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Lietuvai n e b u s užvertos
durys į NATO
Vilnius, rugsėjo 25 d. (AGEP)
— Prasidėjus pirmajam NATO
plėtimosi etapui, nebus užvertos
durys ir į šią grupe nepateku
sioms šalims. Tokia nuostata
išryškėjo Kopenhagoje vykusia
me tarptautiniame seminare,
kuriame apie Baltijos jūros
regiono saugumą drauge su
NATO ir valstybių partnerių
gynybos ministrais diskutavo
Lietuvos krašto apsaugos
ministras Linas Linkevičius ir
buvęs Krašto apsaugos minis
terijos (KAM) vadovas Audrius
Butkevičius.
Trečiadienį grįžęs iš Danijos
sostinės, Vilniaus aerodrome
surengtoje spaudos konferenci
joje ministras L. Linkevičius
pažymėjo, kad kartais „apim
davęs netikrumo jausmas dėl
mūsų šalies narystės aljanse".
Mat, pasak Lino Linkevičiaus,
NATO plėtimasis — sudėtingas
procesas, kurio negalima būtų
pavadinti „važiavimu dviračiais
į Briuselį". Kopenhagoje vykęs
seminaras abejones išsklaidė —
„netikrumo jausmo beveik neli
ko", kalbėjo ministras.
Jo žodžiais, JAV gynybos
sekretorius William Perry
šiame seminare pabrėžė, kad
NATO padės narystės šioje
organizacijoje siekiančioms
šalims savo g i n k l u o t ą s i a s
pajėgas priderinti prie aljanso
reikalavimų. JAV pareigūno
tvirtinimu, tai padaryti padės ir
antroji „Partnerystės taikos
labui" programa, kuri toliau
įgyvendins pirmosios programos
tikslus, bet nebus aiškinama
kaip alternatyva narystei al
janse.
Pasak buvusio Krašto apsaugos
ministro Audriaus Butkevi
čiaus, akivaizdu, kad jau
prasidėjo pirmasis NATO
plėtimosi etapas, kuriame į

Ministras L. Linkevičius
spaudos konferencijoje teigė
suprantąs, kad „mums ne pagal
jėgas labai moderni karinė
technika". Tačiau Lietuva turėjo
„priimti politinį sprendimą" kitų
metų biudžete krašto apsaugai
skirti dvigubai daugiau lėšų negu
šiemet. Jo žodžiais, pati
nesirūpindama saugumu ir
neskirdama tam lėšų, šalis
nesulauks ir kitų valstybių
paramos. Juo labiau, kad Lietuva
ir Latvija šiuo metu bene
mažiausiai visoje Europoje skiria
lėšų krašto apsaugai, pabrėžė
ministras Linas Linkevičius.
Seminare buvo pareikšta nuo
monė, jog Baltijos šalys galėtų
glaudžiau bendradarbiauti su
Rusija, šią valstybę įtraukiant į
NATO plėtimosi procesą. Tuo tar
pu oficiali Rusijos delegacija,
kuriai ketino vadovauti gynybos
ministras Igor Rodionov, forume
nedalyvavo.
Beje, Lietuvos KAM vadovas
pirmininkavo vienam iš dviejų
Kopenhagoje vykusio seminaro
posėdžių, o kitam vadovavo
seminaro šeimininkas — Danijos
gynybos
ministras
Hans
Haekerrup.

Lietuva laukia paaiškinimo

— „Gera žingsniu pirmyn"
Tėvynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) pirmininkas Vytau
tas Landsbergis pavadino „de
klaruotą nuostatą, jog Lenkija
ir Lietuva rems vieną kitą in
tegracijoje į Europos ir trans
atlantines struktūras". Taip for
muojasi, jo nuomone, .realistinė
dviejų šalių saugumo sampra
ta". Tačiau pirmadienio spau
dos konferencijoje Seimo narys
Vytautas Landsbergis taip pat
apgailestavo, kad Lietuvos pre
zidentas Algirdas Brazauskas,
grįžęs į Vilnių, pareiškė nepri
tarimą, „kad trys Vidurio Euro
pos valstybės būtų pirmosios pa
kviestos į NATO". Tai, Tėvynes
sąjungos pirmininko nuomone,
„nėra konstruktyvi pažiūra, ji
gali atrodyti kaip nuoseklumas
ir stabdymas". „Mums svarbu
neatsilikti einant, o ne stabdyti
einančius", pabrėžė jis.

ministerijos (URTM) sekreto
rius Albinas Januška.
Vilniaus diplomatų susirūpi
nimą sukėlė pranešimai iš
Maskvos, neva Rusijos prezi
dentas Boris Jelcin ir Vokietijos
kancleris Helmut Kohl susitarė
artimiausiu metu net nesvars
tyti galimybės priimti Baltijos
šalių į gynybinį Šiaurės Atlan
to aljansą.
Toks susitarimas akcentuotas
kaip Kremliaus laimėjimas pra
ėjusių savaitę vykusiame Rusi
jos Užsienio politikos ir gynybos
tarybos posėdyje Maskvoje.
Pasak posėdyje kalbėjusio
Rusijos „Politinių tyrimų" fon
do pirmininko Andrėj Fedorov,
Boris Jelcin ir Helmut Kohl
susitikime šio mėnesio pradžioje
„pasiektas tarpusavio supra
timas, kad Baltijos narystės
NATO problema turi būti ati
dėta mažiausiai trejiems me
tams, o jos rimtas svarstymas
įmanomas tik parengus naujus,
Rusijai labiau priimtinus san
tykių su aljansu principus".
Lietuvos URM sekretorius A.
Januška interviu pastebėjo, kad
sprendimai dėl NATO plėtimo
bus priimti jau iki kito pava
sario. „Tada ir pamatysime, ar
Baltįjos valstybės yra tapusios
eilinio suokalbio auka, ir ko ver
tos Vakarų politikų kalbos apie
saugią ir vieningą Europą",
sakė A. Januška.

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX, ITAR-TASS.
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais>

aljansą bus priimta Lenkija,
Čekija ir Vengrija. Nepaisant
nuolat seminare pasikartojusio
teiginio, jog „aljanso durys bus
visuomet atviros naujiems na
riams", Baltijos šalims labai
svarbu žinoti, kas jų laukia kely
je į NATO, kalbėjo buvęs KAM
vadovas.
Vokietijos gynybos ministras
Volker Ruehe susitikime pa
brėžė, kad valstybės kandidatės
turėtų daugiau dėmesio ir lėšų
skirti politiniam procesui, o
karines pajėgas finansuoti taip,
jog nebūtų pakenkta šalies
ekonomikos plėtrai.

Vokietija-Rusija: susitarta
neįleisti Baltijos šalių į NATO
Vilnios, rugsėjo 25 d. (AGEP)
— Lietuva laukia Vokietijos pa
aiškinimo dėl tariamo susita
rimo su Rusija neįsileisti Balti
jos šalių į NATO.
„Jeigu NATO bus plečiama
atsižvelgiant tik į Rusijos in
teresus Baltijos valstybių sąs
kaita, Europa saugumo prasme
bus padalinta, o už klaidas teks
mokėti dvigubą kainą", perspė
ja Lietuvos Užsienio reikalų

Pasaulio
Jungtinės Tautos. Po JAV7
prezidneto Bill Clinton, ku
ris antradienį pirmasis pa
sirašė Visuotinio branduo
linių bandymų draudimo su
tartį, ją pasirašė dar 15
valstybių, tarp jų: Kinija,
Prancūzija, Rusija, D. Britani
ja, Japonija, Vokietija. Pirma
dienį po pietų ketino pasirašyti
dar 43 valstybės, tarp jų Latvija.
Dar 16 šalių, tarp jų Lietuva,
ketina pasirašyti sutartį per dvi
savaites.

Pakruojo rajono taryb;. nutarė pirmuoju rajono '.arbes piliečiu paskelbti Pasaulio Lietuvių
Bendruomenes pirmininką Bronių Nainį už jo kova dėl Lietuvos nepriklausomybės ir nepailstant)
darbą bei nuopelnus lietuviu tautai ir Lietuvos valstybei. B. Nainio pagerbimas įvyko jo gimtojo
kaimo Grikpėdžių devynmetėje mokykloje, kuri pastatyta namo, kuriame gimė PLB pirmininkas,
vietoje.
Nuotr.: (iš kairės) Pakruojo rajono mere, kandidatė į Lietuvos Seimą Krikščionių demokratų
sąraše, Marija Šerienė skaito nutarimą dėl Garbės p-uečio paskelbimo ir PLB pirmininkas Bronius
Nainys.

Tautininkai kritikuoja
pakeitimus prezidento
rinkinių įstatyme
Vilnius, rugsėjo 25 d. (AGEP)
— Lietuvių tautininkų sąjungos
(LTS) nuomone, didžiosios Lie
tuvos politinės partijos parodė
savo silpnumą, priimdamos pa
t a i s a s Prezidento rinkimų
įstatyme ir nustatydamos, kad
prezidentu gali būti išrinktas
asmuo, trejus pastaruosius
metus gyvenęs Lietuvoje. LTS
pirmininkas Rimantas Smetona
sako, kad didžiosios Lietuvos
partijos, priėmusios tokią
pataisą, akivaizdžiai parodo
bijančios Valdo Adamkaus kon
kurencijos ateinančiose prezi
dento rinkimuose.
Trečiadienį spaudos konferen
cijoje R. Smetona priminė, kad
pataisytame Seimo rinkimų
įstatyme numatyta, jog „Seimo
nariu gali būti išrinktas užsie
nio lietuvis, jeigu jis priregis
truotas Lietuvoje". „Kodėl tokia
pati formuluotė negalėtų būti ir
Prezidento rinkimų įstatyme?",
klausė LTS pirmininkas.
Rimantas Smetona mano, kad
Valdo Adamkaus konkurencijos
ateinančiuose prezidento rin
kimuose bijomasi d ė l , jo nepa
perkamumo". „V. Adamkaus
niekas nenupirks nei brangiais

kostiumais, nei prašmatniomis
medžioklėmis. M i s ų valstybėje
visi viską nori nupirkti, net
prezidentą. Ir kai atsiranda
kandidatas, kuris negalės būti
nupirktas, iš karto bandoma jį
pašalinti iš aktyvaus politinio
gyvenimo", tvirtino R. Smeto
na.
LTS pirmininkas mano, kad
iki prezidento rinkimų atsiras
galimybė V. Adamkui dalyvauti
juose. „Mes d ė s i m e v i s a s
pastangas, kad taip atsitiktų",
sakė tautininkų vadas. Tačiau
jis griežtai atmetė konservato
rių partijos vadovo Vytauto
Landsbergio pasiūlymą traktuo
ti V. Adamkų kaip tremtinį ir
taip surasti jam galimybę da
lyvauti prezidento rinkimuose.
R. Smetona šį pasiūlymą pava
dino žeminančiu. „V. Adamkus
yra Lietuvos R e s p u b l i k o s
pilietis, tai ne tremtinys",
kalbėjo LTS pirmininkas.
Tautininkai kartu su kai ku
riomis kitomis vidurio dešinės
politinėmis jėgomis yra susijun
gę į vadinamąja „Vidurio jėgų
santalką", kurio vadovaujančiu
asmeniu yra laikomas Valdas
Adamkus.

Prezidentas nepritaria
mokesčių mažinimui
Vilnius, rugsėjo 23 d. (AGEP)
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas nelogiškais pavadino
pasiūlymus mažinti mokesčius.
Tokie pasiūlymai yra kai kurių
Lietuvos partijų rinkimų prog
ramose.
Pirmadienį per Lietuvos tele
viziją prezidentas sakė, kad.
žmonės, siūlantys mažinti
mokesčius, nėra gerai susipa
žinę su mokesčių sistema pana
šiose į Lietuvą valstybėse „Pa
vyzdžiui, Lenkijoje, Slovakijoje,
Slovėnijoje, Latvijoje, mokesčiai
ir į biudžetą, ir į socialinius fon
dus yra didesni nei Lietuvoje.
Ten didesnė dalis bendro vidaus
produkto (BVP) yra perskirsto
ma per valstybės biudžetą. Mes
taip pat turime padidinti per
skirstomąją BVP dalį" kalbėjo

A. Brazauskas.
Lietuvos vadovas pareiškė
p a l a i k ą s daugelio partijų
reiškiamą siekimą g e r i n t i
mokesčių surinkimą. „Kol kas
žmonės nelabai nuvokia, kad tie,
kurie daugiau uždirba, turi
atiduoti dalį savo pajamų tiems,
kurie negali užsidirbti", sakė
prezidentas.
Jis mano, kad galima būtų
galvoti apie mokesčių adminis
travimo metodikos tobulinimą.
„Galbūt juridinių asmenų pelno
mokesčio apskaičiavimo meto
dika yra keistina, kad įmonės
turėtų daugini: pinigų apyvar
tinėms lėšoms Tačiau apskritai
mažinti mokesčius yra ne išei
tis. Tai tik populizmas, kuris
nieko gero va.~t.ybei neduos",
įsitikinęs A. Brazauskas.

Trumpai iš Lietuvos
(Remiantis DPA, Reuter, BNS. IN
TERFAX, ITAR-TASS. BelaPAN
žinių agentūrų pranešimais)

— Pirmadienį Krašto ap
saugos ministerijoje buvo akre
dituotas naujasis Lenkijos gy
nybos atašė Lietuvoje puikini n
kas Grzegorz Pongowski.
— „Turtingus kitataučius
suvienijo valdžios troškimas".
Tokiu pavadinimu pirmadienio
„Lietuvos rytas" išspausdino
straipsnį apie Seimo rinkimuose
dalyvaujančią politinę organiza
ciją — Lietuvos tautinių mažu
mų aljansą, kurio priekyje —
„įtakingi Vilniaus verslininkai,
deklaravę pajamas nuo 0.5 iki
2.5 milijono litų".
— Norą pirkti Būtingės naf
tos terminalo akcijų pareiškė 5
Vakarų bendrovės. Derybos su
jomis prasidės jau netrukus ir
bus baigtos iki spalio 29 dienos.
Įsigyti terminalo akcijų nori
bendrovės ,,Flour Daniel Inc."
(JAV), „Preussag Anlagenbau"
(Vokietija), „LUKoil" (Rusija),
„ARA Group" (Saudi Arabija)
ir „Omegon Petroleum Pro
ducts, Ltd.". Dvi pirmosios jau
dalyvauja terminalo statybos
darbe, o „LUKoil" ketino in
vestuoti į terminalą prieš dve
jus metus ir norėjo valdyti ne
mažiau kaip 51 proc. jo akcijų.
— Seimas sugriežtino teis
mų darbą, rugsėjo 17 d. Priim
damas papildytą teismų įstaty
mo 59 straipsnį. Teismų įstaty
mo 59 straipsnio papildymas
skelbia, kad „teisėjas taip pat
gali būti traukiamas drausmi
nėn atsakomybėn už kasacinės
ar apeliacinės instancijos teismo
nustatytus nevienkartinius ma
terialinės ar proceso teisės
normų pažeidimus arba už vien
kartinį šiurkštų šių normų
pažeidimą". Jeigu teisėjui per
vienerius metus paskiriamos
dvi drausminės nuobaudos, tai
jau laikoma pagal naują straips
nio teisėjo vardą žeminančiu po
elgiu.
— Vykstant rinkiminei ko
vai, norintiems Vilniaus mieste
klijuoti savo rinkiminius plaka
tus, jų išvaizdą ir turinį pir
miausia reikia suderinti su
miesto vyr. dailininku ir kalbos
tvarkytoju.

JAV, Vakarų Europos ša
lių, Rusijos ir Baltijos valstybių
atstovai Kopenhagoje pradėjo
diskusiją už uždarų durų Balti
jos regiono saugumo klausi
mais. Joje didžiausias dėmesys
skiriamas trijų Baltijos vals
tybių — Lietuvos, Latvijos ir
Estijos įsijungimui į gynybi
nes Vakarų struktūras, dar
prieš joms tampant JAV vado
vaujamos NATO narėmis. Vie
nas iš svarbiausių susitikimo
klausimų — NATO ir Rusijos
santykiai ir jų įtaka padėčiai
šioje Europos dalyje.

baiminasi vadovybės Maskvoje
pasikeitimo, nes dėl to. gali sugriežtėti Rusijos priešinimasis
NATO plėtimuisi.
Vašingtonas. JAV prezidentas
Bill Clinton sakė, jog jis pasitiki
JAV' ir branduoliniais ginklais
ginkluotos Rusijos santykiais.
Jis teigė, kad kol Boris Jelcin
sirgs. „Rusijos kursas bus nor
malus". Clinton sakė, jog JAV
palaiko reguliarius kontaktus
su kitais Kremliaus atstovais,
įskaitant ministrą pirmininką
Viktor Černomyrdin bei užsie
nio reikalų ministrą Jevgenij
Primakov.
New Yorkas. JAV Senato
Bankininkystės komiteto vado
vas Alfonse D'Amato paragino
JAV Valstybės departamentą iš
naujo derėtis su Šveicarija dėl
sutarties, pasirašytos prieš 50
m. 1946 m. Sutartimi Vakarų
šalims kaip kompensacija už
nacių pagrobtą auksą buvo per
duota 60 mln. dolerių vertės
aukso iš Šveicarijos bankų.
Tačiau neseniai paskelbti doku
mentai parodė, kad perduota
buvo tik nedidelė dalis nacių
prisiplėšto aukso.

