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Lietuva dar gali pasivyti ES
deryboms rekomenduotas
valstybes

Pasaulio

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter, BNS. INTERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN. RIA žinių
agenturg pranešimais.
U.
.
i

Vilnius, liepos 16 d. (BNS) pažino, kad dalis Europos
— Tai, kad Europos Komisija Komisijos išvadose skelbiamų
(EK) nerekomendavo pradėti pastabų yra pagrįstos, ypač
stojimo į E S derybų su Lietu dėl bankininkystės padėties ir
va, automatiškai nereiškia, žemės ūkio pertvarkymo.
kad nuomonė apie Lietuvą yra
Lietuva išanalizuos Euro
neigiama, pažymima trečia pos Komisijos nuomonę, pa
dieni išplatintame Lietuvos
rengs
savo ..nuomonę apie
Užsienio reikalų ministerijos nuomonę" ir bandys įtikinti
pranešime.
Europos Sąjungos valstybes,
Ministerija pabrėžia, kad
kad Lietuva y r a pasiruošusi
pripažinta didelė Lietuvos deryboms dėl įstojimo n e blo
pažanga, o E K siūlymas ne giau už kitas kandidates, tre
pakviesti Lietuvos deryboms čiadienį pareiškė Lietuvos pa
gali reikšti, kad ne visi šian siruošimo deryboms su ES de
dieniniai Lietuvos laimėjimai legacijos vadovas Gediminas
yra pakankamai gerai žinomi Šerkšnys.
Europos Komisijai.
„Dabar mes t u r i m e derybų Vašingtonas, liepos 16 d. I Rt'utfr-BN'S). JAV armijos generolą ; •••nry Shelton. dabar vadovaujantis JAV kariuo
Nors E K parengti dokumen pradžios kriterijus, mes ga menes Specialiųjų operacijų p.ijeeoms. taĮx> realiausiu kandid '... i aukščiausiąjį JAV karinį postą — Chairman.
tai yra labai svarbūs, jie yra lime palyginti šalis ir bandyti Joint Chiefs of Staff, antradienį pranešė JAV gynybos pareiį nai Prezidento Bill Clinton iškeltą H Shelton
tik rekomendacinio pobūdžio, įtikinti Europos Sąjungos na kandidatūrą pagal JAV Gynybos sekretoriaus Vvilliam Cohen : somendaciją turi patvirtinti Senatas. Dabartinio
ir galutinį sprendimą dėl stoji res, kad atitinkame derybų Jungtinių štabų vadų tarybos pirmininko, armijos generolo Jt••.•: Shalikashvili įgaliojimai baigsis šį rudenį. Bū
simasis kandidatas H Shelton vadovavo JAV karinei operacij; i iaiti. Dvejus metus jis buvo elitinės 82-osios oro
mo derybų pradžios padarys pradžios kriterijus", kalbėjo divizijos vadas bei užėmė aukštas pareigas Pentagone.
ES Taryba šiemet gruodžio Lietuvos vyriausiasis derybi
A r ū n o Banionio nuotr.: (Iš kairės) JAV kariuomenės k Paul J Cuppett, dabartinis JAV kariuomenės
mėnesį Luxemburge.
ninkas su ES per spaudos vadas John M. Shalikashvili kalbasi su vyr ltn. Remigijumi ' iitrėnu, vadovavusiu Lietuvos kariūnų būriui
Lietuva palankiai vertina ir konferenciją, E K prezidentui birželio 10-liepos 2 d. Fort Polk, Luoisiana. įvykusiose NATO Karinėse pratybose „Cooperative Nugget *97".
sveikina E K rekomendaciją Jacąues Santer paskelbus EK
Jis pagyrė tik „tvirtu vaka
pradėti derybas s u Čekija, Es nuomonę apie valstybių-kanrietišku socializmu"' ekonomi
tija, Kipru, Lenkija, Slovėnija didačių pasirengimą.
niuose klausimuose besivado
ir Vengrija ir žada tęsti ak
G. Šerkšnys mano, kad EK
tyvų bendradarbiavimą, kon išvados pasitarnaus glaudes
vaujančius
socialdemokratus.
V i l n i u s , liepos 16 d. (BNS) čios anksčiau iškelt s idėjas.
struktyvias diskusijas su Eu niam bendradarbiavimui tarp
A. Kubilius mano, kad ru
— Seimo pirmininko pirmasis Kitaip balsuoja, n ••: kalba,
ropos Komisija, ES valsty Baltijos valstybių. „Jei Estija
pavaduotojas Andrius Kubi save liberalių pažiū' : partija dens Seimo sesijoje aiškiai
bėmis — kandidatėmis, sie tenkina derybų pradžios kri
lius pasiūlys partijų valstybi vadinantys centristą -akė A. trūks konstruktyvumo dėl pri
kiant bendrų tikslų — dera terijus, pažiūrėsime, ką gali
artėjusių prezidento rinkimų.
nio finansavimo įstatymą, kad Kubilius.
mai pasiruošti narystei ES.
me perimti, ką jie daro geriau. ekonomiškai sustiprėtų opo
Lietuvos URM pažymi, kad O gal mes Lietuvoje ką nors zicijoje esančios politinės jė
bus dedamos visos pastangos taip pat darome geriau už es gos.
spartinti reformos tose sri tus", sakė Lietuvos derybinin
„Stipri dauguma tokia tik
tyse, kurias
nurodė EK. kas.
tada, kai j i turi stiprią opozi
„Akcentuodami savo laimė
Pasak G. Šerkšnio, nemažai ciją", spaudos konferencijoje
jimus, mes stengsimės įrodyti patirties iš Estijos galima pa trečiadienį pareiškė A. Kubi
Socialdemokratas Vytenis
V i l n i u s , liepos 16 d. (BNS)
ES, kad esame pasirengę de sisemti, kuriant tinkamą val lius. J o vertinimu, opozicijos — Strateginių monopolinių Andriukaitis trečiadienį spau
ryboms. Lietuvos vyriausybė stybės įvaizdį. „Tai, ką mes partijos
neturi
galimybių objektų privatizavimas sukels dos konferencijoje sakė, kad
pasitiki savo jėgomis ir sieks, aktyviai pradėjome daryti tik rengti rimtų ekonominių pro tautos ūkio ir žmonių gerovės rinkti parašus referendumui
kad E S priimtų sprendimą atėjus dabartinei vyriausybei, jektų.
smukimą, kainų augimą, dar surengti taip pat padeda Mo
pradėti derybas su Lietuva estai darė iš p a t pradžių, nuo
„Valdžioje esanti partija su bo vietų mažėjimą ir pavojų terų partijos bei Lenkų rinki
1998 m. pradžioje", pažymima 1992-93 metų".
formuoja vyriausybe su spe valstybės saugumui, teigia re mų akcijos atstovai.
pranešime.
cialistų komanda, tačiau esant ferendumo, kuriuo siekiama
V. Andriukaitis taip pat in
Lietuvos URM pareigūnas,
Seimo pirmininkas
silpnai opozicijai, niekas nepa užkirsti kelią šių objektų pri formavo, kad jau baigiama su
komentuodamas EK rekomen
teikia alternatyvių įstatymų vatizavimui, organizatoriai.
rinkti pusę referendumo rė
neskuba sveikinti
dacijas, paragino Lietuvos po
projektų
ir
prarandama
argu
mėjų reikalingų parašų, iki
Socialdemokratų
siūlomą
Estijos
litikus ir visuomenę ne vien
