelė pagalba Lietuvai, Kurį l&iką išvežamos ginkluotes
įvykiai
Rusijoje,
Dūmos
pareiš
Pastate. Užsakant knygas pastų, pinigų nesiųsti. Su
skaičius viršijo įvežamos, per tą
stinktą, pasididžiavimą tuo, bet
knygomis gausite sąskaitą, kurtoje bus pažymėta knygos
reikia skaitytis su realybe. kimas iš vienos pusės yra laiką ir karių, ir ginkluotės
kaina ir pasiuntimo išlaidos. Illinois gyv. prMsdama State sale
Pradėjus kelti teritorines pre nepalankūs, o iš kitos suteikia sumažėjo". Lietuva negali blo
tax 8.75% nuo knygos kainos.
kuoti Karaliaučiaus ir uždraus
tenzijas, į mus pradedama žiū galimybe kelti balsą.
Kitas pranešimas buvo Lietu ti tranzitą. Geriausias at
rėti su nepasitikėjimu. Nors
Karaliaučius buvo mūsų kultū vos Respublikos Krašto ap sakymas būtų įtraukti į Balti
V. Baravykas
ros centras iki XVIII amžiaus, saugos ministro Lino Linkevi jos rajono bendrabarbiavimą,
bet jis niekada nebuvo mūsų čiaus. Džiaugėsi, kad visi tai tarp vietinių valdžių, tarp
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ
teritorija... Mes turim pasirink sėdime prie bendro stalo. Norė
ti, ar norim turėti degančias, jo šį trumpą laiką, skirtą
• Telšiai. Balandžio 26 d.
netikras sienas, atvirą galimybe pranešimui, išnaudoti kiek įma Telšiuose atidaryta nauja šimto
Redagavo a. Laučka ir A. Dantaitė
jas keisti, ar sienų klausimą noma konkrečiau apie JAV Lie vietų labdaringa valgykla, ku
tuvių
Bendruomenės
paramą
uždaryti, pasakant, kad čia
A p i e 30,000 ž o d ž i ų ir p o s a k i ų . 590 p s l .
rią pašventino Telšių vyskupas
mūsų Lietuva, čia mes gyvena Lietuvos saugumo reikaluose, A. Vaičius. Tai jau septintoji šio
G a u n a m a s D R A U G E . Kaina-20 d o l .
me, čia mūsų etninės šaknys". ypač stojant į NATO, į Europos dekanato Caritas valgykla, ku
Su p e r s i u n t i m u 22.50
struktūras,
nes
JAV
balsas
yra
Pastaruoju metu daug nuveik
rioje nemokamus pietus gali „Palangoa Juzė", vysk Motiejaus Valančiaus gražiai aprašyt»-i« siuvėjas, |
svarbus,
jų
laikysena
ir
požiūris
lilinois g y v . prideda State sale tax 1.75 dol.
ta, tvarkant santykius su
a »kaip
, . ^ «mes
- - ~einame tuo keliu,• *»»ti vargingai gyvenantys kviečia lankytoju* užnuktt i vy«k Valančiaus U>v,*kc
kaimynais. P. Gylys mano, kad į, ttai,
Nuotr V. SalcMtinol
visa Europa pritaria Lietuvos pakorsgaviinai kai kur to kelio, žmonės ir daugiavaikes šeimos

LIETUVOS VALSTYBINIS
SAUGUMAS I

JIS. SavinsBonds
MakeGreatGiffe.

ŽODYNAS

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1996 m birželio men. 13 d

IŠ GRANDINIO Į
LEITENANTUS

„PAŠTAS IR FILATELIJA LIETUVOJE"

JONAS ŠARKA
Neseniai man nutiko savotiš
kai keistas s u t a p i m a s . B.
Žemaičio š.m. balandžio 24 d.
„Draugo" numery tilpes aprašy
mas apie mirties kolonų karius,
labai artimai sutapo su mano
kaimyno pasipasakojimu apie
mažą dalelę jo gyvenimo odisė
jos. Tas sutapimas ir paskatino
mane su skaitytojais pasidalin
ti ryškesniais jo bereisiško
gyvenimo nuotykiais. Manau,
kad mano kaimyno dalis man
pateiktų atsiminimų gali būti
neblogu pavyzdžiu, atvaizduoti
likimui daugumos tų mirties
kolonų dalyvių, per 20,000
jaunų lietuvių karių, vienokiu
ar kitokiu keliu patekusių į II
pasaulinio karo baisumus. Ta jo
karo pergyvenimų grandinė gal
netrumpesnė už mums jau pa
žįstamų Juozo Kuliuko ir gal
net už Juozo Klimo.
Čia aprašomas mano kaimy
nas yra irgi Juozas, pavarde
Varankevičius. Pro mano salo
no langą matyti kuklus, bet
labai tvarkingai užlaikomas, jo
namukas, gal vos už šimto met
rų nuo manojo. Dažnokai susi
tinkam, viens kitą su „sveiks,
kaimyne" pasisveikinam, apie
orus pakalbame ir vėl kimbam
į savo darbus apie kiemus.
Kartą, susitikę ne per tolimoje
kavinėje, prie kavutės puoduko,
plačiau išsikalbėjome. Tai buvo
tik keletas dienų, prieš paskaitant minėtą B. Žemaičio rašinį.
Pasirodo, Juozas V., kaip ir
paminėti kiti Juozai, netoli
dviejų metų praleido Rytų
fronte, Wehrmachto uniformoje,
lietuvių batalione. Dėl vokie
čiams charakteringos apgaulės,
iš savisaugos dalinio jis buvo
performuotas į fronto kovinį
dalinį. Divizijos pavadinimo
Juozas nebeprisimena, bet jis
priklausė 10-to bat. pirmai
kuopai. 1943-iiį metų pradžioje
tas dalinys atsidūrė prie IImenio ežero, kur, kartu su
kitais baltiečiais, pakeitė gar
siąją ispanų Mėlynąją diviziją.
Į frontą, kaip ir anksčiau ispa
nai, šimtus kilometrų buvo pri
versti keliauti pėsčiom, sten
giantis užgrūdinti vyrus ateities
sunkumus nugalėti.