Jungtinės Tautos. Rusijos
Užsienio reikalų ministerijos
vadovas Jevgenij Primakov,
Rusijos mokslinio gamybinio
kalbėdamas JT Generalinės kardiologinio centro skyriaus
asamblėjos sesijoje, sakė, kad vadovas Renat Akčiurin pa
Rusija nepritaria ir NATO reiškė, kad Rusijos prezidento
karinės infrastruktūros plėti Boris Jelcin širdies operacija
mui į buvusio Varšuvos pakto gali įvykti vėliau nei rugsėjo
šalių teritoriją, ir pastangoms pabaigoje, tačiau ji nebus
transformuoti aljansą j naujos atšaukta.
Europos sistemos ašį. Išpla
tintame kalbos tekste sakoma,
Rusijos prezidentas Boris
kad Rusija „negali ignoruoti
Jelcin susitiko su premjeru
realijų" ir pripažįsta, jog NATO
Viktor Černomyrdin. Premje
vaidins svarbų vaidmenį Euro
ras, lankydamasis Tverės srity
pos saugume. Tačiau kalbėda
je pareiškė, kad negali būti
mas, Primakov šią vietą pra
jokios kalbos apie prezidento
leido. Jis pakartojo nuolatinius
Boris Jelcin atsistatydinimą dėl
Maskvos raginimus, kad visuo
sveikatos.
tinė tarptautinių santykių
B a l t a r u s i j o s prezidentas
sistema Europoje būtų grindžia
ma ESBO. Po derybų pirmadie Aleksandr Lukašenka sekma
nį su JAV* Valstybės sekreto dienio vakarą per valstybinę
riumi VVarren Christopher televiziją pareiškė, kad Minske
Primakov
sakė, kad šalys neseniai įvyko NATO šalių dip
tebesilaiko ..skirtingų požiūrių" lomatinių misijų vadovų susiti
kimas, kuriame neva aptartos
šiuo klausimu.
priemonės prieš A. Lukašenka
inicijuojamą referendumą dėl
Anglija. NATO atidarė naują naujos konstitucijos.
pagrindine laivyno būstinę At
Pasak prezidento, kai kurie
lante, iš kurios bus vadovau
diplomatai, tarp jų JAV ir
jama greito reagavimo j krizes
Didžiosios Britanijos ambasa
operacijoms nuo Atlanto iki Bal
doriai, pažadėjo pinigines premi
tijos jūros. Naujasis centras turi
jas Baltarusijos politikams,
18 fregatų, naikintuvų ir mini
kurie trukdo įgyvendinti valsty
ninkų. Laivus centrui tieks
oės vadovo iniciatyvas. Tačiau,
NATO valstybės kas 6 mėn.
kaip tvirtino A. Lukašenka,
paeiliui. Naują būstinę ofi
nepaisant mėginimų destabili
cialiai atidarė JAV John Sheezuoti padėtį šalyje, ji „kontro
han, vyriausiasis jungtinių
liuojama, ir tauta parems savo
NATO Atlanto pajėgų vadas.
prezidentą".
Vašingtonas. JAV Atstovų
JAV Valstybės departamen
rūmai pritarė neįpareigojančiai to atstovas pareiškė protestą ir
rezoliucijai, kurioje federalinė atmetė Baltarusijos prezidento
vyriausybė raginama viešai Aleksandr Lukašenka kaltini
paskelbti po Antrojo pasaulinio mus, esą NATO šalių ambasa
karo įslaptintus pranešimus doriai rengia prieš jį sąmokslą.
nacių karo nusikaltėlius. Cent Didžiosios Britanijos ambasado
rinė žvalgybos valdyba <CIA) rė Minske paprašė Baltarusijos
prieštaravo tam, kad tokia rezo vyriausybes paaiškinti A. Luka
liucija būtų teikiama Kongre šenka pareiškimą.
sui.
KALENDORIUS
Briuselis. NATO desperatiš
kai susirūpinusi Rusijos prezi
Rugsėjo 28 d.: Šv. Kosmas ir
dento Boris Jelcin sveikata po Damijonas, kankiniai, gydytojai
to, kai Rusijos gydytojai paskel (mirė 303); Kipras. Vydenis,
bė, kad reikia atidėti numatytą Gražina.
širdies operaciją. Tačiau Vaka
Rugsėjo 27 d.: Šv. Vincentas
rų aljansas „suinteresuotas kur Paulietis (1578-1660); Danylė.
ti ilgalaikius santykius su Rusi Kovaldas, Daugile. 1920 m. gi
ja, nepaisant, kokia vadovvbė mė poetas Vladas Šlaitas. 1927
bus šalyje". Kad ir kaip, priva m. sudarytas Konkordatas su
tūs šaltiniai teigia, kad aljansas Šventuoju Sostu
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buvo Kaišiadoriuje veikusios
D E T R O I T , MI
Kūdikių gelbėjimo draugijos
ATIDEDAMAS
pirmininkė. JAV priklausė
LB APYLINKĖS
DLK Birutės ir Lietuvos Duk
SUSIRINKIMAS
terų draugijoms.
Giliame liūdesyje liko: sūnus
LB Detroito apylinkės metinis
susirinkimas, turėjęs vykti Jonas, marti Rasa, vaikaičiai
sekmadieni, rugsėjo 29 d., 12:15 Onutė ir Jonas Šostakai; Algis,
v. p.p. Dievo Apvaizdos Kultū Rita ir Rūta Jaugėliai, sesuo Žo
ros centre — atidedamas. Nau lė Kovalskienė, brolienė Veru
ją susirinkimo datą praneš val tė Andrašūnienė; giminaičiai
dyba, kuriai pirmininkauja Ni Ksaveras Skirmantas, Ipolitas
Girnius ir kiti giminės.
jolė Zelwinder.
lm
GEGUŽINĖ PO STOGU
Šv. Antano parapijos gegužinė
po stogu vyks sekmadieni, spa
lio 27 d. parapijos patalpose.
Visi kviečiami iš anksto pasi
žymėti datą savo kalendoriuose
ir gegužinėje dalyvauti.
VISUOTINIS
DIEVO APVAIZDOS
PARAPIJIEČIŲ
SUSIRINKIMAS
Dievo Apvaizdos parapijos pa
rapijiečių visuotinis susirinki
mas šaukiamas sekmadienį,
spalio 6 d., 11:45 vai. ryto Kul
tūros centre. Visi parapijos na
riai prašomi dalyvauti.
LIETUVOS D U K T E R Y S
KVTEČIA
Lietuvos Dukterų dr-jos ruo
šiamas koncertas — vaišės vyks
š.m. spalio 13 d. Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre. Programą
atliks Clevelando Dievo Moti
nos parapijos choras ir solistė
Virginija Bruožytė-Muliolienė.
Chorui vadovauja muz. Rita
Kliorienė. Visi kviečiami atsi
lankyti, pasigėrėti retu koncer
tu, pasivaišinti, pabendrauti ir
paremti Lietuvos Dukterų lab
daros veiklą.
„PILĖNŲ" STOVYKLOS
UŽDARYMAS
„Švyturio" jūrų šaulių kuopos
„Pilėnų" stovyklos uždarymas
vyks sekmadienį, spalio 6 d. Sto
vyklos vartai bus atidaryti jau
ankstų rytą. Bus puikių vaišių
ir gėrimų baras. Visi šauliai ir
visuomenė laukiama ir kviečia
ma. Stovyklos uždarymą rengia
„Švyturio" jūros šaulių kuopa,
vadovaujama Mykolo Abariaus.
SVEIKINAME
SUKAKTUVININKUS
Rugsėjo 16 d. Gulfport, Flori
doje, buvo švenčiama Alberto ir
Elenos Misiūnų 50 metų vedybų
sukaktis. I šventinį pokylį buvo
nuvykusios
iš
Detroito
apylinkėje gyvenančios jų duk
ros Ramunė ir Rūta. Misiųnai
buvo veiklūs Detroito lietuvių
telkinio visuomenininkai. Al
bertas yra buvęs šeštadieninės
lituanistinės mokyklos mokyto
jas, Šv. Antano parapijos tary
bos ilgametis pirmininkas ir
radijo valandėlių redaktorius
bei pranešėjas. Sveikindami su
kaktuvininkus, linkime jiems
Dievo palaimos ir daug saulėtų
dienų.
PALAIDOTA
A.A. ONA ŠOSTAKIENĖ
A.a. Ona Šostakienė. 98 metų
amžiaus, š.m. rugsėjo 18 d. mi
rė savo namuose Royal Oak,
Mich. Rugsėjo 21 d. gedulingas
šv. Mišias už velionės sielą Šv
Antano bažnyčioje aukojo kle
bonas kun Alf. Babonas. Mišių
metu vargonavo ir giedojo muz.
Stasys Sližys. Po Mišių buvo
palydėta ir palaidota Holy Sepulchre kapinėse. Laidotuves
tvarkė laidotuvių direktorė Yolanda M Zaparackienė.
Ona Šostakienė buvo gimusi
1898 m rugpjūčio 24 d. Linkai
čiu dvare, netoli Krekenavos.
1949 m. atvykusi į JAV apsigy
veno Detroite Lietuvoje pri
klausė Šaulių organizacijai ir
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LIETUVOS D U K T E R Ų
D R A U G I J O S VEIKLA
DETROITE
Lietuvos Dukterys Detroite,
jau šešeri metai artimai bend
radarbiauja su „Amerikos-Lietuvos neįgalumo ir reabilitaci
jos bendradarbiavimo" programa,
kuriai vadovauja prof. dr. William Waring. Jūratė Pečiūrienė
yra tos veiklos su lietuviais ko
ordinatorė ir Lietuvos Dukterų
draugijos valdybos narė.
Š.m. birželio mėnesį dvi sa
vaites dr. W. VVaring ir Jūratė
Pečiūrienė dirbo Lietuvoje (pa
kviesti Lietuvos Paraplegikų
asociajacijos). Jie dalyvavo šios
organizacijos suvažiavime Pane
vėžiuke netoli Kauno. Lankėsi
Lietuvos žmonių su stuburo su
žalojimais asociacijos būstinėje
Vilniuje. Dalyvavo Lietuvos
žmonių su negalia sąjungos su
važiavime. Aplankė daug ligoni
nių, kurios turi reabilitacijos
skyrius, senelių slaugos namus,
dalyvavo Raseiniuose vykusio
je žmonių vežimėliuose sporto
šventėje.
Lankymosi metu jau buvo su
daryta plati programa ateinan
tiems metams, nes ligoninės
prašo pagalbos. Taip pat aplan
kė visus vaikus ir suaugusius,
kurie buvo gydomi Michigano
reabilitacijos programos arba
Healing the Children organiza
cijos.
Lietuvos Dukterų dr-jos valdy
ba ir šiais metais paskyrė 800
dol. ligonių šeimoms ir už 1,000
dol. nugabena šlapimo surin
kimo priemones paralyžuotiems
žmonėms Lietuvoje. Jau septinti
metai Detroito Lietuvos Dukte
rys parūpina vaistus vaikui, be
kurių jis negalėtų augti ir gy
venti. Taip pat L. Dukterys ap
rūpina vienkartiniais vaistais
asmenis, kuriems neįmanoma
jų gauti Lietuvoje. Siunčia var
gingoms daugiavaikėms šei
moms siuntinius. Pernai buvo
išsiųsta arti 50 siuntinių.
Jau tradicija tampa Lietuvos
Dukterų ruošiami koncertaivaišės. Koncertavo Los Angeles
Vyrų kvartetas, „Dainavos" an
samblis, o š.m. spalio 13 d. L.
Dukterys pasikvietė daininin
kus iš Clevelando — muzikės Ri
tos Kliorienės vadovaujamą
chorą ir s o l i s t ę Virginiją
Muliolienę. Šis, Dievo Motinos
parapijos choras, plačiai reiš
kiasi savo veikloje: dainavo
Romoje švenčiant Lietuvos
Krikščionybės 600 m. sukaktį,
koncertavo Toronte, dainų šven
tėje Čikagoje, Rochesteryje ir kt.
Choras yra išleidęs kalėdinių ir
velykinių giesmių juosteles:
„Prakartėlėn skubu" ir „Prisi
kėlė Jis". Muzikė Rita Kliorienė
dirigavo septintoje išeivijos lie
tuvių Dainų šventėje ir Pasaulio
lietuvių šventėje Lietuvoje.
Mums žada atvežti puikų kon
certinės ir pramoginės muzikos
repertuarą.
Lietuvos Dukterys kviečia vi
sus iš arti ir toli atvykti į šią
nuotaikingą šventę, pasiklau
syti puikaus koncerto ir pasivai
šinti Liet. Dukterų paruoštomis
vaišėmis. Savo dalyvavimu paremsite mūsų pastangas padėti
artimui.
«
Irena Alantienė
Detroito Lietuvos Dukterų
valdybos pirmininkė

$55.00
(U.S.) $60.00

$40.00
$45.00

(Air cargo)
Tik šeštadienio laida
Užsakant i užsieni

$100.00
$55.00

$55.00

oro p a s t a

$600.00 $250.000

Tik šeštadienio laida

$160.00

$30.00
$35.00

Užsakant i Lietuvą

Clevelando Dievo Motinos parapijos choras, vadovaujamas muz. Ritos Kliorienės, koncertuos
Detroite š.m. spalio 13 d. Lietuvos Dukterų renginyje.

DAYTONA BEACH, FL
ĮŽYMŲ SVEČIĄ SUTIKUS
Čikagoje ilgą laiką gyvenę ir
sunkiai fabrikuose dirbę Mary
tė ir Stasys Šarauskai, maždaug
prieš penkiolika metų, rames
niam gyvenimui ir džiaugtis už
tarnautu poilsiu persikėlė ir ap
sigyveno gražiame Daytona
Beach kurortiniame mieste,
Floridoje. Pradžioje buvo įsigiję
condo, bet netrukus jį pardavė
ir ramioje vietoje, arti Atlanto
vandenyno, pasistatė labai gra
žius, erdvius ir patogius namus,
vildamiesi čia praleisti likusį
gyvenimą.
Marytė ir Stasys Šarauskai,
draugiški ir geraširdžiai,
netrukus susidraugavo beveik
su viso telkinio lietuviais.
Įsijungė ir į lietuvišką veiklą.
Marytė dirbo klubo valdyboje,
vienerius metus vadovavo ir
Lietuvių Tautinės sąjungos sky
riui.
Džiaugėsi gyvenimu, ypač
gražia savo šeima: sūnumis —
prelatu dr. Jurgiu, Arūnu ir
dukrele Lina, jos gražia šeima,
dviem dukraitėm. Sunkiai dirb
dami Marytė ir Stasys Šaraus
kai Čikagoje į mokslus leido
vaikus, kurie pasiekė univer
sitetuose mokslinių laipsnių.
Sūnus Jurgis 1973 m. baigė ku
nigų seminariją, o po to univer
sitetuose apgynė du doktoratus.
Rodos laimingesnio šeimos gy
venimo negalėtų būti.
Tačiau skaudus likimas palie
tė ir Šarauskų šeimą. 1995 m.
sausio 11 d., po ilgoko nega
lavimo, a.a. Stasys Šarauskas
paliko mylimą žmoną, šeimą,
dukraites ir didelį būrį draugų,
kurie jo šviesų atminimą dažnai
ir dabar įvairiomis progomis
prisimena.
Po ištikto didžiojo skausmo,
netekusi a.a. vyro Stasio, Mary
tė susigyveno su likimu, nuošir
džiai bendrauja su draugais, o
savo mylimą mamytę nuolatos
aplanko sūnūs ir dukrelės šei
ma. Pasidžiaugia gerais vaikais,
dukrelės šeima, dukraitėmis —
visa tai šiame likime praskaid
rina Marytės Šarauskienės gy
venimo dienas.
Š.m. rugpjūčio mėn. įvyko ta
rytum šeimos suvažiavimas, ap
lankė dukros Linos dukterys —
Marytės dukraitės, o pabaigoje
atvyko duktė Lina su vyru prof.
Dovidu ir sūnus prelatas dr.
Jurgis.
Marytės Šarauskienės na
muose nušvito naujas džiaugs
mas.
Šia pro^a Marytė į savo na
mus rugpjūčio 26 d. sukvietė
savo ir a.a. Stasio dideli būrį
draugų. Sūnus, dukra ir žentas
drauge su mamyte, paruošė sve
čiams šaunias vaišes.
Vaišėms įpusėjus Gediminas
Lapenas pasveikino seimininkę,
jos šeimą, padėkojo už malonias
vaišes, draugystę, prisiminė ir
geraširdį a.a. Staselį, kurio dva
sia jaučiama ir šiandien. Jis
paprašo įžymųjį svečią, JAV