mentuotos diskusijos galimy referendumą j a u parėmė ke rugpjūčio 29 d. jų turi būti su
neigiamai, bet ir objektyviai
Lietuvos Seimo pirminin bė", mano Seimo vicepirminin liolika politinių bei visuomeni rinkta
ne
mažiau
kaip
vertinti t a i , kad tik Estija iš kas Vytautas Landsbergis ma kas.
nių organizacijų, kurios pasi 300,000.
Baltijos valstybių rekomen no, kad Europos Komisijos re
Lietuvos
A. Kubilius pabrėžė, kad rašė kreipimąsi
duota pakviesti deryboms.
komendacijos nebūtinai virs būtent parlamento diskusijų žmones.
* G r į ž ę i š a t o s t o g ų parla
„Mes įsitikinę, k .d strategi mentarai j a u nebegalės bal
Būtų blogiau, jei nebūtų Europos Sąjungos sprendimu kultūra y r a bene sunkiausiai
pakviesta nė viena Baltijos pradėti derybas dėl narystės įgyjama ir todėl labai brangin nių Lietuvos interosų likimą suoti vieni už kitus, teigia
gali nulemti tik t;; tos pilieti „Lietuvos rytas" (07.15). Sei
valstybė, nes dabar derybų dėl tik su šešiomis kandidatėmis. tina visuomenės savybė.
„Tai priklausys n u o kon
stojimo pradžios vertinimai
Dabartinio Seimo opozicijoje nė valia", teigia Valstiečių, mo valdyba kreipėsi į vyriau
yra nustatyti pagal Estijos ly junktūrinių dalykų Briuselyje esančios partijos, anot A. Ku Tautos pažangos. Respubli sybę, prašydama skirti 2 mln.
gį. Jeigu pavyzdžiu būtų tapęs ir nuo pačios Lietuvos su biliaus, elgiasi paviršutiniškai konų, Demokratų. LDDP, Na litų naujai Parlamento balsa
Čekijos a r Slovėnijos lygis, gebėjimo įrodyti, kad per pa ir, besivaikydamos populiaru cionalinė „Jaunosios Lietu vimo diskusinei sistemai pirk
Lietuvai pasitempti būtų gero starąjį pusmetį pasiektas pa mo, praranda net savo idėjinį vos" partijos, taip p it Lietuvos ti. Sumontavus šią sistemą,
kai sudėtingiau, sakė diploma kilimas yra augimo bumo pra pagrindą. „180 laipsnių kam Laisvės lyga, Krikščionių' de vietoj mygtukų, kuriuos spau
tas. J o nuomone, per likusį džia", telefonu sakė pajūryje pu savo poziciją pakeitė valdy mokratų sąjunga, ietuvos ru dydavo kas norėdavo, bus
pusmetį iki Liucemburgo susi atostogaujantis V. Landsber mo galią praradusi LDDP, da sų sąjunga, profe>;: ių sąjungų įrengti nedideli pultai. Naudo
tikimo Lietuva galės įrodyti, gis, komentuodamas Europos bar balsuojanti prieš savo pa organizacijos.
jant specialią magnetinę kor
telę balsuoti bus galima tik
kad n e t jei ir yra skirtumų Komisijos sprendimą reko
sėdint savo vietoje ir savo var
nuo Estijos, tai jie visiškai ne menduoti derybas dėl stojimo į
ES pradėti su Vengrija, Če
du.
dideli.
Daugelis Europos Sąjungos kija, Lenkija, Estija, Slovėnija
* „ K a u n o d i e n a " (07.15) in
valstybių laikosi nuomonės, ir Kipru.
formuoja, jog praėjusią savai
Jis pabrėžė, kad „be men
kad derybos turi prasidėti su
Maskva, liepos 16 d. (Inter- „kaip
atvirą
? sidorojimą tę vilnietė žurnaliste Aurelija
visomis kandidatėmis vienu kiausio pavydo pasveikintų
metu, todėl tikėtina, kad Lie Estiją", jeigu ji viena iš Balti fax-BNS) — Rusijos Valstybės prieš vieną svarbi. įsiųjų opo Liauškienė kreipėsi \ apylin
kės teismą, prašydama „padė
tuva Lmcemburge bus pak jos valstybių bus pakviesta Dūmos pirmininko pavaduoto zicijos Lietuvoje vrvovų".
ti
prakalbinti sveikatos apsau
pradėti
derybas.
„Tačiau
da
jas Sergej Baburin ir deputa
viesta pradėti derybas dėl sto
S. Baburin ir S. 'Hotov Val
gos
ministrą Juozą Galdiką".
bar
tai
dar
tikrai
anksti
dary
tas Sergej Glotov paragino stybės Dūmoje vaci vauja susi
jimo į E S , mano Lietuvos
Pasak
dienraščio, ministras
ti".
Jo
nuomone,
Lietuva
prezidentą
ir
vyriausybę
ap
URM pareigūnas.
vienijimui „AntiN:-TO". Pa
nepanoro
atsakyti į žur
turėtų
sunerimti
tik
tada,
jei
ginti
Rusijos
pilietį
Valerijų
Lietuva, siekdama įstoti į
sak jų yra ..tiesi' inis ryšys
nalistės
klausimus,
kaip buvo
gu
paaiškėtų,
kad
subjekty
Ivanovą,
su
kuriuo
„buvo
su
Europos Sąjungą, turi imtis
tarp eilinio šiurk taus žmo
ruošiama
jo
daktarinė
diserta
viai
yra
stabdomos
jos
konku
sidorota"
Lietuvoje.
ryžtingesnių reformų, trečia
gaus teisių pažei' mo Lietu
cija,
kas
mokėjo
už jo
rencinės
galimybės
kelyje
į
Pasak
antradienį
išplatinto
dienį pareiškė Lietuvos Seimo
voje ir NATO virš nių susiti
stažuotes
užsienyje
bei
mok
ES.
pareiškimo
autorių,
„visa
V.
Užsienio reikalų komiteto pir
kimo Madride spr idimų. ku
slinius
tyrimus.
Laikraštis
nu
Trečiadienį
Europos
Komisi
Ivanovo
kaltė
yra
ta.
kad
jis
mininkas, konservatorius Me
rie numato gal: y b ę arti
čys Laurinkus, teigiamai įver jos paskelbtas valstybių įver išdrįso knygoje Lietuvos ka miausioje ateityje riimti Lie rodo, kad Visuomenės infor
mavimo įstatymo 6-ojo straip
tindamas EK sprendimą, pri tinimas dabar bus Lietuvos in lėjimas' atvirai suabejoti ofi tuvą į NATO".
snio 2 punktas skelbia, jog
pažindamas jį ypač naudingu tensyvios analizės objektu, sa cialios nuomonės apie žmonių
S. Baburin ir S Glotov pa „valstybes pareigūnai, atsisa
kė V. Landsbergis. „Iki Lux- žūt} Vilniuje 1991 metų sausį
Baltijos regionui.
reiškė
viltį, kad
Lietuvos kydami teikti informaciją vie
JBent viena Baltijos val emburgo susitikimo turime tikroviškumu".
teismo
sprendinį::
sureaguos
šosios informacijos rengėjui <jo
Iki tol B. Ivanovas jau pra
stybė įtraukta į Europos inte padėti daugiau pastangų ten,
tarptautinės žmo tus teisių atstovui), ne vėliau kaip kitą
gracijos procesą, o tai buvo kur jų trūksta, ir akcentuoti leido .3.5 metų kalėjime „pagal
darbo diena apie tai praneša
kaltinimus", gynimo organiza* os, įskai
mūsų strateginis tikslas", kal tai, ko galbūt Briuselis dar ne sufabrikuotus
tant
ir
„Amnestj
'nternatioraštu, nurodydami atsisakymo
pastebėjo",
sakė
V.
Landsber
tvirtina Rusijos deputatai. Pa
bėjo M. Laurinkus.
nal"
priežastį". Ministras J. Galdigis.
sak jų. visa tai galima įvardyti
Seimo URK pirmininkas pri

