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JAV pakartotinai
puola Iraką

Paruošta Lietuvos ir užsienio
lietuvių b e n d r a v i m o
programa

V a š i n g t o n a s , rugsėjo 3 d. žovas JAV prezidento rinkimuo
(Reuters; — JAV karines pajė se Bob Dole. sakydamas, jog
gos antradienio naktį antrą tokiais atvejais „esame ne
kartą raketomi.s puolė taikinius respublikonai ar demokratai, o
Irake, pranešė JAV administra visi amerikiečiai.
cijos p a r e i g ū n a i , nenorėję
N'ATO generalinis sekretorius
skelbti savo pavardžių. Jie sakė. Javier Solana pritarė JAV ka
kad puolimą sankcionavo -JAV riniams veiksmams, juos pava
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prezidentas Bill Clinton Pir dindamas ..pateisinamu, apgal
cijoje pristatydamas programą
masis puolimas buvo įvykdytas votu ir atitinkamu atsaku"
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gienienė sakė, kad tokią prog
juos
pasmerkė.
JAV
prezidentas
ja
nepritarė
ir
tik pareiškė, kad
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informuota
prieš karinio
kartu su Pasaulio Lietuvių Ben
Rugpjūčio 21 d. prezidentas Algirdas Brazauskas ir& įmo pirmininkas Česlovas Juršėnas padėjo
puolė
Iraką,
nes
jo
pajėgos
puolė
veiksmo
vykdymą.
Ispanija iš
druomene, tačiau ji nepanorėjo
gėlių ir kartu su Prezidentūros bei Seimo kancehar^fBfc pareigūnais tylos minute pagerbė savanorio
kurdus NATO saugomose „ne reiškė pageidavimą, kad JAV
Artūro Sakalausko atminima. Jis žuvo prieš penkeri'..s metus susišaudyme su sovietų kariškiais
to daryti, todėl buvo apsiribota
skraidymo zonose".
susilaikytų nuo puolimų. Turki
prie Seimo rūmų, kai komunistų perversmu buvo bandoma, sugrįžti į sovietine valdžią. Minėjime
JAV Lietuvių Bendruomene.
SKAT kariai pagerbė bendražygi ir visus, žuvusius už Lietuvos nepriklausomybe.
Viduriniųjų Rytų valstybės ja teigė, kad mėgino diplomati
Šiuo metu ieškoma intelek
Nuotr. J. Jurkevičiaus „Dienoje"
r e a g a v o įvairiai. Izraelis nėmis priemonėmis išvengti ka
tualių bei finansinių resursų
išreiškė pritarimą Vašingtono rinių veiksmų.
programai įgyvendinti. Seimo ir
veiksmams. Radikalios arabų
Lenkijos užsienio reikalų
PLAČIAME
JAV Lietuvių Bendruomenės
valstybės ir Palestina puolimą ministerijos atstovas spaudai
atttpvų komisijos antroji sesija
PASAULYJE
pasmerkė.
pareiškė, kad Lenkija supranta
t r u k s iki penktadienio.
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Vilnius, rugsėjo 3 d. (Elta) — tizmo apraiška, o nuoširdaus grįžęs iš Švedijos, kur susitiko
Saddam
Hussein
parėmė
jo
var
ne.
„Klaipėda — vienintelis Lietu klaipėdiečių susirūpinimo mies su Švedijos premjeru Goran
vos uostamiestis, tačiau cent to būkle ir perspektyvomis iš Persson, spaudos konferencijoje
rinės Lietuvos valdžios instituci raišką", pasakė spaudos konfe Taline šeštadienį pažymėjo, kad
rencijoje miesto tarybos narys nauja NATO programa „Part
Pirmadienį sesijos dalyvius jos neįvertina jo savitumo, ig
Vilnius, rugsėjo 2 d. (AGEP)
noruoja realius gyventojų po Eugenijus Gentvilas. „Mūsų nerystė vardan saugumo" bus
— Pirmadieni Vilniuje prasidėjo priėmęs Seimo p i r m i n i n k a s
reikius ir savivaldos principus, žmonėms atsibodo provincialų Estijai tarpinis etapas, siekiant
V i l n i u s , rugsėjo 2 d. (Elta) — akademijos studentus ir dėsty
Seimo ir J A V Lietuvių Bend Česlovas J u r š ė n a s padėkojo
teigiama „Klaipėdiečių mani vaidmuo, kai viskas daroma narystės šioje gynybos organi Pirmadienį įvyko Policijos Aka tojus pasveikino Seimo pirmi
išeiviams
už
pastangas
JAV
ruomenės atstovų komisijos an
feste", kurį pasirašė daugiau taip, kaip Vilniui patogiau. Į zacijoje, panašiai, kaip toks demijos naujųjų mokslo metų ninkas Česlovas Juršėnas. Ke
troji sesija. K a i p koresponden valdžios sluoksniuose remiant
kaip pusšimtis uostamiesčio sostinę sugrąžinti Klaipėdoje etapas yra asocijuota narystė pradžios iškilmės. Akademijos liems pirmakursiams, geriau
tui sakė komisijai iš JAV pusės Lietuvos integraciją į NATO ir
švietimo, kultūros, sveikatos ap veikę vandens transporto ir Europos Sąjungoje, siekiant tik rektorius generolas profesorius siai išlaikiusiems stojamuosius
vadovaujantis Donatas Skučas, kitas tarptautines organizacijas.
žuvų ūkio departamentai, dėl rosios narystės. Tiit Vahi ir G. Alvydas Pumputis pasidžiaugė, egzaminus, jis įteikė studijų
Penktadienį, prieš išvykdami saugos darbuotojų, įmonių ir
į Lietuvą grįžtantieji gyventi
bendrovių vadovų bei darbuoto respublikinių žinyb'. kaltės sep Persson Stockholme aptarinėjo kad prieš pat naujuosius mokslo knygeles. I pirmą kursą šioje
neturi jokios informacijos, jiems paskutinio posėdžio į Trakus,
tynis kartus sumaį nta Klaipė ..Partnerystės vardan saugu metus užbaigtas statyti naujas aukštojoje mokykloje šįmet
jų, pensininkų, žurnalistų.
sunku s u s i g a u d y t i Lietuvos sesijos dalyviai pakviesti su
Antradienį savivaldybėje su dos laisvosios ekonominės zonos mo", programą, kuri numatys akademijos mokomasis korpu priimta 500 studentų. Č. Jur
įstatymuose ir valdininkų rei sitikti su prezidentu Algirdu
rengtoje spaudos konferencijoje teritorija, miestas p r a r a d o šalis, kurios kada nors bus sas, kainavęs 5 milijonus litų, šėnas perkirpo naujojo akademi
kalavimuose. JAV lietuviai no Brazausku.
administracines teises į uosto priimtos į NATO. (BNS, 9.2)
kad daugiau kaip 1.200 šios jos korpuso simbolinę juostelę.
Pernai pavasarį Seimo nuta manifestas buvo pristatytas
rėtų kokios nors tarnybos, kuri
žemes,
priimtas Jūrų uosto įsta
Vilniaus arkikatedros klebo
visuomenės
informavimo
prie
aukštosios mokyklos auklėti
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Apie
3,000
rimu sukurta komisija siekia
jiems padėtų.
tymas — kaip akmuo po kaklu
Karaliaučiaus AB „Pabaltijo niams pirmą kartą duris atveria nas monsinjoras Kazimieras
s t i p r i n t i Amerikos lietuvių monių atstovams. „Centrali
Pasak komisijai iš Lietuvos ryšius su gimtine bei panaudoti zuotas biudžeto lėšų skirsty miesto savivaldybei".
laivų statybos įmonės J a n t a r j " 27 naujos kompiuterių klasės. Vasiliauskas pašventino nau
Miesto tarybos narys Alfonsas darbininkų piketavo prie Rusi
pusės vadovaujančio Seimo na jų patirtį, ryšius bei galimybes mas", rašoma manifeste, „pa
modernia technika ir aparatūra juosius akademijos r ū m u s ir
rio Everisto Raišuočio, šią gimtojo krašto gerovei. Komisi smerkė merdėti universitetą, Žalys sakė, kad „per daugelį jos Baltijos laivyno štabo pas aprūpintos auditorijos, gerai palinkėjo čia besimokančiam
problema b ū t ų galima spręsti joje yra penki Amerikos lietu jūrų muziejų, akvariumą ir del metų klaipėdiečių įkurtas stam tato, reikalaudami sumokėti įrengta biblioteka.
jaunimui atkakliai mokytis
tremtinių grįžimo programos viai ir devyni Seimo nariai — po finariumą, piliavietės atstatymo biausias Europoje jūrų muzie skolas įmonei už karinių laivų
nugalėti blogį.
Su naujaisiais mokslo metais
pavyzdžiu, tik šiuo atveju at vieną iš kiekvienos Seimo frak darbus, prestižinių kultūros ir jaus kompleksas yra Lietuvos statybą ir remontą. Įmonės dar
kristų visos finansines prob cijos.
sporto kolektyvų veiklą". Klai valstybinis turtas, bet Kultūros bininkai jau daugiau nei ketu
Ruošiama nauja
Rinkimuose bus 28
ministerija skyrė tik kruopelytę rius mėnesius negauna atlygini
lemos — išeiviai t u r i lėšų grįžti
Pirmoji bendros komisijos se pėda, pasak manifesto autorių,
lėšų
jam
išlaikyti.
Proporcingai
ir gyventi Lietuvoje.
mų. (BNS, 9.2)
Europos Sąjungos
sija Vilniuje vyko šių metų kovo proporcingai gyventojų skaičiui,
nepriklausomi
duoda didžiausias šalies biu pagal gyventojų skaičių Klaipė
mėnesį.
Tada
patvirtinti
orga
Baltarusijos spaudoje skel
Sesijoje t a i p pat bus analizuosutartis
kandidatai
dos gydymo įstaigoms numatyta
nizacijos veiklos principai, ar džeto pajamas, yra patraukliau
biamas naujos Konstitucijos
jamos JAV Lietuvių Bendruo
skirti 20 milijonų litų mažiau,
sia
užsienio
investicijoms,
ta
Vilnius, rugsėjo 2 d. (Elta) —
Briuselis, rugpjūčio 29 d.
timiausio meto darbų planas.
projektas, kurį prezidentas
menės vykdomos bendradarbia
čiau daroma viskas, kad turtin negu kitiems miestams".
Vyriausiosios
rinkimų komisi
(Reuters)
—
Ateinantį
pusmetį
JAV
Lietuvių
Bendruomenė
Aleksandras
Lukašenka
nori
vimo programos, aptarta Lietu
gas miestas skurstų. Todėl gy
Spaudos konferencijoje buvo pateikti visuotiniam referen ketinama smarkiai paspartinti jos (VRK) duomenimis, nepri
vos ūkio vystymo raida ir per jungia visus save lietuviais
vybiškai yra būtinos regionines išreikštas įsitikinimas, kad
dumui. Projekte suteikiami derybas dėl naujosios Europos klausomais kandidatais į Seimo
spektyvos. P r a n e š i m u s skaitys laikančius JAV gyventojus.
programos,
įgalinančios Klaipė Lietuvos valdžia atsigręš į
platūs įgaliojimai šalies pre Sąjungos sutarties. Šios sutar narius yra pasiryžę tapti 28 Lie
ne tik komisijos nariai, bet ir Pasak D. Skučo, tokių yra dau
dą tapti laisvos ekonomikos ir teisėtus klaipėdiečių reikala
zidentui, parlamentas reorgani ties projektas turi būti paruoš tuvos piliečiai. Visi jie yra
kultūros, švietimo ir mokslo, giau nei pusė milijono, tačiau
laisvo
gyvenimo
miestu.
vimus,
nelaukdama
kitų
pilieti
zuojamas į dviejų rūmų parla t a s iki metų pabaigos. Spalio sumokėję vieno vidutinio mėne
socialinės apsaugos ir darbo, aktyviai bendruomenės veiklo
nių
akcijų.
„Šis
manifestas
—
ne
separa
je
dalyvauja
apie
3-4
tūkstančiai
mentą — Senatą ir Atstovų mėnesį Europos Sąjungos vals sinio darbo užmokesčio dydžio už
ekonomikos ministrai, Lietuvos
tybių vadovai turėtų susitikti status (657 litai) ir šiuo metu
JAV
lietuvių.
rūmus. (BNS, 9.2)
banko specialistai.
Airijoje ir aptarti, kaip turės renka parašus tose rinkimų
T a l i n e su vizitu viešintis atrodyti Europa, ketinanti į apygardose, kuriose nori būti
Baltijos jūros šalių Tarybos įga savo gretas priimti naujus na nepriklausomais kandidatais į
liotasis atstovas demokratinių rius.
Seimą. Iki rugsėjo 10 dienos jie
institucijų ir žmogaus teisių
Derybas dėl naujosios Europos turi surinkti ne mažiau kaip
P r a h a , rugpjūčio 29 d. nės strategijos pianas.
klausimams Ole Jespersen, su
G r o z n a s , rugsėjo 1 d. (Inter- riuomenes 4-os taktinės grupuo (Reuters) — Vieno naujausių
Kalbėdamas spaudos konfe
Sąjungos sutarties Europos 1.000 apygardos rinkėjų para
fax) — Rusijos federalinių pajė tes vadas Partagen Andrijevski Jungtinių Valstijų naikintuvų rencijoje McDonnell Douglas sitikdamas su Estijos užsienio Sąjungos valstybių vadovai šus, palaikančius jų kandida
gų Čečėnijoje vadovybes ir čečė Interfax žinių agentūrai sekma F/A-18 „Hornet" gamintojas korporacijos viceprezidentas reikalų ministru Siim Kalias, norėtų užbaigti iki kitu metų tūrą.
nų kovotojų vadovybės atstovai dienį pranešė, kad po paliaubų Hornet Industry Team pareiškė, Gary Mitchell pareiškė, kad pasakė, kad demokratinių insti v i d u r i o . Tačiau
Europos
VRK pirmininkas Zenonas
Grozne pasirašė „Baigiamąjį faktiškai visur vietose valdžią į jog jei ši įmonė laimėtų kon korporacija svarsto galimybę tucijų raida ir žmogaus teisių Sąjungos pareigūnai perspėja, Vaigauskas informavo, kad kol
aktą dėl Čečėnijos Respublikos savo rankas paėmė čečėnų ko traktą Čekijos ginkluotosioms k a r t u su čekais, lenkais ir užtikrinimas Estijoje pasiekė jog nepaisant įtemptos darbo kas nė viena politinė partija
ginkluotų grupuočių ir federa votojai. Šaltinis Rusijos pajėgų oro pajėgoms modernizuoti, dar vengrais paruošti projektą, tokią stadiją, kai šie klausimai tvarkės, kai kurios valstybės nėra įteikusi pareiškinių do
linės kariuomenės išvedimo iš Čečėnijoje vadovybės štabe pra bą galėtų vykdyti kartu su vie numatantį bendrai gaminti daugiau nebeturi būti kliūtimi nėra linkusios pradėti diskusijų kumentų įregistruoti jos kan
galimam Estijos įstojimui į
nešė, kad Nadterečno ir Urus tinėmis aviacijos kompanijomis. naikintuvus „Hcrnet".
Grozno, remiantis 1996 rugpjū
dėl naujos sutarties projekto, didatų sąrašą. Teisę kelti kan
Europos Sąjungą. O Jespersen
čio 22 d. susitarimais'*. Šiuo M a r t a n rajonuose k u r i a m i Hornet Industry Team, kurioje
prieš tai neišsprendus Sąjungą didatus į Seimą turi 33 politinės
pažadėjo, kad jo vadovaujamas
aktu p a t v i r t i n a m a s abiejų ko Maskvos statytinio Čečėnijos stipriausias pozicijas užima
kankinančių nesutarimu ir kitų partijos ir organizacijos. Z.
biuras p a s i s t e n g s p a d a r y t i
vojančių pusių karinių pajėgų
Rusijos gynybos ministras Ig viską, kas įmanoma, kad būtų svarbių klausimų, tokiu, kaip Vaigauskas tikisi, kad rinki
valdytojo Doku Zavgajev šali McDonnell Douglas korporacija,
išvedimo iš Grozno faktas. Do
ninkų kariniai būriai, kurių dėl šio kontrakto konkuruoja su or Radionov žurnalistams pripa įvestas bevizis režimas tarp Bal bendros valiutos įvedimas ir muose dalyvaus apie 20 politi
kumente nurodyta, kad Rusija
nių partijų ir organizacijų, o jos
vienas iš uždavinių — ginti naikintuvo F-16 gamintojais žino, kad NATO turi teisę spręs tijos valstybių ir šiaurės šalių. finansų sistemos tvarkymas.
iš Grozno išvedė 5,124 karei
Lockheed Martin, švedų SAAB ti dėl plėtimosi . Rytus ir kiek
savo sąrašus pradės teikti kitą
Jų
manymu
net
ir
pasibaigus
marionetinės
Čečėnijos
vyriau
(ETA. 9.2)
vius, o čečėnų kovotojai — 4,349.
korporacija, gaminančia naikin viena šalis turi teisę, stoti ar
Tarpvyriausybinei konferencijai savaitę.
sybės narius ir jų šeimas.
tuvus „Gippen", ir kitomis nestoti į NATO tačiau jis esąs
Kaip praneša Rusijos žinių
M a s k v a . Buvęs Rusijos de naujoji sutartis bus ne radikalus
Doku Zavgajev vyriausybės Europos aviacijos kompanijo kategoriškai prieš NATO plėti legacijos vadovas derybose su žingsnis Europos integracijos
agentūra Interfax pagal Rusijos
karinės vadovybės štabo Grozne vicepremjeras Charon Amircha- mis.
KALENDORIUS
mąsi. Pasak I. Radionov, NATO Latvija dėl Rusijos kariuomenės link, o tik pakoreguotas Maaspateiktą informaciją, Rusijos nov sekmadienį Maskvoje pa
Čekijos ginkluotosioms oro — tai „šaltojo karo" darinys, ir išvedimo Sergej Zotov Rusijos trichto sutarties variantas.
Federacijos pajėgų Čečėnijoje reiškė, kad atsistatydina iš šio pajėgoms modernizuoti reiktų dabar reikia naujų sprendimų, laikrašty „Nezavisimaja gazeRugsėjo 5 d.: Laurynas, Sta
vadovybė paruošė Rusijos ka posto. Anot jo, dar keli vyriau maždaug 24 naikintuvų, kurie užtikrinant saugumą Europoje, t a " kritikavo Estiją ir Latviją liniuose rinkimuose, bet ir nislava (Stasei. Bartenis, Ber
riuomenės išvedimo iš Čečėnijos sybės nariai artimiausiu metu pakeistų susidėvėjusius rusiš dalyvaujant kartu ir Rusijai. I. dėl žmogaus teisių pažeidmų, o rinkimuose į savivaldybes, o čius.
planą, pagal kurį kariuomenė gali pasekti jo pavyzdžiu. Tuo kus MiG-21 lėktuvus, tačiau Radionovas pesimistiškai įver Vakarų valstybes dėl „taiksty rusakalbių gyventojų vaikai
Rugsėjo 6 d.: Faustas, Beata,
gali būti išvesta per du mėne tarpu pats D. Zavgajev žurna šalies vyriausybė atidėlioja kon tino dabartines Rusijos galimy mosi su šiais pažeidimais". Anot neturi galimybės gauti gimtąja Vaištautas, Kantvilė, Kantigirlistams pareiškė, kad neketina trakto pasirašymą, kol nebus
sius nuo plano patvirtinimo.
bes su ginklu pasipriešinti Zotovo, „nepiliečiams atimta kalba ne tik aukštojo, bet ir das. 1865 m prasidėjo lietuviš
baigtas ruošti bendros gynybi NATO. (Itar-Tass, 9.2)
Rusijos Federacijos vidaus ka- atsistatydinti.
teisė dalyvauti ne tik naciona- viduriniojo išsilavinimo". (BNS) kos spaudos draudimas.