upės krante, griovyje kairėn ir
dešinėn bevaikštinėjantį rau
donarmietį. Atrodė, lyg varles
jis mušinėja. Gerai prisitaikęs,
jis iš savo šautuvo paleido šūvį,
o tas nei krust. Paleido antrą —
anas toliau varles mušinėja.
Dar po keletos šūvių iš miego
pažadinti draugai iš kulkosvai
džio tą varliamušį nupyškino.
Tuomet rusai, skersai upės
pasiuntę salvę minosvaidžio
sviedinių, lietuvių pozicijas
gerai „ p a š v e n t i n o " . Vėliau
mūsų vyrai priėjo išvados, kad
to varliamušio ne ko kito, o tik
iškamšos būta ir kad ir rusų
nekvailų buvo. Ar ne gudriai jie
sugalvojo, kaip atidengti priešo
pozicijas? O Juozas ir dabar
negali sau atleisti, nes jo šūvis,
juk galėjo atimti kito žmogaus
gyvybę, jei ta iškamša nebūtų
buvus iškamša, o gyvas žmogus.
Tai toks yra Juozas. Labai retai
ką nors bloga pasako apie kitus,
ypač savo artimus.
Bene sunkiausias Juozui už
davinys ten pafrontėje buvo
pozuoti. Vokietis menininkas iš
poros tuzinų parinktų kandida
tų, beveik visuomet išsirinkda
vo jį modeliu. Nors jis buvo
daugiau tamsiaplaukis, bet tu
rėjo mėlynas akis, atvirą šypse
ną, aukštą kaktą ir aukštoką
ūgį. Tikras arijų padermės pa
vyzdys! Jis man sakė, kad ir visi
kiti į batalioną paimti vyrai
turėjo būti su mėlynomis aki
mis; tik tokius tepriėmė. Juozas
ir dabar, jau aštuntą dešimtį
įpusėjęs pensininkas, vis dar
gana šauniai atrodo; vyras iš
stuomens ir iš liemens. Per
dieną iki tuzino kiaušinių suval
go, o dėl priekaištų apie aukštą
cholesterolį tai t i k r a n k a
numoja.

Kaip žinoma, minėtą ispanų
diviziją priešo antpuolių, ne
paprastai šaltos žiemos ir ligų
per pusiau sumažintą, Ispanijos
diktatorius Franko parsivežė
namo. Anot Juozo, dauguma jų
į dausas nukeliavo. Jų paliktą
spragą, kaip tik ir užpildė pora
lietuvių ir kitų baltiečių ba
talionų.
Juozas V. per daug nesiskun
dė savo dalia. Priešingai, jam
prie Ilmenio pradžioje buvo
smagu pabuvoti, nes frontas
tuomet buvo gan ramus. Bunke
rio pašonėje dienų dienas pra
leisdavo saulutėj besišildydamas. Tik retkarčiais raudonųjų
„katiušų" sviediniai, skersai
Volkov upės atlėkę, sudrumsda
vo ramybę. Jis man papasako
jo, kaip kartą jis, sargybos poste
lindėdamas, p a m a t ė kitame

Po koncerto Clevelande „Leliumų" chorui dėkoja rauz. Rita Khorienė. Centre — dirigentas ir
meno vadovas prof. Albinas Petrauskas. Greta (su gėlėmis) pianistė Dalia Jatautaite. Pirmas
iš kairės — koncertmeisteris Darius Kudirka.
_
„ _
Nuotr. V. Bacevičiaus
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Taip pat rašoma ir apie Kaiifor
nijos lietuvių filatelistų sambūr;
(atskirus rašinėlius iš Kaiifor nijos padanges pateikia Kristi
na Grinienė ir Kazys Karuža 1 .
Povilas Barbatavičius supažin
dina su Toronto lietuviu filate
lįstų draugija. Spausdinama ži
nių ir apie Didžiosios Britanijos
lietuvius filatelistus.
Kiek ilgesnis rašinys yra Či
kagoje gyvenančio
filatelisto
Vytauto Valantino ..Raseiniai
1919 m." Čia nagrinėjamas vie
nas pirmųjų Lietuvoje pašto
ženklų po Pirmojo pasaulinio
karo. kurį išleido ..Raseinių
respublika": įdėtas ir tų ženklų
nuotraukos.
Del šio specialaus numerio iš
eivijai redakcija taip pasisako:
„Pradėjus leisti žurnalą, redak
cine taryba sieke dalykiškų san
tykių bei bendradarbiavimo su
užsienyje gyvenančiais tautie
čiais, buvusiais pašto darbuoto
jais bei filatelistais. Šis nora.buvo pagrįstas tuo. kad dėl vi
siems žinomų aplinkybių susi
darė tokia padėtis, jog užsienyje
gyvenantys lietuviai surinko ir
išleido atsiminimus apie paštą
Lietuvoje, o filatelistai jau yra
surinkę gerus tiriamuosius Lie
visą savo nekilnojamą turtą. tuvos pašto ženklu bei kitų lei
Verslininkas bankui buvo sko dinių rinkinius, parašė nemažai
lingas 1.6 milijonus doleriu. tiriamųjų darbų net monografi
Banko valdytojas pasakė, kad. jų. Norėjosi daliju paskelbti ir
pardavęs Romo Marcinkevi Lietuvoje, o taip pat per esan
čiaus turtą, b a n k a s nuostoliu čias užsienyje lietuviškas drau
nepatirs.
(LR 06.06) gijas propaguoti dabartinius
Lietuvos pašto ženklus".
KOMPAKTINIŲ DISKU
Susirašinėjant su išeivijos fila
GROTUVAI - DAR
telistais, gaunant jų biulete
RETENYBĖ
nius, leidinius bei kitą medžią
Lietuvos Statistikos depar gą susidarė ir šis numeris apie
tamento duomenimis. Lietuvo išeivijos paštininkus bei filate
je 44 miestiečių ir 30 kaimiečiu listus. Kaip rašo redakcija, tai
šeimų iš 100 turi automobilį, tik pradžia, nes sukaupta dau
beveik kiekviena — šaldytuvą. giau medžiagos, ypač pašto dar
80 iš 100 — radijo priimtuvą, buotojų prisiminimu ir visa tai
spalvoto vaizdo televizorių, bus galima vėliau paskelbti
skalbimo mašiną.
Taigi ir kituose ..Paštas ir
Sių metų pirmojo ketvirčio filatelija Lietuvoje" numerius
duomenys rodo, kad tik 3 mies galima tikėtis daugiau išeivistiečiu ir 1 kaimiečių šeima iš kos medžiagos.
šimto turėjo kompaktinių diskų
Žurnalą redaguoja Z. Stepona
grotuvą. a t i t i n k a m a i 7 ir 8 — vičius, kurį galima pasiekti
šaldytuvą, 6 ir 2 — mikrobangę rašant: Ab/dėžute 273, 3000,
krosnelę, 18 ir 7 — videomagne Kaunas. Žurnalas yra Valstybi
tofoną, 68 ir 45 — garsini nės įmonės „Lietuvos paštas"
m a g n e t o f o n ą , 3 ir 10 — leidybos centro ..Pašto ženklas'
motociklą.
leidinys. Tiražas — 1,800 egz
Dulkių siurblių kaimo namų Žurnalą galima įsigyti ir šiuo
ūkiai turi mažiau negu miesto adresu: E. Šulaitis. - 1330 S. 51
— atitinkamai 50 ir 80 šeimų iš Ave.. Cicero. IL 60650
100.
'ELTA. 05.28)
E d . Šulaitis