Seime vis labiau pasigendama
stipresnės opozicijos

Socialdemokratų siūlomą
referendumą remia
vis daugiau partijų

Rusijos Dūmos deputatai
reikalauja apginti Lietuvoje
nuteistą j ų pilieti

MMMiMi

New Yorkas. J u n g t i n i ų Tautų Generaline Asamblėja dide
le balsų dauguma priėmė nutarimą, raginantį organizacijos na
rius imtis aktyvių priemonių, kad Izraelis nutrauktų žydų gy
venviečių statybą okupuotose teritorijose. Reikalaujama, kad
Izraelis suteiktų informaciją apie žydų naujakurių gaminamus
produktus. Tokia informacija siekiama, kad Jungtinėms Tau
toms priklausančios valstybes žinotų, kokios produkcijos iš Iz
raelio nebepirkti. N u t a r i m ą parėmė 131 valstybė, jam nepri
tarė — 3, o 14 valstybių atstovai susilaikė. Visos penkiolika
Europos Sąjungos narių, išskyrus Vokietiją, balsavo „už", JAV
balsavo ..prieš".
Belgradas.
Per skubiai s u š a u k t ą parlamento posėdį antra
dienį Slobodan Miloševič buvo išrinktas Jugoslavijos preziden
tu. Po šių rinkimų jis nustojo eiti Serbijos, kuri kartu su Juod
kalnija sudaro sąjungine respubliką, prezidento pareigas. Fe
deralinio prezidento pareigos y r a daugiau simbolinės, tačiau
daugelis tiki, kad S. Miloševič pabandys pakeisti konstituciją ir
išplėsti prezidento įgaliojimus. 1997 m. išrinktas Serbijos pre
zidentu, S. Miloševič valdė beveik be jokių apribojimų ir tapo
įtakingiausiu Jugoslavijos vadovu.
Varšuva. Per siautėjančius potvynius Lenkijos pietuose ir
pietvakariuose žuvo j a u 4 3 žmonės. Vanduo j a u nuniokojo 21
Lenkijos vaivadiją, o potvynis vis d a r plečiasi šiaurės link. 14
vaivadijų paskelbtas potvynio pavojus. Antradienį vanduo ap
sėmė dar apie 200,000 h e k t a r ų dirbamos žemės. Labiausiai nu
kentėjo teritorijos prie Oderio upės. Vistula ir Varta patvinu
sios žymiai mažiau. Situacija Vroclave jau pagerėjo. Centrinė
miesto dalis sausa ir p r i e i n a m a , bet dar trūksta geriamo van
dens, o kai kuriose miesto dalyse n u t r ū k o dujų ir elektros tieki
mas. Antradienį Vroclave lankėsi prezidentas Aleksandr Kwasnievvski, kuris kalbėjosi su miesto gyventojais ir gelbėtojais.
Bona. Vokietija ir JAV planuoja sukurti bendrą oro gynybos
dalinį, kuris dalyvautų misijose krizės ištiktuose regionuose ir
gintų NATO oro erdvę, a n t r a d i e n į pranešė Vokietijos Gynybos
ministerijos atstovas, p a t v i r t i n d a m a s , kad dalinį s u d a r s apy
tiksliai 500 kareivių iš trijų Vokietijos ir dviejų JAV oro pajėgų
eskadrilių. Vokietija į dalinį atsiųs beveik 300 Vokietijos karei
vių ir aprūpins raketomis, JAV puse daliniui skirs dvi ,,Patriot" raketų grandis ir neapibrėžtą skaičių kareivių. Dalinio
vadovybė kas 3 metus bus perduodama vokiečiams arba ameri
kiečiams.
Tirana. Italijos vadovaujamos daugiatautės apsaugos pa
jėgos Albanijoje pradėjo laipsnišką karių išvedimą. Trečiadienį
į Durres uostą išvyko Rumunijos kariai. Apie 7,000 karių iš 11
valstybių buvo dislokuoti visoje Albanijoje balandžio mėnesį,
operacijos „Alba" metu, k a i , žlugus fiktyvioms investicinėms
bendrovėms, policija bei k a r i u o m e n ė negalėjo suvaldyti sui
rutės.
Maskva. Antradienį Rusija pareiškė, kad ji neprieštaraus
Baltijos valstybių įstojimui į Europos Sąjungą 'ES), nors ji
smarkiai priešinasi jų siekiams prisijungti prie NATO.
New Yorkas. Prancūzija atsisakė paremti planą dėl toles
nių NATO pajėgų Bosnijoje pastangų suimti karo nusikalti
mais įtariamus aukštus Bosnijos serbų pareigūnus, trečiadienį
pranešė „The New York Times". Prancūzijos nuomone, šis
NATO planas yra pernelyg rizikingas. JAV primygtinai pasisa
kė už tai, kad būtų suimti k a r o nusikaltimais kaltinami pagar
sėję Bosnijos serbai, daugiausiai gyvenantys netoli Bosnijos
serbų sostinės Pale. Šioje teritorijoje tarptautinėms Stabilizavi
mo pajėgoms (SFOR) vadovauja prancūzų karininkai.

Lietuva s k y r ė pagalbą nuo
g a m t o s stichijos
nukentėjusioms valstybėms
Vilnius, liepos 16 d. (BNS)
— Lietuvos vyriausybe trečia
dienį nutarė skirti p u s a n t r o
milijono litų h u m a n i t a r i n ę pa
galbą nuo potvynio nuken
tėjusiems Lenkijos ir Čekijos
gyventojams bei uragano nu
siaubtų Urkainos rajonų gy
ventojams.
Kiekvienai valstybei skirta
po 500,000 litų.
Be to, nutarta į potvynio nu
siaubtas Lenkijos ir Čekijos
vietoves pasiųsti Krašto ap
saugos ministerijos inžineri
nio dalinio karių būrį bei Vi
daus reikalų ministerijos pa
reigūnų būrį.
Praėjusią savaitę vyriausybe
skyrė 500,000 litų pagalbą
Baltarusijos Minsko ir Bresto
sričių gyventojams, nukentė
jusiems nuo uragano.

J nuo potvynio nukentėjusią
Lenkiją trečiadienį išvyko 30
Lietuvos ugniagesių gelbėjimo
būrys, vadovaujamas Prieš
gaisrines apsaugos departa
mento direktoriaus pavaduo
tojo Remigijaus Baniulio.
Ugniagesiai vyksta vidaus
reikalų ministro Vidmanto
Žiemelio sprendimu, pranešė
Priešgaisrinės apsaugos de
partamento Informacijos sky
riaus viršininko pavaduotojas
Vladas Rakštelis.
Pasak jo. grupėje yra 10 ge
riausiai paruoštų narų iš
didžiausiu Lietuvos
miestų:
Vilniaus.
Kauno,
Šiaulių.
Klaipėdos ir Panevėžio. Ug
niagesiai aprūpinti naujausia
dabar turima gelbėjimo tech
nika bei įranga.

kas to nepadarė. Toks atvejis,
kai ministrą norinti prakal
binti žurnalistė buvo priversta
kreiptis į teismą — pirmas
nepriklausomybę atgavusioje
Lietuvoje".