Vilnius, rugsėjo 3 d. (Elta) —
Seimo narys Romualdas Ozolas,
padedamas J A V Lietuvių Bend
ruomenės n a r ė s Liudos Rugienienės, parengė dokumentą, nu
statantį Lietuvoje gyvenančių ir
užsienio lietuvių bendradar
biavimo orientyrus. Programą,
kuri pavadinta „Integrali
t a u t a " , bus siūloma patvirtinti
Lietuvos Seimo ir JAV Lietuvių
Bendruomenės atstovų komisi
jos antrojoje sesijoje, kuri šiuo
metu vyksta Vilniuje. R. Ozolas
ir L. Rugienienė priklauso šiai
komisijai.
„Integrali t a u t a " nustato
svarbiausius Lietuvoje gyve
nančių ir užsienio lietuvių in
tegravimosi principus. Šioje
programoje n u m a t y t a s ir kon
krečių darbų planas. Tarp jų —
Nacionalinio saugumo koncep
cijos priėmimas, Lietuvos sto
jimo į NATO rėmimo programa,

Jaunimo stovyklų rengimas, Li
tuanistinių mokyklų rėmimas,
Spaudos platinimo, Lietuvių
grįžimo į Tėvynę, Pasaulio lie
tuvių sporto žaidynių progra
mos ir kita.

Klaipėdiečiai skundžiasi,
Vilniaus ignoruojami

J A V lietuviai nori pagalbos,
kuriantis gimtinėje

Iš Grozno j a u išvestos
kariuomenės

Atidaryti nauji Policijos
Akademijos rūmai

Čekija modernizuos oro
pajėgas

*

J

•-•» • « r # t f i » -

&*'****

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 5 d.

DRAUGAS

LIETUVIŲ TELKINIAI
pat už tikėjimo kėlimo darbus
vyskupijoje.
Pamaldoms pasibaigus, visi
PRATĘSĖ VIENUOLINIUS
pamaldų
dalyviai bendrai papie
PASIŽADĖJIMUS
tavo Matulaičio salėje. Pamal
Marijos Nekalto Prasidėjimo dose dalyvavo ne tik vietos
vienuolijos seselės iškilmingai lietuviai, bet ir iš aplinkinių
švenčia visas metines Švč. Mer lietuvių telkinių atvykę, taip
gelės Marijos šventes. Tų pat keli amerikiečiai kunigai
švenčių metu seselių vienuoly bei vienuolijų nariai. Veiklųjį
nai ar ir seselės dažnai pareiš kun. Cukurą daugelis žinojo ir
kia ir pradeda siekimus ir darbus pažinojo, tai ir prisiminimo pa
vienuolyno veiklai ir naudai. maldoms atvyko. Teilsisi jis
Viena tų švenčių yra Marijos amžinybėje.
ėmimas į dangų (Lietuvoje
J u o z a s Kriaučiūnas
žinoma Žolinių vardu). Šven
čiama rugpjūčio 15 d.
D E T R O I T , MI
Šįmet Putnamo vienuolyno
A.A. ONA LATOŽA
seselės švente pradėjo pamaldo
mis vienuolyno koplyčioje, 8 vai.
Rugsėjo 2 dieną St. Joseph
ryto. Šv. Mišias aukojo kun.
Mercy
ligoninėje, Pontiac, MiRenaldas Reivytis, atsiųstas iš
chigan
mirė amžiną atilsį Ona
Lietuvos studijoms GregoriLatoža,
sulaukusi 95 metų am
ianumo universitete, Romoje.
žiaus.
Velionė
Ona Latoža gi
Jis pravedė ir seselių susikau
liam
nuliūdime
paliko sūnų Al
pimo dienas prieš šventę.
gį ir marčią Albiną Tolius,
Mišių metu dvi jaunos vienuo
vaikaičius Cindy, Garry ir Lin
lijos seselės: Onutė Petraškaitė
dą. Vaikaitę Danutę Gebelienę
ir Viktutė Plečkaitytė, abi at
su šeima Lietuvoje.
vykusios iš Lietuvos ir studijuo
Rugsėjo 6 dieną, po gedulingų
jančios Steubenville (Ohio
šv.
Mišių Šv. Antano bažnyčioje,
valst.) kolegijoje, prailgino vie
velionė
bus palaidota Holy
nuolinius įžadus vėl vieneriems
Cross
kapinėse,
Detroite. Laido
metams. Po 5 tokių metams
tuves
tvarko
laidotuvių
direk
pailginimų galės tapti pilnomis
torė
Yolanda
M.
Zaparackienė.
vienuolėmis.
Po pamaldų šventės dalyviai:
seselės, vietiniai ir keli iš toliau LSK „KOVAS" PRAVEDĖ
GOLFO PIRMENYBES
atvykę lietuviai bendrai papus
ryčiavo. Vienuolyno vyresnioji
Detroito Lietuvių sporto
ses. Paulė Savickaitė atkreipė
klubas
„Kovas" sėkmingai pra
visų dėmesį, kad vienuolynas
vedė
ŠALFASS
golfo pirmeny
bendrauja ir bendradarbiauja su
bes,
vykusias
Bay
Valley Golfo
Lietuva. Visi pasidžiaugė, kad
laukuose,
netoli
Bay
City, MiLietuvoje atsiranda jaunuolių
chigan.
Dalyvavo
108
golfininvienuoliniam gyvenimui: vie
kai.
Detroito
moterys,
Viktoras
nuolynams ir kunigystei. Kun.
Reivyčiui ir pasižadėjusioms Memenąs ir Andrius Butkūnas
seselėms palinkėta ištvermės, pateko į laimėtojų sąrašą. Visų
sėkmingos darbuotės ir Aukš laimėtojų sąrašas ir oficialūs
klubų rezultatai bus išspaus
čiausiojo palaimos.
dinti „Draugo" sporto skyriuje.

(USPS-M1000)
T H E L T T H U A N I A N W O R L D WTDE D A I L Y

PUTNAM, CONN.

PRISIMINTAS KUN.
VALDEMARAS CUKURAS
Putnamo seselių vienuolyno
kapelionas kun. Valdemaras
Cukuras, miręs ir palaidotas
Lietuvoje, prisimintas keturių
savaičių po mirties („keturnedėlio") proga, rugpjūčio 16 d.
Vienuolyno koplyčioje, 10 vai,
ryto, šv. Mišias koncelebravo ar
ti 30 kunigų, vadovaujant Norwich vyskupui Daniel A. Hart.
Vyskupui asistavo ir kun. Zeno
nas Smilga, mirusiojo testamen
to vykdytojas, svečias iš Romos
kun. Renaldas Reivytis ir kun.
Rapolas Krasauskas. Matulai
čio namų kapelionas. Altoriaus
niša netalpi, tai kiti koncelebruojantieji kunigai talpinosi
koplyčios suoluose.
Homilijoje (pamoksle) kun. Z.
Smilga primine mirusio kun. V.
Cukuro rūpinimąsi ir darbus,
religinėje ir tautinėje srityse
lietuviuose ir lietuviams, taip
pat ir amerikiečiams. Jis daug
dirbo ir su jaunimu. Gailimės jo
netekę, bet tikime, kad Aukš
čiausias suteikė jam amžiną
ramybę Mišių pabaigoje vysku
pas Hart trumpai primine miru
si, dėkojo vienuolyno seselėms
už prisiminimo suruošimą, taip

LANKĖSI
DR. ALBERTAS ŠIMĖNAS
Detroito lietuvių telkinį
rugsėjo 2 dieną aplankė Lietu
vos Krikščionių demokratų par
tijos valdybos narys dr. Albertas
Šimėnas. Dievo Apvaizdos Kul
tūros centre susirinkę daugiau
negu 50 klausytojų išklausė dr.
Šimėno paskaitos, kurioje buvo
išdėstyta dabartinė Lietuvos
politinė padėtis ir noras LKDP
laimėti spalio 20 dienos Seimo
rinkimus. Kvietė visus piliečius
dalyvauti rinkimuose ir remti
dešiniųjų partijų kandidatus.
Detroitiečiai išlydėjo svečią su
853 dolerių auka, rinkimų tiks
lams. Susitikimą su svečiu su
ruošė Detroito telkinio Krikš
čionys demokratai, vadovauja
mi Bernardo Brizgio, „Lietu
viškų melodijų" radijo valan
dėlė pasikalbėjimą su dr. Šimė
nu perdavė rugsėjo 3 d. laidoje.
LANKYSIS LIETUVOS
TAUTININKU S-GOS
VICEPIRMININKAS
Detroito lietuviu telkinį,
rugsėjo 4 dieną aplankys Lietu
vių tautininku sąjungos vicepir
mininkas ir Seimo narys dr

Msnjos Nekalto Prasidėjimo v i e n u o l y * aaaelėa Viktutė PlackaJtyte ir Onutė
PetrsAkait* Putname pasiiada likti vienuolėmis. Su jomis - kairėje
vienuolyno vyresnioji ses Paulė Savickaitė, dosinėje — ses. Dolorea
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JAV
$96 00 $56.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $60.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$66.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $45.00
Usaakant J Lietuvą
(Air cargo)
$100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida
$66.00
UJsakant j uiniini
oro paato.
$500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida
$160.00 $86.00
Dr. Nora Sugintaitė ir filmų aktorius Charlton Heston krikščioniškos pagalbos fondo metiniame
pobūvyje, Ritz Carlton viešbutyje, Dearborn Michigan.