Taip vadinasi įdomus žurna
las, be kurio negali apsieiti joks
išeivijoje gyvenantis lietuvis,
besidomintis Lietuvos paštu ir
filatelija. Pradėjęs eiti gan kuk
lios apimties, žurnalas vis dide
ja ir stangiasi duoti galimai
daugiau medžiagos ne vien tik
apie Lietuvą, bet ir apie išeiviją,
jos filateliją bei
filatelistus.
O štai, žurnalo vėliausias nu
meris, pažymėtas 21-ju. pasiro
dęs 1996 m. balandžio mėnesį,
beveik visus savo puslapius (o jų
yra 72) pašventė išeivijos pašti
ninkams bei filatelistams. Čia
rašoma apie Lietuvių paštinin
kų Sąjungą, kuri veikė Vokieti
joje, vėliau persikėlė į J A V ir
tada ..ramiai mirė". Duodama
paštininkų atsiminimų, paimtų
iš Antano Gintnerio redaguotos
knygos — „Nuo krivūlės iki ra
ketos", išleistos 1968 m. Čika
goję.
Taip pat r a n d a m e rašinėlį
apie užsienio lietuvių filatelistu
veiklą. Čikagietis Jonas Variakojis aprašo apie Filatelistų
draugiją ..Lietuva". New Yorko
gyventojas Algirdas Ruzgas
duoda straipsnį apie New Yor
ko lietuvių filatelistų draugiją.