Vyskupų konferencijos vykdo
mąjį direktorių, prelatą dr. Jur
gį R. Šarauska, papasakoti apie
savo atliekamus darbus, tei
kiant pagalbą katalikų bažny
čiom Centrinėje, Vidurio ir Ry
tų Europoje.
Prelatas dr. Jurgis Šarauskas '
anksčiau dirbo Čikagos arkivys
kupijoje aukštose pareigose,
kurį laiką buvo Cicero Šv. An
tano liet. parapijos administra
torium, o dabar keletą metų yra
JAV Vyskupų konferencijos
vykdomasis direktorius. Tos pa
reigos labai svarbios. Jis savo
kalboje pažymėjo, kad nuolatos
keliauja po Rytų Europos ir Azi
jos valstybes, lanko katalikų
bažnyčias, susitinka dvasinin
kus, aptaria problemas, po to
paruošia planus, kam ir kokia
parama teiktina. Jis bent 20
kartų aplankė Lietuvą, gerai
susipažinęs su Lietuvos kata
likų problemomis. Parama tei
kiama stipendijoms, „Caritui",
vienuolynams, mokykloms, ka
talikiškai spaudai, seminari
joms ir daugeliui kitų projektų.
Lietuva jau yra iš šios instituci
jos gavusi arti tris su puse mili
jono dolerių. Įdomiai papasako
jo ir apie Lietuvos žmonių gyve
nimą, nuotaikas, darbus ir t.t.
Jaunimas ypač geras, jautrus,
besidomįs dvasiniu gyvenimu.
Buvom sužavėti įžymaus sve
čio įspūdingu pasakojimu ir su
sipažinome su JAV Vyskupų
konferencijos uždaviniais.

atskirai pabalsuota. Į naują
valdybą buvo išrinkti: pirm.
Julie Zakarka, vicepirmininkai:
I - Al Mockus, H - Ellie Kas
putis, III — Maria Deksnis; Pro
tokolų sekretorė — Gerrie Chaplin, koresp. sekretorė Alvina
Giedraitis, iždo sekretorė Terri
Vaitkus; iždininkė Dolores Wainauskis; dvasios vadas kan.
Vaclovas Zakarauskas; patikė
tinės: Lorraine Svelnis ir Philomena Vilutis; tvarkdariai:
Peter Jasaitis, Jack Abromite,
Matt Vilutis; vėliavininkas
Louis Rogers.
Komisijos nariai
Lietuviškiems reikalams Rita
Zakarka, korespondentai: ang
liškai spaudai Aldona Brazis,
lietuviškajai — Apolinaras P.
Bagdonas, „Vyčio" žurnalui
Gerrie Chaplin; kiti komisijos
nariai: Phyllis Pelletier ir
Estelle Rogers; renginių kom.
pirm. Vida Sakevičiūtė; foto
grafės Denise ir Rita Zakarka.
Naująją valdybą prisaikdino
kan. V. Zakarauskas. Pagiedo
jus Vyčių himną, oficialioji dalis
.buvo baigta malda.
Po to visi buvo pakviesti
vaišėms, kurias parengė buvusi
valdyba. Pasidalinus įspūdžiais
susirinkimas buvo baigtas.
Apol. P. Bagdonas
„PAGALBA LIETUVAI"
DARBAI IR J Ų RĖMĖJAI

Šia proga tenka pažymėti, kad
„Pagalba — Lietuvai —
prelatas dr. Jurgis Šarauskas humanitarinės pagalbos pro
yra lydėjęs Lietuvoje Šv. Tėvą jektas/organizacija prasidėjo
ir kardinolą Bernardin jų kelio 1990 m. siekiant gauti vaistų,
nių metu.
medicininių įrangų, priemonių,
Jis yra prašomas šiose parei ir telkti lėšas už minėtus
gose pasilikti dar bent trejetą medikamentus užmokėti per
metų...
siuntimo išlaidas. „Pagalba
Už šią malonią pabendravimo Lietuvai" pradėjo su L.C.R.A.
progą dalyviai dėkojo Marytei ir (lietuvių katalikų religijos
jos visai seimai, o prel. dr. Jur šalpa, Brooklyne) ir Detroito
giui Sarauskui už įdomias min Lietuvos Vyčių kuopomis koor
tis ir prieš vaišes sukalbėtą jaut dinuoti pastangas su World
rią, Dievui dėkojančią ir pa Medical Relief, Inc., įstaiga,
laimos prašančią maldą.
Detroite.
J u r g i s Janušaitis
Per paskutiniuosius penkerius
metus, ši organizacija išsiplėtė
ir sustiprėjo. Ketverius metus
Uttuvos Vyčių vlkla „Pagalba Lietuvai" siuntė po
keturius 40 pėdų ilgio talpintuvus mūsų sesėms ir broliams
Lietuvoje. Tuose talpintuvuose
112-OJI L. VYČIŲ KUOPA
siunčiami įvairiausi vaistai (nuo
VEIKIA
širdies, aukšto kraujo spaudimo,
Rugsėjo 17 d. 7:30 v.v. Šv. kosulio, hepatito B, glaucomos),
Mergelės Marijos Gimimo medikamentai, medicininė apa
parap. salėje vyko poatostoginis ratūra, kompiuteriai ir kt. 1995
112-osios kuopos susirinkimas, m. 15 tokių talpintuvų buvo iš
vadovaujant pirm. Ritai Zakar- siųsti Lietuvon. Šis dramatiškas
talpintuvų siuntimų padidėji
kaitei.
Susirinkimą malda pradėjo po mas buvo galima tik bendradar
ligos jau sustiprėjęs dvasios biaujant su Catholic Medical
vadas kan. Vaclovas Zakaraus Mission Board (CMMB) New
kas. Jis sveikino vyčius Yorke, kuri yra didžiausia JAV
pradedančius naują veiklos katalikiška labdaringa orga
sezoną; linkėjo būti stipriais nizacija ir didžiausia labdaros
dvasia ir nepailsti.
vaistų tiekėja Lietuvos asmens
Toliau visi valdybos nariai sveikatos priežiūros įstaigoms.
pateikė savo pranešimus apie
Iki š, birželio mėn. „Pagalba
atliktus darbus. Po to vyko nau
Lietuvai" išsiuntė 352 tonas
jos valdybos rinkimai. Nominavaistų ir medikamentų 32 mili
cijos komisijos buvo siūlomi
jonų
dol. vertės. Iš šios sumos
kandidatai atskiroms parei
CMMB
parūpino 11 talpintuvų,
goms ir už kiekvieną pasiūlytąjį

$85.00

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

kurių vertė siekė daugiau 18
milijonų dol. „Pagalba Lietuvai"
sumokėjo daugiau negu 50,000
dol. talpintuvų pasiuntimui.
Per visą šį laika daug talki
ninkų įsijungę parėmė ir patyrė
šią svarbią misiją: rinkti ir rū
šiuoti vaistus, medicinines
įrangas ir aparatūrą, rinkti
aukas. Lietuvos Vyčių kuopos
JAV, kitataučiai, jauni ir
vyresnio amžiaus asmenys
įsijungė į šį humanitarinį
projektą. Įvairūs žmonės rėmė
ir remia šį projektą. Pvz.:
neseniai aštuonių vaikų motina
iš Californijos, episkopalų gydy
tojas iš Tennessee, ir kardinolas
arkivyskupas Adam Maida iš
Detroito (kuris yra lenkų kil
mės), suteikė reikšminga pini
ginę paramą ir tapo nuolatinis
ko-rėmėjas (co-sponsor) „Pagalba
Lietuvai" metinės golfo dienos.
Minėti asmenys remiasi tuo
pačiu motyvu — privilegija
padėti žmonėms Lietuvoje šiuo
kritišku jai metu. Žmonių gy
vybės išgelbėtos, sergantieji
pasveiko, kenčiantiems jų kan
čios buvo palengvintos. Savo
veiklos 84 metų istorijoje
Lietuvos Vyčiai atliko milži
nišką darbą. Daug žmonių įvai
riais būdais padėjo savo sesėms
ir broliams Lietuvoje. Prašome
visų teikti bet kokią paramą
„Pagalba Lietuvai" — telkti
aukas, rinkti rūšiuoti vaistus,
medikamentus, gydymo priemo
DR. A. B. OLEVECKAS

* Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-400; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimu turini
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

nes ir melstis, kad mūsų pa
stangos būtų sėkmingos.
Už kiekvieną paaukotą dolerį,
152.32 vertės humanitarinės
pagalbos, vaistų, aparatūros,
medicininių įrangų ir medika
mentų ir t.t. siunčiama Lietuvos
žmonėms. Kartu su medicinine
pagalba „Pagalba Lietuvai"
nuolat remia Vilniaus ir Kauno
„sriubos virtuves". Iki šiol,
sriubos virtuvėms nusiųsta
16,000 dol.
Jūsų nuolatinė parama dabar
ir ateityje yra reikalinga šiam
didingam Lietuvos Vyčių pro
jektui. Aukas galima_ siųsti ir
smulkesnes informarijas teikia:
Robert S. Boris, Aid to Lithua
nia.Inc, 4457 Fairway Court,
WaterforrL MI 48328. Telefonas:
810-682-0098; faksas: 810
68205201. Iš anksto dėkojame.
Robert S. Boris,
„Pagalba Lietuvai" vadovas
vertė Regina Juškaitė
Didkiemis. Miestelio bažny
čios 200 metų jubiliejaus proga
čia lankėsi Telšių vyskupas A.
Vaičius, kuris teikė Sutvir
tinimo sakramentą. Tai buvo
pirmasis vyskupo apsilankymas
miestelyje nuo 1940 metų.
UNAS SIDRYS, M.D.
Opritalmologas/Akių Chirurgas
S S M S. Rtdįsland Ava.
CMcaffo R t a t e , IL S041S

7SS4M-M22
414S W. t 3 r a St.
312-73S-770S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ UGOS
M M W. M St. Tat. (7SS) 422-0111
Valandos pagal susitarimą
Pirma 3v p.p. -7 v.v., snfr 12:30-3v p.p.
trscd uždaryta, ketvd. 1 - 3 v. p.p.
penktd ir seitd 9 v.r. - 12 v p.p

RIMGAUDAS NEMCKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

(132 1 . Keaale Ava.,
(212) 771 M M arba (211) * M 1111

širdim ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO OOOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGUA
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ŽVILGSNIS I
TARPTAUTINĘ GINKLŲ
PREKYBĄ
I G N A S MEDŽIUKAS

Artėjame prie krikščioniško
sios eros antrojo tūkstantmečio
pabaigos. Vienas iš didžiausių
iššūkių krikščionybėje yra ar
timo meilė. Deja, žmonija dar
toli nuo krikščioniškųjų idealų.
Vien paskutiniame šimtmetyje
pasaulyje įvyko daug žiaurių
karų, k u r i e pareikalavo mili
jonus žmonių gyvybių.
Kaip skelbia J A V Kongreso
tyrinėjimų t a r n y b a , 1988 m.
Amerika ir kitos pramonėje toli
pažengusios š a l y s , p a r d a v ė
ginklų kitoms valstybėms už 61
milijardą dolerių, o 1996 m. tik
už 15.4 mlj. dolerių. Reikėtų tik
džiaugtis, kad žmonija suranda
kitus kelius sunormuoti tarp
tautinius santykius be žudynių
ir didesnio kraujo praliejimo.
Bet ginklų rinkos sumažėjimas
kelia rūpestį jų gamintojams.
Sumažėjo pelnas, kyla nedar
bas.
Rusijos ginklų pardavimas
praėjusiais metais pakilo 62 pro
centais, pasiekdamas 6 milijar
dus dolerių. Du trečdalius šios
sumos sudaro Sukhoj karinių
lėktuvų p a r d a v i m a s Kinijai ir
mažesnė dalis Vietnamui. Rusi
ja, parduodama ginklus besivystantiems pasaulio kraštams,
viršijo Ameriką. Tarptautinėje
rinkoje rusų parduodami gink
lai sudarė 40 proc. visu ginklų.
Šalia Rusijos J A V pardavė
ginklų už 3.8 mlj. dol., Pran
cūzija — 2.4 mlj. dol., Italija —
800 milijonus dol. ir Britanija —
500 mln. dol.

Aukščiau skelbtame raporte
įskaitomos visos besivystančios
šalys, išskiriant JAV, Rusiją,
Vakarų Europos valstybes, Ka
nadą, Japoniją, Australiją ir N.
Zelandiją. Rašoma, kad besivys
tančios šalys nupirko šiek tiek
daugiau, kaip pusę visų parduo
tų ginklų.
Kaip kiti kraštai, parduodantieji ginklus Viduriniams Ry
tams, taip ir Rusija, neteko
svarbių rinkų ginklų prekybai.
1988-1991 m. Rusija pardavė
Iranui už 3.5 mlj. dol. ginklų, o
po to laiko tik už 200 mln dol.
Britanija praėjusiais metais
buvo antroji industrinė šalis.
pristačiusi ginklų už 4.5 mlj.
dol. Tačiau sumažinus ginklų
pirkimą Saudi Arabijai ir ki
toms Persų įlankos valstybėms,
ji pateko į trečią vietą, atsi
žvelgiant į naujų ginklų užsa
kymus.
Šiuo metu JAV ieško naujų
rinkų ginklams. Prezidentas
Bill Clinton siūlo panaikinti
suvaržymus, parduodant gink
lus Lotynų Amerikai, kurios ša
lims jau kuris laikas buvo tai
komi suvaržymai dėl konfliktų
jų tarpe.
„Aš tikiuosi, kad JAV ginklu
pramonr ir Pentagonas panau
dos paskelbtą raportą, kuris
parodo, kad Amerikos ginklu
prekyba atsilieka ir mes turime
lygų žaidimo lauku, todėl pra
dėkime prekiauti su Lotynų
Amerika" — tokia nuomone vra

ginklų prekybos žinovo dr. William Hastung, vyr. mokslinio
bendradarbio Pasaulio politikos
insitute, New York.
Ir toliau jis samprotauja:
„Humanistiniu žvilgsniu rei
kėtų džiaugtis, kad ginklų rinka
siaurėja. Bet iš kitos pusės pa
dėtis naudinga žinoti JAV
pramonei, nes parodo, kad Ru
sija neišstumia mūsų iš ginklų
rinkos. Apskritai, manoma, kad
tai yra tik vienerių metų reiški
nys".
Suprantama, kad ginklų tarp
tautinei rinkai siaurėjant, su
sirūpino JAV pramonininkai.
Jų paveiktas Kongresas priėmė
programą, pagal kurią finansuo
jamas 16 bln. dol. ginklų ekspor
tas. Paul Hoeper, gynybos sek
retoriaus pavaduotojas tarptau
tinėms ir komercinėms progra
moms, išvardijo 37 valstybes,
kurios gali pasinaudoti šiomis
JAV subsidijomis. Be kitų, tos
valstybės yra Kinija, Indonezi
ja, Malaysia, Čilė ir Meksika.
Dėl Kinijos apsiginklavimo
susirūpins jos kaimynai, kurie
irgi ims ginkluotis. Kinija jau
dabar žinoma ginklų eksportuo
toja, ypač raketų Silkworm tie
kėja Iranui ir kitos karinės me
džiagos Pakistanui ir Šiaurės
Korėjai.
Sumažėjęs JAV ginklų eks
portas privedė prie keisto atsis
kaitymo su užsienio klientais.
Kaip „Manchester Guardian"
(1996.09.01) rašoma, McDonnelDouglas sutiko priimti dalį 580
dol. atlyginimo už aštuonis F-18
puolamuosius lėktuvus iš Tai
lando sušaldytais viščiukais.
Šiame straipsnyje pateikti
skaičiai gali tiksliai neatitikti
JAV užsieniui parduotų ginklų
sumos, nes nuo 1990 m. buvo
parduodami ginklai su didele
mis nuolaidomis.