Leonas Milčius. Dr. Milčiaus ma kalbėti apie Lietuvos ateiti
pasikalbėjimas bus perduotas ninkus.
per „Lietuviškų melodijų" radi
Sendraugių valdyba
jo valandėlę šeštadienį, rugsėjo
7 dieną, 8 vai. ryto iš radijo
stoties WPON AM banga 1460. AKT. CHARLTON HESTON
LABDAROS POBŪVYJE
lm

BRANGSTA P A Š T O
PASLAUGOS
Nuo rugsėjo 1 d. keičiasi kai
kurie pašto siuntų ir paslaugu
tarifai, kurie nebuvo didinti 14
mėnesių. Laiškas iki 20 gr.
Lietuvoje kainuos 50 centų, pa
prastas atvirukas ir spaudinys
— 40 centų, smulkusis paketas
iki 100 gr. - 90 centų. Tarp
tautinis laiškas, spaudinys iki
20 gr. žemės paštu kainuos 9 0
centų, oro paštu — 1 lt. ir 12 et.
Tarptautinis paprastas at
virukas žemės paštu kainuos 60
centų, oro paštu — 90 centų.
Tarptautinių siuntinių tarifai

Dr. Nora Sugintaitė iš BloomDETROITO ATEITININKAI
field, Michigan, yra aktyvi lab
SUSITINKA
daros veikloje, Detroite. ŠjmetiŠ.m. rugsėjo 15 d., 10:30 vai. niame specialios krikščioniškos
ryto, Detroito ateitininkai orga pagalbos tiekimo fondo pobūvy
nizuotai dalyvaus šv. Mišių je pagrindiniu kalbėtoju dr. No
aukoje Dievo Apvaizdos parapi rai pavyko pakviesti filmų ak
jos bažnyčioje. Po Mišių parapi torių Charlton Heston. Minimas
jos svetainėje jaunučiai, moks aktorius yra laimėjęs daugeliui
leiviai ir studentai praneš jų matyto filmo „Ben Hur" geriau
veiklos planus. Lietuvos Atei sio aktoriaus titulą. Šįmetinis didinami vidutiniškai 11 pro
tininkų federacijos vicepirmi labdaros pobūvis vyko Ritz Carl centų.
Kaip Eltą informavo valstybi
ninkė švietimo reikalams seselė ton viešbutyje. Dearborn, Michi
nės
įmonės „Lietuvos paštas"
gan.
Daiva Kuzmickaitė yra kviečia
teneralinis direktorius Jonas
lavėjus, paslaugos brangsta,
įvertinus infliaciją bei nuo metų
pradžios pasikeitusią tarptauti
nių siuntu tarifų nustatymo
tvarką pagal Pasaulinės pašto
sąjungos konvenciją bei siekiant
sumažinti pašto paslaugų nuoBuvusios Vilkaviškio apskri jos neužmiršo, nori bendrauti,
stolingumą.
^
^
ties teritorijos — 10 valsčių, 3 padėti.
miestų ir daugiau kaip 400
Pirmiausia Vilkaviškio krašto
kaimų vietoves 1941-1944 m. muziejų surado dar 1991 metų je prisiminimais paremti kū
karas labai nuniokojo — sude vasarą Kazys-Karuža iš Los An riniai.
gintos, sugriautos sodybos, geles — žurnalistas keliautojas,
Paskutiniais metais ypač di
išžudyti, ištremti žmonės, iš- dviejų knygų prisiminimų apie delį turtą — tapybos, grafikos ir
grobstytas turtas. Ilgi okupaci- gimtąjį Vokiškėlių kaimą ir šio batikos vertingų darbų, fotonuo
jos metai skaudžiai pažeidė krašto žmones autorius. Jis traukų, šeimos relikvijų — gin
žmonių gyvenimą, niokojo ne padovanojo savo lėšomis išleis- taro papuošalų, suvenyrų, rank
tik turtą, bet ir dvasinį pasaulį, tas knygas, skirtas brolio poeto darbių, kilimus muziejaus meno
alino ir skurdino, kaip visą Petro Karužos, jauno mirusio galerijos salėms atsiuntė žino
tautą, taip ypač šį Sūduvos 1933 metais, atminimui. Jau ma dailininkė kraštietė M. B.
kraštą, kur derlingesnėj žemėj nuo 1992 metų eksponuojame Stankūnas iš Čikagos. Mieloji
buvo įsikūrę stipresni ūkiai. Iš muziejuje Vilkaviškio miesto Magdalena Birutė muziejui jau
šio krašto 1944-ųjų vasarą, gre- brėžinius-planus (1940.06.14 padovanojo daugiau 400 vnt.
siant antrajai sovietinei okupa- datai), parengtus K. Karužos kūrybos darbų ir kitų muzieji
cijai, daugelis inteligentų, išsi- rūpesčiu ir perduotus Vilkaviš- nių vertybių. Neseniai, šią
mokslinusių ar kitaip jautusių kiui, daugelį vertingų žymių vasarą, išvykdama iš Lietuvos,
grėsmę žmonių, pasitraukė su Vilkaviškio krašto žmonių foto- M.B. Stankūnienė Vilkaviškio
frontu tolyn į Vakarus. Privers- nuotraukų, spaudos leidinių, muziejui dovanojo, savo lėšomis
tinė kolektyvizacija, ypač vien- Per penkerius metus K. Karuža išleistus, net 6 kataloguskiemių nukeldinimas, paskuti- keletą kartų apsilankė muzieju- albumus. Tai 635 Lietuvai dova
niais dešimtmečiais (1965-1989) je, pateikė vertingos informaci- notų kūrinių aprašai su 70
vyresnės kartos kaimo gyvento- jos, parėmė piniginėmis lėšomis, iškiliausių dailininkės kūrinių
jus tiesiog palaužė.
Dėkojame parėmusiems mu- reprodukcijomis, atsiliepimų,
Lietuvos atgimimas, nepri- ziejų piniginėmis lėšomis t.p. parodų vertinimų... Albumas
klausomybės atkūrimas 1990. rašytojui Algirdui Gustaičiui iš parengtas, Romualdo Budrio,
03.11 padėjo žmonėms atgimti Los Angeles, dailininkei Birutei Julijos Mušinskienės, Antano
ne tik čia, Lietuvoje, bet tarsi Magdalenai Stankūnienei iš Či- Lukšėno ir Algimanto Kezio.
plačiai atvėrė gimtinės vartus kagos, gydytojams Daliai ir Leo- Rinko ir maketavo „Baltų lan
tiems dešimtims ir tūkstan nui Šulams (Sulaičiams) ii Por- kų" leidykla. Tai labai brangi
čiams 1944 — aisiais atsidūru tage Wisconsin valstijos, Danu dovana, kartu ir materialinė
sių toli nuo Lietuvos ir ilgus tei Elsbergas iš Melrose Park, parama.

IŠĖJUSIEJI SUGRĮŽTA
GIMTINĖN SAVO GERAIS
DARBAIS

dešimtmečius negalėjusiems at
siverti savo tėviškei. Dėl to, kad
nuo 1990-ųjų Vilkaviškio krašto
muziejus sulaukė „išėjusiųjų"
kraštiečių dėmesio ir paramos,
esame labai dėkingi kraštiečiui
rašytojui — istorikui — tyrinė
tojui Algirdui Gustaičiui iš Los
Angeles, kuris padovanojo mu
ziejui vertingus leidinius iš
Lietuvos istorijos tyrinėjimo,
senosios Lietuvos žemėlapius;
per „Draugo" laikraštį (1994.
08.31) paskelbė platų straipsnį
— dialogą apie Vilkaviškio
kraštotyros muziejaus veiklą. I
tą straipsnį atsiliepė laiškais ir
siuntomis visi, kam brangi
gimtinė, jos gyvenimas, ir tai
rodo, kad prieš pusę šimtmečio
gimtinę praradusieji sūduviai

IL ir kt.
Mes dėkingi savo kūrybos lei
dinius muziejui padovanojusiam
rašytojui Albinui Baranauskui
iš Waterbuno, Danutei Elsber
gas — už jos tėvo Juozo Paške
vičiaus, kilusio iš Vilkaviškio,
atsiųstus kūrybos leidinius,
išleistus jau mirus poetui —
„Jaučiu — matau — girdžiu", A.
Tumui (Tamošaičiui), kilusiam
nuo Slabadų. gyv. Kalifornijoje,
New Būry Park, muziejui dova
nojusiam taip reikalingą —
Bostone išleistą, Lietuvos en
ciklopediją - 35 tomus; Vladui
ir Veronikai Kulbokams iš Flo
ridos — už dovanotus savo kū
rybos leidinius „Gyvenimo vin
giai" ir „Laiko pagrėbstai", —
tai jaunystės gyvenimo Lietuvo

Praėjusiųjų metų lapkritį
muziejų pasiekė brangi siunta
iš Wisconsino valstijos — kraš
tiečio garsaus fotomenininko
Algimanto Kezio. Tai parodoms
parengtos vertingos meninės fotoreprodukcijos, foto albumai
parodoms ir ekspozicijoms, ka
talogai, kalendoriai — viso 128
vertingi eksponatai, kuriuos pil
nai parodysime, Vilkaviškio vi
suomenei jau naujame muzieju
je Paežerių dvaro rūmuose, į
kuriuos žadame įsikelti tik prieš
šių metų žiemą.
Paežerių dvaro rūmuose, kaip
Lietuvos dailės muziejaus filiale
(prie plento Vilkaviškis — Ky
bartai, ant Paežerių ežero kran
to), dar šiais metais įsikurs Sū
duvos krašto dailės galerija (II

3 mėn.
$36.00
$40.00
$30.00
$35.00

Vyriausia redaktorė Danutė Biadokienė
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, ssatadienisis
nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotu
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopija.

' • Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; JseĮadieiiisin nedirba,
* Radakcąja ui skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

Atlanta, GA, Lietuvių Bendruomenė sėkmingai suruošė priėmimą vasaros
olimpiados proga besilankančiam Respublikos prezidentui ir Lietuvos olim
pinei delegacijai š.m. liepos 20 d. Nuotraukoje iš kaires: dr. Vida
Rėklaitytė-Skandalakis, Atlantos LB iid. Algis K ličius ir LB pirm. Ramunė
Badauskienė
Nuotr m y į t §
Siec8kowl|ki

aukšto salėse) ir Vilkaviškio ekspozicijos sprendimais.
krašto muziejus (I-me aukšte) su
Kaip kraštiečių susitikimų
fondais mansardose.
Vilkaviškyje org. komisijos at
Kviečiame Vilkaviškio kraš stovė, noriu pakviesti visus,
t i e č i u s , e s a n č i u s toli nuo kieno širdyje dar neišblėsęs
gimtinės, ir visus iš Sūduvos gimtinės prisiminimas, atvykti
krašto kilusius meno žmones į kraštiečių susitikimą Vilkaviš
savo kūrybos darbais paremti kyje 1997 metų liepos 6-7 dieno
besikuriančią Sūduvos meno ga mis — Vilkaviškio miesto teisių
leriją Paežerių dvaro rūmuose, (pakartotinio) suteikimo ir mies
o dokumentais, vertingomis fo to herbo įteikimo 300 metų ju
tonuotraukomis, etnokultūros biliejaus šventę.
eksponatais praturtinti Vilka
Gabrielė Karalienė
viškio krašto muziejaus eks Vilkaviškio krašto muziejaus
pozicijas.
direktorė
Labai reikalinga besikurian
čiam muziejui parama, kas pa
UNAS SIDRYS, M.D.
dėtų Paežerių muziejui būti tur
Opntalmologas/Akių Chirurgas
11. meislsna-Ava.
tingesnių vertybiniais ekspona
RMga, IL SM1S
t a i s , p a t r a u k l e s n e įranga,
Mt. A. U. OLCVtCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AMU UOOS
MM D . N U T t l . (7M) 413-41*1
Valandos pagal sMsBeMJ
Pirma.. 3v. p.p. -7 v.v . srar. 12:30- 3v. p.p.
trsfrd uždaryte, ketvd 1 - 3 v. p.p.
penkta ir sesM 9 v.r. - 12 v. p.p
•IMS. I
(SIS) r H M M ertos (311) <

•112 $. K I M U A V « .
CtlIlSĮI, l t — 3 0
Ta*. 312-4M-77M

•mfliimat ttftttrtnn M D
t . FHAtAO TUMMALA, M.D.
žirdisi ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYTOOOOSAUGUUS IR ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DU. JOVITA tumus
Kao CNcagofct i
9S2S S 79th Av*.. Htofcory HMs. IL
Te).(7N)l

•.C.
M 4 7 W. 1*3 SL,
Pirma* apyt su
diplomu, katuviama sutvarkys
prieinamą kainą,
absoliučiai punktualiai
(kalbat angliškai) tat.

701 > M — 2 2
414* W. Ura] s*.
312-733-7709

IL
irvto
už

Spaciatyb* — Vidaus
7 7 1 1 1 . K a s * * , CMSMM, H.
Tas. 312-434»21»
Valandos pagal susitarimą
Ka*>. ML (111) 4T1-33M)
KARDIOLOGAS — SMOfZS UG08
7711 S. KsaMa Av*k,

M . L. o. m nuteis
DANTŲ GYDYTOJA
1 mylia į vakarus nuo Hadam Ava.
TaL(7M)l

M . LIONAS UISUTtS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
i m i K a M i
Vai.: antr 2-4 v. p.p. ir katv 2-5 v p.p.
Sattd. pagal suattarimą
M . 312-77S-33M

•Ss^ssW»T^SWe^ąp • V e s s ^ R i ^ V t HP*4V* t •*»•%••

SpaciaiyM — Vidausttgugydytojas
Kalbame lietuviška.
•117 S. Arens* Ava. (prfa Austtn)
Tai. (311) 1
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AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

PRIEŠ DVIDEŠIMT METŲ
Kryžių kalnas yra tapęs tarsi
lietuvių tautos tikėjimo neįvei
kiamumo, jo pergalės simbolis.
Tai tikros ir gilios tautos meilės
kryžiui ženklas. Nepaisant vie
no kito išsišokėlio ar nesusipra
tėlio, Lietuva visada buvo ir liks
Kryžių šalis. Kada beužklystum
į Kryžių kalną, visada čia rasi
būrelį maldininkų, atvežusių ar
atnešusių kryžių įvairiausiom
intencijom — savo, tautos, Baž
nyčios, visuomenės ... čia ir
prašymai, ir padėkos, maldavi
mai, atgailos, viltys. Kiekvienas
kryžius — širdies ar širdžių
šauksmas į dangų. Netgi neti
kintis čia sustingsta iš nuo
stabos ir nejučiom nusiima
kepurę. Kryžiaus galybė sukre
čia ir jo sielą.
Veltui ateizmo siautėjimo me
tais okupantui parsidavę perais
tengėliai daugiau kaip dešimtį
metų bandė sunaikinti ir ištrin
ti iš tautos atminties šią švent
vietę. Šiandien tų budelių, gali
ma sakyti, jau nebėra nė vieno,
visus juos, anot žmonių, „ištiko
Dievo pirštas" — kas pats savo
paties traktoriumi persivažiavo,
kas medžioklėje nuo atsitiktinės
kulkos krito, ką piktybinis aug
lys pačiame jėgų žydėjime pa
laužė, kas brangiausio turto —
vaikučių neteko, o Kalno grio
vimo aktą pasirašiusi rajono
sveikatos skyriaus vedėja (esą,
žmonės Kulpėje plaunasi akis ir
apanka) pati ne tik nuo kata
raktos apako, bet ir jos gyvybės
geriausiems Vilniaus gydyto
jams išgelbėti nepavyko — mirė
neatgavus sąmonės. Tegul Die
va* būna jiems atlaidus. Tikė
kime, jog tai buvo jo gailes
tingumo gestas, kad jie suprastų
klydę ir atsiprašytų ...