apie 500.000 dolerių. Jis ilgai
traukų. Viena į „Der Signal",
BOKSININKAS P I R K O
ieškojo šiam namui pirkėjo.
vokiečių kariuomenės spalvotą
L I E T U V I O NAMĄ
Romas Marcinkevičius, 32
žurnalą, pakliuvus. (Be abejo.
Buvęs Mažeikiu verslininkas
metų,
nuo praėjusios vasaros su
ne Juozo V., bet kokia fiktyvia Romas Marcinkevičius, gyvenas
šeima
gyvena JAV. Dabar jis
vokiška pavarde pažymėta) JAV, pardavė savo namą pasau
mokosi
anglu ka'bą, nes ketina
Kaip jam, taip ir man, vis dar lio profesionalu bokso sunkaus
studijuoti
universitete. Būda
didelius klaustukas paliko, ko svorio čempionui Mike Tyson.
mas
20
metų.
Romas Marcinke
dėl vokietis menininkas, „virš Pardavimo kaina nežinoma.
vičius
savo
verslą
pradėjo nuo
žmogių" rasės atstovas, pasirin
Romas Marcinkevičius šį na
..džinsų"
prekybos.
Iki tol jis
ko lietuvį modeliu vokiečių mą pirko už 2.7 milijonus dole
kariui — didvyriui vaizduoti? rių. 1993 m. jis nusipirko namą buvo baigęs tik vidurinę mokyk
Galbūt todėl, kad daugumas vo Connecticut valstijoje. Farm- lą. Vėliau pradėjo veistis naftos
kiečių, panašumu arčiau į ari ington miestelyje, netoli Atlan prekyba, pardavinėjo automo
jus, po velėna jau buvo sukišti? to vandenyno. Pirkinys nustebi bilius, vertėsi kroviniu per
vežimu.
O gal jis jautė, kad lietuviai no visko mačiusia Ameriką. Di
Mažeikiškiai veržėsi į darbą
savo kilme buvo arčiau arijų. džiausi JAV dienraščiai rašė
negu jie patys; net savo kalba apie j a u n a milijonierių iš pas Marcinkevičių, nes jis
mokėjo didelius atlyginimus.
arčiausiai besigiminiuoją su Lietuvos.
Mažeikiuose verslininkas isigijo
sanskritu.
Name yra 19 miegamųjų. 33
turgavietę,
kelias parduotuves,
Juozas dar papasakojo, kaip vonios kambariai, pokyliu, kino
kepyklą.
įėjo
į turtingiausių
jam porą kartų beveik stebūk salės. Viskas kompiuterizuota.
Mažeikiu
gyventoju
penketuką.
lingai pasisekė išsisukti nuo Kartu su namu Romas Marcin
Vėliau,
pasak
Romo
Mareinke
giltinės dalgio. Kartą ligoninėje, k e v i č i u s įsigijo ir 16 ha
vičiaus.
ji
apgavo
naftos
verslo
jam susirgus malerija, iš tam draustinyje esančios žemės.
partneriai
Rygoje.
Estijoje.
saus mirties tunelio, su kitame Prasidėjus piniginiams sunku
Romas Marcinkevičius apgai
gale jau ryškiai matoma šviesa, mams. Romas Marcinkevičius
lestavo,
kad jam nepavyko įgy
jį ištraukęs angelas balta uni prisipažino, net neįsivaizdavęs,
forma, latvės — slaugės pavida kiek kainuos to namo išlaiky vendinti savo senos svajonės —
prie Mažeikių pastatyti seneliu
Atgal į Rytų frontą, ten prie le. Jei ne ji, tai jam paskutinis mas. Per metus tai kainuodavo
ir našlaičių namų.
„Tėve
mūsų"
jau
seniai
būtų
Ilmenio. Minėtas menininkas iš
1992 m. Romas Marcinkevi
eilinio grenadieriaus jį „pakel sukalbėtas. Dėl to jis mano, kad apėmus, nepajusdavo, kai jo
čius įkūrė pirmąjį Lietuvoje
latviai
esą
geri
žmonės.
Aš
irgi
davo" į vyr. leitenantą, apbendrakeleivio ranka išsprūsda
privatu futbolo klubą. „Romar"
vilkdamas vokiečių karininko tokių esu sutikęs, o ypač mote vo, paliekant jį nežiniai pakelės
komanda 1994 metais tapo Lie
uniforma. Net riterio kryžių po riškos giminės...
griovyje, giliam sniege. Matyt, tuvos čempionais ir dalyvavo
Po vokiečių pralaimėjimo Sta taip jiems buvo lemta. Tai
kaklu parišdavo. Valandų va
UEFA taurės t u r n y r e . Pasak
landas jis turėdavo pozuoti su lingrado apsupime. Rytų frontas dalelytė tu mirties kolonu kariu
Marcinkevičiaus, savo klubui jis
rankoje iškelta granata, kairę pradėjo braškėti. Padėtis ir likimo. Tuo dar nesibaigė Juozo
išleido beveik 2 milijonus dole
atgal atmetus. Prakaitas išmuš mūsų vyrams prie Ilmenio odisėja.
rių.
Kalbama, kad šis klubas ir
davo, nuvargę raumenys aptirp ežero, iš palyginti ramaus egzisKaune jo pirmykštis Wehr
sužlugdė verslininką. Romas
davo. O tie pasiutę uodai vis tavimo, vėliau pavirto pragaru. machto dalinys buvo išformuo
Marcinkevičius, imdamas pa
apie nosį zirzdavo, į nuogą kak Iš ten jie buvo priversti trauktis tas. Likutis to dalinio vyru buvo
skolą iš Vilniaus Banko užstatė
lą ir į atraitotas rankas savo siauru koridorium, kuriuo vos apvilkti ,.Luftwaffe" uniforma
geluonis be jokio pasigailėjimo per plauką išsigelbėjo nuo ap ir pasiųsti į Vakaru frontą. daugybė, panašu likimą turėju
durdavo. O tos vokiškos grana supimo. Tas jų pasitraukimas Pasibaigus karui, jam dar il sių, į pabėgėlių stovyklas ne
tos buvo didesnės ir sunkesnės, buvo ilgas ir nežmoniškai varg gokai teko išbūti belaisviu buvo priimami ..dėka" tų pačiu
negu litrinis butelis — priešin ingas. Apie dvi savaites be stovykloje Belgijoje. Ten miške. savo tautiečių, kurie kai kuriais
gai amerikietiškom, kurios gal miego, sušalę ir,išbadėję trau iš šakų suremtoje lapinėje, vėl
atvejais dar Lietuvoje juos pa
tik žąsies kiaušinio dydžio. kės link Latvijos. Naktį jiems badavo, savo menką maisto da
siuntė į tas mirties kolonas.
Kartą, rankai visiškai nutirpus, kelią švietė pačių vokiečiu
vinį papildydamas medžiu la Prieš atvykstant j šį kraštą.
jis nė nepajuto kai granata, iš degtuko sukelti gaisrai, o dienos
pais, skruzdėmis, varlėmis bei -Juozas turėjo pereiti per aibes
rankos išsprūdus, žemėn nusiri lyg naktimis pavirsdavo nuo
kitokiais. _'amtos suteiktais, ..koštuvu" -Jis amo savo ap
to. Greitai susiorientavęs kritiš gaisrų sukeltų dūmų. Tuomet
skanumynais. Išleistas iš nelais klausinėtoji! nieko neslėpė,
koje padėtyje, Juozas ją vėl vokiečiai gan plačiai vykdydavo
vės, nepriimtas i pabėgėliu iškaitant ir tuos, čia man
pagriebęs, sviedė šalin. Mat, iš priešo išmoktą taktiką —
stovyklas, dirbo pas ūkininką papasakotus, f a k t u s . Užtai
nebuvo įspėtas, kad ta granata žemės alinimą, besistengiant
Vokietijoje, kol pavyko išemi
dabar jo nehnugina nei KGB.
buvo tik mokomoji — nesprogo. nepalikti nieko, kas tarnautu
gruoti
į
JAV.
Kiek
aš
žinau.
nei OSI. nei vviesent ai iečiai.
Vokietis iš juoko ko nenumirė. priešui.
Už pozavimą Juozas gaudavo
Jei tai nebuvo pragaras, tai
šviežių apelsinų, šokolado, Juozas mano, kad pragare nega
džiovintų vaisių bei kitokių lėtų būti blogiau. Iš maždaug
skanumynų. Jam taip bepozuo- 1,000 batalione buvusių lietu
jant ir fotografas, karo kores vių karių, vėliau Kauną pasiekė
Siuntiniai { Lietuvą laivu su pristatymu į namus.
pondentas, padarydavo nuotik 130. Vieniems pasisekė pa
Skubiems sintiniams AIR CARGO.
sprukti namo, kiti sužeisti ar su
Komercinės siuntos pagal susitarimą.
nušalusiomis kojomis liko prie
šo malonei, o dauguma, Juozo
nuomone, mirė badu, nuovargio
ir šalčio pakirsti. Daug žuvo nuo
lėktuvų puolimo. O jis tik savo
Angelo sargo pagalba išliko gy
vas. Angelas visą laiką jį lydėjo
minėto pasitraukimo metu, tuo
Galimybė pervesti dolerius iš Lietuvos į JAV.
40-ies kilometrų pločio korido
rium. Neįsivaizduoja, kaip tai
TRANSPAK - vienintelė siuntinių persiuntimo
buvo įmonoma, bet jis miegoda1,vo beeidamas. Nežinia, kiek
įstaiga, kur pinigai pervedami pagal Illinois
tokia stadija užtrukdavo, bet ne
valstijos leidimą,.
kartą jis patyrė, kaip kažkokia
antgamtinė jėga, trumpam iš
miego pažadintą, vis skatino eiti
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.
tolyn, o k a r t a i s , j a u pak
niupsčiom pavirtę, palikdavo
pagriovyje amžinam miegui
TRANSPAK
2638 VV. 69th St.
Kai kuriems iš jų pats Juozas
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772
bandė pagelbėti ir už rankos
vesti tolyn, bet. miegui vėl
(pirmosios nepriklausomybės laikais)

Pinigai pervedami doleriais
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo
rankas tarp 2 - 5 dienų.
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A.tA.
ALEKSUI VAŠKELIUI,
šioje liūdesio valandoje r e i š k i a m e gilią užuojautą jo
žmonai PRIMAI, d u k r a i DANUTEI su šeima, seseriai
S O F I J A I S A L I E N E I ir visiems giminėms
Zuzana
Pupienė
Kazys ir Marytė
Juozas ir Aldona

Ambrazaičiai
Brizgiai

N e t e k u s mylimo vyro. tėvo ir senelio

A.tA.
PETRO ABROMAIČIO,
m ū s ų mielą ir i l g a m e t e Ateitininku n a m ų rėmėja ir
t a l k i n i n k e ONĄ A B R O M A I T I E N E ir jos šeimą, už
j a u č i a m e ir k a r t u liūdime.
Ateitininkų

namų

valdyba

A.tA.
Dr. BENEDIKTUI ROČKUI
m i r u s , jo žmona G A B R I E L C nuoširdžiai užjaučiame
ir k a r t u liūdime.
Juozas

ir Dana

Petkūnai

KAD REIKIA...