Kun. Ričardas Mikutavičius. Šv. Mykolo Arkangelo (įgulos) parapijos klebonas Kaune, atrado
labai prasminga būda paminėti Gedulo ir Vilties diena - savo bažnyčioje įruošė Lietuvos kankiniu
ir partizanu nuotraukų parodą, padidinęs tas nuotraukas ir išdėstęs ant grindų. Paroda
susidomėjimas buvo labai didelis
N u o t r A_ T i š k u v i e n e s
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Linksmai bešnekučiuodami, net nepastebėjo, įvažia
vę j Kauno stotį.
V a k a r a s prabėgo, užbaigiant tvarkyti kambarius.
Kai Danutė džiūgavo pasikeitusiu buto vaizdu, teta
pastebėjo:
— Didžiausia buto puošmena — judviejų vedybinė
nuotrauka a n t sienos.
Jau vėlai, prieš einant nakties poilsiui, Keraitis kyš
telėjo mintį:
— Danutėle, kaip t a u atrodytų, jei pakviestumėm
Guntulius su Raštikiais pietums. Raštikiai negalėjo
dalyvauti vestuvėse, bet atsiuntė pasveikinimą.
— Žinoma, kad aš nieko prieš, bet ateinantį savait
galį tu siūlei skirti kelionei į Marijampolę.
— Matai. Raštikis buvo užsiminės, kad jis liepos gale
išvyks atostogų. O kelionę į Marijampolę mes galime
savaitei atidėti.
— Gerai. Aš visuomet pasiryžusi pritarti tau Bet
kada norėtumei — šeštadienį ar sekmadienį? Man tai
svarbu, nes tetos pagalba bus labai reikalinga.
— Pakalbėk su ja dabar.
Teta mielai sutiko savo Danutei pagelbėti, o kai Ke
raitis pranešė, kad ir juos sutuokęs kunigas Mironas
dalyvaus vakarienėje, t e t a iš džiaugsmo, kaip žmonės
sako,„šoktelėjo iki lubų".
Šeštadienį beveik vist svečiai tuo pačiu laiku susi
rinko, ir, kaip paprastai tokiais atvejais, prasidėjo nuo

GERŲ LAIKŲ
ILGESYS

kad dirbam".
Svarbiausia, anot Fraeulein
Hirsch, dabar rytų vokiečiai
nesijaučia esą vokiečiais. Jie yra
ir liks „rytų vokiečiais". Vaka
rų vokiečių mentalitetas yra ki
toks, kaip rytų vokiečių.
Gal ir mums lietuviams nerei
kėtų „ r a u t i s plaukų'", kad
dažnai nerandam bendros kai
bos su tėvynainiais, gal reiktų
prisiminti, kad virš pusšimčio
metų gyvenom „padalintuos na
muos"', kad dar ilgai tarpusavy
„nesusigiedosim" (nes to labai
nori mūsų priešai, -EJV), vis.
mažiausiai dešimtmeti, būsim
„mes" ir ,Jūs" ar J i e " ir ..mes".

„Chicago Tribūne" (rugsėjo 7
d. numeryje) korespondentas
Erik Kirschbaum rašo apie
Rytų Vokietijos, kurią taip
įdomiai „eastern portion of Ger
many" vadina, gyventojų nuo
taikas: apie tai, kad jie ilgisi
„senų, gerų" komunistiškų die
nų. Tas ilgesys ypač esąs jau
čiamas ten. kur iš Vakarų pu
čia šaltas kapitalizmo vėjas,
nešantis nedarbą ir pesimizmą.
Net ir Leipcige bei rytų
Berlyne, kur yra pakankamai
darbų ir atlyginimai geri,
beveik ant kiekvienos gatvės
Tą „Chicago Tribūne" straips
kampo galima išgirsti komunis nį skaitydama, staiga prisimitinės sistemos ilgesio gaidų.
niau, ką man, pernai viešint
Pavyzdžiui: 61 m. amžiaus į Lietuvoje. Pasakė (per Jonines
pensiją išėjęs gydytojas dr. D. šiemet miręs Sibiro tremtinys ir
Reinhardt (į pensiją išėjo todėl, kankinys) a.a. kunigas Liuda.kad maža ligoninė, kurioje jis Semaška. kai su karteliu pasą
kas savaitę dirbdavęs 60 vai. kojau. kad kai kurie buvę kolū
subankrutavo ir užsidarei, da kiečiai lietuviai ilgisi sovietiš
bar sakosi nieko neturįs, nes jo kos tvarkos ir net drįsta sakyti,
amžiuje nėra kaip privačios kad „tai gerai po rusų pagyve
„praktikos" pradėti, pensiją nom".
gaunąs mažą apie 1,200 ameri
Kunigėlis liepė nustot grau
kietiškų dolerių (iš vokiškų
dintis ir draskytis del „lovimarkių išvertus), už butą mokąs
ninkų" mąstysenos, nes: ,.Ko tu
apie 800 dol.
stebies iš mūsiškių? Pažiūrėk,
Būtų nuomos nepaprastai ką komunistai iš vokiečių padą
iškilo. Anksčiau gal jos buvę per rė".
pigios, dubargi — žiauriai
brangios. Taip pat labai liūdna,
Emilija J . V a l a n t i n i e n ė
kad nebėra pigaus alaus. Dabar
jo mėgstamasis „Radenberger"
kainuojąs apie 2 dol. (už boka
LIETUVOJE SURENGTOS
lą). Nepaisant dr. Reinhardt
ANGLU KALBOS
dejonių, Leipcigas atrodęs žy
STOVYKLOS
miai geriau nei daugelis kitų
Rytų Vokietijos miestų.
Opus Dei organizacija šią va
Santarvininkai karo metu sarą Lietuvoje surengė keletą
Leipcigą per bombardavimus stovyklų jaunimui (atskirai
smarkiai apgriovė, bet komu merginoms ir vaikinams). Vie
nistų valdžia miestą labai nos didžiausių iš jų — anglų
a t m e s t i n a i ir netvarkingai kalbos stovyklos studentėms ir
atstatė.
moksleivėms. Mergaičių vasa
Jauni vokiečiai pasigenda ros stovyklos direktorė Sharon
sporto, kurio visas šakas komu HefTeran iš JAV tvirtino, jog
nistų valdovai labai propagavo stovykloje norėta mokyti anglų
ir globojo. Žmonės sportą mėgo kalbos, ugdyti draugiškumą,
ir tas pomėgis juos suartindavo. nuoširdumą, atvirumą bei kitas
dorybes, supažindinti su tikėji
80 metų pensininkė (buvusi mo tiesomis pagal Katalikų
sekretorė) R. Bormann sako, Bažnyčios mokymą. Stovykloje
kad teisė laisvai kalbėti ir nebi buvo bendraujama anglų kalba.
jot pasakyt savo nuomonės jai
atlygina už daug ką. kas dabar
Studenčių stovykloje šiais
prarasta. Ji susirūpinusi, kad metais dalyvavo 25 lietuvaitės
vaikai ir jaunimas nėra gerai iš įvairių aukštųjų mokyklų ir
savo tėvų prižiūrimi ir auklėja 10 vadinamųjų mokytojų, dau
mi. Tėvai nežino, kur jų vaikai g i a u s i a studenčių iš JAV.
vakarais bastosi ir nelabai dėl Stovyklautojos ne tik mokėsi
to išgyvena. Šeimos nebėra anglų kalbos, bet ir sportavo,
glaudžios. Visi ymones pasidarė vaidino, diskutavo. Stovyklų
dideli egoistai ir materialistai. kapelionas kun. Farrell Peter
31 metų įstaigos tarnautoja K. nal kasdien aukojo šv. Mišias,
Hirsch pasigenda „laisvo įaiko" vadovavo katekizmo pamo
labiau, negu k" kito, nes „se koms, per kurias buvo ne tiktai
nais, gerais komunistų laikais" mokoma tikėjimo tiesų, bet ir
visi turėjo darbus, bet mažai kas ieškoma atsakymų į įvairius
dirbo. Tai buv> kraštas, kur klausimus, neginama parodyti,
uždirbti pinigai buvo beverčiai, kaip katekii.mo tiesas pritaikyti
ir įgyvendinti gyvenime. Kiek
kur darbo etika į>uvo nusmuku
si iki to, kad: „Tu vaizduok, kad viena diena būdavo užbaigiama
mums moki, o mes vaizduosim. malda.

taikingi pokalbiai. Bet kai Raštikis kiek pakeltu balsu
pareiškė:
— Man malonu jaunavedžius matyti šitaip, saky
čiau, prabangiai susitvarkius, — visi staiga nurimo, o
Danutė paaiškino:
— Nesakykite šitaip, pone majore, mūsų turtelio čia
beveik nėra. Tik knygos ir gaidos, o visa kita mano ge
rosios tetos.
— Tai jūs laimingi, turėdami šitokią tetą. Kai aš
vedžiau, tai iš puošnių prezidentūros rūmų, kur mums
vedybinė puota buvo suruošta, su savo žmonele at
vykome į mano kuklų išnuomotą kambarį.
Susėdus prie stalo, kunigas Mironas, kilstelėjęs
ranką, ištarė:
— Ponios ir ponai, leiskite šia malonia proga primin
ti, jog man teko garbė Danutę Ilgūnaitę ir Antaną Ke
raitį sujungti moterystės ryšiu. Tada meldžiau Visagalį,
prašydamas palaimos jų vedybiniame gyvenime, dabar
prie šio valgių stalo noriu tarti: Vardan Dievo Tėvo ir
Sūnaus, ir Šventosios Dvasios — Amen.
O atsisėdęs pastebėjo:
— Ištartame sakinyje prie valgių stalo rūpėjo pri
jungti žodį turtingo, bet susilaikiau, pabijojęs geras
šeimininkes j vest i į puikybę.
— Gerbiamas kunige, nekoks čia turtas. Svarbiau
sia, kai paragausite, pasakysite, ar skanu. Seimi
ninkėms šis žodis visuomet labai rūpi. Todėl, kaip mano
gimtajame kaime, beimant šaukštą, sakydavo, t a i p ir
aš noriu ištarti — gero apetito!
— Aš jau paragavau ir galiu pasakyti, kad labai
skanu, — pagyrė Guntulienė.
— Skanu, tai skanu.. Tačiau niekad ir paprasta

Danutė

Už ką

balsuosime?

Užsienio lietuviams, kurie
turi Lietuvos pasus, jau pa
galiau paaiškėjo, kur jie pri
klauso, kurioje apygardoje turės
balsuoti ateinančiuose Seimo
rinkimuose. Taigi, lietuviai, gy
venantys už Lietuvos ribų, bal
suos Naujamiesčio rinkimų apy
gardoje Nr. 1. Telieka pasirinkti
kandidatus iš dvylikos pateiktų
jų ir atiduoti balsą už tuos, ku
rie mūsų nuomone geriausiai
pasitarnaus Lietuvai. Deja. čia
atsistojame prieš dilemą: daugu
mai užsienio lietuvių šių kan
didatų pavardės visai nieko ne
pasako. Kai kurios lyg girdėtos,
kitos — visiškai svetimos, žmo
nės nepažįstami. Ne visos ir jų
reprezentuojamos partijos žino
mos (ne visos mus ir domina).
Būtų labai vertinga, jei kandi
datai, kurie laukia mūsų balsų,
nedelsiant prisiųstų išeivijos
spaudai savo biografijos duome
nis, pažiūras, pasisakymus pag
rindiniais partijos programos ir
Lietuvos vidaus bei užsienio
reikalų klausimais. Nepakenk
tų ir nuotrauka. Vis dėlto Ame
rikoje balsuoti užsiregistravo
daugiau kaip 1.100 Lietuvos pi
liečių. O tas skaičius jau gali
padaryti skirtumą, juo labiau,
jeigu tautiečiai tėvynėje vis
nepajėgs pabusti iš savo apati
jos ir skeptiškai žiūrės į rinki
mus. Norime pabrėžti, kad ypač
svarbi greita informacija apie
dešiniųjų partijų kandidatus.
Tad tikimės, kad ji bus mums
nedelsiant parūpinta.
Nepalyginamai daugiau lietu
vių ruošiasi balsuoti JAV prezi
dento rinkimuose lapkričio 5 d.,
nes lietuviai šiame krašte vi
suomet pasižymėjo piliečio pa
reigos supratimu ir gerbimu.
Antra vertus, nauja Amerikos
vyriausybė tiesiogiai (bent ket
verius metus) siejasi su visų gy
ventojų ateitimi, taigi ir lietu
vių, gyvenančių šioje svetingo
je valstybėje.
Jeigu rytoj vyktų JAV prezi
dento rinkimai, vargiai kas ga
lėtų apytikriai atspėti jų rezul
tatus, nepaisant, kad apklausi
nėjimuose 'kažin, kiek tikslūs
surinkti duomenys? Turbūt pri
klauso, kurios partijos rėmėjai
juos atliekai, nuolat pirmenybė
teikiama Bill Clinton, bet daug
amerikiečiu nepritaria nei jam,
nei jo pažiūroms.
Reikia pripažinti, kad mūsų
d a b a r t i n i s prezidentas yra
subūręs ypač gerą rinkiminės
kampanijos bei savo patarėjų
Vašingtone štabą. Atidžiai
klausydami respublikonų kan
didato Bob Dole kalbų, kritikos
ir pažadų, Clinton patarėjai su
geba daug jų panaudoti savo
kandidato naudai. Čia kaip tik

juoda duona nėra taip skani, kai tenka pabadauti.
Niekad neužmiršiu bolševikų koncentracijos stovyklos,
kur žiemą barakai buvo nešildomi, o duona būdavo iš
duodama iš vakaro rytojaus dienai. Ją suvalgydavome
prieš gulimą nakties poilsiui. Vasarą būdavo geriau:
savo valgį papildydavome žolėmis. Pietų valgyti netek
davo — dirbome be pertraukos. Vakarienė — iš supu
vusių ar sušalusių bulvių arba burokų — atstodavo
pietus. Alkį apgaudinėdavome sūriu vandeniu, nes
pripildytas pilvas mažino alkio jausmą. Sėsdamas prie
stalo, visada prisimenu tas alkanas dienas, tik apie jas
vengiu kalbėti, — ir nukreipęs žvilgsnį į Keraitį. tęsė
— mudu, kapitone, likimas suvedė Nepriklausomybės
kovose, kuriose mūsų kraujas tuo pačiu metu nusruveno
žavingais ežerėliais papuoštoje Zarasų žemėje. Tačiau
pats buvai daug laimingesnis — aš patekau į bolševikų
nagus.
— Ačiū Dievui abu likote gyvi ir dėkingumo vardan
esate pažymėti Vyčio kryžiais. Pakelkime vyno taures
už abu garbingus karius, — pakildamas nuo kėdės tarė
kunigas Mironas.
Šnekoms nukrypus į kasdieninius reikalus, o tetai
su Danute vis raginant neužmiršti kąsnio, nutaikęs
progą, prašneko Guntulis:
— Man teko būti liudytoju, kai gerbiamas kunigas
Mironas p a l a i m i n o D a n u t ę su A n t a n ų šeimos
gyvenimui. Būdamas artimas Antano bičiulis, norėčiau
pasiūlyti pakelti vyno stiklus į jaunavedžių laimingą
ateitį.
Visiems sustojus, Guntulienė pradėjo, o visi pritarė:
„Ilgiausių metų..."
— Gal ši daina turėjo nuskambėti anksčiau, bet aš

Bindokienė

pasireiškia didysis skirtuma.tarp kandidato, kuris turi pasi
tenkinti rinkiminės kampanijos
retorika ir apmokamomis rekla
momis. daugiausia apsiribojan
čiomis arba savo oponento kri
tika, arba .jeigu (jeigu jis pateki Baltuosius rūmus, darys taip:
jeigu bus išrinktas, pakeis tą ai
tą...) ir jau esančio Baltuosiuo
se rūmuose. lYezidentas gali sa
vo „sugebėjimą rūpintis valsty
bes gyventojų gerove pade
monstruoti vienu kitu rašiklio
brūkštelėjimu, pasirašydamas
įstatymą, suteikdamas lengva
tų, ir vadinti tai nei rinkimine
reklama, o tik ..savo darbo da
limi".
Esant tokiai situacijai, res
publikonai ve! pradėjo naudotis
piktesnėmis, labiau prezidentą
kaltinančiomis, reklamomis te
levizijoje, taip pat aštresniais
puolimais, kai Bob Dole susitin
ka su būsimaisiais balsuotojais.
Tarp kitų. Bill Clinton kaltina
mas per švelniu požiūriu į nar
kotikų problemą (kaip kitaip:
juk ir jis pats yra ..rūkęs" ka
napėles), nesugebėjimu išbristi
iš biudžeto painiavų ir daugybe
dar kitokių, daugiau asmeniškų
neigiamybių. J tai atsižvelgiant,
tiesiog keista, kad Amerikiečiai
Bill Clinton vis tiek vertina gan
palankiai, nepaisant dėmių jo
charakteryje ar rinkimines pro
gramos minusų Mat. Clintonas
moka įtikinti mažumas, netekė
jusias motinas, moters „pasirin
kimo teisės" 'žudyti negimusį
kūdikį)šalininkes, neturtinguo
sius ir kiek nuošaliau besilai
kančius nuo pagrindinės gyve
nimo eigos valstybėje, kad tik
demokratas prezidentas juos
globos, o respublikonas — visiš
kai paliks rūstaus likimo valiai.
Kitaip tariant, demokratai
yra neturtingųjų ir apleistųjų
užtarėjai, o respublikonai geri
tik turčiams. Šį savo įtaigojimą
Bill Clinton pabrėžia ne tik žo
džiais, bet ir kitais būdais —
kiekviena proga, kai pasirodo
viešumoje, ypač kurio įstatymo
pasirašymo ar svarbesnio prane
šimo proga, aplink jį visuomet
yra būrys įvairių rasių vaiku,
moterų, paprastai apsirengusiu
darbininkų — vadinasi. ..eiliniu
piliečių". Aplink Bob Dole daž
niausiai matome ..oficialesnius
asmenis".
Apie kandidatus i Baltuosius
rūmus mes kiekvienas galime
susidaryti — ir susidarysime —
savo nuomone Tačiau balsuoti
yra svarbu. Ypač naujai JAV pi
lietybę gavusieji lietuviai tai tu
ri įsisąmoninti, nedelsiant re
gistruotis ir balsuoti prezidento
rinkimuose.