O Kalnas liko neįveiktas.
Priešingai. Išaugo sunkiai žmo
gaus vaizduotėn sutelpančiu
mastu. Po šv. Tėvo Jono Pau
liaus II apsilankymo 1993 m.
rugsėjo 7 d. šis šventas uni
kumas tapo žinomas visam pa
sauliui. Visas pasaulis galėjo
matyti, kaip tame nuostabiame
kryžių kryželių t a n k u m y n e
Bažnyčios vadovas suklupo ir
prie jam skirtojo, prie lietuvių
tautos padėkos Dievui už su
grąžintą sveikatą po žiauraus
pasikėsinimo į jo gyvybę 1981
metais.
Šv. Tėvo apsilankymo proga
ant kalno prie pagrindinio tako
pastatyta graži Kristaus sta
tula. Ant kryžiaus Jo rankose
užrašas lotynų kalba: „Šituo
ženklu nugalėsi". (Šią statulą
popiežius ir pašventino).
Sustoji čia, įsižiūri, ir neju
čiom prisimena anie seni laikai,
kada kalnas buvo paverstas pil
kut plikutėliui, kada jame be
stirksojo tik viena nušiurusi eg
laitė ir 1918 metais sodintas
ąžuoliukas, o kryžiaus nebuvo
nė vieno, ir kaip vis dėlto „šis
ženklas nugalėjo". Iš pradžių čia
atsirasdavo mažyčių, nežinia
kaip ir iš kur atgabentų, iš
vytelių ar šakelių surištų, net
traktorių išraustoje žemėje iš
braižytų ...
O štai 1973 m. du šaunūs Šiau
lių vyrai Mečislovas Jurevičius
ir Stanislovas Čilinskas suma
nė ne aimanuoti, ne dūsauti ir
ne kišenėje nugabenti į sunio
kotą šventvietę kryželį, o pa
daryti tokį, kad ir iš tolo, ir nuo
plento būtų matyti. Padarė jį di
delį, menišką, išdegino širdį su
dviem kalavijais, žyminčiais dvi
okupacijas, išraižė užrašą:

„Kristau Karaliau, teateinie
Tavo karalystė į mūsų šalį". Jie
buvo pasiryžę dviese jį nunešti
ir pastatyti.
Tuo laiku daugelyje Lietuvos
miestų ir miestelių jau buvo
įsikūrę Eucharistijos bičiulių
būreliai, kurie rinkdavosi bend
rai maldai, religiniam lavini
muisi, net Lietuvos istoriją mo
kydavosi. Neretai tokie susirin
kimai vykdavo ir Šiauliuose.
Vieno tokio suėjimo metu Kau
ne Stasys ir Mečislovas pasisakė
apie savo sumanymą. Visi
džiaugsmingai pritarė. Bet ko
dėl tik du? Kodėl ne visi? Ar ne
geriau būtų visų Bičiulių, visos
tautos vardu? Už šeimų tvirtu
mą, tautos dorą, blaivumą, už
Kryžių griovėjus, kad Dievas
būtų jiems gailestingas, už visas
krašto nuodėmes...
„Tas Kryžius buvo pas Mečis
lovą, — prisimena viena tos
sueigos ir kryžiaus nešimo
dalyvė Janina Žibėnienė, —
Spindulio 6-10. Jo bute kryžių
prieš kelias dienas pašventino
kun. Jonas Babonas (tuometinis
Šiaulių Šv. Petro ir Povilo
bažnyčios vikaras).
1973 m. gegužės 19 d. po va
karinių šv. Mišių suvažiavę iš
kelių Lietuvos kampelių Bičiu
liai susirinkom pas mieląją
Ievutę. Ten nuoširdžiai pasi
meldę, pavakarieniavę ruošė
mės jį nešti. Dar būdami pas
Mečislovą, sužinojome, kad
saugumiečiai jau žino, kad bus
nešamas Kryžius (išdavė vieno
Kryžiaus nešėjų tėvas). Kaž-

kuris vyresniųjų Bičiulių paklausė: „Kas bijote, pasilikite",
Bet nepasiliko nė vienas".
Paslaptingoji procesija pajųdėjo 12 vai. nakties. Juozas
Šileikis jau buvo apžvelgęs padėtį ir patarė eiti tik siaurosiomis gatvelėmis, nesukti į
plentą, o perkirsti jį ir eiti
laukais, nes plentu zuja sau
gumiečių mašinos.
„Ėjome aplinkiniais takeliais,
— toliau pasakoja Janina Žibė
nienė, — pievom,visi paskendę
tylioje maldoje. Su didžiausiu
troškimu stengėmės kuo daugiau panėšėti tą brangų šv.
Kryžių. Dėl nemažo Kryžiaus
svorio dažnai keisdavomės. Jis
svėrė apie 45-50 kg. Gavę nešti,
jautėmės labai laimingi. O nak
tis buvo paslaptingai nuostabi,
mėnulis švietė — kelią per
laukus mums rodė ...
Kiti Lietuvos Bičiuliai tą
naktį budėjo, meldėsi. Visa
Lietuva lydėjo nešė tą Kryžių,
Kai nuėjom į Kryžių kalną
(dangui padedant, globojant,
laimingai), k u k a v o gegutė,
suokė lakštingalos. Atrodė, kad
angelai giedotų...
Apvainikavę gražiais vainikais, gėlėmis, giedodami, melsdamiesi pastatėme tą mums
visiems labai brangų Kryžių,
šalia jo uždegėme žvakę.
Kryžių į patį kalną ant savo
pečių užnešė iš pažiūros gležJaukus vasaros kelelis jaunimo pamiltoje (ne vien jaunimo!) Dainavos nutė, neaukšto ūgio vadovė
stovyklavietėje
Nuotr. Viktoro Kueo
Gemutė. Visi stebėjomės jos
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— Jau norėjau pyktelėti, bet jūsų sakinyje užsibaigė
komplimentu ir tenka maloniai nusišypsoti.
— Mėgstu šypsnį. Net ir liūdesyje besišypsantis
veidas ramina, teikia jėgų. Per trumpą laiką mačiau jus
įvairiaspalvę — linksmą ir liūdna, visais atvejais įdomią.
Bet vakar buvo galimybė pamatyti jūsų pasaulį iš
arčiau, tarytum pasižvalgyti giliau.
— O man atrodo, jog aš jus pažįstu jau seniai, seniai.
Tik vis neturėjome progos susitikti.
— Tą patį ir aš pagalvojau ir net pirmame pokalbyje
rūpėjo jus vadinti Danute, o ne panele Ilgūnaite, — ir
uždėjo savo ranką ant josios, ištiestos ant stalo.
— Tuo pačiu ir man atsiveria galimybė jus vadinti
Antanu, — ir maloniai besišypsodama, pratęsė — o gal
Antanuku ar net Antanėliu.
— Kiekviena forma pagal nuotaiką priimtina. Tik
ne Keraitis. Kažkodėl nemėgstu savo pavardės. Ji man
primena kažkokį griozdą ar kelmą.
— O man ji patinka. Aiškiai lietuviška.
— Žiūrėkite, visas būrys svečių įvirto, — ištarė
Keraitis, norėdamas pokalbį kryptelėti kita vaga, šovus
minčiai, kad jau nueita lyg į banalų flirtą.
Po vakarienės Keraitis nusprendė pasinaudoti
vežiko paslauga.

Danutė

Ir vėl iš

Šv. Tėvo kryžius, pastatytas Kryžių kalne prie Šiaulių, yra turistų labai
mėgstama ir lankoma vieta.
nepaprasta tvirtybe.
Ir taip nesinorėjo tos šventos
vietos palikti..."
Deja, ilgiau pabūti ant atgi
musio kalno buvo pavojinga,
nes jau pradėjo aušti ir sau
gumiečiai galėjo pasirodyti
kiekvienu momentu. Naktį pa
sivažinėję ten ir atgal, jie
matyti, nusprendė, kad arba
juos išdavikas apgavo, arba
kryžiaus nešėjai pabūgo. O
šventojo žygio žygeiviai, vis atsigręždami pasižiūrėti ir džiaugdamiesi, kad kalnas, buvęs nykus ir tuščia*, vėl gyvas, skubėjo atgal.
„Pasakiškai gražiai atrodė
ant nualinto kalno priešaušryje
stovintis Kryžius ir šalia jo lyg
d a n g a u s žiburėlis d e g a n t i
žvakė.
*
Grįžom namo truputį kūnu
pavargę, bet dvasia labai sustiprinti ir laimingi, laimingi ir
laimingi, laimingi", — prisimena toji pati pasakotoja.
Išaušus saugumiečiai (kitaip
ir negalėjo būti) atskubėjo į savo
saugomą „punktą". Ak, nesun
ku įsivaizduoti, kaip jie nuste
bo, keikėsi ir tūžo. Kryžių,
žinoma, nuvertė. 12 vai. suėmė
Virginijų ir Zenoną. Kadangi
jaunuoliai, nors visiškai tar
pusavyje nesusitarę, kalbėjo
vienodai ir žygeivių neišdavė,
juos paleido. Vakare iš namų
išsivežė Mečislovą Jurevičių (jis
vėliau dėl kovos už tikėjimą
gavo 3 metus kalėti). Jį pralaikė
iki kitos dienos vakaro. Tačiau
irgi nieko neišgavo — Jurevičius
visą „kaltę" prisiėmė tik sau.
Tardė jį dėl šio „nusikaltimo" ir
daugiau kartų, bet aštuoniolikos drąsuoliu, daugiausia jaunų, pavardė? taip ir liko tardytojų neišgautos. O šitie drąsuoHai buvo Gema Stanelytė (vėĮjąu irgi patekusi kalėjiman),

— Ar Danutė nieko prieš, jeigu stabtelsiu pas savo
bičiulius, paimsiu lagaminėlį, o tada atsisveikinsiu prie
jūsų namų?
— Aš norėčiau jus palydėti iki pat traukinio durų.
Taip kaip jūs mane. Neužmiršau Jonavos.
— Neužmiršau ir aš: buvo labai liūdna, jus išleidus,
o šiandien atsisveikinus, liūdesį pakeis svajingas ilgesys.
— Štai kodėl noriu su jumis ilgėliau pabūti ir a"
sisveikinti tik prie vagono durų. O paskui — vėl laukti
Prašau atleisti už mano gal naivią šneką.
— Kitą savaitgalį vėl atvyksiu.
Žodis po žodžio apie šį bei tą į stotį atvyko ankstokai,
todėl galėjo maloniai pabendrauti stoties bufete prie ka
vos puodelio. Palydėjusi iki traukinio, atsisveikindama
nedrąsiai pabučiavo į veidą, ištardama „Laimingos
kelionės". O jis, maloniai nustebintas, net nesusigaudė,
kaip šitokiu atveju pasielgti. Traukiniui pajudėjus, jis
tolo, palikdamas ją su iškelta, plazdenančia nosinaite.
Maloni nuotaika su šviesiu Danutės įvaizdžiu lydėjo
Keraitį į Jonavą. „Tinkamu laiku nuvažiavau pas ją"
— mąstė jis. Buvo tikras, jog Danutės rodomas jam
dėmesys nemelagi ngas, be jokios klastos. „Nors tas
pabučiavimas į veidą atrodė keistokas, tačiau toks
draugiškas su vidinės šilumos nuoširdžiu švystelėjimu"
— pagalvojo. Sąmoningai jis išvengė pokalbiuose užsi
minti apie jos susi žadėjimo tragediją, tačiau širdyje pasi
grožėdamas džiaugėsi jos moterišku taurumu.
Vos spėjus nusirengti nakties poilsiui, su telefono

Mečislovas Jurevičius, Stanislo
vas Čilinskas, Ieva Lideikaitė,
Genė Bružaitė, Juozas Šileikis,
Virginija Š i l e i k y t ė , G a i l u t ė
Alijošiūtė, Kristina Milaknytė,
Ričardas Repšys (dabar kuni
gas), Donatas Samėnas, Ignas
Budrys, Zenonas Minštautas.
Virginijus Ivanovas, Bronislo
vas Žalpys (jau miręs), J a n i n a
Žibėnienė, V y t a u t a s Žibėnas ir
dar du, kurių pavardės nežino
mos — vienas iš Kuršėnų, o ki
tas kažkoks miškininkas nuo
Pasvalio.
Garbė t i e m s š a u n i e m s tikėji
mo persekiojimo laikų didvy
riams, nepabūgusiems statyti
savo laisvę pavojun už Kristų už
ateistų mirčiai pasmerkto Kal
no gynybą. Nesvarbu, kad jų pa
statytasis kryžius stovėjo tik 3
valandas, bet tai buvo tarsi
stebuklingas daigas naujam at
gimimui. Apie jų žygį sužinojo
visa Lietuva, rašė LKB Kroni
ka, plačiai prabilo užsienio, ypač
Vatikano, radijas. Žmonių šir
dys sujudo. Daugelyje vėl atgi
mė beužslopstanti drąsa, nu
slinko neviltis. Kryžių kalnas
pasidarė dėmesio objektu, švie
sos su tamsa kovos lauku. Po po
ros metų „šis ženklas nugalėjo!"
Ateistai kalno neįveikė, jiems
teko visiškai kapituliuoti.
O tada, aną 1973 metų gegu
žės mėnesieną, 19 jaunų žmonių
procesija, t y l i o j e
maldoje
susikaupusi ir laukais gabenusi
brangųjį N e š u l į , a r galėjo
išdrįsti bent pagalvoti, kokį
stebuklą jie neša, ar galėjo bent
dalelė minties užklysti į jų gal
vas, kad į tą jų g i n a m a Kalną
po 20 metų įkops pats Kristaus
vietininkas žemėje?!
Pagal Mečislovo Jurevičiaus
ir J a n i n o s Žibėnienės
pasakojimą parengė
Vanda Rakauskaitė

Bindukivm

pradžios?

Gerai neatliktas darbas —
kaip vaiduoklis: vis grįžta, vis
kartojasi ir neduoda ramybes.
Palyginimas tinka ir santy
kiams tarp Irako bei Jungtinių
T a u t ų organizacijos, a r b a ,
tiksliau tariant, tarp Bagdado ir
Vašingtono. Po Persų įlankos
karo, kai J T daliniai, kurių
didžiąją dalį vis dėlto sudarė
JAV ginkluotos pajėgos, buvo
kritikuojami, kad paliko nenu
baustą pagrindini Kuveito inva
zijos kaltininką, Irako vyriausy
bės vadą Saddam Hussein. Ne
paisant JT taikytų sankcijų bei
suvaržymų, kurie daugiausia
vargino eilinius gyventojus ir
taip nemažai nukentėjusius ka
ro m e t u , Hussein įvairiais
būdais tyčiojosi iš sąjungininku.
neįsileisdamas JT inspektorių j
savo ginklų dirbtuves bei san
dėlius, nuolat grasindamas Va
k a r a m s , ypač persekiodamas
kurdus, gyvenančius Irako šiau
rėje. Ne kartą irakiečių kariuo
menės daliniai peržengė paliau
bų metu su J T nustatytos „sau
giosios zonos" sieną, už kurios
apie 3 milijonai kurdų tikėjosi
gyventi normalesni gyvenimą.
Kai J T , ypač Amerikos vyriau
s y b ė , pareikšdavo g r i e ž t ą
protestą dėl tų pažeidimų. Ira
kas nenoromis žengdavo žings
nį atgal — iki kito karto.

tas, o prezidentas užtikrino,
kadju bus ir daugiau, jeiįiu Sad
dam Hussein nepasitrauks iš
kurdams paliktos ..saugiosios
zonos" Kadangi sprogmenys
krito pietinėje -• vadinamoje
strateginėje — I>ako dalyje.
Hussein. saugiai sėdėdamas
Bagdade, vėl iškoneveikė JT.
prezidentą Clinton ir apskritai
visus Irako priešus. Kol kas
irakiečiu daliniai iš kurdu teri
torijos nepajudėjo.