KALENDORIUS
L i e p o s 17 d.: A l e k s a s ,
Irmengarda (Irma). Darius. Gi
rėnas.
L i e p o s 18 d.: A r n o l d a s ,
Fridrikas. Gaudenis. Milius
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NETIKĖTI SUSITIKIMAI
AUŠRA IR ARTŪRAS HAWKRIDGE
Birželio pradžioje Seattle griežimo kasdien. Laisvalaikio
lietuviams buvo didelė šventė. beveik nebuvo. Retkarčiais biTris vakarus skirtingose Se lijardas bendrabutyje vėlai va
attle apylinkėse vyko koncer kare, baseinas savaitgaliais.
tai, kuriuose dalyvavo talen Už galimybę mokytis jis dė
tingas
20-metis
Lietuvos kingas savo rėmėjams Lietu
smuiko virtuozas Vilhelmas voje. Tai — Verslo draudimo
Čepinskis, žinomas ir vertina kompanija Kaune, Lietuvos
mas ne tik Lietuvoje, bet ir vyriausybė, Kultūros ir švie
JAV bei daugelyje Vakarų Eu timo ministerija.
ropos valstybių.
Nuoširdžiai dėkingas ir Gie
Koncerte kartu dalyvavo ir
drei
Kumpikaitei — filosofijos
garsus
pianistas
VVilliam
daktarei,
kalbininkei iš New
Smiddy bei „Metropolitan Op
York,
parėmusiai
bei padė
era" dainininkai. Amerikiečių
jusiai
nugalėti
vienatvės
aki
žiūrovai buvo maloniai nuste
mirkas,
prisitaikant
prie
nau
binti puikia koncertine pro
grama ir atlikėjais. Pasibaigus jo (kitokio) gyvenimo.
Į pateiktą klausimą, ką jam
koncertui, jie dar ilgai nepalei
davė
Amerika profesionalumo
do atlikėjų, norėdami pasvei
prasme
ir asmenybės formavi
kinti juos, pabendrauti, gauti
muisi,
Vilhelmas
atsakė:
autografas. O Seattle lietu
— JAV giliau pradėjau su
viams buvo malonu išgirsti, kai
Smiddy, bendraudamas su vokti meno prasmę. Vienat
jais, keletą žodžių tarė lietu vėje atsiranda gilesnis savęs
viškai. Lietuvių kalbos jis pra ir kitų vertinimas. Susidūriau
moko, nuolat bendraudamas su kitokiu meno stiliumi.
ir koncertuodamas su Vilhel Galėjau pažinti skirtingas mo
kyklas, jas susumuoti ir ver
mu.
tinti per save. Kadangi Ameri
Pianistas William Thomas
Smiddy gimė 1953 m. Bo ka — turtinga šalis ir gali
stone. Nuo pirmojo jo debiuto pirkti geriausius pasaulio at
su Arthur Fiedlers ir Boston likėjus, todėl menas čia —
Pops orkestru, kai jam buvo 7 aukščiausios klasės, nors
m., koncertavo daugiau, negu pačios JAV indėlis mene yra
2,000 kartų garsiausiose pa gana menkas. Vakarų Europa
saulio koncertų salėse. Kai yra kultūros centras, jaučiu
mes susitikome su juo, nuste jos šaknis, todėl ten jaučiuosi
bome, kad
jis jau geriau.
Amerika manęs per daug
„pensininkas".
Jis
mums
paaiškino, kad yra pavargęs nenustebino, nes vakarietiš
ne tik nuo nesibaigiančių kon kos idėjos man nebuvo naujos.
certų virtinės, bet ir dėl to, Iš vaikystės šeimoje buvo skie
pijamas tautiškumas, neprik
kad nepakenčia skridimų.
Nepaisant, kad jis jau lausomos Lietuvos idėjos. Ne
„pensininkas", paprašytas Vil buvau nei pionieriumi, nei
helmo, atvyko kartu į Seattle. komjaunuoliu, ir tuo galiu
Jie yra geri draugai, nepai didžiuotis. Ne viskas mane
sant amžiaus skirtumo. Smid žavi Amerikoje. Nepatinka pi
dy pasakė mums, kad jis gios reklamos, nors, deja, jos
žavisi nepriekaištinga Vilhel užkariauja pasaulį. Žmogus
mo technika ir kad groti su tampa bejėgis. Amerikiečiai
juo didelis malonumas, todėl nebemoka vaikščioti.
Kalbėjomės apie Vilhelmo
sutiko koncertuoti kartu Se
attle. Jie pastebimai džiaugia Šeimą, draugus. Jis užaugo
si šilta, nuoširdžia tarpusavio muzikų šeimoje Kaune. Kai
draugyste: visą vakarą pokš paklausėme, kam jis turėtų
tavo ir juokėsi kartu su visais, būti dėkingas už savo talento
kai Smiddy bandė pakartoti atskleidimą ir puoselėjimą, jis
„spalvingas" lietuviškas fra atsakė:
— Tėvui vieninteliam ir pa
zes, ar žodžius.
Įdomu pažymėti, kad Vilhel grindiniam mokytojui, kant
mas ir VVilliam pradėjo groti, riai ir pasiaukojamai dirbu
būdami labai jauni. Vilhelmo siam su manimi. Kartu pra
solinis debiutas įvyko Kauno leisdavome ir laisvalaikį. Ma
filharmonijoje, kai jam buvo 7 ma įskiepijo kitas vertybes.
Vilhelmas pasidžiaugė, kad
m. Pirmasis jo solinis koncer
tas su Lietuvos valstybiniu or Lietuvoje jo laukia ne tik
kestru įvyko 1987 m. kai jam tėvai, bet ir draugė, bendra
tebuvo 10 m. Po to jis laimėjo mintė smuikininkė Indrė, su
daug tarptautinių konkursų, kuria jis draugauja jau 4 me
koncertavo su įvairiais Ameri tai, o pažįstamas nuo vai
kos ir kitų Europos valstybių kystės. Išsiskyrimai tik stipri
orkestrais. V. Čepinskis yra na jų draugystę.
Kalbėjomės apie Vilhelmo
baigęs Kauno J. Naujalio mu
zikos gimnaziją, o nuo 1991 m. koncertinį gyvenimą.
Prieš pat atsakingą kon
tęsė studijas New Yorke.
certą
Amerikoje Vilhelmas
Su Vilhelmu Čepinskiu ir
griežė
su
pasaulinio garso at
VVilliam Smiddy susitikome
likėju
Jurijum
Bešmetu Lietu
vieną vakarą svetinguose Inos
voje
„Vilniaus
festivalio" kon
Bertulytės-Bray, žinomos lie
certe.
Birželio
3 d. Vilhelmas
tuvių bendruomenės veikėjos,
namuose, kuriuose rado šilu tapo "pirmuoju lietuvių muzi
mą ir dėmesį ne vienas, at kantu, kuriam teko koncertuo
važiavęs į Seattle, lietuvis. ti vienoje garsiausių pasaulio
Mes, grupelė Seattle lietuvių, koncertų salėje — New York
buvome laimingi, turėję ga „Carnegie Hali", kurioje teisę
limybę betarpiškai pabend griežti jis pelnė po didžiulės
rauti su atlikėjais prie kavos atrankos. Po koncertų Seattle
puodelio, pasidalinti mintimis Vilhelmas netrukus grįš į Lie
ir jausmais ne tik apie kon tuvą.
certą, meną, bet ir apie gyve
Nors Vilhelmas planuoja va
nimą.
sarą Lietuvoje pailsėti, bet iš
Nutaikę progą, pakalbinome pokalbio supratome, kad poil
sio nebus, nes koncertinės pro
Vilhelmą.
Jis papasakojo, kad šį pava gramos jau toli į priekį su
sarį sėkmingai baigė studijas planuotos.
Liepos mėnesį Vilhelmas
New York Juilliard muzikos
kartu
su dirigentu Justus
mokykloje ir planuoja metus
laiko ilsėtis Lietuvoje. Po to Frantz iš Vokietijos ir daininku Saimon Estes iš New Yorvėl gnš į JAV tęsti studijas
Amerikoje jis daug dirbo. ko planuoja koncertuoti — Vo
Paskaitos, po to 3-4 valandos kietijoje; spalio mėn. grieš
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Detroito Šv. Antano parapijos choras pas kun. J Kluonių prie lietuviško
1987 m. rugpjūčio 15 d.