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. birželio mėn. 13 d

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Nors d a r n ė r a galutinai su
t v a r k y t a , bet „Drauge" jau
pradėjo veikti gražių suvenyri
nių lietuviškų prekių krautuvė
lė. Ją numatome gerokai išplės
ti ir iki X tautinių šokių šven
tes, kai j Čikagą suvažiuos daug
mūsų tautiečių iš tolimesnių
vietovių, visos lentynos bus
pripildytos įvairių dovanėlių —
nejaugi mūsų tautiečiai grįš iš
lietuviškos Čikagos tuščiomis
rankomis? J a u dabar turime
gintaro, drožinių, muzikos
įrašų, taip pat knygų bei kitokių
leidinių. Apsilankykite! Tuo
paf ii' j-dministratorius kreipiasi
į sk Rytojus, gal kas galėtų
savanoriškai patalkininkauti
krautuvėlėje, ypač Tautinių šo
kių šventės savaitgalio metu
• taip pat ir šventės mugėj*, kur
bus galima įsigyti specialią,
šventei skirtą, dienraščio laidą.
Galintieji paaukoti kelias va
landas ir įdomiai praleisti laiką,
prašomi skambinti administra
toriui Ignui Budriui.
Nepamirškite dalyvauti
Baisiojo b i r ž e l i o trėmimų
paminėjime šį sekmadienį, bir
želio 16 d., ruošiamame ALTo
Čikagos skyriaus Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčioje
(iškilmingos Mišios 10:30 vai. r.)
ir parapijos salėje, kur paskaitą
skaitys svečias iš Clevelando,
neseniai iš Lietuvos atvykęs
„Dirvos" redaktorius dr. Jonas
Jasaitis.
1941 m. T a u t o s sukilimo ir
laikinosios v y r i a u s y b ė s 55
metų sukaktis bus paminėta
Lietuviškų studijų savaitėje,
Dainavoje; birželio 23 d., trečia
dienį, pagrindiniai sukakties
minėjimo kalbėtojai bus dr.
Adolfas Darnusis, Pilypas Naru
tis ir dr. Kazys Ambrozaitis.
P a d ė k o s Mišios, susietos su
X lietuvių tautinių šokių šven
te, bus sekmadienį, liepos 7 d.,
10:30 vai. r., Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje,
Marąuette Parke, o specialios
pamaldos — Tėviškės lietuvių
evangelikų-liuteronų parapijoje,
taip pat Marąuette Parko apy
linkėje. Šventės organizacinis
komitetas kviečia visas lietuviš
kas organizacijas šiose pamaldo
se dalyvauti su vėliavomis. Re
ligines apeigas koordinuoja
Juozas Polikaitis. tad prašome
į jį kreiptis su klausimais, tel.
708-257-2022.

Birželio 16 d., sekmadienį,
Lemonto LB apylinkės valdyba,
talkininkaujant Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijai, rengia birželio
trėmimų paminėjimą misijos
bažnyčioje. Pradedama vėliavų
pakėlimu 10:45 vai. r., po to šv.
Mišios. Minėjimo kalbėtojas —
kun. Kazimieras Ambrasas, SJ,
iš Montrealio. Visi raginami
dalyvauti.

Tai labai neįspūdingi, kasdie
niniai žodžiai. Už jų, tačiau,
slepiasi gili k r i k š č i o n i š k ų
idealų prasmė. Ne todėl, kad no
riu, ne todėl, kad patinka, ne
todėl, kad neturiu, ką veikti, bet
— kad reikia. Kad reikia padėti
artimui: ligoje, nelaimėje, ne
galioje, nedarbe; kad reikia

T ė v o dienos pietūs jau šį
sekmadienį, birželio 16 d. 12:20
vai. p.p.. Pasaulio lietuvių cent
re, Lemonte. Programą atliks
solistė Praurimė Ragienė, dr.
Leonidas Ragas ir muzikas
Faustas Strolia. Stalus ar pavie
nes vietas reikia užsisakyti pas
Aldoną Palekienę 708-448-7436
ar p a s Vilę M a r c h e r t i e n ę
708-985-7216. Pietus ruošia ir
visus kviečia PLC renginių
komitetas.
V l a d a s J a s i u l i o n i s , Maywood, CA, prie „Draugo" laik
raščio prenumeratos mokesčio,
dar pridėjo 100 dol. Pavasario
lietus stiprina gamtą — rėmėjai
mūsų dienraštį. Nuoširdus ačiū
už suteiktą pagalbą.
V a k a r o n ė su dr. A r v y d u
Žygu vyks Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos salėje šešta
dienį, birželio 15 d., 6 vai. vak.,
tuoj po šv. Mišių. Dr. Žygas
dalinsis įspūdžiais ir kalbės
tema: „Lietuvos jaunimo kultū
rinė bei dvasinė krizė". Visi
kviečiami.
Baltų t a u t ų t r ė m i m ų minė
j i m a s įvyks birželio 14 d.,
penktadienį, 12:30 vai. p.p.,
Daley Plazoje, Čikagos miesto
centre. Autobusai nuo „Sek
lyčios" ir nuo Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčios
Brighton Parke išvažiuos 11:30
vai. r. Kaina vienam asmeniui
4 dol. Autobusai sugrįš 2:30 vai.
p.p. Bilietus užsisakyti arba
g a u t i galima ..Seklyčioje",
skambinkite tel. (312)471-0811.
Našlių, našliukų ir pavienių
klubo susirinkimas bus birželio
21d., penktadienį. Kojak salėje,
4500 S. Talman. Pradžia 1 vai.
popiet. Po susirinkimo — vaišės
ir pabendravimas. Kviečiami ir
nauji nariai.