Prisimenant, kaip nenoriai
JAV prezidentas sutiko siųsti
karius i Bosnija, su kokiu uo
lumu jis rėme ir teberemia Jel
ciną, nepaisant akivaizdžios
agresijos ir žudynių Čečėnijoje,
spėliojama, kad šios savaites
pradžios greita reakcija į Sad
dam Hussein akcija prieš kur
dus gali būti dar viena rinki
minės kampanijos korta, iš
traukta iš demokratu partijos
rankoves Baltųjų rūmų atsto
vai tokias užuominas skubiai
paneigia, bet vis dėlto įvykiai
Irake suteikė progą parodyti ne
tik Amerikai, bet visam pasau
liui, kad Bill Clinton yra ..tvir
tas ir principingas" savo valsty
bes vadas, skriaudžiamųjų visa
me pasaulyje gynėjas. Juo la
biau, kad sprendimui ..pamoky
ti" Iraką pritaria ne tik demo
kratai, bet ir respublikonai, su
P r a ė j u s į savaitgalį Irako Bob Dole priešakyje.
kariniai daliniai užėmė kurdų
Šiuolaikine Amerikos rolė
Irbil miestą ir buvo pasiryžę, mūsų planetoje j ra nepavydėti
bent taip Amerikos vyriausybei na. I Amerika krypsta visos
iš atitinkamų šaltinių pranešta, akys, tiesiasi visos rankos, kai
slinkti gilyn į kurdų teritoriją. reikia pagalbos, paramos ar ap
JAV prezidentas ryžosi stabte gynimo. Tačiau ta pati Ameri
lėti savo rinkiminės kampanijos ka yra nuolat kaltinama būtais
kelionėje, perspėdamas Hussei- ir nebūtais t a r p t a u t i n i a i s
ną: liaukis ir traukis! Supran nusikaltimais, kišimusi j užsie
tama, tokie perspėjimai nebuvo nio valstybių vidaus.reikalus
efektingi praeityje, nerado at Net sąjungininkai. JTO nariai.
garsio ir šį kartą. Skirtumas ne visuomet palankiai žiūri i
galbūt buvo tik tas, kad antra JAV pastangas atlikti savo
sis kandidatas į prezidentus, vaidmenį šioje organizacijoje.
respublikonas Bob Dole pasi Tai parodo ir Irako apšaudymo
naudojo proga pakritikuoti Bill atvejis: kai kurios didžiosios
Clinton „minkštumą" — esą JTO narės (Japonija. Didžioji
jam jau seniai reikėjo sutvarky Britanija. Vokietija...I pritarė
ti Iraką, bet ko galima tikėtis iš Clintono planui dar karta pri
netarnavusio kariuomenėje pre minti Saddam Husseinui. kad
zidento, kuris, nors oficialiai yra liautųsi žaisti pavojingą žaidi
visų JAV ginkluotų pajėgų va mą, tačiau Rusija. Kinija. Pran
das, neturi jokios karinės pa cūzija ir dar kelios kitos pa
tirties. Žinoma, Dole to žodžiais reiškė protestą ar net kritika.
nepasakė, bet jis tuo metu kal Žinoma, Prancūzija nuo senų
bėjo Amerikos karų vetera laiku pratusi ..žygiuoti pagal
nams, dėvėdamas veterano ke savo muzikos taktą". Tai gali
purę. tad ir vaikui buvo aiški patvirtinti ir lietuviai. p<* 1918
tikroji kritikos reikšmė..
metų nepriklausomybes paskel
Argi toks iššūkis galėjo likti bimo tureje reikalu su prancū
nepastebėtas Baltuosiuose rū zais del savo teritorijos. O iš Ru
muose, vos pora mėnesiu likus sijos kitokios reakcijos ir tikėtis
iki prezidento rinkimų? Bill nebuvo galima, nes Jelcinui ne
Clinton netrukus padarė „kie mažiau šiuo metu reikia paro
tą" sprendimą ir anksti ant dyti „tvirtą ranką", kaip ir JAV
radienį ant Irako jau krito pir prezidentui Tuo tarpu eilinis
mosios raketos iš Amerikos ka amerikietis tikisi, kad karinis
ro laivų bei lėktuvų. Nepraėjus konfliktas Irake nebūtu Persu
parai, puolimas buvo pakarto įlankos karo pakartojimas

skambučiu pasigirdo Danutės balsas: „Rūpi žinoti, kaip
pavyko kelionė". Maloniai n u s t e b i n t a s norėjo džiaugs
mingai sušukti „ačiū už rūpestį", tačiau susivaldęs
ramiai pasakojo, kad, gausių bei mielų įspūdžių lydimas,
jis net nepajutęs, kaip atsiradęs Jonavoje. J a i paklau
sus, kada ji vėl galės jį p a m a t y t i , jis ilgai negalvojęs
pasiūlė:
— Ar bus gerai, jei atvyksiu sekmadienį rytiniu
autobusu, kuris Kauną pasiekia dešimtą valandą?
— Puiku. Aš kaip tik ir norėjau pasiūlyti sekma
dienį. Ačiū ir labanaktis. Antanėli!
— Labanakt, Danute!
Savaitės pamokų rutiną Keraitis pradėjo pakilia
nuotaika. Valandos slinko be nuobodulio, net ir grama
tiką aiškinant, tik štai — mokytojų kambaryje geogra
fijos senmergė mokytoja, pastebėjusi Keraičio nepapras
tą guvumą, gnybtelėjo:
— Ponas Keraitis po savaitgalio kelionės gerokai
pasikeitęs, — pasakė ir šyptelėjusi dar pridėjo: — ar tik
neįsimylėjo...
— Nieko ypatingo nebūtų, jeigu čia atšoktumėm jo
vestuves, — pastebėjo direktorius.
— Man netrukus bus trisdešimt. Tat mano giminės
tradicinis vedybų amžius. Ir pagalvojo: „Gal ir gerai išsi
tariau — visą laiką buvau lyg ir pusrimtis, o dabar staiga
pralinksmėjau".
Sekmadienio šaltokas rytas, pasipuošęs naktį iškri
tusiu sniegu, su tekančia į giedrą dangų saule, žadėjo

malonią tik ką prasidėjusios žiemos diena. Sis trumpo
pro langą žvilgtelėjimo įspūdis kilstelėjo Keraičio nuo
taiką ruoštis kelionei. Besiruošiant šovė mintis pas
kambinti Danutei ir paprašyti, kad nebandytu eiti j stoti
jo pasitikti, nes traukiniui vėluojant, galėtu peršalti
Autobusui į stotį įriedėjus punktualiai. Keraitis
nustebo, išvydęs besišypsančią Danute
— Antanėli, nepyk — neiškenčiau, o kartu neuž
miršk. kad į tavo prašantį įspėjimą aš nieko ir neat
sakiau. Nutylėjau. — Tai ištarusi, pasistiepė, pakeldama
savo gelsvom garbanom papuoštą galvą, ir v,»šu pasi
bučiavimu lyg ir patvirtino bičiulystes ryši
— 0 kas dabar? — pirmoji prašneko Danute
Laiko nedaug. Ar norėtumei lagaminėlį palikti pas
mane 9
— Gerai. Bet kaip praleisime laika po pamaldų ik;
septintos valandos, iki mano išvykimo?
— Mano siūlymas: po Mišių esame tetos paprašyti
ateiti užkandžiams O antrą valandą siūlyčiau pasižiū
rėti tik ką atėjusio amerikietiško filmo
— Sutinku
su sąlyga, jeigu kas nors netikėto bei reikšmingo ik i to
laiko nepasirodys.
Tik įžengus pro duris, Danutės teta. besveikindama
Keraitį, nusilenkdama paprašė neužmiršti užkandžiu
— Tetulyte, aš jau pakviečiau
— 0 aš dar kartą dėkoju, pratindamasis klausyti
moterų, — pasakė šypsodamasis
'Bus daugiau*

*
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CLASSIFIED GUIDE

Mokytojui Domui Veličkai (1906-1972) —
Jo 90-jai gimimo šventei atžymėti, rugsėjo 5 dieną

MI8CELLANEOU8

•LIKTUOS
ĮVIDtMAI — PATAISYMAI
Turtu Chicagoe miesto leidimą. Dir
bu užmieety. Dirbu greitai, garuv
tuotai k sąžiningai.
S12-77S-3S13

AUTOMOMUO, MAMŲ, tVBKATOS,
Agentas Frank Zapofis ir Otl. Mgr.
Auka* S. Kane kalba lietuviškai.

Tetrraaj
(111) M i

, J K S CONSTmJCTION
„Shingle" stogai ir visų rūsių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R.

MOVIMO
Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.

REAL ESTATE

P

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS
(312)586-5959
(708)425-7161

RIMAS L STANKUS
' Perkant ar parduodant
• 6 — — ir aągnJnges pfnevlrnet
• MLS kornpaaertujr I M I peseta
»Nuosavybių ĮkaĮaeateai veltui
• Perkame ir parduodama namus
> Apartmentus ir žeme

KMIfdK RSAlTOIf
7 W 2 i M a s * 14
« J « 1 AjcfcssAve.

DANUTĖ mm
284-T900
ar pirkti nemuš,

Jei norias

GEDIMINAS

312-925-4331
TAISOMI
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS. ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO
SISTEMAS. VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.
H. Dacfcys
TsL 312-S6S-SS24

Domas Velička, apie 1960 m. Čikagoje — Pedagoginio Lituanistikos Instituto seminaro meta.
Pagrindinės žinios apie Veličką, Domą, randamos „Lietuvių Enciklopedijoje" — So. Boston
— 33-jame tome ir papildymuose. Žiūrėtini ir kiti enciklopedijoje straipsniai — susiję, su jo
veikla Jungtinėse Amerikos Valstybėse. (Nuotrauka J. Račkausko.)

Ir man negaila, kad buities kelionėj,/... I...
su tavim kenčiau bent trumpą mirksnį, / Titane Prometėjau.
(Putinas, 1958.)

Parduodu auto.
Dodge 600'84,
68,000 mylių. Gerame stovyje.

ToL 708-636-5190

;

s
:

FORSALE

FORRENT

CLS. Savings Bonds
NfakeGratGiftš.

Išnuomojamas
3 katnb. butukas.
Kreiptis: 312-471-0811
^*vąa^ea^ #a» ss^es^a%^ejes^^ssissseB89 wapitsif^^^

mis su gyv. namu, tvartais ir daržu
Tst 20 mJn. nuo Čikagos.
Idealu seimai.
Kreiptis: 312-582-6500

>
Dėkoju aš savo tėvui. Už jo pavyzdingą ištvermingumą. Profesinį sumanumą. Sugebėjimą, pradėti
naujai ir įvykdyti — sukurti; pakartotinai ir išbaigtai sukurti. Už jautrumą kalbos gyvastingumui. Santūrumą. Visuomenės ateitimi rūpestį.
Žiniomis apmąstytomis dosnumą. Tai yra, jam dėkoju už tą, ką aš stebėjau, per jo R E Z I S T E N C I J Ą . Per jo dvidešimties aštuonerių metų
l i t u a n i s t i n i u Š v i e t i m u p a s i p r i e š i n i m ą Vakaruose. Patirtam ir įžvelgiamam savo tautos likimui: Lietuvių Tauto*
naikinimui, i I n y k i m u i , valstybių ir kultūrų, tautos kartų raidoje.
Pateikiu, savo tėvo rezistencinio, pasaulyje nusiteikimo atspindžius, 11 dvejų — jo paties — lietuvių
literatūros vadovėlių pratarmių. Cituoju, pratarmes užbaigiančias dedikacijas:
„šį savo darbą skiriu mieliesiems Lietuvos vaikams,
pikto likimo išblaškytiems i$ savo protėvių žemės."
„Ši savo darbą skiriu Lietuvos Miško Brolių atminimui."
(Velička, 1961; Čikaga. Kirčio paženklinimai — žodyje „pikto," žodyje „Brolių" — yra mano. Tais paženklinimais aš čia sau primenu ir savo tėvo
šeimos brolių piktas mirtis — taip pat jo tėvo — Sibiro tremtyje. Rezistencijos kovų metais, per sovietų antrąją priespaudą Lietuvoje.)
Jam, savo tėvui; už tautinio, šviesaus išsilaikymo kūrimą, laisvoje tremtyje. Už valingą auką, Pasitrau
kusiai Lietuvai, savo asmens kilnių sugebėjimų. Auką, ne be nuoskriaudų jo gyvenimui, jo iškentėtų. Jam; užjo l a i m ė j i m a s . Per sąmonės
šviesą; buitį permatančią, iš pirmo žinančią — iš esmės pro-metėjinę. Per kūrybinio ryžto liepsną — išradingą; savo užuomazga, pergalę ribų
žadančią; savo užuomazga, buities nesantarvėj — iš esmės re-zistencinę. Jam; už l a i m ė j i m u s L A IS V Ė J E , tarp laisvojo pasaulio
margų galimybių. Per Lietuvai meilės stiprybę; V I E N Y B Ė J E : su savo Protėviais šviesos Nešėjais; su Sąžines Broliais Pavergtoj Tėvynėj,
„pikto likimo," ,,painio[s]" tikrovės kančiose (Velička, 1961; Putinas, 1958).
Pateikiu, savo tėvui padėką kaupdama; iš Vinco Mykolaičio-Putino okupacines kūrybos, nuotrupas
dvejų „Prometėjas" poemos dalių. Dalių sėkmę aš čia apkeičiu. I š r y š k i n t i : antikiniame, klasikiniame. Vakarams universaliam*, Kultūros
Pridininko, žmonijai Ugnies ir Sąmonės Atnešėjo — Prieš Olimpo Valią — Pirmžinančio Prometėjo simbolyje; Purino savo rezistencinės ląTinės
užmazginimą. Tai yra, tos sąžinės ir pridengimą, suvaržymą — ir patvirtintą išlaisvinimą. Cituoju, su savo pabrėžimais:
„Irai,... sielvartingas dainius, /... /... į tave... Šaukiausi, /Titane Prometėjau. II...
I Ir štai painioj gyvenimo kelionėj I Man jėgos neišsenka."
„Tad, savo pančių žymę palytėjęs/... /Prabilo Prometėjas: II— O žeme! /.... /Tave... aS.../... apšviečiau
kaitria dievų ugnim,/.... /... / Ir vėl pradėsiu žygi naują./.../Ir vėl pasmerks mane kentėti
/ Naujas kančias. /Galvei plėšrusis naujo dievo aras / Draskys krutinę man I Ir kepenis kapos.
I Tačiau nesunaikins / Nei mano žemės ilgesio, / Nei meilės I Niekas niekados! —"
(Putinas, 1958; Sovietų Okupuota Lietuva. Kirčio paženklinimas — žodyje „nesunaikins" — yra mano. Pagal mano tėvo iškalbos savybę.)
Jam, savo tėvui. Vakarų žemėje jo gimimo, jo egzilės, ir jo mirties. Per šventę gimimo jo devyniasde
šimtąją. Aš, su padėka, tariu: TĖVE, REZISTENCINĖ IŠMINTIS, TAUTOS ŠVIESAUS KĖLiMO, PER TAVO FAVYZDt, MUS TELYDI.