kartu su J. Domarko vadovau
jamu Lietuvos nacionaliniu
simfoniniu orkestru Lietuvos
koncertinio sezono atidaryme
Vilniuje. Lapkričio mėn. su J.
Bešmetu — gastrolės Vokieti
joje, sausio mėn. — koncertai
Prancūzijoje, o vasarį Vilhel
mas yra pakviestas koncertuo
ti Nepriklausomos Lietuvos
80-čio proga New York Carne
gie Hali.
Baigiantis mūsų pokalbiui,
paklausėme:
— Ar Tu ateityje žadi
būti Lietuvos, ar pasaulio
pilietis?
— Gyventi norėčiau Lietu
voje, o kur nuves kūryba,
nežinau.
— Kokiu save įsivaiz
duoji po 20 metų?
— Nesu linkęs į fantazijas.
Romantiką mėgstu, bet ne
norėčiau fantazuoti taip toli.
Palieku tai likimui.
— Ar tiki likimu:
— Kažkiek tikiu, bet dau
giau tikiu savo darbu ir savo
jėgomis.
— Ar esi gimęs po laimin
ga žvaigžde?
— Galvoju, kad taip.
Padėkojome už pokalbį, ku
riuo pasibaigė mūsų netikėtas
susitikimas su, šiltu ir papras
tu, giliu, ir talentingu jaunuo
ju lietuvių smuikininku, apie
kurį profesorius J. Domarkas
yra pasakęs: „Tokio masto ta
lentas, kokiu apdovanotas Vil
helmas, — retenybė, pasitai
kanti gal tik kartą ar du per
šimtmetį".
Sėkmės Tavo kelyje, Vilhel
mai, ir lauksime Tavęs su
grįžtant!

DETROIT, MI
PAGERBKIME
JUBILIATĄ
Kai kun. Juozas Kluonius
1952 m. gegužės mėn. grįžo iš
Romos į Michigano valstiją,
išeiviui kunigui, sudariusiam
naujųjų lietuvių imigrantų
įkurdinimui iki penkių šimtų
darbo ir buto garantijų, nebu
vo lemta dirbti lietuviškose
parapijose. Kun. Kluoniui te
ko dirbti įvairiose amerikiečių
parapijose, kuriose savo pa
moksluose skleidė pavergtos
Lietuvos padėtį. Ilgiausiai
dirbo Šv. Antano parapijos
klebono pareigose kurorti
niam miestelyje Mackinaw
City, Mich. Būdamas vienin
telis lietuvis šitame mieste
lyje, 1986 m. liepos 20 d. pas
kelbė Lietuvių dieną, kurios
pagrindinis tikslas buvo lietu
viško kryžiaus šventinimas ir
jo dedikacija kenčiančiai Lietu
vai. Prasmingas įvykis su
traukė daugiau šimto lietuvių
į tolimą Michigano šiaurę iš
Detroito, Grand Rapids, Be-

verly Shores, Kanados ir kitų
vietovių. Per iškilmingas pa
maldas lietuviai ir amerikie
čiai perpildė bažnyčią. Kry
žiaus šventinimo jautraus mo
mento dalyvavusieji iki šios
dienos negali pamiršti, kai
baigęs liturgines
apeigas,
kun. Kluonius atsiklaupė, gi
liai nusilenkė ir atsistojęs ap
kabino Kryžių ir Jį pabučiavo.
Tuo momentu ne tik lietuviai,
bet ir amerikiečiai šluostėsi
ašaras. Apeigos baigtos Lietu
vos himnu, kuris pirmą kartą
nuskambėjo šiaurės Michigane.
Lygiai po metų kun. Kluo
nius 1987 m. rugpjūčio 15 d.
šventė keturiasdešimties me
tų savo kunigystės jubiliejų.
Pagerbdami jubiliatą, čia su
važiavo dar daugiau lietuvių.
Per iškilmingas pamalds gie
dojo Šv. Antano parapijos cho
ras iš Detroito, o pagerbimo
pokylyje programą atliko Mo
terų kvartetas irgi iš Detroito.
Detroito ir jo apylinkės lie
tuviai prašomi dalyvauti kun.
Juozo V. Kluoniaus kunigys
tės Auksinio jubiliejaus Padė
kos šv. Mišiose Šv. Antano lie
tuvių parapijos bažnyčioje
sekmadienį, 10:30 vai. ryto.
Liepos 20 d. pripildykime
bažnyčią taip, kaip ji vos tal
pindavo naujus ateivius per
„dypukų'' Mišias, kai kun.
Ruonius čia buvo kunigas
svečio teisėmis.
S. Sližys
DAINAVOS METINĖ
ŠVENTĖ
Liepos 27 dieną Dainavos
Jaunimo stovykloje vyks me
tinė Dainavos šventė. Visuo
menė kviečiama atvykti ir
praleisti sekmadienio popietę
Dainavoje.

• Ad mirusi r joja dirba kasdien nuo 8:30 iki 4-30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 830 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turint neatsako. Skelbimu kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotu straipsnių
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.
kryžiaus Mackinavv City. Michigan,