savo pasakojimais sutrukdžiau. Atsiprašau, — ištarė
Raštikis.
— O ne, ne, pone majore. Bent man tai buvo labai
įdomu klausytis jūsų atsiminimų. Juk juose yra ir mano
Antanėlio dalis.
— Žinote, visus tuos atsiminimus apie mūsų tautos
heoriškus žygius jau seniai reikėjo surašyti į knygas
Tai brangi Lietuvos istorijos dalis, — autoritetingai ta
rė kunigas Mironas.
— Jau nemažai paskelbta periodikoje. Ir aš pats
rašiau. Tačiau skubinti sunkoka, kai ir kiti darbai tenka
atlikti. Ne tiktai man, bet štai ir kapitonui. Jie nepasi
tenkino tuo, ką turi, bet siekė daugiau — baigė universi
tete lituanistiką su literatūra Dabar kariuomenes šta
bas daug iš jo tikisi. Ir aš pats baigiau veterinariją, o
dabar teks dar gilinti karinį mokslą Vokietijoje. Tai
kada rašyti, gerbiamas kapelione 0
— Su viskuo sutinku. Net geriau, kai į atliktus dar
bus žvelgiama iš ilgesnės laiko perspektyvos, tačiau
reikia medžiagą neatidėliojant kaupti, kad atsiminimų
autoriai jas nenusineštų j anapus, - teigė kunigas
Mironas
— Kai teta pastebėjo, jog svečiai nenesidomi 'ekštėmis, pakilo nuo kėdes pasirūpin*. kava Tai pašte
bėjusi. Guntulienė, nedrąsiai tarė:
— Mes kalbamės ir su dėmesiu klausomės, bet
kažin, ar būtų galima paprašyti ponia Danute, kad atsi
sėstų prie pianino ir nors pora daineln; padainuotu
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TARPTAUTINIO ORO
UOSTO PIONIERIAI
A U R E L I J A M. BALAŠAITIKNE
Nuo pat nepriklausomybės at
gavimo. A m e r i k o s lietuvių
dideliam džiaugsmui, čia pra
dėjo lankytis įvairūs Lietuvos
ansambliai, solistai, taip pat
taurusis p a t r i o t a s Vytautas
Landsbergis. Seimo nariai, jach
tomis Atlanta perplaukė jūrei
viai, o dabar ir politiniu partijų
atstovai, susirūpinę būsimais
rinkimais, ieško paramos užsie
nio l i e t u v i ų visuomenėje.
Tačiau rugpjūčio 17-24 dienomis
Clevelande lankėsi ne meni
ninkai ar politikieriai, bet ypa
tingi specialistai, kurių dėka
Lietuva gali tapti reikšmingu
civilines aviacijos centru. Zok
niuose esanti Šiaulių oro uosta
iš karinio pavertus į komercinį.
Lietuvos vyriausybei priėmus
Šiaulių laisvos ekonominės zo
nos įstatymą, specialistų grupė,
kuri tą projektą vykdo, informa
cijos tikslu atvyko į Clevelandą.
Tai Šiaulių miesto vicemeras
Algimantas Sėjūnas. Šiaulių oro
uosto generalinis direktorius
Zigmantas Zdzichauskas ir
technikinis direktorius Stasys
Gerdvila. lydimi JAV gimusio ir
išsimokslinusio Edmundo Čapo,
kuris šiais metais su žmona ir
dukrele apsigyveno Šiauliuose.
Šioje kelionėje jis buvo labai
naudingas kaip paslaugus tarpi
ninkas, „šoferis" ir vertėjas. Iš
vyką į JAV finansavo Šiaulių
miesto savivaldybė, o vaišingi
Clevelando lietuviai jiems
suteikė pastogę ir vaišino.

tas naujai (kurtos valstybines
įmones direktoriumi Jo pagrin
dinis uždavinys buvo perimti
Zoknių karo bazę iš sovietų ka
riuomenes iki 1993 m. rugsėjo
1 d., perimtą inventorių apsau
goti ir inventorizuoti. Teko tar
tis su įvairių kraštų ekspertais,
nagrinėjant Lietuvos aviacijos
perspektyvas norim integruotis
į Europos aviacijos sistemą
1993 metais Susisiekimo minis
terijai pasiūlius Šiaulių miestui
perimti Zoknių oro uostą, visos
su juo susijusios problemos tapo
miesto atsakomybe Kad būtų
imanoma jį pritaikyti civili
niams reikalams, ji teikia pa
šaulyje išreklamuoti, sutelkti
lėšas ir įvykdyti techniškus pro
jektus. ju tarpe atgaivinti lėktu
vų remonto dirbtuves, remon
tuoti nusileidimo takus, su
derinti rusų paliktą įrangą, kad
būtų gautas tarptautinio oro
uosto statusas. Tą atlikus. 1993
m. spalio 13 d. Zokniuose
nusileido pirmas l ė k t u v a s .
Dabar aptarnaujama 50-60 lėktuvų per parą. Pro čia rusu
lėktuvai skrido į Kiniją, Indiją,
atlikinėjo užsakytus skrydžius,
o šių metų vasario mėnesį buvo
priimtas ir aptarnautas Boeing
747. atskridęs iš Teherano su
100 tonų vaisių kroviniu

tokias knygas, kurios p-gal
Centro apskaičiavimus apims
apie 150,000 genocido paliestų
asmenų"
Toliau savo pranešime S. Brie
dis pažymėjo, kad šių metų
pradžioje fondo pastangomis ir
lėšomis Lietuvoje buvo išleista,
istoriko Arvydo Anuškausko pa
ruošta 500 psl. turint! knyga,
pavadinta ..Lietuvių tautos so
vietinis n ikinimas 1940 1958
metais". Jos išleidimu dau
giausia rūpinosi buvęs LTE pir
mininkas ir dabartinis tarybos
narys Jonas -Jurkūnas Paminė
jo, kad visa šios knygos laida
ALT sąjungos 24 seimo metu dr. Bronius Nenueitas buvo p. keltas sąjungos 11.600 egz.) buvo išparduota
garbės nariu. Iš kaires: ALT sąjungos pirm dr. Leonas K'iaučeliunas. dr maždaug per pusantro mėnesio.
B Nemickas ir Petras Buchas.
Dabar LTF finansuoja istoriko
Arūno Bubnio rašomą knygą
..Vokiečių okupacija ir Lietuvos
gyventojų -įaikinimas 194'
1944 metais". Ir šios knygos
reikalais taip pat rūpinasi J.
Jurkūnas.

AMERIKOS LIETUVIŲ
TAUTINĖS SĄJUNGOS
KREIPIMASIS Į LIETUVIŲ
TAUTĄ,
priimtas ALTS 24-ame seime Čikagoje,
1996 m. rugsėjo 1 d.

Amerikos Lietuvių Tautinė kiminei programa i ir remdami
sąjunga sveikina 1989 m. atkur jos pastangas ši. i programai
tą Lietuvių tautininkų sąjungą. Įgyvendinti kvieč-, įme Lietuvos
Didžiuojamės Lietuvių tauti piliečius, gyvenar čius tėvynėje
ninkų sąjungos atliekamais dar ir išeivijoje, balsuo ii už LTS rinbais, ypač puoselėjant vieną kiminį sąrašą ir jos iškeltus
didžiausių žmogaus ir valstybės kandidatus vier mandatinėse
vertybių — tautiškumą, rūpi apygardose.
nantis lietuvybės išlaikymu
Tik bendromis pastangomis
tiek pačioje Lietuvoje, tiek už kursime Lietuv? šviesesnį ir
valstybės ribų atsidūrusiose saugesnį rytojų.
lietuvių etninėse žemėse ir lie
tuvių telkiniuose išeivijoje.
Čikaga, 1996 m.rugsėjo 1 d.
Lietuvoje artėja nepaprastai ALTS valdyba:
svarbus politinis įvykis — Sei dr. L e o n a s K r i a u č e l i ū n a s ,
mo rinkimai. Jie gali turėti Petras Buchas.
lemiamą reikšmę Lietuvos atei Stasys Briedis,
čiai. Pritardami Lietuvių tau dr. Laima Šimulienė,
tininkų sąjungos parengtai rin Oskaras Kremeris

1994 m. Šiaulių miesto meras
Alfredas Lankauskas susisiekė
>u Phillips Co. ir 1994 m kovo
31 d. miesto vadovybė su ja
pasirašė sutarti dėl oro uosto
Iš pokalbių su atvykusiais pa p e r s t a t y m o .
Specialistai
aiškėjo jų atvykimo uždavinys apskaičiavo, kad tam projektui
ir Šiaulių oro uosto istorija bei įvykdyti reikia bent 200 mln.
jo rekonstrukcijos projektas, dol.. tačiau, projektą persvars
kuris atneš didelę ekonomine čius ir iš sutarties išbraukus
naudą Lietuvai ir. savo geogra visa. ką patys lietuviai gali
finės padėties dėka, gali tapti atlikti (statybos darbus, nusau
EDVARDAS ŠULAITIS
reikšmingu tarptautinės preky sinimą, kelių sutvarkymai,
Amerikos Lietuviu tautinės informacijas fondo uždaviniai
bos centru, civiliniais lėktuvais palikus tik tai, ko patys nesuge
sąjungos
iniciatyva prieš maž yra šie:
gabenant prekes į visus pasau bės (elektroninę įrangai, sutar
daug
6
metus
buvo įsteigtas Lie
1. Remti Represijų Lietuvo
lio kraštus. Atvykusiųjų užda ties kaina sumažėjo iki 30 mln.
vinys buvo susipažinti su pana dolerių. Visi darbai turi būti tuvių tautinės kultūros fondas, je Tyrimų centrą ir sudaryti
šių projektų vykdymu Ameriko baigti iki ateinančių metų vidu kuris neseniai-rugsėjo l d. - sąlygas, rengiant Lietuvos gy
je, pasimokyti iš jų patirties ir rio. Phillips bendrovė į projektą turėjo savo trečiąjį dvimetinį ventojų genocido bei trėmimų į
gauti patarimų. Buvo planuota neinvestuoja, tik suteikė kre suvažiavimą Šis suvažiavimas Sibirą dokumentacija, suran
apvažiuoti trikampį — Colum- ditą, kuriam garantija duoda įvyko tuoj pat po ALTS-gos 24-jo dant atitinkamus autorius lie
bus. Indianapolis ir Cleve- Lietuvos vyriausybė. Midland seimo Balzeko Lietuvių kultū tuvių tautos genocido istorijai
parašyti.
landas. kuriuose kaip tik yra bankas davė 25 mln. paskola, o ros muziejaus patalpose.
2. Teikti nuolatine paramą
Suvažiavimui
pirmininkavo
laisvos ekonominės zonos pavyz likusius 5 mln. reikės sutelkti
Lietuvos
universitetų bibbote
Eugenijus
Bartkus,
o
sekreto
džiai.
iš kitu šaltinių. 1996 metais
koms
periodine,
grožine bei
riavo
dr.
Laima
Šimulienė
ir
Vicemeras Algimantas Sėjū vyriausybe projektui padovano Rūta Šakienė. Platų pranešimą moksline literatūra.
nas dalyvavo Vokietijoje įvyku jo per 3 mln. doleriu, kurie bus apie fondo trumpesnius prane
3. Padėti lietuviams studen
sioje t a r p t a u t i n ė j e konfe panaudoti oro uosto aptvėrimui, šimus davė ir vicepirmininkas
tams
stipendijomis bei kitokia
rencijoje, kurioje buvo na vandens išvalymui, pagrindi Petras Buchas bei iždininkas
pagalba,
kad jie galėtu siekti
grinėjamos karinių objektu niam kabinetu ir keliu remon Oskaras Kremeris. Apie lietu
mokslo
ir
turėtų
galimybę tobu
pavertimai į civilinius susi tui, laikino keleivių ir krovinių vių tautos naikinimo istorijos
lintis
įvairiose
specialybėse.
pažino su J A V delegacija ir terminalo konstrukcijai, energi knygų paruošimą ir išleidimą
Dėl pirmojo punkto. LTK fon
susižavėjo šalia Ohio sostines jos perdavimui iš miesto jė kalbėjo Jonas Jurkūnas.
das aprūpino Represijų Lietuvo
gainės
Kadangi
tai
jau
vals
Columbus buvusios karinės ba
Cia verta susipažinti su vai je Tyrimu centro įstaiga kom
zes pakeitimu j klestintį Ricken- tybinės reikšmės projektas, atei
dybos
pirm S. Briedžio prane piuterine sistema, iškaitant ir
backer komercini oro uostą lais nančiais metais Lietuvos vy
šimo
turiniu,
iš kurio galima kopijavimo aparatūra, o. be to.
voje ekonominėje zonoje Jis riausybė skirs dar 6-7 mln.
patirti,
kokiam
reikalui šis nuolat rėmė šios įstaigos tar
svajojo jį pamatyti, pasimokyti, dolerių.
vienetas buvo įsteigtas, kokius nautojus, ruošiančius „Lietu•08
kad. sugrįžęs į Lietuvą, tai
darbus nuveikė ir kokius yra gyventoju genocido" serijos
galėtu įgyvendinti
knygas
Šiaulių miesto merą:- Alfredas numatęs ateityje atlikti.
Toliau pranešėjas pažvelgė į
Pagal pirm. S. Briedžio duotas
Tai sudėtingas, sunkus ir Lankauskas apvažinėjo nema
praeitį, sakydamas: ..Pirmasis
daug lėšų reikalaujantis pro žai laisvu ekonominių zonų
jektas. Šiaulių oro uosto admi Filipinuose. Dubąjuje. Kinijoje, mentus. J i s taip pat dalyvavo leidinys „Lietuvos gyventojų
nistracija su JAV Phillips bend kad suprastų ju veikimo dės Vokietijos tarptautinėje oro uos genocidas" I t buvo išleistas
rove vykdo rekonstrukcijos pro nius. J JAV atvykusios dėle tu perstatymu konferencijoje ir 1993 metais. Ši knyga yra pla
jektą, kurio kaina siekia 30 gacijos tikslas buvo susipažinti tuo tikslu apkeliavo penkis tus 1939 1941 metu laikotarpio
mln. dolerių. Projektą remia ir su JAV laisvos ekonominės miestus. Susipažinęs su Ricken genocido aukų vardynas, kuria
Lietuvos vyriausybe, paskyrusi zonos oro uostų veikimu. Pa backer oro uosto rinkos di me surašyti 27.806 asmenys ir
iš šių metų biudžeto 13 mln. skelbus tarptautinį konkursą rektoriumi Mr. Snyder. jis gavo jų trumpi biografiniai duome
litų. Darbai vyksta sparčiai, laisvos ekonomine^ zonos daug literatuios apie Ricken- nys, leidinys susilaukė Lietuvo
tikimasi k i t a i s metais oro valdymo bendrovei įtrinkti. backer oro uosta. Jam buvo pa je ir Amerikoje daug teigiamų
uostas turės tarptautine ICAO Europos spaudoje reklamuo vesta išnagrinėti struktūrą ir atsiliepimu ir visa laida greitai
pirmąja kategoriją, bet reikės jama Šiaulių laisva ekonomine administravimą, kas puikiai buvo išparduota. Todėl Represi
daug pastangų padėti, kad jis zona. stengiantis pritraukti pavyko, lankantis Clevelande. jų Lietuvoje Tyrimų centras isi
užsienio kapitalą ir preky
taptų pasaulyje žinomu. Tiki
Indianapolyje ir Columbus pareigojo išleisti papildytą ir
masi JAV oro linijų talkos, nes bininkus, kurie domisi prekyba Svečiai susitiko su Clevelando pataisytą antrąją laida, kuri
Lietuva yra Europos centre, su Rusija, kad jie savo opera uosto vadovybe, laisvos eko turėtų pasirodyti iki < m metu
todėl patogu paskirstyti krovinį cijas vykdytu per Zoknius.
nomines zonos vadovais, su pabaigos Pagal turinius duome
nis šis leidinys bus papildytas
po visa Europa. Nuo š.m. rug
Inžinierius Stasys (ierdviln 1990 metais savo veikla pradė maždaug trimis tūkstančiais
pjūčio 18 dienos yra paskelbtas
jusia Rickenbak'"r ir Indianagenocido aukų.
tarptautinis konkursas tos zo yra kompiuterių technikos spe polio laisvomis ekonominėmis naujų vardų
nos valdytoju grupei parinkti ir cialistas, rūpinasi jų įvedimu ir zonomis, su jų personalu. Hud
Šios knygos antrasis tomas,
tikimasi, kad JAV" lietuviai tvarko oro uosto navigaciją, son universiteto teoretikais. Iš
kuris
apims 1944-1947 metus,
išplatins šia žinią po visas vals tako apšvietimą, taip pat nagri vyko į n a m u s , p r a t u r t ė j ę
šiuo
metu
yra baigiamas pa
ntja visus laisvos ekonomines
tijas.
žiniomis ir viltimi, kad Šiaulių ruošti ir numatomas išleisti
zonos aspektus J a m buvo pa
Zigmantas Zdzichauskas 1990 vesta t e c h n i š k a i p a r u o š t i oro uosto projektas bus sėk 1997 metų pirmoje pusėje. Iš
viso numatyta išleisti penkias
m gruodžio 18 d buvo paskir kelione ir sutvarkvti doku mingas.