Daugelis čikagiečių, pasta
romis dienomis apsilankę Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse,
buvo sukrėsti išvartytų pamink
lų vaizdo. Kapinių vadovybė
apie vandalizmą yra pranešusi
x J a n i n a Mikutaitienė pa policijai, kuri ieško nusikaltė
aukojo $25 Lithuanian Mercy lių, bet nedaug turi vilčių juos
Lift savo mirusių tėvelių a.a. surasti. Paminklai išvartyti 5,
O n o s ir J o n o A r l a u s k ų atmi 9, 11 sekcijoje, gal yra ir
nimui. Nuoširdžiai dėkojame už daugiau. Tvirtinama, kad jie
auką.
bus atstatyti, kai tik kiek
(ski
pagerės oras, nes dabar priva
x TRANSPAK
praneša: žiuoti prie vandalizuotų kapų
..Lietuvoje bus švenčiamos dar yra beveik neįmanoma — maši
dvi dienos, per kurias nebus dir nos klimpsta į pievą.
bama: Kovo 11-oji Valstybės
atkūrimo diena ir Gegužės 1-oji
Liepos 28 d. Čikagoje — ypa
Tarptautine darbo diena". Pini
tinga, nes tą sekmadienį „Drau
gai, s i u n t i n i a i ir komercinės
gas" rengia smagų pobūvį gam
siuntos į Lietuvą. Maisto siun
toje. Tarp kitų įdomybių ir
tiniai. T R A N S P A K , 2638 W.
linksmybių labai populiarus yra
69 S t „ C h i c a g o , IL, t e l .
laimėjimų stalas ir didesniųjų
312-436-7772.
laimėjimų kertelė. Tačiau labai
fak)
labai reikia laimikių. Jeigu kas
galėtų padovanoti daiktų šiems
x P e n s i j a iš Vokietijos! laimėjimas, būtume nuoširdžiai
JAV-bese gyvenantys, vokiškai dėkingi. Laimikius atvežkite į
kalbantys rydai dabar gali gauti ..Draugo" administraciją.
pensija iš Vokietijos. Informaci
jai skambinkite: W e r n e r Z a h n .
x Ieškau Stepono Radvilos
312-271-0657, H a n s ą Travel arba jo šeimos. Atsiliepkite,
Bureau.
skambinkite: J i m Dye, 800(ak) 882-7099.
(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais me
x Kviečiame aplankyti
nešimais įmokejimais ir priei dail. Povilo Puzino p a r o d ą
namais nuošimčiais. Kreipkitės birželio 15 - rugpjūčio 31 d.
j Mutual F e d e r a l Savings, Lietuvių Dailės muziejuje, Le2212 West C e r m a k Road. Tel. mont, IL A t i d a r y m a s šešta
dienį, birželio 15 d. 7:30 v.v.
(312)847-7747.
<sk)
(sk)

SVEČIAS IŠ LIETUVOS
„SEKLYČIOS" P O P I E T Ė J E
Įspindus linksmai pavasario
saulei, gegužės 29 d. mūsų
vyresnieji rinkosi į trečiadienio
popietę „Seklyčioje" paklausyti
svečio tėvo Jono Borutos, SJ,
naujausių žinių apie Lietuvą.
Kelios minutės prieš antrą
pasirodė ir svečias, lydimas tė
vo A. Saulaičio, SJ. Jis buvo su
tiktas gausiais plojimais. Pro
gramų vadovė Elena Sirutienė
pakvietė kun. A. Saulaitį prista
tyti atlydėtąjį svečią. Jis trum
pai apžvelgė svarbesnius kun.
Borutos gyvenimo į v y k i u s .
Tėvas J. Boruta kurį laiką reda
gavo pogrindžio žurnalą „Lietu
vos Kat. Bažnyčios Kroniką" ir
už tai buvo ištremtas į Sibirą.
1989 m. buvo išrinktas tėvų jė
zuitų provincijolu. Atgavus Šv.
Kazimiero bažnyčią, jis buvo pa
skirtas jos rektoriumi.
Savo kalboje tėvas J. Boruta
apie politiką nedaug tepriminė,
daugiausia stengėsi informuoti
apie j ė z u i t ų ordino v e i k l ą
atsikūrusioje Lietuvoje. Apskri
tai Bažnyčios padėtis Lietuvoje
dar gana įtempta. Valstybė
turėjo grąžinti ne tik bažnyčias,
kurios buvo išniekintos, bet ir
joms priklaususius pastatus,
vienuolynus ir kt., bet daugelis
p a s t a t ų buvo k o m u n i s t i n i ų
veikėjų pasidalinti ir išparduo
ti.
Pati Šv. Kazimiero bažn. at
gauta 1991 m. kovo 3 d., bet visi
altoriai buvo išgriauti, brangūs
paveikslai sudeginti ir pati
paversta ateizmo muziejumi.
Jos suremontavimas pareikala
vo daug pastangų ir lėšų. Tada
prasidėjo kova dėl buvusios ber
niukų gimnazijos patalpų grąži
nimo. Sovietmečiu jėzuitai bu
vo išblaškyti Lietuvos pakraš
čiuose, nes miestuose pasilikti
neleido valdžia.
1946 m. buvusi b e r n i u k ų
gimnazija buvo atidaryta kaip
vidurinė mokykla. Aplamai
visas Lietuvos švietimas per 50
metų buvo sovietinamas, kalant
mokiniams komunistines idėjas.
Tad ir dabar nėra lengva viską
pakeisti. Nelengvas uždavinys
sukurti tikrą lietuviško švieti
mo sistemą be komunistinio
raugo.
Kaune atkurtojoj jėzuitų
gimnazijoj mokosi 600 mokiniu,
o Vilniaus — 400. Pagal valdžios
įstatymus, bažnytiniai pastatai
priklauso Bažnyčiai, o žemė, ant
kurios jie stovi, liekasi valsty
bės nuosavybė. Algas moky
tojams moka valstybė, tik turi
būti griežtai prisilaikoma val
džios nurodymų. Tačiau kitos
išlaidos — apšildymas, elektra,
remontai — tenka apmokėti iš
surinktų aukų. Po paskaitos
buvo d a r p a t e i k t a k e l e t a s
klausimų, į kuriuos prelegentas
atsakė. Taip pat buvo rodomos
ir skaidrės su Vilniaus ir Kau
no bažnyčiomis bei gimnazijų
pastatais.
Svečią atlydėjęs Tadas Kulbis
išdalijo visiems informacinius
lapukus apie jėzuitų padėtį da
bartinėje Lietuvoje.
Programų vadovė nuoširdžiai
dėkojo svečiui tėvui J. Borutai
ir Tėvui Antanui Saulaičiui,
kad galėjo „Seklyčioj" susitikti
su mūsų vyresniaisiais ir pasi
dalinti įdomia informacija. Ji
visus kvietė pasilikti pietų.
Vyresnieji dar šiek tiek suauko
jo svečio kelionei paremti.
Popietė praėjo labai įdomiai,
vis daugiau pasiinformuojant
apie Tėvynės Lietuvos dabartinj
gyvenimą.
Apol. P. B a g d o n a s