Veličkaitė, Asta Kornelija
(Skyrybos ir kirčiavimo Ženklai — autores.]

DRAUGE GAUNAMI
RELIGINIAI LEIDINIAI
ŠV. RAŠTAS. NAUJASIS TESTAMENTAS. Kun.
Cesl. Kavaliauskas 648 psl
ŠV. RAŠTAS. SENASIS TESTAMENTAS. Penkiaknygė. Kun. Antanas Rubsys. 449 psl.
ŠV. RAŠTAS. SENASIS TESTAMENTAS. Is
torinės knygos. Kun. Antanas Rubsys. 811
psl
VIEŠPATIE IŠKLAUSYK MANĘS. Maldaknygė.
Kun. K. A Matulaitis. MIC. 640 net
JAUNUOLIŲ MALDOS. Maldaknygė. Kun. P. K.
KirveiarUa. 159 psl
APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS. Maldaknygė. Kun.
dr. P. Aleksa. 254 psl
MIŠIOLĖLIS. ROMOS MIŠIOLAS, visiems tikin
tiesiems. Amerikos liet. kat. kun. vien.
leidinys. 1197 pal
LAIDOJIMO APEIGOS.'Įvairios mišios už miru
sius. 55 psl
TIKIU, I. H, III. IV, V dalia. Katalikų tikybos
vadovėliai. Versti i i italų kalbos. Visi po
MANO PIRMOJI KOMUNUA. Vad. vaikams ir
tėvams. Par. I. Bublienė ir kun. K. žemaitis.
89 psl
KĄ MES TIKIME. Tikybos vadovėlis. Kun. K. P.
Cetieėkjs. 195 pet
DIEVAS ŠIANDIEN. Žmogus su Dievu ir be Dievo
likimas. Kun. dr. J . Gutauskas. 283 pal. .
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J . Velutls.
230 pal
MARUOS GARSINIMAS LIETUVOJE. J. Vaiš
nora, MIC. 445 pal
ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE I dalis. Kelionių įspu-

džiai. Ant. Rubsys. 430 pei
ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE II dalis. Kelionių įspū
džiai Antanas Rubsys. 477 psl
KRIKŠČIONYBE LIETUVOJE. Kun. dr. J.
Gutauskas. 104 psl

$10.00
$12.00

$12.00
$5.00
$1.00
$1.00

$27.00
$0.50
$5.00

$5.00
$5.00
$6.00
$7.00
$1.00

$g 00
$10 00
84 00

Paeėaee. Užsakant knygas pastų, pinigų nssiusM.
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pstymėts pssto
niektos. IMnois gyv. pridėdama State Sales tsx 8.75% nuo
knygos kainos.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 5 d.

GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS
GIMNAZIJA
muosius egzaminus irgi papil
dys studentų gretas. Kas nors iš
jų galbūt vėl bus premijuojami
iš Juozo Lukšos-Daumanto fon
do.
Mūsų mokykla ir toliau
nuosekliai eina savo pasirinktu
keliu. Kasmet organizuojamos
įvairiatemės istorinės ir religi
nės konferencijos, susitikimai
su žymiais politikos, mokslo,
kultūros ir Bažnyčios veikėjais
bei vadovais. Tradicinėmis tapo
mokiniu rekolekcijos Garliavos
bažnyčioje, ekskursijos partiza
nu kovu vietomis, karinės-sportinės stovyklos. Š.m. birželio
13-14 d. (Gedulo ir Vilties die
nos intencija) vėl organizavome
mokiniu turistinį-kraštotyrinį
žygį ir karinę sportinę stovyklą.
Šį kartą stovykla buvo netoli
Rumšiškių, prie Kalvių ežero.
Mokiniai aplankė Rumšiškių
Lietuviai jūrų skautai moka plaukti net apversta valtimi, kaip šia v a s a r a pademonstravo R a k o
buities muziejų, stovykloje da
stovykloje, o ta ivykį „įamžino" fotografas J o n a s T a m u l a i t i s .
lyvavo karinėse-sportinėse var
žybose, mokėsi šaudyti, dainavo
Dienraštyje „Pocono Record"
lietuviškas-patriotines dainas ir
(1992 m. rugsėjo 27 d.) buvo
kt. Šią stovyklą jau kelintą kar
rašoma, jog Pensylvanijos vals
tą padeda organizuoti Kauno
tijoje, Pocono kalnų rajone,
Krašto apsaugos savanoriai.
Šiuo laiku, rugsėjo mėnesio mylių, į ten nuvykti negalėjęs, esanti viena vorų rūšis, kuri
Noriu pasidžiaugti ir pasigirti,
rytais, naktims tapus vėsioms, nutariau pats su vorais budėdami tinklo centre, savo
kad mokykloje yra mokinių
aukos laukia dienos metu. Tos
išėjus į laukus galima išvysti ir susipažinti.
Krašto apsaugos savanorių
Šiek tiek „pasportavęs" po rūšies voras ant nugaros turi
pasigėrėti žaviu reginiu.
būrys, kuris labai gražiai ir
Tuomet, ypač ant pievų, būna įvairios spaudos puslapius, juodus ir geltonus ženklus. Jo
aktyviai veikia.
ištiesta daugybė šilko tinklu, sužinojau, kad iš viso pasauly vardas — Argiope ir vadinamas
Be šios sukarintos organizaci kuriuose ankstyvo rytmečio je yra žinomos 36,000 vorų auksinis tinklų mezgėjas. Tas
jos, mokykloje aktyviai reiškiasi saulutės spinduliu nušviesti, rūšys. Apie pusė to skaičiaus, voras esąs pats didžiausias iš
jaunieji ateitininkai, kudirkai žėri tūkstančiai rasos lašelių. medžioklės t|kslu ir, kad galėtų visų tinklus mezgančių vorų
Garliavos J. Lukšos vidurinė čiai. Tai tikras mūsų mokyklos Tai vorų „kūryba", kuri labai prasimaitinti, audžia tinklus, o Šiaurės Amerikoje. Jo ilgis — 1
daug dėmesio susilaukia iš foto mes juos vadiname voratink colis, o su ištiestomis kojomis,
mokykla-gimnazija šiais mokslo akademinio jaunimo žiedas.
grafų.
Jų padarytos nuo liais. Apie 6įDO0 vorų rūšių au apie 3 coliai.
Šiais mokslo metais mokyklo
metais pradės penktuosius savo
gyvavimo metus. Praeitais je vėl lankėsi daug iškilių mūsų traukos puošia įvairių leidinių džia skirtingos konstrukcijos,
Argiope voras į tinklą pate
kabančius, apskritus iš daugelio kusį žiogą, bitę ar kurį kitą
mokslo metais mes jau išleido tautiečiu iš užsienio. Antrą ir spaudos puslapius.
me pirmąją savo abiturientų lai kartą mokyklą aplankė J. Pa
Mano dėmesį vorams suža lankų tinklus. Jie iš centro būna vabzdį, pagriebęs savo užpaka
dą. Šiais metais mokyklą baigė jaujis iš Švedijos, svečiavosi V. dino maža žinutė, tilpusi „Drau sujungti, j visas šalis, ištiestais linėmis kojomis ir sukdamas,
41 mokinys. Birželio 22 dieną Vaitiekūnienė (dr. N. Bražėnai ge", rugpjūčio 8 d. Nr. 153,„stipinais'*'" Kitos vorų rūšys skubiai įvynioja į savo lipnias
įvyko brandos atestatų įteikimo t ė s sesuo) iš Australijos, dr. A kviečianti atsilankyti į Field tinklų nehiezga, o savo aukas gijas. Po to, savo grobį atsinešęs
ir išleistuvių šventė. Džiaugė Žygas i š JAV, J. Aukštaitis iš muziejų Čikagoje ir susipažinti medžioja kitais, jiems įmano į tinklo vidurį, puotauja. Bet
mės, kad antrosios laidos abitu Kanados ir kt.
esanti viena plaštakių rūšis,
su vorais. Kadangi mane nuo mais, būdais.
rientai labai sėkmingai laikė
Didokas skaičius tinklus mez kurią vorui nevisuomet pa
Negaliu nepasižiaugti ir mūsų Čikagos skiria keli šimtai
egzaminus, parodė puikias ži bičiuliu-tautiečių parama mo
gančių vorų yra nemaži ir spal vyksta pasigauti. Ta plaštakė
nias ir įgūdžius. Beveik dešimt kyklai. Mes sulaukėme ne tik bužių vaikams ir jaunuoliams, vingi. Juos retai pavyksta pama esanti padengta, nelyginant
gerai besimokančių mokinių jau h u m a n i t a r i n ė s paramos iš kurie buvo išdalinti nepasitu tyti, nes dienos metu slepiasi smulkiais milteliais, dulke
užsitikrino teisę (be stojamųjų BALFo, bet ir iš pavienių, užsie rintiems mokiniams, našlai medžių lapuose, juos sulenkę ir lėmis, todėl ir patekusi į tinklą,
egzaminų) studijuoti aukštosio nyje gyvenančių, tautiečių. Per čiams, vaikams iš daugiavaikių sutvirtinę^ savuoju lipniu ji tvirtai jame neprilimpa. Šiek
se mokyklose. Daugelis kitų, ti BALFą mokykla gavo nemažą šeimų. Drabužių ir vertingų „šilku". Atėjus nakčiai ir pasi tiek padėjus pastangų ir paspurkimės, sėkmingai išlaikę stoja siuntą riešutinio sviesto, dra- knygų atsiuntė V. Vaitiekūnie jutę saugūs, vorai atslenka į dėjus, kartais pavyksta išsi
nė iš Australijos. Iš Kanados tinklo vidurį ir ten laukia gro vaduoti. Tačiau, peteliškei
mus nuolat remia V. Krikščiū bio.
tinkle kiek ilgiau uždelsus, ji
nas. Jis mums užprenumeravo
taip pat atsiranda ant „šeimi
„Tėviškės žiburius", atsiuntė dėmesį. Jos dėka mokykla gavo ninko" puotos stalo.
daug vertingų knygų-lietuvių, du padėvėtus kompiuterius su
Argiope vorų tinklas būna
anglų ir vokiečių kalbomis, įvai spausdintuvais (printer), kurie
skirtingas iš kitų tinklų. Iš
rių žurnalų, laikraščių, muzikos jau sėkmingai naudojami moky
Argiope voro tinklo vidurio nu
plokštelių ir kt.
mo tikslais. Antrą kartą ji tiesta balta, vertikali, zigzaginė,
Reguliariai iš JAV gauname parėmė mokytojus, ketinančius primenanti užtrauktuką („zidienraštį „Draugas". Gaila, bet dalyvauti APPLE kursuose Vil perį") juosta. Manoma, kad tos
nežinome kas jį mums užprenu niuje.
juostos paskirtis — tinklo sustip
meravo. Pirmais metais tai
Baigdamas norėčiau padėkoti rinimas, kad į jį netyčia įskri
Ž
buvo padariusi O. Kartanienė iš ir visiems man nežinomiems ge dęs paukštis, ar kas nors ki
JAV. Gali būti, kad tai vėlgi jos radariams, kurie remia ne tik tas pataikęs, tinklo nesuga
dovana mokyklai. Ignas Misiū mūsų gimnaziją, bet ir Juozo dintų. Mat, Argiope voras nesąs
nas reguliariai mums atsiunčia Lukšos-Daumanto fondą. Šių iš darbščiųjų ir nenorėtų vieton
žurnalą „Į laisvę". Visiems žmonių dėka keturi mūsų abi sunaikinto tinklo megzti kitą.
šiems geradariams mes esame turientai — Neringa Mišeikai- Tam ir tarnaująs „užtrauktu
nepaprastai dėkingi.
tė, Giedrė Zalytė, Ieva Pakštytė kas".
Išskirtinai noriu padėkoti dr. ir Gediminas Černiauskas gavo
Cornell universiteto moksli
Nijolei Bražėnaitei. Mokykla šio fondo stipendijas.
ninkai yra ištyrę, kad daugumai
nuolat jaučia jos paramą ir
Vidmantas Vitkauskas paukščių susidūrimo su tinklu,
Premijuoto rašytojo
kuriame esąs įruoštas „užtrauk
tukas", pavyksta išvengti. O tie,
kurie patenka, turi gerokai pa
90 metų jubiliejaus šventė įvyks
vargti, nusivalant savo plunks
nas
ir snapą nuo glitaus tinklo.
sekmadienį, rugsėjo 8 d.,
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus.
Todėl, reikia nepatingėti, vė
D i e v o A p v a i z d o s parapijoje,
siais rudens rytais, užsivilkus
Skubiems siuntiniams AIR CARGO
25335 VV.Nine M i k R o a d ,
šiltą megztuką, saulutei pra
Southfield, MI (Detroito priemiestis)
dėjus žerti savo skaisčius spin
dulius, išeiti, pasižvalgyti po
laukus ir pasidžiaugti vorų
šv. Mišios 10:30 vai. r.,
padovanotu nuostabaus žavesio
programa 12 vai. parapijos salėje.
vaizdu.
P. P a l y s

Lietuvos, o tuo pačiu ir mūsų
mokyklos gyvenimas, nepasižy
mi didelėm permainom. Visos
mokyklos susiduria su panašio
mis problemomis. Švietimo
įstaigom katastrofiškai trūksta
lėšų, dėl mažų atlyginimų mo
kyklas palieka užsienio kalbų
mokytojai, negalintys šeimų
išlaikyti. Trūksta pinigų ne tik
mokyklų remontams, bet ir
techninių priemonių, knygų pir
kimui. Pavėluotai mokami
atlyginimai. Tai, žinoma,
mažina mokyklos bendruo
menių energingumą, inicia
tyvumą. 1990 m. pradėta kraš
to švietimo reforma sudarė
sąlygas mokyklų ir mokytojų
darbo formų bei veiklos atsinau
jinimui. Tačiau šiandieninė
Lietuvos Respublikos Seimo
dauguma (LDDP) nori revizuoti
svarbiausius švietimo reformos
dokumentus, vėl sugrąžinti
mokyklas ir mokytojus į unita
rinę, komandinę (nenoriu sakyti
sovietinę) sistemą. Visa tai
nerimą kelia ypač toms mokyk
loms, kurios nebijojo rodyti ini
ciatyvos, ieškojo naujų būdų pa
kelti mokymo lygi, dirbant ne
tradiciškai, įgyvendinti svar
biausius mokinių ugdymo tiks
lus. Tai ypač pasakytina apie
mokyklas, norinčias tapti gim
nazijomis. Šios mokyklos šian
dien yra aktyviausių mokyklų
tarpe.

Jurgio Jankaus

PADRAUGAUKIME SU
VORAIS

TRANSPAK

Komercinės siuntos pagal susitarimą.

Dalyvauja:
Jubiliatas Jurgis Jankus (Detroitas),
aktorė Audrė Budrytė (Čikaga),
Lietuvių rašytojų draugijos pirm.
rašyt. Paulius Jurkus (VVoodhaven),
literatas Kęstutis Keblys (Baton Rouge).
Veiks bufetas ~ įėjimas 6 dol.

Visus maloniai kviečia dalyvauti
Detroito LB J u b i l i e j a u s rengimo k o m i t e t a s

Pinigai pervedami doleriais
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo
rankas tarp 2 - 5 dienų.