APIE LIETUVIŲ TAUTINĖS
KULTŪROS FONDĄ

•MKH

Kalbėtojas pažymėjo, Vytauto
Didžiojo un-to b i b l i o t e k a i
Kaune iš viso buvo pasiųsta
1,450 svarų knygų bei žurnalu
Tai daugiausia knygos bei žui
nalai anglu ir prancūzų kalba
Juos dovanojo dr. Elaine ir dr
Mykolas Jasėnai iš Nevv York
Stipendijų reikalu prašymų
buvo gauta labai nedaug, tad
stipendijomis buvo paremti tik
trys studijuojantieji Lietuvos
jaunuoliai: dvi stipendijos pa
siųstos Lietuvon, o trečia duota
iš Lietuvos atvykusiai ir Amen
koje studijuojančiai studentei.
Savo pranešimo pabaigoje S.
Briedis paminėjo ir kitus para
mos darbus kultūrinėje srityje.
Buvo paremtas savo 50 met u -•!
kaktį švenčiantis Čikagos ..Dai
navos" ansarnbis. ..Dirvos"
savaitraštis 'per ..Vilties"
draugija*. University of VVashinglon Seattle mieste veikiau
čios „Baltic Studies", jaunųjų
tautininku kultūrinė veikla Lietuvoje, o taip pat ir Lietuvos
Tautininkų sąjungos kultūri
niai užmojai. Skirta lėšų ir Rytu
Lietuvos lietuviškoms mokyk
loms.

C L A S S I F I E D GUIDE
REAL ESTATE

MISCELLANEOUS

GREIT
PARDUODA

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto! klimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu grei ii. garan
tuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS.
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank ZapoHs ir Ori. Mgr
Aukse S. Kane kalba lietuviškai
FRANK ZAPOUS

RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiutenųir FAX pagalba

3208-/1 Wėst t S t t l Street

T ei. (708) 424-S654
(312) Si t

• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus

• Apartmentus ir žeme.
J K S CONSTRUCTION
..Shingle" stogai ir visų rūšių
a p k a l i m a i (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. J a n k a u s k a s ,
tai. 708-969-2658.

• Pensininkams nuolaida

te

MOVING

KMIECIK UA1TOSJ

7922 S. rNaaemuL
«3e5 S. Archer Ave.

DANUTĖ

Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draud mas garantuotas.
GEDIMINAS
312- 925-4331

MAYER

284 1 9 0 0
Jei norit* ptrauoa ar pirkti namus,
kreipkite* įDamief MayatvJi proteaioneJiai, tąflNogai Ir aamsnBfcal
patarnaus. Įkainavimas vaitui.

Fiat Rate CaHs - Arty Hmm
Litnuanie Belarus $ 85 / min
Rittzia * 79, Ukiaht* S 73. PoUnd $.61
Urtvie % 5». E«ront« S 46 per m l n . 6 M C incr
r oi -.»a.Tn«tw. « t o u e t i ton* CNKM to eafl K"*, »

IEŠKO D A R B O

1-800 4 5 3 0 9 5 7 extension
112 for Fngtieh 370 per Lietuva

Vid. amžiaus lietuvė ieško darbo.
Gali prižiūrėti vaikus ir senelius,
padėt namų ruošoje ir gyventi kartu.

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS. ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO VĖSINIUVUS
H. Deckys
Tel. 312-585-6624

,—;

Tel. 312-523-0726
HELP V V A N T E D

:_

45 m. lietuvė gali slaugyti ligonį,
prižiūrėti vaikus, padėti namų
ruošoje. Kalba liet., lenkiškai,
rusiškai Tel. 201-998-2963

Dabar reikalinga motaris
prižiūrėti 2 vaikus. Gali gyventi
atskirai arba kartu.
Kreiptis: (Nevy York)
1-518-372-6529

FORRENT

US. Savings Bonds
Make Great Gifts.

2 bedrm. apt. in Brighton Pk. for
adults, no pets. VVasher, dryer,
heated. $400 + security dep.

Tel. 312-3764993
1 bedrm. apt. in Brighton Pk. for
adults, no pets. VVasher, dryer,

~">:.-"-' *•

heated. $350 + security dep.
I>II|>III M r\n<- .it t h 1 \ mv%vf>,i|XT

Stasys Brirdis

Pranešėjas užsiminė, kad
1995 metais buvo vykdytas lėšų
telkimo vajus, k u r i e metu
išsiuntinėta apie 2.000 laiškų
paramos prašymo reikalu, rezul
tatai buvę geri. Apie tai išsa
miau kalbėjo iždininkas Oska
ras Kremeris savo pranešime.
Suvažiavimo pabaigoje vyko
vadovaujančių organų rinkimai
ir čia buvo patvirtinti dabar
tiniai nariai. Be j a u minėtų
valdybos narių, šio fondo Ta
rybą sudaro; Jonas J u r k ū n a s ,
dr. Leonas Kriaučeliūnas. dr.
Jonas Maurukas. Vaclovas Ma
žeika, Rūta Šakiene ir Mečys
Valiukėnas I ja įeina ir val
dybos nariai.
Suvažiavimo dalyviai pritarė
šio fondo veiklai ir už atliktus
darbus dėkojo.

Tel. 312-376-4993

Į LAISVĘ FONDAS
Lietuviškai Kultūrai Ugdyti Laidiniai
Vytautas Volertas — A N G E L A M S VEDANT,
VELNIAMS PAINIOJANT Atsiminimai 206
psl

$8.00

Jonas Mikelinskas — N O R S NEŠVIETĖ LAI
M Ė J I M O VILTIS Romanas, laimėjęs ĮLF
rezistencinio romano premiją.

$8.00

Vytautas

Vaitiekūnas

-

VIDURNAKČIO

SARGYBOJE I tomas. Raštai 1993 . . . .
Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE II tomas. Raštai 1994

$10.00
$10.00

Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO DOKU
MENTAI III tomas. Raštai 1996 — 6 4 7 psl.

$10.00

Lukša-Daumantas Čikaga, 1994

$10.00

LAIŠKAI MYLIMOSIOMS.

Antanas Paškus — E V O L I U C I J A IR KRIKŠČIO
NYBĖ. 1988

$6.00

Antanas Paškus - A S M E N Y B Ė IR RELIGUA
Antanas Paškus - SĄŽINĖ

$6.00
$6.00

Antanas Paškus — Ž M O G A U S MEILĖS. 1995
Juozas Brazaitis — RAŠTAI II, III. IV, V, VI t. po
$15 00. Visi (5) tomai

$6.00
$50.00

Liudas Dambrauskas — G Y V E N I M O AKIMIRKOS

• K a u n a s . Rugpjūčio 15
diena Kauno Šv. Pranciškaus
Ksavero t Jėzuitų 1 bažnyčioje dvi
Švč. Jėzaus širdies seserys
Agnė Steponenaitė ir Ieva \'»r
vaišaitė - davė amžinuosius
įžadus Šv Mišias aukojo bažny
Čios rektorius kun. Lionginas
Virbalas. SJ. ir du kunigai svečiai.

I t Sibiro tremties atsiminimai
Liudas Dambrauskas — G Y V E N I M O AKIMIRKOS

$10.00

II t. Sibiro tremties atsiminimai
Vidmantas Valiušaitis — Ž Y G I O DRAUGAMS —

$8.00

Lietuviška publicistika — Atgimimo/SAjūdžk)
laikotarpis -

Kaunas 1996 — 515 psl..

$20.00

P A S T A B A . V I S U S Š I U O S | LAISVE FONDO reidinius
galima gauti D R A U G E arba: 1 L A I S V f FONDAS c/o A. Pargauskas. 8 9 0 8 Butterfield Ln. ORLAND PK IL 6 0 4 6 2 . USA.
Prie knygos kainos pridedama supakavimo ir pašto išlaidos.

TAURAUS LIETUVIO,
AGRONOMO
ST. SKORUPSKO
PRISIMINIMUI

DRAUGAS, ketvirtadienis, 19% m rugsėjo mėn 26 d.

A.tA.
VYTAUTAS VITKAUSKAS

J O N A S DAUGĖLA
Gerokai pavėlintai mus pasiekė
žinia, kad Detroite turiningo ir
tvarkingo gyvenimo dienas už
baigė agr. Stasys Skorupskas. Ši
skaudi žinia skaudžiai sukrėtė
ne tik jo šeimos narius, bet ir vi
sus, kuriems yra tekę artimiau
su juo bendrauti. O ypač jo netekme skaudžiai išgyvena jo
profesijos draugų agronomų
šeima.
Anuo metu agronomai Lietu
vos gyvenime vaidino išimtinai
svarbų vaidmenį. Tad, atsisvei
kinant su kolega Stasiu, galbūt
būtų pravertu prisiminti mūsų
agronomų įnašą į mūsų tautos
laisvo gyvenimo laimėjimų
lobyną.
1918 m., vos atstačius Lietu
vos nepriklausomybe, to meto
karo pabėgėliai lietuviai skubė
jo galimai greičiau sugrįžti iš
Rytų ir Vakarų į savo tėvynę.
Jie visi stengėsi savo jėgas pa
aukoti savajai tautai ir įsijung
ti į valstybinio gyvenimo atsta
tymo pastangas. Sugrįžusiųjų
skaičiuje buvo ir agronomų. Jie
agronomijos mokslus studijavo
Rytų ir Vakarų universitetuose.
Daugelis jų buvo pasaukti užim
ti atsakingas pareigas to meto
valdžioje. Pirmasis Steigiamojo
Seimo demokratiškai išrinktas
prezidentas buvo agronomas.
Ilgiau negu bet kuri kita vy
riausybė, išsilaikė agr. J. Tūbe
lio vadovaujamos vyriausybės.
Visose jo vyriausybėse dauguma
ministrų buvo agronomai. Tad
ir tos vyriausybės tada buvo va
dinamos „agronomų vyriausy
bėmis". Ir tik vėliau, kai ir
Rytuose, ir Vakaruose, pradėjo
dundėti patrankos, vyriausybėje
agronomai buvo pakeisti aukšto
laipsnio karininkais. Tad tos vy
riausybės buvo vadinamos „ge
nerolų vyriausybėmis".
Mūsų tuometiniai politikos
vadovai jau pačiomis pirmomis
nepriklausomo gyvenimo dieno
mis žinojo, kad ir didžiosios im
perijos žlugo, kai jų žemės ūkis
nepajėgė išmaitinti savo šalies
gyventojų. Tad, vos atstačius
Lietuvos nepriklausomybę, bu
vo dedamos pastangos galimai
greičiau sukurti tvarkingą ir
našų žemės ūkį.
Žemės reforma tūkstančius
mūsų artojų aprūpino nuosavos
ariamos žemės plotais. Tuo buvo
numalšintas mūsų kaimo žmo
nių įgimtas nuosavos žemės il
gesys. Net ilgi vergijos ir
baudžiavos metai nepajėgė šio
ilgesio sunaikinti.
To meto buvę baudžiauninkai,
bežemiai ir beteisiai lauko dar
bininkai per trumpą laiką są
žiningu darbu ir prakaitu sukū
rė tvarkingas ir pavyzdingas
kaimo sodybas. Šiomis naujaku
rių sodybomis buvo sėte nusėtas
visas Lietuvos kraštas. Ir taip
naujai sukurtas mūsų žemės
ūkis pajėgė ne tik pagaminti pa
kankamai gėrybių savajai tau
tai išmaitinti, bet dar didelis
kiekis jų atliko ir eksportui į ki
tas valstybes. Žemės ūkio gami
nių eksporto pajamos apmokė
jo didelę mūsų valstybės meti
nio biudžeto dalį.
Jau pirmosios mūsų respubli
kos vyriausybės suprato, kad,
norint patikinti nuolatinę mū
sų žemės ūkio pažangą, ūkinin
kams yra reikalinga teoretinėmokslinė pagalba. 0 tokią pa
galbą gali suteikti tik gerai
paruošti žemės ūkio specialistai.
Šiam tikslui 1924 m. buvo suor
ganizuota aukštojo agronomijos
mokslo universitetinio lygio
Žemės ūkio akademija. Akade
mija įsikūrė ant Dotnuvėlės
upelio kranto, netoli Dotnuvos
miestelio.
Per visus nepriklausomo gy
venimo metus ŽŪa-ja išmoks

lino ir paruošė per 1,000 agro
nomų. Kai kurie pasirinko
mokslinį darbą ir įsįjungė į že
mės ūkio tyrimo įstaigas. Kiti
nuėjo mokytojauti į žemesniąsias žemės ūkio mokyklas. Ta
čiau daugiausia jų buvo pasauk
ti rajono agronomų arba gyvu
lininkystės instruktorių parei
goms. Vėliau Akademijoje dar
buvo suorganizuotas moterų
skyrius (sekcija), kuris paruošė
namų ruošos instruktores.
Visi šie agronomai įsijungė į
mūsų kaimo gyvenimą ir liko,istikimi Lietuvos ūkininkai, tai
kminkai bei pagalbininkai. Tad
taip sutelktinėmis pastangomis
ir buvo sukurtas mūsų žemės
ūkis, kuris kėlė savųjų pasidi
džiavimo ir svetimųjų nuostabos
bei pavydo jausmus.
O, be to, dar veik visi mūsų
agronomai dalyvavo ir bendro
je mūsų tautos visuomeninėje
veikloje. Jie padėjo ūkininkams
organizuoti vartotojų, gaminto
jų ir kredito kooperatyvus ir
dažnu atveju jiems vadovavo.
Aplamai, nepailstamai visi tau
toje skleidė didžiuosius koopera
cijos idealus. Vėliau nemažai
agronomų įsijungė ir į koopera
tyvų centrų — Pienocentro, Lie
tūkio, Lino, Sodybos ir Maisto
— vadovybes, eidami atsakingas
pareigas.
St. Skorupskas kaip tik ir bu
vo būdingas bei pareigingas ag
ronomų šeimos narys. Jis gimė
1901 m. vasario 12 d. Kėdainių
apskr. Agronomijos mokslus
sėkmingai baigė ŽŪAjoje. įgi
jęs dipl. agr. vardą, jis tuojau bu
vo paskirtas rajono agronomu ir
visa savo asmenybe tuojau įsi
jungė į mūsų ūkininkų gyveni
mą. Dėl savo taikaus ir ramaus
būdo bei įgimto mokėjimo bend
rauti su žmonėmis, jis tuojau
įsigijo didelį vietos ūkininkų pa
sitikėjimą, tad buvo labai leng
va artimai bendrauti su mūsų
kaimo žmonėmis. Jo profesinį
pasiruošimą ir įgimtus visuome
nininko gabumus labai vertino
Žemės ūkio rūmai, kurie tada ir
tvarkė agronominę pagalbą ūki
ninkams.
Atsakingas rajono agronomo
pareigas Skorupskui teko eiti
Ukmergės, Panevėžio ir Kauno
apskrityse. Visose šiose vieto
vėse jis yra palikęs ryškias savo
išsimokslinimo žymes ir gražius
apylinkės ūkininkų prisimini
mus.
Artėjant bolševikų siaubui,
Skorupskiu su šeima, kaip ir
daugeliui mūsų tėvynainių,
teko apleisti savo gimtąją žemę
ir pagaliau atsidurti šioje šaly
je. Drauge su juo į Vakarus pa
sitraukė ir dar keli šimtai mū
sų agronomų. Amerikoje žemės
ūkis tvarkomas visai kitais pa
grindais, tad ir mūsų agrono
mams nebuvo sąlygų panaudo
ti savo išsimokslinimo ir įsi
jungti į šios šalies žemės ūkį.
Veik visi agronomai buvo pri
versti užsidirbti duoną fabrikuo
se. Skorubskas dirbo ligoninės
laboratorijoje.
Skorupskas visuomet domėjo
si mūsų lietuvišku visuomeni
niu gyvenimu ir, kiek sąlygos
leido, pats jame dalyvavo. Nuo
pat jaunystės jį žavėjo dr. V. Ku
dirkos asmenybė ir jo idealiz
mas. Jis įsijungė į varpininkųliaudininkų srovės veiklą, rėmė
šios visuomeninės srovės spau
dą ir dalyvavo organizacinėje
veikloje. Jis liko ištikimas šios
srovės narys net ir tada, kada
Lietuvoje politinės organizacijos
buvo valdžios uždarytos ir jų
veikėjai persekiojami. Tad jo
bendraminčiai drauge su agro
nomais irgi skaudžiai išgyvena
savo idėjos brolio netekimą.
Šiandien jau daug mūsų ano