pūstais, kugeliu, o taip pat ir i
amerikietiškais valgiais ir gė- '
rimais. Kviečiame lietuvius ir
jų draugus iš aplinkinių vieto
Š.m. liepos 12 d., Grand vių atsilankyti ir pasisvečiuoti
Blanc, Michigan, mirė a.a. mūsų klube ir malonioje jo
Genovaitė Rudokaitė-Viskan- aplinkoje. Visi laukiami.
tienė. Velionė buvo gimusi
PRISIMENAM
1920 m. spalio 20 d., Kaune.
PRANĘ
SKRUSDIENE
Amerikoje išgyveno 47 metus.
Paliko sūnus Sigitas, marti
Prieš metus mirė a.a. Pranė
Betsie, vaikaičiai Zita ir vyras
Juozapaitytė
Skrusdienė, 94
Larry Lane, provaikaičiai
m.
amžiaus.
Duktė
Bronė ir
Larry ir Felicia Lane. Vaikai
tis Kazimieras, vaikaitė Rena žentas Juozas Bekeriai su
ta, jos vyras Jeff Pfeifer ir vai rengė gražų velionės mirties
kaitis Antanas. Brolis Jonas metinių paminėjimą su šv.
Rudokas su šeima, sesuo Mišiomis ir pietumis jų gra
Roma, ir kiti giminės Lietu žiuose namuose.
Velionė buvo gimusi Kreke
voje.
navos
parapijoje ir iki sovie
Lietuvoje baigusi gailestin
tams
okupuojant Lietuvą,
gos seselės kursus, dirbo savo
Krekenavos
mieste turėjo mė
specialybėje; buvo skyriaus
sos,
parduotuvę.
Karo veiksmų
viršininkė Harper Grace ligo
priversta
laikinai
pasitraukė
ninėje, Detroite.
iš
tėvynės
ir
apsigyveno
RaLiepos 16 d.. Dievo Apvaiz
vensburge,
Vokietijoje.
Karui
dos bažnyčioje gedulingas Mi
šias aukojo ir pamokslą pa pasibaigus ir sovietams antrą
sakė kun. Viktoras Kriščiū- kartą okupavus Lietuvą, nebe
nevičius. Velionė buvo palai galėdama grįžti Tėvynėn, emi
dota Holy Sepulchre ka gravo į JAV. Gyveno Gardne
pinėse. Laidotuves tvarkė lai ryje, Rochesteryje ir Amsdotuvių direktorė Yolanda M. terdam, N.Y. Paliko dukterys
Bronė Bekerienė ir Juzė Na
Zaparackienė.
vikienė, o Lietuvoje sesuo Ona
lm
Vilčinskienė. Jos liūdi ir 3 vai
kaičiai, 4 provaikaičiai ir 1
pro-provaikaitė.
Tesuteikia
GARDNER, MA
Dievas jai amžiną ramybę.
AA. GENOVAITĖ
VISKANTIENĖ

LIETUVIŲ KLUBAS
KVIEČIA
1926 m. Gardneryje įsteig
tas Lietuvių klubas tebeveikia
ir šiandien. Klubo nariais yra
122 šeimos. Turime gražų va
sarnamį prie gražaus ežero.
Klubas vasarą būna kasdien
atidarytas, o valgykloje gali
ma pasivaišinti lietuviškais
patiekalais - dešromis, ko

SVEIKINAME
LAIMĖJUSIĄ RINKIMUS
A.a. James ir Barboros Aišmonų duktė Jane O'Hearn,
gyvenanti Nashua.NH, gimusi
Gardneryje. Jane jau antrą
kartą išrenkama atstove į
Nevv Hampshire Atstovų rū
mus. Sveikiname.
Koresp.

UNAS SJDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirugija
9630 S.Rtdgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415
Tai. 706-636-6622
4149 W. 63rd. St.

T*. 773-736-7700
INDRĖ RUDAITIS, O J).
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E-Ogdsn Ava., SuHs 310
NaparviSs, IL 60563

TeL (630)527-0000
3S2S HigMand Ave..
Towar1,SuM3C
Dowr*r* Grove, u. 60515
Tat. (630)436-0120

DTTCmBRB
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hite, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.
T«L (706)606-4066
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERBUS
DANTŲ GYDYTOJA
9625 S.7Wh Ave., Hsofcnry HMa, L
T«i (706) 598-6101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DOS,

PC.

4647 W. 103 S t , 0 « k L « w n , I L
Pirmas apyt su Nortmvestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis

už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)

T«L706-422-6260
EDUUNDABVaW4AS.kLD.4S7
Specialybe - Vidaus Hgų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)

TeL 773-665-7756
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS U G O S
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120
T«L (706)742-0256
Valandos pagal susitarimą

CsvrJac Dtognotb, LTD.
6132S. KedzieAve.
Chicago. IL 60629
T*. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEHHCKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

vibAŠj.N^hdkAŠ.U.5.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kezie Ave.
Chicago, IL 6 0 6 5 2
Kabtel. 773-471-3300

DR. A.Š. OTEVESRŠ
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
SPECIALYBE - AKIU U G O S
3800 W 95 9 L T a i 706-422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad 3v p p.-7v.v., •ntr.12:30-3v.p.p
trse uždaryta, katvtrt 1 - 3 v.p.p.
penktad ir ssstad 9 v.r. -12 v.p.p.

Po ..Saulutės" rengto koncerto St Petersburg, FL I* kairea: Jurga Ambrukaitiene. Laima Lapkauakaite, Nerin
ga N'ekraAiOte ir Asta Lukiene. St Petersburg „Saulutės". Lietuvon vaikų globos būrelio pirmininke.
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KADA BUS SUTEIKTA LAISVĖ
MAŽAJAI LIETUVAI?