Galimybė pervesti dolerius iš Lietuvos į JAV.
TRANSPAK - vienintelė siuntinių persiuntimo
įstaiga, kur pinigai pervedami pagal Illinois
valstijos leidimą.

MAISTO SIUNTINIAI.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.

TRANSPAK 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

būrys maldininkų iš Lenkijos,
Varmijos arkivyskupijos. Pus
trečio šimto piligrimų drauge su
vyskupu augziliaru Julian
Wojtkowski, jau šeštą kartą
keliaudami į Aušros Vartus, ap
silankė Marijampolėje. Lenkijos
maldininkų būryje ėjo ir lietu
vis diakonas Eduardas Kirs
tukas, studijuojantis Olštino
dvasinėje seminarijoje.
Sv. Mišias, kuriose drauge su
lenkų piligrimais dalyvavo
svečiai iš vyskupijos dekanatų,
aukojo vysk. J. Wojtkowski.
kuris dėkojo Marijampolės žmo
nėms už sutikimą ir dalyvavimą
bendroje maldoje. Vyskupas
pažymėjo, kad pal. J. Matulai
tis gyveno Marijos dvasia ir šį
dvasingumą perdavė marijonų
vienuolijai. „Neužtenka tik
gerbti Mariją — reikia patiems
šventėti", — sakė vyskupas iš
Lenkijos. Jis pabrėžė apaštala
vimo savo kasdieninėje aplinko
je svarbą. Pal. J. Matulaitis
turėdamas nepaprastai gilų.
kaip medžio šaknys, pamal
durną į Mariją, apaštalavo
visur, o per marijonų vienuolius
ir šiandien apaštalauja visame
pasaulyje, — baigdamas sakė
vysk. J. Wojtkowski.
Kalbėdamas po šv. Mišių,
Vilkaviškio vyskupas Juozas
Žemaitis, MIC, džiaugėsi, kad
jau šeštą kartą (tiek kartų vyko
šie atlaidai) pal. arkivysk. J.
Matulaičio atlaiduose sulaukia
piligrimų iš Lenkijos. Jis taip
pat padėkojo už piniginę pa
ramą, kurią atvežė lenkų pili
grimai atstatomoms vyskupijos
bažnyčioms. Baigdamas vysk. J.
Žemaitis pažymėjo, kad šven
tieji yra visos bažnyčios turtas,
o pal. arkivysk. J. Matulaitis —
savas ir lenkams, ir lietuviams.
„Bažnyčios žinios", 07,30
„IKI" ŽLUGDO
KONTRABANDININKAI
Prekybos centrų „Iki" savi
ninkai, prancūzai broliai Nikolas ir Georgas Ortizai paraše

laišką prezidentui Algirdui
Brazauskui, kuriame rašo, kad
„didžiausią grėsmę Lietuvos
ekonomikos plėtrai kelia juodoji
rinka. Tokiomis sąlygomis vis
sunkiau verstis legaliu verslu".
Kaip rašo „Respublika", „bro
liai Ortizai pirmą kartą kreipėsi
į prezidentą, nes jų sukurtai im
perijai iškilo rimtas pavojus.
Prieš trejus metus atidarytas
Tki" prekybos centras Žirmū
nuose ilgai klestėjo, tačiau kai
pernai šiame rajone beveik vie
nu metu atsidarė prekybos cent
rai Jan and Co' bei 'Ekonomi
ja', pirkėjų 'Iki' parduotuvėje
sumažėjo, nes konkurentai ėmė
pigiau pardavinėti maisto pro
duktus. Prancūzai įtaria, lCad
daugelis prekių parduodamas
taip pigiai tik todėl, kad jos«be
dokumentų perkamos urmu; iš
sandėlių ir kad slepiami mokes
čiai".
;
Pasak G. Ortizo, atrodo, kiad
niekam nerūpi , juoda" preky
ba. Nei vyriausybei, nei mokes
čių inspekcijai. Nors mokesnių
įstatymai labai griežti, nėra juos
įgyvendinančios tvarkos. Jeigu
mokesčių inspektorius per mė
nesį uždirba 1,000 litų, o par
duotuvė jam sumoka 1,000 d<flerių tik tam, kad jis tylėtų — Ką
jis darys? Prancūzai mato lik
vieną išeitį — žmonės turi įpras
ti mokėti mokesčius, D vyri4usybė turi pasirūpinti, kad Jie
nebūtų dideli.
•
Mokesčių inspekcijos viršinin
ko pavaduotojas A. Bakšinskjas
„Respublikai" guodėsi, kad In
spekcija negali vykdyti operaty
vinės veiklos ir kontroliuoti
•
prekybos bazių. Mokesčių in
spektoriai ten gali tik vielai
tikrinti — prisistatę ir parddę
pažymėjimus. Policija gali tai
kyti žvalgybinio pobūdžio meto
dus. A. Bakšinskas tvirtina, kjad
tikrinantiems urmo bazės rfcokesčių inspekcijos darbuotojams
(paprastai moterims) reikia Ap
saugos. „Jos nuolat morališkai
spaudžiamos, galbūt joms rečfeu
grasinama".
'>

Krakių parapijos globotiniai nedrąsiai stebi apsilankiusius „dėdes*
Amerikos".

PADĖKA

A.tA.
JADVYGA VARANECKIENĖ
Mūsų mylima Mama, Močiutė ir Promočiutė mirė 1996
m. birželio mėn. 8 dieną. Palaidota Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.
Ačiū visiems atsilankiusiems koplyčioje ir palydėjusiems
Velionę į Amžino Poilsio vieta. Ačiū už išreikštas užuojautas,
iv. Mišias, aukas ir nuostabias gėles.
Dėkojame kun. Jonui Kuzinskui už maldas koplyčioje ir
palydėjimą į kapus. Kunigams J. Kuzinskui, V Mikolaičiui
ir F. Kelpšai ui koncelebruotas Mišias. Taip pat Donald
Petkui už malonų patarnavimą.
Ačių karsto nešėjams: Kęstučiui Paulikui, Romui Kronui,
Edmundui Sauliui, Arui Lintakui, Henrikui Varanf-ckui ir
Pauliui Aleknai.

PALAIMINTASIS VISIEMS
SAVAS

Liūdinti šeima

Pirmosios šiemetinės pal.
arkivysk. J. Matulaičio atlaidų
Marijampolėje dienos nedaug
skyrėsi nuo eilinių šventa
dienių. Daugiausia žmonių su
traukdavo 10-tos ir 13-tos valan
dos šv. Mišios. Pamaldas pratur
tindavo
besisvečiuojantys
dekanato chorai, jaunųjų
giesmininkų grupės. Liepos 11
dieną į atlaidus atvyko didelis

A.tA.
JONUI PLEČKAIČIUI
netikėtai Lietuvoje mirus, brolį JUOZĄ PLEČKAITI,
ALT-os skyriaus pirmininką, kitus gimines, seseris ir
brolius JAV bei Lietuvoje ir jų šeimas nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime.
ALT-os skyrius, Ratine, WI

IŠ

kijos kovotojus, o jų štabas buvo
tiesiog klebonijoje. Taigi šiuo
metu bažnyčia ir klebonija yra
Švč. M. Marijos Gimimo para tarsi kovos už laisvę paminklas.
pijoje dabar lankosi kun. Arvy
Pati parapija yra labai maža,
das Liepa, MIC, atvykęs iš Lie joje gyvena tik apie 600 žmonių,
„Dainavos" ansamblis pra
Čikagos ir apylinkių Nekalto tuvos pravesti parapijoje Šiluvos tačiau žmonės iš aplinkinių
deda naujo sezono repeticijas Pr. M. Marijos seselių rėmėjų atlaidus. Kun. Liepa čia pra kaimų renkasi sekmadieniais,
Pasaulio lietuvių centre, Le- metinė vakarienė vyks rugsėjo vedė Šiluvos atlaidus jau 1993 dažnai net pėsčiomis, į šv.
monte. Pirmoji repeticija vyks 29 d. (sekmadienį), 3 vai. p.p. Šv. metais. Daugeliui žmonių pa Mišias. Kun. Arvydas gražiai
antradienį, rugsėjo 10 d., 7:30 Mišias aukos kun. J u o z a s geidaujant, kad jis vėl sugrįžtų, išsireiškė, apibūdindamas savo
v.v., apatinėje salėje. Kviečiame Vaišnys, SJ.Tėvų jėzuitų kop klebonas kun. Jonas Kuzinskas parapiją, sakydamas, kad kaimo
visus ansambliečius gausiai lyčioje. Mišių metu giedos sol. jį pakvietė.
parapija ir bažnyčia šiuo metu
dalyvauti. Taip pat kviečiame Dana Stankaitytė. 4 vai. p p.
Įdomu susipažinti su šiuo yra vienintelis „atgaivos šalti
visus, norinčius įstoti į an Jaunimo Centro didž. salėje bus ypatingu pamokslininku, kuris nis" kaimo gyventojams, nes
samblio gretas, dalyvauti šioje pietūs. Ses. Daiva Kuzmins- tikrai labai sužavėjo klausyto nėra jokio kito kultūrinio gyve
repeticijoje.
kaitė, vyriausios vadovės ses. jus čia anksčiau būdamas. Kun. nimo kaime.
Albinos Pajarskaitės pavaduo Arvydas Liepa gimė 1965 m. ge
Bažnyčiai reikalingas remon
Šv. Kazimiero kongregaci toja, kalbės apie seselių veiklą gužės 3 d. netoli Raseinių. Už
tas, nors per praėjusius metus
jos seselės maloniai visuomenę Lietuvoje. Meninę dalį atliks augo prie Jurbarko, Girdžių pa
buvo suremontuota presbiterija
kviečia kartu su jomis akt. Audrė Budrytė. Maloniai rapijoje. Ten nuo 8 metų patar
ir sudėtos bažnyčioje grindys,
pasimelsti šį šeštadienį, rugsėjo kviečiame rėmėjus ir svečius navo šv. Mišioms. Tos parapijos
tačiau dar reikia remontuoti
7 d., 9:30 vai. r., motiniškojo gausiai dalyvauti ir paremti se uolus klebonas kun. Viktoras
bažnyčios stogą ir dažyti lauko
namo koplyčioje, 2601 W. Mar- selių darbus Lietuvoje ir išei Šauklys, MIC, kuris buvo
sienas. Taip pat reikia įruošti
ąuette Rd., prašant Aukščiau vijoje. Bilietai gaunami pas politinis kalinys ir tremtinys,
parapijos salę, kad žmonės tu
siojo, kad Šv. Kazimiero įsteigė valdybos narius ir „Seklyčioje". daug įtakos turėjo vaikams ir
rėtų kur po Mišių susirinkti pa
ja Motina Marija Kaupaitė būtų
jaunimui. Kun. Šauklio drąsus bendrauti. Kadangi parapija
paskelbta palaimintąja. Mišias
Rūta Kosmopoulos, Oak ir teisingas žodis padėjo atskir yra labai maža. atsiranda
aukos kun. Robertas Rizzo, St. Lawn, IL, siųsdama „Draugo" ti melą nuo tiesos ir jo, kaip
sunkumų darant remontus, to
Williams parapijos klebonas (jis prenumeratos mokestį, dar uolaus kunigo pavyzdys, buvo
dėl kun. Liepa yra labai dėkin
yra baigęs Šv. Antano parapijos paaukojo 100 dol. Nuoširdžiai jaunuoliui Arvydui pašaukimo
gas tiems Čikagos lietuviams,
Cicero, IL, pradžios mokyklą ir dėkojame už pagalbą, kuri pa paskatinimas.
kurie s u t e i k ė jo parapijai
gerai susipažinęs su seselėmis dės dienraščio leidimui.
pagalbą anksčiau.
kazimierietėmis).
Kun. Arvydas taip pat trum
PRASIDEDA MOKSLO
Anne S. Zickus, Illinois
pai apibūdino savo ir kitų ma
METAI
Valstijos atstovė, yra pakviesta
rijonų darbus Marijampolėje.
šį sekmadienį, rugsėjo 8 d., da
Pagaliau šiemet, po ilgų trukdy
Mokslo metų pradžia lietuviš
lyvauti PLC, Lemonte vyksian kose šeštadieninėse mokyklose
mų ir nesėkmių, atsiimta ir pra
čiame LB Lemonto apylinkės Čikagoje ir Lemonte yra šį šeš
dėta atkurti Marijonų gimnazi
gegužinėje. Visiems, o ypač jos tadienį, rugsėjo 7 d. Prašome
ja, kuriai, deja, reikalingas ka
atstovaujamiems lietuviams, atkreipti dėmesį į laiką.
pitalinis remontas. Prie para
bus naudinga su ja susipažinti
pijos yra įkurtas „Šeimos cent
Pedagoginio lituanistikos
ir pasidalinti mintimis.
ras", kuris ruošia jaunus žmo
instituto, veikiančio Jaunimo
nes santuokai ir padeda jau
centre Čikagoje, studentų re
Vytautas Kasniūnas, „Tėvy gistracija yra 9 vai. ryte PLI
noms šeimoms, organizuoja
nės" laikraščio redaktorius, sa patalpose. Studentų sutiktuvės
įvairias paskaitas ir seminarus,
kys pagrindinę kalbą Tautos — 10 vai. r. Visi aukštesniųjų
turi vaikų šeštadieninę mokyk
Šventės minėjime šį sekmadie lituanistinių mokyklų abitu
lą, kurios pagrindinis tikslas
nį, rugsėjo 8 d., Cicero, Dlinois. rientai kviečiami lankyti Peda
yra vaikų religinis-dorinis auk
Minėjimą rengia Cicero apylin goginį institutą; neturintieji
lėjimas. Yra įkurta „Vargšų
kės Lietuvių Bendruomenė ir mokyklos baigimo pažymėjimo,
valgykla", kurioje tris kartus
ALTO Cicero skyrius bendromis turi laikyti egzaminus iš lietu
savaitėje nemokamai maitina
jėgomis. Šv. Antano parapijoje vių kalbos, literatūros, Lietuvos
mi patys vargingiausi. Joje
Kun. Arvydas Liepa, MIC.
11 vai. ryto Mišias laikys kun. istorijos. Institute veikia ir
kiekvieną kartą valgo apie 100
1986 m. jis įstojo į Marijonų
V i k t o r a s R i m š e l i s , kuris neakivaizdinis skyrius. Infor
suaugusiųjų ir 50 vaikų, o in
pasakys ir šiai šventei pritaiky macijos teikiamos tel. (312) vienuolyną ir tais pačiais me validams maistas išvežiojamas
tais stojo į Kauno Tarpdiecezinę
tą pamokslą. Po Mišių parapijos 847-1693.
į namus. Šiuose darbuose bend
Kunigų seminariją. Tačiau so
salėje vyksiančiame minėjime
radarbiauja parapijos katalikiš
Maironio
lituanistinė
mo
vietinės valdžios buvo priimtas
meninę programą išpildys Dalia
kos organizacijos; Caritas, Mal
Gedvilienė su dukra Egle ir sū k y k l a , veikianti Pasaulio tik 1987 m. rugsėjo 8 d., kada tos ordinas, Kolpingo šeima.
numi Karoliu. Visi apylinkių lietuvių centre, Lemonte, moks kitas kandidatas iš seminarijos
Kun. Liepos tikslas Čikagoje
lietuviai kviečiami kartu at lo metus pradeda registracija pasišalino. Tad jo pašaukimas
yra
pravesti Šiluvos atlaidus.
9-10
vai.
ryte.
Pamokos
šį
pir
yra
susijęs
su
Marijos
Gimimo
švęsti šią šventę ir pabendrauti
Jis
primena,
kad Šiluva yra
mąjį
šeštadienį
vyks
iki
12
vai.,
švente
ir
Šiluvos
atlaidais.
1991
su apylinkių lietuviais, sugrįžu
dvasinio
atsinaujinimo
šventovė
o
tuo
pat
metu
salėje
bus
pirma
m.
rugpjūčio
22
d.,
Marijos
Ka
siais iš atostogų, pasivaišinant
lietuvių
tautai
jau
nuo
XV am
sis tėvų susirinkimas. Mokyklo ralienės šventėje Jo Eminenci
kavute ir pyragais.
je veikia vaikų darželis, 10 ja Kardinolas Vincentas Sladke žiaus. Kai airių tauta padovano
Kun. Kęstutis Ralys, N. klasių pagal JAV LB Švietimo vičius jį įšventino kunigu. Nuo jo Marijos statulą kaip soli
Daugėliškio klebonas, Ignalinos tarybos programą ir lietuviškai tada iki dabar kun. A. Liepa ei darumo ženklą su kenčiančia
rajone įkūręs Motinos Teresės besimokančių klasės vaikams na vikaro pareigas Marijampo mūsų tauta, ta statula buvo
namus, kuriuose globojami se bei suaugusiems. Informacijas lės bazilikoje, o 1994 m. gruo nugabenta į Šiluvos bažnyčią ir
neliai ir vaikai, sekmadienį teikia direktorė Eglė Novak, tel. džio mėnesį buvo taip pat pa specialiose pamaldose Lietuva
rugsėjo 15 d., aukos 11 vai. r. (708) 257-5918.
skirtas Skardupių parapijos kle dar kartą paaukota Marijos glo
bai. Nuo tada kiekvieno mėne
Mišias ir sakys pamokslą Pal. J.
Čikagos lituanistinė mo bonu.
Matulaičio Misijoje Lemonte. Po kykla veikia Jaunimo centre.
Apie Skardupių parapiją kun. sio 13 dieną žmonės iš visos
Mišių, L.B. gegužinės metu PLC Joje taip pat yra vaikų darželis Liepa kalba su ypatingu dėme Lietuvos važiuoja į Šiluvą mels
sodelyje, 1 vai. p.p., padarys ir 10 klasių. Registracija šešta siu ir meile, nes ši parapija yra tis už tautos dvasinį atgimimą.
trumpą pranešimą apie padėtį dienį nuo 9 vai. r., o 10 vai. bus svarbi Lietuvai ne tik religiniu,
Ignalinos rajone. „Saulutė", Mišios t. Jėzuitų koplyčioje ir bet ir tautiniu, istoriniu po
Lietuvos vaikų globos būrelis oficialus mokslo metų atidary žiūriu. Marijonų įkurta pokario
kviečia visuomenę asmeniškai mas. Pamokos šį šeštadienį, pradžioje ji tapo partizaninio pa
susitikti energingąjį kleboną, rugsėjo 7 d. bus tik iki 11:30. sipriešinimo centru. Ten klebo
apie kurio sėkmingą veiklą su Tėvai prašomi į tai atkreipti nu būnant kun. Yliui, 1945 m.
sipažinome „Draugo" pus dėmesį.
buvo įkurta partizaninio
lapiuose.
pasipriešinimo „Tauro" apygar
x Salomėjai ir Pranui Pa da, kuri suvienijo visos Suvalx T R A N S P A K praneia:
kalniškiams švenčiant 50 metų
.Alytaus raj., Punios gyvento
vedybinio gyvenimo sukaktį,
z A.a. Petras Juodikis stai
jas, sodindamas medelius, rado
dukros, giminės ir jų draugai
ga mirė rugsėjo 3 d. Platesnis
stipriai aprūdijusį pusės metro
vietoje asmeniškų dovanų sudė
pranešimas bus penktadienio
ilgio kalavįją. Specialistai ma
jo 1,110 dol. auką L.P.G. fon
„Drauge".
(sk.)
no, kad jis nukaldintas maž
dui. Lietuvos Partizanų globos
daug prieš 400 metų, o žemėje
fondo valdyba sveikina Jubilia
z Vytauto Didžiojo šaulių
gulėjęs nuo 1863 metų sukili
tus, švenčiančius auksinę vedy rinktinė š.m. rugsėjo 8 d., sek
mo". Pinigai, siuntiniai ir komer
bų sukaktį ir dėkoja jiems ir jų madienį rengia Tautos šventės
cinės siuntos į Lietuvą. Maisto
gerbėjams už taip gausią auką minėjimą. Pradžia 10 v.r. su
siuntiniai. Transpak, 2638 W.
Lietuvos laisvės kovotojams grį pamaldomis Švč. M. Marijos Ne
69 St., Chicago, IL, tel. 312žusiems su palaužta sveikata iš kalto Prasidėjimo bažnyčioje.
436-7772.
Sibiro vergų stovyklų. Ačiū ir Dalyvauja organizacijos su
(sk.) Dievo palaima telydi Jus visus!
vėliavomis, šauliai, ramovėnai
(sk.) ir visuomenė. Po pamaldų 12
z Barbara D. Gould Middlevai. minėjimas, 2417 W. 43 St.,
z FredDaniel,Maspeth,NY,
town, CT, yra tautinių šokių
Šaulių namuose. Visuomenė
grupės „Vėtra" narė. Ji globo nėra lietuvis, bet yra Vyčių
kviečiama dalyvauti.
ja našlaitį Lietuvoje, o dabar iš organizacijos narys. Sudarė
(sk.)
savo šokių grupės surado dar du specialų fondą, iš kurio kas
DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 5 d.