padėt organizuoti, suburti, ad
m i n i s t r u o t i , sutelkti... K a d
reikia pradėjus — ištesėti.
Šio paprasti žodžiai y r a Biru
tės Jasaitienės gyvenimo motto.
Birutės, kurią gerai pažįsta
Čikagos, JAV ir jau net Lietu
vos lietuviai, kurią nemažiau
pažįsta ir gerbia įvairių Čikagos
institucijų amerikiečiai.
„ P a g e r b k ir padėkok žmogui,
kol jis su tavimi", gera, kažkie
no p a s a k y t a mintis, tik nedaž
nai įvykdoma. Tačiau birželio 9
d. Pasaulio lietuvių centre tą
mintį šauniai realizavo Korp!
Giedra, pagerbdama Birutę Ja
s a i t i e n ę ir į t e i k d a m a j a i
premiją, kaip „lietuvei ypatin
gai pasižymėjusiai krikščioiškų
idealų tarnyboje".
Ši sekmadienio popietė buvo
maloni šventė ir pačiai laurea
tei bei jos šeimai, ir rengėjams,
ir svečiams. Dailiai išspaus
d i n t a programa su laureatės
n u o t r a u k a ir trumpu, bet įspū
dingu, jos „curiculum vitae",
gėlės, skanios vaišės, dailios,
uniformuotos, malonios giedrininkės, sudarė šiltą šeimynišką
nuotaiką.
P r o g r a m ą vedė dr. Dalia
Kučėnienė; su svarbiaisiais lau
reatės gyvenimo, darbų ir parei
gų momentais, trumpai, bet
išsamiai svečius supažindino
Aldona Šmulkštienė; premiją
įteikė giedrininkės — pirm. Ra
m i n t a Marchertienė ir Giedrė
Griškėnaitė-Gillespie. Meninę
dalį atliko kamerinis „Daina
vos" ansamblis, (dir. Darius Po
likaitis), padainuodamas ketu
r i a s dainas, kurios, nepaisant
k a i p dažnai girdėtos, šio an
s a m b l i o d a i n i n i n k ų lūpose
s k a m b a nauja ir visad, klausy
tojų nuomone, per trumpai.
Buvo sveikinimai. Kiekvienas
sveikintojas trumpai paryškino
tai vieną, tai kitą Birutės Jasai
t i e n ė s veiklos bruožą. Lietuvos
Respublikos garbės konsulas
Vaclovas Kleiza dėkojo Birutei
už nuolatinę talką ir pagalbą
konsulatui, džiaugdamasis, kad
lietuviškojo gyvenimo kelyje
ypač socialinėje srityje žymu jos
giliai įmintos pėdos; JAV LB
K r a š t o vald. Švietimo tarybos
pirm. Regina KuČienė priminė
t a s nesuskaičiuotas ir nesu
skaičiuojamas Birutės valandas
atiduotas sergantiems
ir
nuskriaustiesiems; Vytautas
K a m a n t a s kalbėjo Lietuvių fon
do vardu, primindamas, kad
Birutė y r a viena iš Lituanisti
kos katedros Illinois universi
tete steigėjų ir dėkodamas jai už
bendradarbiavimą fonde, ypač
už dėmesį lietuviškam švie
timui, išrūpinant galimybes jau
nimui mokytis Vasario 16-tosios
gimnazijoje.
Socialinių Reikalų tarybos ir
„Lietuvos Vaikų vilties" vardu
s v e i k i n o Gražina L i a u t a u d ,
pabrėždama Birutės sugebėjimą
į t r a u k t į labdaros darbus dau
gybę žmonių. Bejos pastangų ir
t a l e n t o uždegt k i t u s gerųjų
darbų atlikimu, neturėtumėm
„ V a i k ų vilties" ir „Našlaičių
globos".
G a l b ū t , pats a r t i m i a u s i a s
Birutės širdžiai buvo Virginijos
Nemkevičienės ir mažojo Regi
m a n t o sveikinimas, „Vaikų
v i l t i e s " ligoniukų ir jų motinų
vardu. Po sunkios ligos gražiai

Maironio lit. mokyklos, Lemonte, 1995-1996 metų abiturientai Iš kairės: Darius Barkauskas,
Vika Gylytė, Vytas Januškis, Rimantas Marčiulionis, Irutė Misiulytė, Petras Plačas, Austė
Ringutė, Viktorija Susinskaitė, Stepas Tharp, Aleksa Valiulytė ir Deimantė Žukaitė.
gyjantis berniukas — gražiausia
„puokštė" Birutei.
Buvo visa eilė sveikinimų raš
tu, kuriuos programos vedėja
suminėjo, bet dėl laiko stokos
perskaityt negalėjo.
Pabaigai — pačios laureatės
žodis — trumpas ir jai tipingas:
„...iš tikrųjų aš taip daug ir ne
dirbu... aš t i k d a r a u , kad
reikia... Stengiuos sudaryt sąly
gas, kad kiti galėtų atlikt reika
lingus darbus. Taigi jūs visi
darote tuos gerus darbus, ir vi
siems esu dėkinga..." Ypač jaut
riai Birutė padėkojo savo šei
mai, besąlygiškai remiančiai
jos užmojus ir planus bei Anta
nui ir Viktorijai Valavičiams,
be kurių nuolatinės talkos, anot
jos, „nieko padaryt nesuspėčiau".
Birutė nebūtų Birutė, jei net
ir savo šventėje neprisimintų
kitų: ji ką tik gautą premiją pa
skelbė išdalinsianti „Lietuvos
Vaikų v i l č i a i " , „Lietuvos
Našlaičių globai", „Lietuvos
Partizanų globai", „Draugui" ir
„Margučiui II".
Organizacijų eilė, kurioms
Birutė priklauso ir jas remia
nuolatiniais darbais, yra stebė
tinai ilga. Pačios pagrindinės
galbūt tiek daug gero atne
šančios ir mums čia, ir Lietuvai:
BALFas (direktorė), „Lietuvos
Vaikų viltis" (steigėja), „Lietu
vos Našlaičių globa" (steigėja),
Draugo fondo (narė ir Tarybos
sekretorė), „Lietuvos Partizanų
globa" (steigėja).
Birutės veikla nesiriboja vien
tik lietuviška visuomene. Ji ge
rai žinoma ir Čikagos miesto so
cialiniams sambūriams: yra
narė Community Development
Advisory C o m m i t t e e , narė
Maria H.S. (Holy Cross Hospital
Community Advisory Board).
Čikagos meras Richard M.
Daley 1993 m. Birutę, kaip pasi
žymėjusią šio miesto moterį,
apdovanojo „Unsung Heroine"
žymeniu.
Šį malonų ir prasmingą pobū
vį užsklendė dr. Dalia Kučė
nienė, mintimi, kad Birutės Ja
saitienės asmenyje turime lietu
vę — didmoterę.
Didelis būrys svečių, sugiedoję
Birutei „Ilgiausių metų", skirs
tėsi džiaugdamiesi, kad ji neliko
„neapdainuota heroja". Tą šau
nią popietę ji tapo „apdainuota
didmoterę".