Perkūno namai Kaune

N'uotr Viktoro Kučo

ELENA PLECHAVIČIŪTE
LEGECKIENĖ
(1902-1996)
į Lietuvą, lankė gimnaziją
Telšiuose. Vėliau baigė Kaune
Ilgūno buhalterijos kursus,
keletą metų sėkmingai dirbo
„Pienocentre". Ištekėjusi 1927
m. už gydytojo Povilo Legeckio,
drauge su vyru gyveno įvairiose
vietose — Grinkiškyje, Kalvari
joje, Kaune; vyrui stažuojantis
— Lenkijoje, vėliau vėl grįžo į
Kauną. 1932 m. gimus dukrai
Reginai, Elena rūpinosi šeima
ir namais. Paskutiniaisiais
nepriklausomybės
metais
gyveno Panevėžyje. 1941 m.
gimė sūnus Ričardas, o 1944 m.
šeima pasitraukė į Vokietiją.
Nuo 1950 m. Elena Legeckenė
gyveno Amerikoje. Čia jai teko
dirbti įvairius darbus, kol,
išmokusi anglų kalbą, galėjo
grįžti prie savo specialybės. 25
metus ji dirbo Jungtinių Tautų
Organizacijos buhaltere.
Elena Legeckienė visada rūpi
nosi savo tautos likimu. Pati
pajutusi skaudžią netektį, kai
Plechavičių šeima buvo išblaš
kyta — vieni ištremti į Sibirą,
kiti — pasitraukę į Vakarus,
ttreti — likę okupuotoje Lietuvoj,
— visas jėgas atidavė šeimai ir
lietuvių išeivijos veiklai. Šiuo
atveju jai sektinu pavyzdžiu
buvo brolis generolas Povilas
meto kolegų iškeliavo į dausas. Plechavičius.
Netrukus gal pakaks ir vienos
Amerikoje ji įsijungė į visuo
rankos pirštų likusiems suskai menines organizacijas — buvo
čiuoti. Drauge išnyks ir mūsų Lietuvių moterų federacijos klu
ano meto romantiško kaimo pri bo New Yorke narė, priklausė
siminimai. Prisimindami mūsų Lietuvių Bendruomenės Queens
agronomų neįkainuojamą įnašą apylinkės valdybai (New York).
į mūsų valstybinį gyvenimą, ap Rūpinosi leidimais, šelpė, drau
gailestaujame, kad šiandien yra ge su kitais ir pati skyrė lėšas
nužudyta mūsų žemdirbių didy knygų leidybai. Taip pasirodė
bė ir bolševikiniai kolūkiai visai 1978 m. knyga „Gen. Povilas
iškraipė tikrąjį lietuvio agrono Plechavičius", 1960 m. Čikagoje
mo veidą.
buvo išleista Vydūno fondo

...Tėvynė laukė grįžtančių
vaikų, dešimtmečius klaidžio
jusių svetimais keliais. Kiek
vienas sugrįžimas — dovana jai
ir mums visiems. Ir laimė, jei
tas sugrįžimas mums leidžia iš
girsti gyvą žodį, pajusti juos ly
dėjusį nerimą dėl Lietuvos, viltį
dėl jos ateities. Tai pajutę su
prantam, iš kur jie sėmėsi stip
rybės išlikti ir tikėti. Viena iš
sugrįžusi ųjų buvo Elena Plechavičiūtė-Legeckienė, su kuria
šiandien atsisveikinam, paly
dėdami Anapilin.
Elena Legeckienė gimė 1902
m. Bukončiuose, Mažeikių
apskrityje. Jos tėvai buvo pa
veldėję žemaičių bajorų tradi
cijas, kurias, kaip ir Bukontų
šeimos herbą, saugojo ir per
teikė savo vaikams. Šeimoje
buvo vienuolika vaikų, iš kurių
užaugo aštuoni. Tėvų pavyzdžio
skatinami, jie tapo darbščiais,
reikliais ir dorais žmonėmis.
Šiuos bruožus paveldėjo ir
Elena, šeštoji dukra. Matydama
tėvus, sugebančius dirbti ir
tvarkyti savo ūkį, ji anksti tapo
savarankiška.
Mintaujoje
lankydama pirmąsias gimna
zijos klases, išsiskyrė tvirta
valia ir drąsa. Grįžusi mokytis

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu j namus.
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.

Komercinės siuntos pagal susitarimą.

Pinigai pervedami doleriais nuo išsiuntimo dienos į gavėjo
rankas tarp 2 - 5 dienų.
Galymybė pervesti dolerius iš Lietuvos į JAV.
TRANSPAK - vienintelė siuntinių persiuntimo
įstaiga, kur pinigai pervedami pagal Illinois
valstijos leidimą.

MAISTO SIUNTINIAI.
Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7772
Mūsų atstovybe Lietuvoje:
Vilnius 26-28-27, 26-24-27

(sudarytojas Z. Raulinaitis)
knyga „Dokumentai Lietuvos
vietinės rinktinės istorijai".
Daug laiko ir meilės ji atida
vė Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštienės Birutės karių šeimų
moterų draugijai. Kurį laiką jai
teko draugijai pirmininkauti.
Šios draugijos veiklą ir jos
siekius prasmingai apibūdina
dr. Vanda Sruogienė:
„Kaip viesulo sudaužyto laivo
skeveldros atsidūrė birutininkės k a r t u su kitomis gro
bikų aukomis svetimose pa
dangėse. Našlės. N a š l a i t ė s .
Visas ašaras išverkusios, gedėdamos žuvusiųjų ir guosdamos
tuos, kuriems kardas buvo iš
rankų išrautas, kurie sielvarta
vo, negalėję jo pavartoti priešui
atremti; kurie palūžo netekę
Tėvynės.
Bet šviesus Birutės — Motinos
Žiedkėlėlės globėjos — vardas,
švyturys audringoje jūroje, joms
įkvėpė stiprybės. Jos gelbėjo,
globojo, ramino. Jos siekė, anot
poeto Balio Sruogos žodžių.
„...žmonėms į širdį viltį sėt.
Kartot kaip maldą, vardą
Lietuvos".
Iš tikrųjų Lietuvos šventą
vardą ji ir jos šeima nešiojo
v i s a d a . Eleną L e g e c k i e n ę
palaikė viltis grįžti į tėvynę.
Nors Čikagoje, Šv. Kazimiero
kapinėse, yra Plechavičių
šeimos kapas, kur palaidotas ir
jos vyras Povilas Legtckis,
tėviškės dangus ir gimtosios
Žemaitijos ąžuolai kvietė ją su
grįžti. 1993 metais drauge su
d u k r a Regina ir jos vyru Rai
m u n d u Ošlapais ji grįžo į
Lietuvą, apsigyveno Kaune. Ir
jos širdis buvo kupina laimės,
kai čia įsijungė į Birutiečiu
sąjungos būrį. Kasdien stebė
dama Laisvės alėją, ji džiaugėsi
viskuo, kas gera, skaudžiai
sielojosi dėl nūdienos negerovių.
T a č i a u v i s a d a tikėjo, kad
Lietuva, mūsų visų išsvajota,
bus tokia, kokią ją kūrė nepri
klausomybės gynėjai, išeivijos,
tremties ir okupacijos keliais ėję
jos vaikai.

Gyveno Oak Lawn. IL. anksčiau Chicagoje, Marquette
Parko apylinkėje
Mirė 1996 m rugsėjo 25 d., 12:02 vai.ryto. sulaukęs 82
metų
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: duktė Irena Apaniene. anūkai — Vytautas
Vitkauskas, Vida Luzzander su vyru John, Saulius Vitkaus
kas, Natalia Vitkauskaite; proanūkai — Jennifer ir Sabrina
Wright, Tina ir Jackie Vitkauskai. Taip pat kiti gimines
Amerikoje.
Velionis pašarvotas ketvirtadieni, rugsėjo 26 d. nuo 4 iki
8 v.v. ir penktadieni, rugsėjo 27 d. nuo 1 iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose. 2533 W. 71 St.
Laidotuves įvyks šeštadienį, rugsėjo 28 d. Iš laidojimo na
mų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M Marijos Gimimo para
pijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos gedulingos šv. Mišios
9:30 vai. ryto ui velionio sielą. Po Mišių velionis bus palai
dotas Šv Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: duktė, anūkai, proanūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. PetkusDonald M. Petkus
Tel. 800-994-7600

DVIDEŠIMTIES METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
POVILAS SOBIESKIS
Minint mūsų mylimo Vyro, Tėvo ir Senelio, kurio
netekome 1976 m. rugsėjo 26 d., mirties sukaktį, šv. Mišios
už velionį bus aukojamos š.m. rugsėjo 29 d. Tėvų Marijonų
koplyčioje, o Lietuvoje — Panevėžyje ir Kaune.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną prisi
minti velionį Povilą savo maldoje.
Nuliūdę: žmona, dukra, sūnus su šeimomis.

Mylimos draugės MARYTĖS NEMICKIENĖS Tėvelio

A.tA.
PETRO ĄŽUOLO
netekus, reiškiame gilią užuojautą žmonai PRA
NUTEI, sūnums PRANUI ir EUGENIJUI bei jų
šeimoms
Lidija ir Julius Ringai

A«T*V«

JUZEI JANUŠONIENEI
MIRUS, JOS SŪNUI VYTAUTUI, marčiai dr. PAL
MYRAI ir anūkams RIMUI ir GINTUI bei visiems
artimiesiems gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi
Mara, Monika, Kristina
Vytautas Vygantai

ir

Šiandien atsisveikiname su
šviesiu Žmogumi, lietuve mote
rimi, sugebėjusia iki paskutinės
sąmoningos akimirkos galvoti
apie tautos ateitį. Ją priglaudė
gimtosios Žemaitijos žemė,
amžinam poilsiui smiltelė pri
dengė jos kapą. Žemaitijos ąžuo
lai jai ir jos šeimos atminimui
oš amžiną pagarbos ir atminties
giesmę, kurios klausydami, mes
lenkiame galvas vaiku — Regi
nos, Ričardo, žento Raimundo,
marčios Martos, velionės vaikai
čių ir Plechavičių g i m i n e s
gedului, tikėdami, kad Elenos
viltis ir tikėjimas eis iš kartos
į kartą ir saugos mūsų Lietuvą
Velionė palaidota Ukrinų
kapinėse rugsėjo 17 d.
Lietuvos Didžiosios Kuni
g a i k š t i e n ė s Birutės karių
s e i m ų moterų sąjungos Kau
n o skyrius

Vilkaviškio vysk. Juozas Žemaitis Sintautų bažnyčios pašventinimo
iškilmingoj*- procesijoje
N'uotr Juozo Kr*K*d*io
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 26 d.

ČIKAGOJE IR
Vaclovas M o m k u s mielai vi
siems patarnaus, rezervuoda
mas stalus į „Margučio II" radi
jo laidoms paremti ruošiamą
sekmadienio popietę-vakarienę,
ruošiamą spalio 6 d., sekmadie
nį, 4 vai. p.p. Jaunimo centre.
Meninę programą atliks svečias
iš New Yorko, humoristas, ak
torius Vitalis Žukauskas. Rezer
vuokite stalus, skambindami V.
Momkui tel. (312) 925-6193.
„Margučio II" lietuviškas radi
jo pusvalandis girdimas kiekvie
ną vakarą, nuo pirmadienio
iki penktadienio iš stoties
1450 AM.
H a m i l t o n o t e a t r a s „Auku
ras", atsinaujinęs ir pasipildęs
su svečiais iš Klaipėdos dramos
teatro, su J. Žemaitės „Petras
Kurmelis" atvyksta j Čikagą.
Klaipėdiečiai paklausti, kokia
jų nuomonė apie šį veikalą?
„Visų pirma norime pasakyti,
kad mus maloniai nustebino ši
Jūsų idėja. Veikalo branda ir
vertė nekelia jokių abejonių.
J u k tai lietuvių literatūros
klasika. Visi personažai spal
vingi ir ryškūs".
Spalio 5 d. 5 vai. p.p. Jaunimo
centre. Bilietai gaunami Sekly
čioje ir prie įėjimo.
O n a Norvilienė su savo tal
kininkėmis ruošia vaišes rugsė
jo 29 d. 4 v.p.p. Jaunimo centro
didžiojoje salėje Nekaltai Pradė
tosios Marijos vienuolyno rėmė
jų metinėje vakarienėje. Visi
kviečiami ir laukiami. Bilietai
gaunami pas v-bos narius ir
„Seklyčioje".

APYLINKĖSE
Net visą š i m t ą skaičiavimo
aparatėlių (calculators) Lietuvos
vaikams padovanojo Čikagos
Lietuvos vyčių t a u t i n i u šokių
grupė, kuriai vadovauja F r a n k
Zapolis, mokytoja y r a Lydija
Ringienė, o choreografė Ligija
Tautkuvienė. Tai gražus pavyz
dys ir kitoms jaunimo organiza
cijoms ar grupėms.
„ M o r a l ė ir e t i k a L i e t u v o j e "
— šią įdomią temą gvildens kun.
Stasys Kazėnas, SJ, Biržų Šv.
Jono Krikštytojo parapijos kle
bonas, vakaronėje, k u r i rengia
ma J a u n i m o centro kavinėje
penktadienį, spalio 4 d., 8 vai
vak. Visuomenė maloniai kvie
čiama dalyvauti ir pasiklau
syti.
A l b i n a S a v i c k i e n ė praneša,
kad jos vyro, a.a. Jono Savicko
atminimui, per jo laidotuves,
Stasys Žilevičius dienraščiui
„Draugui" paaukojo 25 dol.
V a c l o v a s Kleiza, Lietuvos
garbės generalinis konsulas Či
kagoje, D a n u t ė Bindokiene,
„Draugo" vyr. redaktorė, Nijolė
Maskoliūnienė, visuomenink*"
ir ilgametė Lietuvių Respubli
konų lygos narė bei V y t a u t a s
Jasinevičius, visuomininkas, il
gametis Lietuvių Respublikonų
lygos pirmininkas, b u s pagerb
ti ir atžymėti per metinį pobūvį
— pietus spalio 20 d. 12:00 vai.
PL Centro didžiojoje salėje,
14911 127 gatvė, Lemont, IL.
Visus kviečiame atsilankyti.
Reservacijos priimamos telf.
(630)834-2906, (630)964-4162 ir
Fax (630)279-9642.