SVEČIAS IŠ LIETUVOS TĖVAS MARIJONAS

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

rėmėjus, tai: Charles ir Pene
lope į v e s ir Beth Ann Bosses,
kurie kviekvienas atsiuntė po
$150 ir nori globoti našlaičius
Lietuvoje. Dėkojame gerada
riams! Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetass, 2711 W. 71
S t , Chicago, IL 60629.
(•k.)

mėnesį Lietuvos našlaičiui yra
skiriama $25. Jis tai daro ne
savo vardu, bet Lietuvos vyčių
kuopos #110 Maspeth vardu.
Dėkojame Vyčiams ir gerajam
aukotojui. „Lietuvos našlaičių
globos- komitetas, 2711 W. 71
St., Chicago, IL 60629.
(sk.)

z TRANSPAK praneša:
„Šių metų kiekvienam Lietuvos
gyventojui tenka po 221.2 dole
rio valstybės paskolos". Pinigai,
siuntiniai ir komercinės siuntos
į Lietuvą. Maisto siuntiniai.
TRANSPAK, 2638 W. 69 St.,
Chicago, IL, tel. 436-7772.
(sk.)

Čikagos lituanistines mokyklos abiturientai su devintosios klasės mokiniais atlieka programą
1995-1996 mokslo metų užbaigtuvėse Jaunimo centre.

mus kelia, jiems lietuvybė ma
žai rūpi. Tokie turėtų per
skaityti Lietuvos istoriją, per
skaityti karių ir partizanų
žygius. Jie neklausė, kodėl aš
turiu kariauti ir žūti. Jiems
buvo brangi laisvė ir protėvių
krauju aplaistyta Lietuvos
žemė. Jie žuvo, kad ateities kar
tos galėtų kvėpuoti laisvos
tautos oru. Šiandien mūsų tėvy
nė laisva, trečdalio lietuvių
krauju aplaistyta. Argi tokie
abejingieji jau būtų praradę
savo tautinę sąžinę, kad neno
rėtų savo vaikų išmokyti seno
sios ir gražiosios lietuvių kalbos,
supažindinti juos su tautos pra
eitimi ir kad susipažintų su Lie
tuvos gamtos grožiu ir kitomis
MOKSLO METŲ PRADŽIA vertybėmis.

Atlaidų procesijos yra ypatingas
savo tikėjimo išpažinimas ir
Dievo bei šventųjų pagarbini
mas. Todėl visi. yra kviečiami
dalyvauti atlaidų procesijoje.
Šiluvos novenos proga kun.
Arvydas Liepa kartu su Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos
klebonu kun. Jonu Kuzinsku
maloniai kviečia visus Čikagos
ir apylinkių lietuvius gausiai
dalyvauti atlaiduose, kurie pra
sideda rugsėjo 7 d. 9 vai. ryte šv.
Mišiomis ir baigiasi iškilminga
atlaidų procesija rugsėjo 15
dieną.
Šiluvos atlaidų tvarka bus vė
liau paskelbta.
MPV

N e k a l t o M. Marijos prasi
d ė j i m o parapija Brighton
Parke rengia šaunų rudens pra
džios karnavalą rugsėjo 18-22 d
parapijos aplinkoje. Numatomos
pramogos vaikams, jaunimui ir
suaugusiems — muzika, meni
nė programa, pasilinksminimai,
laimėjimai, vaišės ir viskas, kas
tokiuose renginiuose paprastai
būna. Parapijos klebonas kun.
Anthony Puchenski nuoširdžiai
visus esamus ir buvusius para
pijiečius kviečia dalyvauti, nes
parapijai labai reikia pajamų, o
visiems — malonaus pasilinks
minimo.

J A V LB Lemonto apylin
k ė s valdyba ir nariai savo dar
bais ir aukomis energingai pri
sidėjo prie Lietuvos ne
Naujai atvykę į šį kraštą gal priklausomybės atstatymo pa
Mažai yra jaunų žmonių, ku
rie laukia mokslo metų pra pasakys, mes geriau mokame stangų. Dabar rūpinasi lietuvių
džios. Dar nepasibaigusi vasara, lietuviškai už seniau čia gyve tautos gerove ir nepriklausomy
teikusi tiek daug džiaugsmo ir nančius. Negalima to paneigti. bės tvirtumu. Lietuvai reikalin
malonumų, tad sunku taip greit Graži gėlė auganti prie dulkėto gi draugai, todėl į Lemonte sek
atsiskirti su ja ir užsidaryti kelio, greitai apsineia dulkėmis, madienį, rugsėjo 8 d , PLC sode
klasėse. Tačiau gyvenimas ne nustoja savo grožio. O ta pati lyje vykstančią gegužinę rengė
vien malonumams skirtas. Ne gėlė rūpestingos lietuvaitės dar jai pakvietė dalyvauti JAV
laikas bus mokytis, kada reikės želyje prižiūrima, laistoma il Kongrese, Illinois Senate ir
rūpintis šeima ir kitais pragy giau išlaiko savo grožį. A i ma gubernatoriaus įstaigoje mums
venimo reikalais, todėl, atėjus nau, kad tas palyginimas tinka atstovaujančius asmenis. Bus
paskirtam laikui, reikia įsijung ir tokiems išdidiesiems.
gera proga su jais susitikti,
ti į moksleivių eiles.
pabendrauti
ir išsakyti mūsų
Mūsų tauta nedidelė nei že
Nerašysiu apie kasdienines mės plotu, nei žmonių gausumu. rūpesčius. Dalyvaukime visi.
mokyklas, apie jas rašo spauda, Mūsų tautos kalba viena rečiau
„ G r a n d i e s " jaunimo an
rodo TV. Mažiau kas prisimena sių pasaulyje. Neleiskime apsimūsų tautines mokyklas, jei dar krėsti nutautimo bakterijomis samblio moksleivių ir studentų
jas galima pavadinti mokyklo ir laikykimės savo brangius tur šokėjų registracija, repeticija ir
mis. Ne visi jaunuoliai jas mėgs tus sau. Palikime juos savo vai naujų narių priėmimas šį sek
ta, mat jose mokomasi šeštadie kams, leisdami juos į lituanis madienį, rugsėjo 8 d., 7 vai. vak.
niais, kada vietinis jaunimas, tines mokyklas. Tegul silpnes vyks Ateitininkų namuose, Le
lankantis kasdienines mokyk nieji mokosi iš stipresniųjų, te monte.
las, atostogauja ar sportuoja. gul vyksta nuolatinis tarpusavy
z Penktadieni, rugsėjo 20
Tik patriotų tėvelių dėka at bendravimas.
d., 7:30-9:30 v.v. Pasaulio
vyksta.
Čia noriu priminti, kad Čika lietuvių centre, Lemont, IL, bus
Kodėl mums reikia lietuviškų gos mieste veikia vienintelė susitikimas su Dlinois kongresmokyklų? Kurie tokius klausi- šeštadieninė lietuviška mokyk manu Diek Durbin, kurio mo
la Jaunimo centre. Mokslo me tina yra lietuvė, gimusi Jur
tus mokykla pradeda rugsėjo 7 barke. Diek Durbin aktyviai dir
d., 9 vai. ryte. Atvykę į Jauni bo Lietuvos nepriklausomybės
mo centrą, prie registracijos atstatymui ir toliau remia hu
stalo sužinosite viską apie šios manitarinę pagalbą Lietuvai
mokyklos veiklą. Tegul nė vie bei jos įstojimą į NATO. Diek
na lietuviška šeima, turinti Durbin kandidatuoja į JAV Se
mokyklinio amžiaus vaikų, ne natą. Ten turėti „savo žmogų"
lieka tarptautiniame šešėlyje. yra labai naudinga. Kviečiame
J . P l a č a s visus paremti Diek Durbin atsi
lankant į priėmimą arba ataiunčiant auką: Lithuanian-AmeriLIETUVĖ GYDYTOJA
cana for Durbin, 14911 — 127
ŠV. KRYŽIAUS
St., Lemont, IL 60439. Dėl in
LIGONINĖJE
formacijos kreiptis į Jurgi LsndGyd. Nijolė Stankevičiūtė ne raitį 706-388-2041 arba Rimą
seniai įsijungė į Čikagos Šv. Domanskį, 706-246-0049.
Kryžiaus ligoninės gydytojų
(sk.)
bendruomenę ir dabar vėl galė
sime gauti gydytojo patar
navimą šioje ligoninėje lietuvių
kalba. Gyd. Stankevičiūtė yra
vidaus ligų specialistė, studi
javusi Vilniaus universiteto Me
dicinos mokykloje ir vėliau joje
buvusi profesoriaus asistentė. I
JAV atvyko 1990 metais, kurį
laiką dirbo kaip tyrimų specia
lįste Illinois u n i v e r s i t e t o
„School of Public Health". Tre
jus metus buvo rezidente Lutheran General ligoninėje, Park
Ridge, IL, po to vėl grįžo gilin
tis studijų Illinois universitete
Čikagoje. Šiuo metu ji dirba Šv.
Kryžiaus ligoninės „Physicians
Pavilion" patalpose. 2700 W.
Šia kryžius stovi prie švf. M. Maruos Gimimo parapijos gražiosios bažnyčios,
69th
St., tel. (312) 471-8600.
Gyd. Nųolė Stankevičiau
o gėles prie jo pasodino ir kruopeliai prižiūri parapijietė Janina Bandzienė.