SUDIE MOKYKLAI
Sudie mokyklos suole,
Sudie ir tau skambuti,
Sudie lenta juodoji...
Jau mus upelis kviečia
Balti berželiai moja...
Vytės Nemunėlio žodžiai visa
pusiškai tinka apibūdinti Mai
ronio lit. mokyklos visus atsia v e i k i n i m ų s , k u r i e įvyko
mokyklos užbaigimo iškilmėse
gegužės 18 dieną, Palaimintojo
Jurgio Matulaičio bažnyioje. Jie
tinka, nes juose girdėti liūdesio,
ir džiaugsmo, su mokykla atsi
sveikinant, ir dar dėl to, kad
pats poetas Brazdžionis lankė
si mūsų mokykloje, įkvėpė mu
myse savo sielos kūrybingumo,
savo nuostabaus grožio poezijos
meilę.
Sudie mūsų 1996-tų metų abi
turientams. Jie yra: Darius Bar
kauskas, Vika Gylytė, Vytas
J a n u š k i s , Rimantas Marčulonis, Irutė Masiulytė, Petras
Plačas, Austė Ringutė, Viktori
ja Susinskaitė, Stepas Tharp,
Aleksa Valiulytė, Deimantė
Žukaitė.
Abiturientai, pagal tradiciją,
pasipuošė tautiniais rūbais ir,
rankose laikydami po baltą
gėlę, pamažu ėjo bažnyčios taku,
išsirikiavo priekyje. Jiems buvo
įteikti diplomai ir dovanėlės.
Abiturientų pristatymą ir apdo
vanojimą pravedė D a n u t ė
Grigaliūnienė.
Abiturientų vardu gražiai
atsisveikino Irutė Masiulytė ir
Petras Plačas.

P a l . J u r g i o Matulaičio misi
jos c h o r o dirigentė muz. Birutė
ir Audris Mockai, gegužės 27 d.
buvo apdovanoti dukryte, kuriai
davė Linos vardą. Abu tėvai la
bai laimingi gražia pavasario
dovana. Džiaugiasi mažąja sesu
te ir dvejų su puse metų broliu
kas Antanas bei penkiametė se
sutė Rūta. Dirigentė B. Mockie
nė, kurį laiką negalėjo dalyvau
ti choro repeticijose, ją pavadavo
muz. Darius Polikaitis. Praėjusį
sekmadienį ji grįžo, dirigavo
misijos chorui pamaldų metu ir
toliau intensyviai ruošiasi bir
želio išvežtųjų minėjimui, birže
lio 16 d., sekmadienį. Minėjimą
ruošia LB Lemonto apylinkės
valdyba. Visuomenė kviečiama
Nijolė J a n k u t ė dalyvauti.

Vaizdeli* IH šviesu dedikacijos prie lietuviu parapijos •- Svč M Marijos Gimimo
ir mokyklos i-iviesas parapijai parūpino Lietuvos vyčių 112 kuopa
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Dešimtokų paskutinis mokslo
uždavinys buvo A. Baranausko
„Anykščių šilelio" sklandi dek
lamacija, kurią jie pasigėrėtinai
atliko galbūt džiaugdamiesi,
kad tai ir buvo jų paskutinis
darbas lituanistinėje mokykloje.
Mokytojos Ž. Šilgalienės kūry
binga iniciatyva, žemesniųjų
skyrių mokiniai abiturientų
garbei pavaizdavo humoristines
ištraukas iš mokinių gyvenimo.
Su jais atsisveikino ir devinto
skyriaus mokinių vardu Kristi
na Jonušaitė.
Teko atsisveikinti ir su viena
mokytoja Utilija Barkauskiene,
ilgamete 4-to skyriaus mokyto
ja, išėjusia į pensiją. Visų var
du mok. Šilgalienė jai padek
lamavo kupletus pagal Vytę Ne
munėlį ir įteikė simbolišką
dovaną, kuri jai primins vi
suomet Maironio mokyklą: įrė
mintą paveikslą su auksiniu
trintuku, auksine širdele ir
auksiniu obuoliu, parodyti, kaip
mes visi ją vertinome, nes ji
buvo „auksinė mokytoja".
Mokytoja V. Brazaitytė pa
skelbė Š v i e t i m o
tarybos
rašinių/piešinių konkursų Mai
ronio mokyklos laimėtojus ir
įteikė jiems premijas.
Piešinių konkurso: I grupė:
antrą vietą — Algis Kasniūnas;
II grupė: pirmą vietą — Ričardas
Kairelis; trečią vietą — Saulius
Galinaitis; III grupė: trečią
vietą — Aliukas Gylys.
Rašinių konkurso: 3-4 skyrius
— pirmą vietą — Nida Masiu
lytė; 5-6 skyrius — antrą vietą
— Rima Kuprytė; aukštesnio
sios mokyklos pirmą vietą Pet
ras Kuprys, antrą v. Audra Adomėnaitė.
Švietimo tarybos pirmininkė
Regina Kučienė pasveikino lai
mėtojus, abiturientus ir visą
mokyklą, pasidžiaugdama visų
darbo derliumi.
Deimantė Žukaitė atsisvei
kino istorijos ratelio „Geležinio
vilko" vardu. Ratelis labai
prasmingai veikė ištisus moks
lo metus, vad. mokytojos Graži
nos Sturonienės.
Tėvų komiteto vardu sveikino
pirmininkas Marius Kasniūnas,
padėkodamas savo komitetui,
visom mokytojom, tėveliam ir
mokiniams už gražų bendradar
biavimą 1995-1996 mokslo
metų eigoje, ir paragino visus
pasilikti pramoginei programai
— gegužinei.
Pirmutinis if paskutinis pro
gramos žodis teko mokyklos di
rektorei Eglei Novak. Ji trum
pai apibūdino mokyklos nuveik
tus darbus ir ypatingas progas.
Iškvietusi 29 mokytojas ir jų
padėjėjus, p r i s t a t ė , paminė
dama, kiek metų yra išdirbusios
Maironio mokykloje. Taip pat
pristatė visas darbuotojas, talki
nusias įvairiuose darbuose.
Vaikai užbaigė oficialią dalį
mokyklos daina, o direktorė
linkėjo pasimatyti mokytojų
kursuose Dainavoje.
S. Radvilienė