Danutė

Dariaus ir Girėno

VYTAUTAS GOCENTAS
Ankstyvas rytmetys. Brėkš punktą iš Kretingalės į Kre
ta aušra. Nubundi ir keliesi. tingą spirte išspyrė tie patys
Kokių minčių, prisiminimų, lietuviškai kalbantys klaipė
godonių kelia kasmet spalio 9 diškiai broliai... Kęstutis šią
d. Klaipėdos krašto gyvento vėliavą iškelia kasmet, sausio
15 ir vasario 16 dienomis.
jams?
Iš pradžių keletas įvadinių Žinia, jis vienintelis ją buvo
pastabų.Dar taip neseniai, atsinešęs ir į pirmąjį senųjų
lietuvininkų
š.m. rugpjūčio 31 d., su vai klaipėdiškių
kais skubėjome į Nepriklauso susiėjimą 1989 m. gegužės
mybės aikštę, kurioje — Sei mėn. — garbingai stovėjo prie
mo rūmai ir Martyno Mažvydo Klaipėdos 1923 m. sukilėlių
biblioteka. Vakarėjo. Okupaci atminimui skirto paminklo
jos pabaiga rengiausi pa (autorius — dail. Adomas Brasidžiaugti nešdamas vėliavą, o kas) buvusiose senosiose mies
krūtinę, mintis lankė graudus to kapinėse...
jaudulys, sumišęs su pailgusiu
Ką tais atvejais mintiju, —
laukimu... Lietuva — laisva! tautinis sąmoningumas ne tik
O Mažoji Lietuva?
istorijos vadovėlių reliktas. Jį
Čia teko patirti šventės reikia turėti. Saugoti. Ugdyti. Katedra vadino. Garbingi bu
džiugesį ir beviltišką nusimi Deja, ir pats esu susvyravęs, vo ir kirkšto tėvai — Anselis,
nimą, nesusikalbėjimą. Viskas nors tėvas teisininkas, litera taip dažniausiai kun. A. Baltrį
vienu metu, vieną vakarą. tas, sakytojas Jonas J. Gocen- vadino klaipėdiškiai, bei jo
Tikėjomės išvysti vieni kitus tas (1897-1974) visu savo gy žmona Marija. Antrieji krikšto
išdidžiai nusiteikusius, pas venimu, veikla, darbais jį tėvai — tėvo brolis gydytojas
kendusius jūroje vėliavų — ugdė ir tvirtino. Tai, kad Albertas ir jo žmona Elena
išvydau, rodos, žado neteku Sąjūdžio metu į Gedimino pi Gocentai.
sią, pasimetusią daugybės lies kuorą pakilo vėliava, su
Kas sekmadienį, o ir rytmetį
žmonių minią, daugelio ir vokiau, kaip natūralų ir ar vakarą, kada Vilniuje ar
veidų vakaro sambrėškose ne neišvengiamą faktą. Namuose Panevėžyje,
Klaipėdoje
ar
begalėjau įžiūrėti. Tuo tarpu (Klaipėdoje) už rūbų spintos Priekulėje, Plikuose ar Nat
tai buvo didžiausių vilčių buvo 1933 m. Lietuvos že kiškiuose, Doviluose ar Vy
mėlapis, kuriame be jokių
išsipildymo valanda.
žiuose, Žukuose ar Vilkyš
Kai kurie iš susirinkusių priedų puikavosi Lietuvos var kiuose bei dar daug kur kitur,
manęs jau kelintą kartą teira das, o herbo Vytis vis šuoliavo esant kunigui ar jo vieton sto
vosi (mat atsinešiau bene vie į priekį. Kitokie Lietuvos val jus sakytojui, tarp tokių atsi
nintelę vėliavą, kita, valsty stybės ribų kontūrai istorijos menu kunigą Jurgį Sprogį, ku
binė, buvo pakelta į vieną iš pamoką kitaip aiškino. Pame nigą Martyną Klumbį, gir
trijų aikštės stiebų pilonų), ar nu ir 1958 m. rudenį — tėvas dėjau apie sakytoją Adomą Kimielas bičiulis laikus supai ėmė mane, šeštuosius metus belką iš Čiūtelių, tuometinius
niojo, kad atsinešė sovietinės įkopusį, už rankos ir vedė choristus ir triūbininkus ErnLietuvos vėliavą. Kita nebe žiūrėti, kaip staliniečių bul stuką Rogą, Liudą Fetingį, da
įžiūrėdama nusistebėjo: „Ar dozeriai išgriovė suvokietė- bar Šilutės, Plikių ir kitų pa
jusiame mieste lietuvininkų
tai ne Rusijos trispalvė?!"
rapijų kunigai, Albertą Latužį
laukininkų lietuvybės
pilį
Žinoma, aiškinau, kaip ir evangelikų Šv. Jokūbo baž ir jų bendražygius — maldoje
spaudoje ar televizijoje jau tai nyčią: „Žiūrėk, sūneli, at rimsta evangelikų liuteronų
yra tekę daryti, kad čia Min mink!...* sakė jis. Gal ir to ne širdys, mažėja gėla. Rodos, ku
daugą Lietuvą menanti, XVI sakė — viskas kalbėjo apie nigas ir dvasingas žmogus Mi
a. tautinį atbudimą Mažojoje lemtingų Vokietijon repatria kas Preikšaitis mokė mane su
Lietuvoje kėlusios „Birutės" cijų planingai keliamą su tėveliu ne tik katekizmo ir lie
draugijos Tilžėje ir t.t. vėliava. maištį, skaudžiai kertant į tuvininkų giesmių. Girdžiu jo
Kantresniems spėjau ištarti, jautriausias krašto žmonių tylų prašymą: „Būk, vaikeli,
kad šio krašto poeto, publicis širdies vieteles — išvarant iš nuosaikus, nesiaiškyk, mylėk
to, mokytojo Frydricho Bąjo- gimtųjų namų, atimant žemę, Viešpatį ir žmones". Kaip ge
raičio-Pauk. :elio (1883-1909) išniekinant, išgriaunant baž rasis milžinas iš prisiminimų
kalnų nužengia gerasis ries
šimtametė sesuo, pasakotoja nyčias, kapines...
tainių ir džiūvėsių kepėjas.
Lidija Bajoraitė (1890-1990)
taip Mažosios Lietuvos spal
Persekiojami ir likę krašte Povilas Žilaitis, vėliau su
vas apsakė: „Žals — laukelis, karštieji maldininkai surin- šeima į Vokietiją išvykęs. Tai
balts — žirgelis, o širdelėj — kimininkai (jiems lieka vie jo galingi pečiai į mūsų namus
kraujo raudonums!"
nintelė priebega — senu įpro parnešė kun. M. Preikšaičio ir
tėvo atrinktas nugriautų Šv.
Tą vakarą vėliava pasi čiu rinktis kurio nors na
Jokūbo
ir Šv. Jono bažnyčių
džiaugė tik sutikta Lietuvos muose). Klaipėdoje ilgiau nei
plytas,
skeveldras.
latvė Elzė Grundienė, lin dešimtmetį (1947-1959) pa
kėjusi tokios šventės ir savo maldos vyko žvejo Jono Kalti
Sunkios istorijos pamokos
gentainiams prie Dauguvos, nio namuose. Ne vieną tuomet Mokykloje istorijos mokytojas,
taip pat ir broliams estams, čia apylinkių kapinėse krikš pavarde
Žemaitis,
galėjo
dar sovietinės kariuomenės tijo, sutuokė. Kadangi Klai mums aiškinti tik senąją kitų
okupaciją kenčiantiems. Žino pėdoje bažnyčios nebuvo, ži kraštų istoriją. Vėlesnę galėjo
ma, pasidžiaugė ir klaipė nau, ir mane krikštijo Kretin mokyti patikimesni...
diškių pagirto agronomo Ri gos bažnytėlėje krašto baž
Grįžęs turėjau imti tėvelio
chardo Milkeraičio (1904- nyčios gelbėtojas Ansas Bal- suneštąsias naikinamo krašto
1912) sūnus Kęstutis — jo tris, o įžegnojo ir krikštą su knygas, patirti tą istoriją, ku
tėvą tą nelemtą 1939 m. kovą tvirtino kunigas, bibliofilas rios mokytojai negalėjo moky
areštavo, kad „nepasveikintų" Mikas Preikšaitis Šilutės di ti.
naujojo krašto vado — netru džiojoje bažnyčioje, kurią ma
Dabar ir istorija, ir pamal
kus per Bajorų praleidimo no tėvas krašto garbingąja dos nebeužgintos. Ir į Tolmin-

PALAIMINTASIS
JURGIS MATULAITIS
Tęsinys.
Apjuodintas visuomenėje ir
prieš Vyriausybę, žodžiu, su
daryta apie jį negalinčio užim
ti vietą nuomonė. Stačiai
graudu darėsi matant ir gir
dint, kai savo neapykantoje
nesigailėjo Vyskupo nei baž
nyčioj, nei prie altoriaus. Be
prasmiškai ir neteisingiausiai
visur jisai niekintas, nuolat
jam prikišant litvomaniją. Kai
užsėdo tą arkliuką, tai nuolat
jodinėjo, kaltindami Vyskupą
neįvykusiais, nebuvusiais da
lykais, ar tai šališkumu, ar tai
neveiklumu, įvairiausiais kal
tinimais, kokius tik kas ant
liežuvio pagavo, o minia, aiš
ku kaip minia, bemoksliai ar

inteligentai įkalbėti nesvars
tydami vis apriimdavo, padi
dindavo, praplatindavo ir iš
garsindavo. Ū to susidarė fa
tališkas prieš Vyskupą nusis
tatymas, įžūlumas, panieka,
šmeižtai ir t.t.
Antras mane stebinąs ir
drauge maloniai nuteikiąs a.a.
Arkiv. Jurgio dvasios bruožas,
tai jo religingumo jaukumas,
saulėtumas. Niekam nepaslaptis, kad jis buvo tikra to
žodžio prasme asketas. Bet ar
gali nors ir didžiausias Bažny
čios priešas pasakyti apie Ar
kiv. Matulevičių, kad jame
būtų ką nors slegiančio, ką
nors bendra su žmonių ar

gamtos neapykanta, kaip daž
nai yra pratę įsivaizduoti
asketus nutolę nuo kataliky
bės. Tas šv. Pranciškaus Asižiečio paprastumas bei malo
numas dvelkte dvelk* iš jo as
mens. Ir ne tik iš jo asmens.
Jo raštai, jo vedamosios min
tys, jo paties įkurtiems Mari
jonų ir Nekalto Prasid. seserų
(Vargdienių seselės) vienuoli
joms skelbte skelbia dvasinį
džiaugsmą. Dievo vaikų tik
rąją laisvę. Kad ir šiose orga
nizacijose visad išliktu sveiko
moderniškumo dvasia, tai įra
šė į jų konstitucijas „laiks nuo
laiko, jas papildyti, pakeisti ar
sutvarkyti", kiek tai reikalaus
Dievo garbė ir žmonių labas.
Dėl to neabejoju, jog tokios
įstaigos išlaikys ir sunkiausių
laikų bandymus, nes jos pa
remtos tuo neišsemiamu tur
tu, kuriame taip nuostabiai
jungiesi „nova et vetera" (nau
ja ir sena).