Lietuvos Krikščionių demokratu partijos valdybos narys ir kandidatas j Seimą
dr. Albertas Šimėnas, apsilankymo Čikagoje metu susitikęs su buvusio
Lietuvos prez. Aleksandro Stulginskio dukra dr. Aldona Juozevičiene.
Nuotr Vytauto Jasinevičiaus

z TRANSPAK praneša:
z Clevelando Maldos b ū r e 
„Alytuje statoma katalikiškoji lis k a s mėnesį siunčia savo glo
pradinė 480 vietų mokykla, vei bojamam našlaičiui $20; F r e d
kia 21 ikimokyklinė įstaiga, ug Daniel, per anūke Kerri Vasdomi 2,856 mažieji miesto gy quez, kas mėnesi siunčia po $26
ventojai; 550 vaikų yra specia — dviem globojamiems našlai
lių poreikių". Pinigai, siunti čiams; George Daraška, Lyndniai ir komercines siuntos i hurst, OH, kas mėnesi atsiunčia
Lietuvą. Maisto siuntiniai. po $10 Lietuvos našlaičiams.
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., Našlaičių vardu dėkojame šiems
Chicago, IL, teL 312-436-7772. geriesiems žmonėms, k u r i e su
(sk.) p r a n t a vaikų vargą. „Lietuvos
x Balys ir Elena Kondra- Našlaičiu globos" komitetas.
tai, Quaker Hill, CT, atsiuntė
(sk.)
$200 Sibiro tremtiniams parem
ti. , l i e t uvos Našlaičių globos"
z Kaip ir k i e k v i e n o m ė n e 
komitetas dėkoja ir persiųs tuos sio p a s k u t i n i s e k m a d i e n i ,
pinigus tremtiniams į Lietuvą. b i r ž e l i o 30 d. B a l t i a E z p r e s s
„Lietuvos Našlaičių globos" atstovas priiminės siuntinius į
komitetas, 2711W. 71 9L, Chi Lietuvą Lemonto lietuvių cent
cago, IL 60620.
re nuo 9 vai. ryto. D a u g i a u
(sk.) sužinosite paskambinę nemoka
x NAMAMS P I R K T I PA mu tel. 1-800-SPARNAI a r b a
SKOLOS duodamos mažais mė 1-800-772-7624.
(sk)
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės
z LAS VEGAS NAKTYS
į Mutual F e d e r a l S a v i n g s , Pasaulio lietuvių centre, Le
2212 West C e r m a k R o a d . Tel. mont, įvyks penktadienį, rugsė
(312) 847-7747.
jo 27 d. nuo 7:00 v.v. — 12:00
(sk) v.v. ir šeštadienį, rugsėjo 28 d.
z ALIAS Čikagos skyriaus n u o 6:00 v.v. — 12:00 v.v. įėji
rudens golfo varžybos įvyks mas $3.00; įleidžiami tik virš 21
rugsėjo 20 d., sekmadienį, Pa m. amžiaus. Smagūs žaidimai,
los Country Club golfo aikštėje. lietuviškas maistas, pajamos
Pradžia fc04 vai. ryto. Regist skiriamos PLC remontui. Infor
skambinti:
(708)
ruotis pas J. Bari, tel. 706- m a c i j a i
267-8787.
700-1300.
(sk.)
(sk.)

NEPAPRASTOS IŠKILMĖS
Sekmadienį, rugsėjo 15 d.,
visi keliai vedė į Svč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčią.
Prieš Sumą automobilių aikštė
g r e i t a i užsipildė, p a l i e k a n t
atvykstančius statytis auto
mobilius aplinkinėse gatvėse.
Daug žmonių ėjo pėsčiomis iš
visų krypčių. Šios minios užpil
dė bažnyčią, kuri savo grožiu
spindėjo. Čia vyko ne tik sekma
dienio pamaldos, bet Šiluvos
atlaidų pamaldos. Šv. Mišias au
kojo kun. Arvydas Liepa, MIC,
kuris atlaidus pravedė para
pijoje, su juo koncelebravo kun.
Jonas Sakevičius, MIC, svečias
iš Londono, Anglijos. Šv. Mišio
se taip pat dalyvavo kanau
ninkas Vaclovas Zakarauskas.
Prasmingą pamokslą pasakė
kun. Liepa, pagaudamas klau
sytojų dėmesį. Kaip ir per kitus
jo atlaidų pamokslus, mintys
gražiai supintos ir priveda
klausytojus prie reikšmingo,
lengvai suprantamo apmąsty
mo. Šv. Mišias praturtino para
pijos choras, vadovaujamas
muz. Antano Lino, o vargonų
palyda Ričardo Šoko.
Vėliau tą dieną po pietų rin
kosi dalyviai į Marijos aukš
tesniosios mokyklos aikštę pro
cesijai. Ėjo ir ėjo žmonių minios.
Prisirinko apie 1,000 žmonių iš
arti ir toli, parapijiečiai, svečiai,
šeimos, pavieniai asmenys, or
ganizacijų nariai, mokyklos mo
kiniai, seselės, dvasiškiai. Jų
tarpe buvo ne t i k lietuviai, bet
ir kitataučiai, mūsų broliai ir
seserys, su kuriais mes dalina
mės tuo pačiu tikėjimu.
Ši maldininkų minia pradėjo
savo procesiją, vingiuodama ta
keliu per Maria aukštesniosios
mokyklos sodą, pasiekdama
Washtenaw gatvę, giedodama
„Sveika Marija" ir „Immaculate Mary". Išėjus iš sodo ir ei
nant link bažnyčios, maldinin
kus stebėjo fotografai, žiūrovai,
apylinkės gyventojai, visi pajusdami šio įvykio svarbumą.
Visų pirma procesijoje ėjo di
delė grupė patarnautojų, pirmas
iš jų nešė kryžių. Už patarnau
tojų tuoj ėjo moterys su tauti
niais rūbais, lydėdamos Ameri
kos ir Lietuvos vėliavas. Toliau
sekė minia, kurios tarpuose
plevėsavo įvairių organizacijų
Šį šeštadienį, rugsėjo 28 d.
8 vai. vak., j a u n a ir talentinga
smuikininkė Rita Kazlauskaitė
dalyvauja koncerte k a r t u su
Rockford, IL simfoniniu orkes
tru, kuriam priklauso j a u antri
metai. Ji atliks Brahms, Mahler
ir Prokofiev kūrinius. Rita jau
penkioliktą sezoną priklauso
simfoninių orkestrų sąstatams,
įsijungusi į juos nuo aštunto
skyriaus. Ji dažnai pasirodo ir
lietuvių scenoje, visuomet mie
lai laukiama ir jos talentu
pasidžiaugiama.

Rita

Kazlauskaitė

z Lietuvių Operos pokylis
bus lapkričio 16 d. Jaunimo
centro salėje su mūsų choro at
liekama menine programa ir
laimingųjų bilietų traukimais.
Stalus ir atskiras vietas prašo
me užsisakyti pas Operos valdy
bos vicepirm. J u r g i Vidžiūną
šiuo telefonu: 312-767-6600. Pa
dėkime savo Operai tęsti šią
kultūrins veiklą dalyvaudami
Operos baliuje.
(sk.)

k^a^MAM

nešamos vėliavos. Procesijos pa
baigoje ėjo dvasininkai. Už jų,
ant specialiai paruošto vežimė
lio, keliayo Švč. M. Marijos sta
tula.
Atėjus į bažnyčią, minia užpil
dė suolus. Šios popietės susikau
pimas prasidėjo giesmėmis, ku
rias parapijos choras balsiai ir
skambiai nešė per visą bažny
čią. Kazys Skaisgirys palydėjo
vargonais. Po to kun. Liepa per
skaitė Evangeliją ir pasakė šių
atlaidų paskutinį pamokslą. Jis
prisiminė Sibiro tremtinius ir
mūsų tautos kovas dėl laisvės.
Jis privedė prie minties, kad
žmonės, išsilaisvinę iš vienos
vergijos, pasiliko kitoje vergijoje
— nuodėmės. Jis toliau apibūdi
no, kaip ištrūkti iš tos vergijos.
Po pamokslo vyko palaimini
mas, kurį suteikė vyskupas
John Gorman, Čikagos arkivys
kupijos augziliaras. Susikaupi
mas baigėsi giedojimu ir iškil
mingu vėliavų išnešimu.
Šioje ypatingoje šventėje daly
vavo daug dvasininkų, j ų tarpe
vyskupas John R. Gorman, prel.
D. Mozeris, prel. I. Urbonas,
kan. V. Zakarauskas, kun. A.
Zakarauskas, kun. V. Mikolaitis, kun. F. Kelpšas, kun. A.
Kelpšas, kun. J Crosby, kun. J.
Sakevičius, kun. A. Puchenski,
kun. K. Ralys, kleb. k u n . J. Kuzinskas, kun. A. Miciūnas, kun.
A. Liepa, mokyklos vedėja sese
lė Christianne ir seselės kaži
mierietės. Taip pat dalyvavo
Antanas ir Maria Rudžiai. Daly
vavo daugybė organizacijų, jų
tarpe Švento Vardo draugija,
parapijos mokyklos Motinų klu
bas, parapijos choras, Marąuette Parko Lietuvių namų savi
ninkų draugija, Moterų sąjun
ga, Lietuvos Vyčiai, ateitinin
kai, skautai ir Blue Army. Juo
zas Polikaitis atliko maršalkos
pareigas, koordinuodamas šią
didžiulę eiseną.

Kun Arvydas Liepa. MiC. su Šiluvos atlaidų procesijos ruįjs 15 d Marquette Parke dalvvių
būreliu

Švč. M Marijos diniimo parapijos klebonas su patarnautojais prieš Šiluvos atlaidų procesiją
rugsėjo 15 d
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Atlaidų dalyviai labai džiau
gėsi šių metų pamokslininku,
kun. Arvydu Liepa, kuris taip
gražiai sypynė tiek daug pritin
kančių ir reikalingų minčių. Šio
' l V . 4.«įyt'"
jauno kunigo pravedimas atlai
dų įrodo mums, kad ilgametė ti
*
to
j
kėjimo priespauda napajėgė
SJSCal!L ^k2.'
žlugdyti tikėjimo pasodytas sėk
las. Kur sėkla papuolė į gerą že H
sW-'iL. JtSr * - - *'•»
mę, ji ir augo, atnešdama sal
džių vaisių.
Juozas Polikaitis duoda paskutinius nurodymus patarnautojui prie* Šiluvos atlaidų procesija
Atlaidų procesijos gausus da
rūgs 15 d
lyvavimas prirodo rūpestingą
I pobūvj atsilankė Lidija Zin metu išbuvusius klubo narius,
Dail. Loretos Platkevičiuorganizavimą, bet t u o labiau
kienė,
buvusio ilgamečio'pirm padėkoti už jų darbą Tauragės t ė s „Tapyba ant šilko" parodos
prirodo, kad mus visus jungia
JonoZinkaus žn.ona. Onute Se- klubui, kuris yra gerame finan
atidarymas bus Jaunimo centre,
vienas tikėjimas.
bastijonienė, buvusio pirm. siniame stovyje.
Čiurlionio galerijoje, penktadie
MPV
Balio Sebastijono žmona, ne tik
Atšventė 40 metų veiklą, turi ni, spalio 4 d., 7:30 vai vak. Lo
atėjo, bet atsivedė aštuonis sve me ją tęsti ir nemanyti, kad dar reta yra neseniai atvykusi iš
BRANDI TAURAGIŠKIŲ
čius, Balio gimines.
bas baigtas. Neturime išsiskirs Kauno, 10 metų dirbusi kaip
KLUBO SUKAKTIS
Malonu buvo matyti Uršulę tyti kaip tos lietuvių patarlės profesionali dailininkė-tekstiliTauragės Lietuvių klubo 40 Dambrauskienę, gegužinių vy bitės. Tauragiškiai vėl susitiks ninkė, į Čikagą yra atsivežusi
metų sukaktuvinis pokylis įvy riausią šeimininke, kuri dau metiniame klubo susirinkime, daugiau kaip 50 tapybos ant šil
ko rugsėjo 15 d. Saulių namuo giau kaip 10 metų su talkinin kuris bus gruodžio 8 d.
ko darbu, sukurtų per pastaruo
se. Prisirinko pilna salė, apie ke ne tik gamindavo maistą, bet
Geriausios sėkmės Tauragės sius dvejus metus. Visuomenė
150 asmenų. Maistą gamino Ra- ir patarnaudavo.
klubui!
kviečiama dalyvauti parodos
cine Bakery. Stalus aptarnavo
Mūsų tarpe yra ir tokių asme
VI. Paliulionis atidaryme.
jaunos, mandagios, gražiai lie nų, kurių pavardės nelinksniuo
tuviškai kalbančios, lietuvaitės. jamos, bet kurie dirba darbą be
V y t a u t o Didžiojo šaulių
S i u s d a m a laimėjimo bilietė
Svečius linksmino ir programą reklamų. Viena jų — Marytė
rinktinė
ruošia rudens pokylį
lių šakneles ir auką, Elena
atliko Algimanto Barniškio or Strungienė. Ji visuomet pa
rugsėjo
28
d., šeštadienį, 7 vai.
Banienė iš Cicero, IL, pridėjo
kestras. Dainavo gražias lietu gelbsti, kai paprašoma. Dar bi
vak.,
Šaulių
namuose, 2417 W.
dar 90 dol. dienraščio „Draugo"
viškas dainas. Tarp kitų „Ąžuo lietai (kvietimai) nebuvo iš
43
Str.
Bus
šalti užkandžiai,
paramai. Mūsų dienraštis dau
lai žaliuos — Lietuva gyvuos". spausdinti, ji sudarė ir apmo
skani
vkarienė,
šokiams gros
giausia gyvuoja tokių nuošir
Prie šios dainos prisijungė šo kėjo 9 asmenų stalą į pobūvį. Ne
Vytauto
Didž.
šaulių
rinktinės
džių rėmėjų dosnumu ir palan
kėjai ir publika.
veltui kartais girdime išsireiš
kumu. Tariame širdingą ačiū! orkestras, vadovaujamas Kosto
Ramanausko. Bus taip pat do
Buvo malonu matyti klubo kimą: „Medalius gauna genero
lai,
o
mūšį
laimi
kariai".
pradininkus, Onutę ir Petrą
P a l a i m i n t o j o J u r g i o Matu vanų laimėjimai. Rengėjai pra
Ema Padvalskienė sudarė 2 l a i č i o misijos p i e t ū s b u s neša, kad dar yra likę vietų, tad
Peterius. Jie klubui priklauso
40 metų. Klubo kartotekoje pa stalus. Vieną mišrų, o kitą su sekmadienį, rugsėjo 29 d., 12 prašo skambinti tel, 434-3713
žymėti 21 ir 22 numeriu. Daly seserim Fridą Maksvytiene. Da vai. (tuoj po 11 valandos šv. arba 376-0551 ir rezervuoti sau
vavo klubo valdybose. Po ilges lyvavo ir Pumpučiai su svečiais. Mišių), PL centro salėje. Čia bilietą. Šauliai visus maloniai
nės pertraukos vėl Petras Pete Tarp kitų buvo malonu matyti t a i p p a t išgirsime misijos kviečia kartu pabendrauti, pasi
ris yra klubo kasininkas, o Onu dr. Birutę Pumputienę. Malonu pereitų
metų
f i n a n s i n ę vaišinti ir pasilinksminti.
buvo matyti ir Petrauskienės apyskaitą, ją pateiks misijos
tė — valdybos narė.
Justinas ir Stefa Šidlauskai sudarytą zarasiškių stalą. Tarp finansų k o m i t e t a s . Misijos
pažymėti numeriu 26 ir 27. Kiti kitų organizacijų vadovų buvo kapelionas ir parapijos taryba
įstojo vėliau, dalyvavo valdybos daugelių organizacijų pirm. nuoširdžiai kviečia visus misi
sudėtyje ir ėjo įvairias pareigas. Alex Neverdauskas. Atsilankė jos narius ir svečius šiuose
Ketvirtadienį, rugsėjo 26 d.,
Neįmanoma visu išvardinti, ne buvęs veiklus narys Kazimieras pietuose dalyvauti, maloniai vėjuota ir drėgna, galimas
praleisti sekmadienio popietę. lietus, galbūt net su perkūnija.
turint tikrų duomenų. Tik pa Ulevičius su žmona.
minėsiu Juozą Cechanavičių.
Pobūvis buvo kuklus, nebuvo Rezervuoti stalus ar pavienes Temperatūra tarp 63 (aukščiau
Jis buvo nuolatinis baro globė varginančių ilgesnių kalbų. vietas ir dėl kitų informacijų sia, dienos metu) ir 50 laipsnių
jas ruošiant klubo gegužines. Pristatant svečius, ne viskas ge prašome paskambinti Vladui F. Oro pranešėjai džiaugiasi
Lietučiui užėjus, dažnai vėl tu rai pasisekė, buvo netikslumų, Stropui tel.: (630) 257-7677. Pie ateinančiu l i e t u m i , nes šį
rėjo nesunaudotus gaivinančius bet šio pobūvio tikslas buvo tums bilietų bus galima įsigyti mėnesį vandens krituliai yra 25
gėrimus vežtis namo.
pavaišinti daugiau kaip 20 ir sekmadienį prie įėjimo.
proc. mažesni, negu paprastai.
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