Stasys Girėnas :r Steponas Dariu*.
kiemį, į „Biblijos rugsėjų" pa
maldas, jau
kas
rudenį
vykstame. Taip primenamas
dr. Martyno Liuterio žyg
darbis — Šventasis Raštas
išverstas ne tik į lotynų kalbą,
ne tik vyskupams, bet kaip to
siekė ir jo sekėjai — Abrao
mas
Kulvietis,
Martynas
Mažvydas, kiti protestantų
kunigai — eiliniams žmonėms
į jų gimtąsias kalbas. Skaitant
Bibliją motinos kalba, prisii
mame krikščioniškumą, meilę
Viešpačiui ir artimui.
Ar ne stebuklas, kad ten,
kur dar nesibaigė Antrasis pa
saulinis karas — Karaliau
čiaus, Tvankstos krašte prokleketuojančių gandrų sam
būrius, per ąžuolų giraites į
paminklinį K. Donelaičio Tolminkienį susiburia Lietuvos,
taip pat keletas to krašto
krikščionių — laikomos ekumeniškos pamaldos lietuvių
kalba, Šv. Rašto skaitinys
skaitomas ir rusų bei vokiečių
kalbomis. Ar ne prisikėlimo
ženklas yra Herkui Mantui
skirti sukapoto žalčio įvaizdį
atkartojantys
paminkliniai
akmenys (skulptorius — Sau
lius Indrašius), kuriuos Nar
kyčiuose, prie auksinės upės,
galėjo palaiminti abu liute
ronų vyskupai — Jonas Kalvanas iš Tauragės ir Hansas
Dumpys iš Čikagos (JAV).
Vyskupų malda, žvakės liep
snelė tarytum malšino tos
žemės, jos vaikų sopulius dėl
vis tebenykstančio krašto...
Kur tu esi. Lietuva? Dažnai
klausiame vienas kito va
žiuodami per karalienės Lai
žės tiltą iš Tilžės į Panemunę
ar atgal. Tu esi ten, kur tavo
mokytojai moko lietuvių kal
bos. Atkakliai darbuojasi ir
nepabėga į Vilnių ar kitur.
Žinia, jų bendražygei kolegei
Elzai Einkopf Trakėnuose,
kur ji mokė lietuvių kalbos,
teko išgyventi
reketininkų
antpuolius ir ieškant paguo
dos ir užtarimo pasitraukti at
gal į Berlyną O juk buvo atvy

kusi net iš Kanados. Manau,
kad tai galėjo būti rytprūsietė
— meilė savam kraštui šaukia
ir šaukia savo vaikus...
Mieli ir brangūs! Ankstyvas
rytmetys, brėkšta aušra. Kas
menate tą 1944 m. spalio 9 d.,
tą pirmadienio rytą, visą
dieną ir vakarą — raudonasis
maras kaulėta ranka ėmė
ieškoti Jūsų visų — vaikų,
mergaičių, moterų, senolių —
tankų vikšrai ties Šilute link
Tilžės, spygliuota viela ir
žmogiškumą praradusios ka
reivių rankos smaugė, prie
vartavo, stingdė lediniu van
deniu... Viešpatie, kur tuomet
buvo pasaulio krikščionys, ku
nigai, mokytojai, valdovai?
Kur buvo žmonės?
Klaipėdos krašte gyveno
apie 150,000 žmonių, o po
karo, tremties, emigracijos ku
nigas Darius Petkūnas gali
suskaičiuoti
tik
septynis
tūkstančius
senųjų krašto
žmonių... Pasimelskime kaip
tą 1944 m. spalio 8 d. sekma
dienį Klaipėdos Šv. Jono
bažnyčioje (stovėjo Turgaus
gatvėje). Uždekime žvakelę ir
prašykime visiems šventos ra
mybės. Karas turi būti baig
tas, o kareiviai turi vieną
kartą pavargti ir sugrįžti į
savo tėvų namus ir apmąstyti
savo misiją šioje ašarų pa
kalnėje, kuri vadinama Ma
žąja Lietuva, Prūsų Lietuvai,
Lietuva.
• V i e š b u t i s „Lietuva" Vil
niuje bus privatizuojamas,
skelbiant
tarptautinį kon
kursą. Tikėtasi viešbutį par
duoti tiesioginėse derybose
JAV bendrovei „Cambridge
Group"', tačiau amerikiečiai
šiuo
pasiūlymu
nebesusidomėjo. 1993 m. „Cambridge
Group" buvo pasiryžusi už
viešbutį sumokėti apie 10
mln. dolerių ir tiek pat inves
tuoti į jo pertvarkymą, tačiau
A. Šleževeičiaus vyriausybė
sustabdė viešbučio privatiza
vimą.

K u n . VI. M a ž o n a s , MIC kad pramuša tamsybių klodus
„Šaltinis" 1934 m spalio 25 d , ir šaukte šaukia eiti tais ke
Nr. 44 liais, kuriais jis ėjo. Jo kelias
tiesiai į laimę ir gerovę.
Ir ką jis mums šiandien
Š v i e s a s v e č i a t a m s y b ė s e sako? Ką naujo, negirdėto, ne
Didieji žmonės yra švytu tikėto? Ne! Išsigelbėjimas iš
riai, rodą žmonijai kelius į ekonominio, socialinio ir do
aukštumas. Jie nurodo laiko rovinio skurdo nėra kūrime
pavojus ir priemones kaip jų naujų sistemų ir teorijų. Ar
kiv. Jurgis to nedarė, bet pa
išvengti.
Ar buvo kada klaikesni lai darė daug. Jam Kristaus pa
kai, kaip šiandien? Mokslas, sakymas: „Be manęs jūs nieko
technika, politika daro mil negalite" nebuvo tuščias, pro
žiniškus šuoiius, bet nepra kurį galima praeiti ir nekreip
muša tamsybių debesų. Skur ti dėmesio. Veikimas be Dievo
das,
suged.nas,
ištižimas, yra ruošimas prie anksčiau ar
nesąžiningumas baigia pa vėliau įvyksiančios katastro
saulį slopint Lūpose taika, fos.
Todėl ir Ark. Jurgis pirmoje
rankose moderniškas ginklas.
Tautos laukia išgelbėjimo, at eilėje tapo Dievo vyras, artimo
vyras. Tai galybes, kurios tik
sikvėpimo!
Tokiu šviesos žiburiu nea rai gali išgelbėti pasaulį: Die
bejotinai tunme laikyti gar vo meilė, artimo meilė, pa
bingo ir švento prisiminimo siaukojimas.
Ne kas kitas pasaulį yra
vyrą Arkiv. Jurgį Matulevičių,
M.I.C. Jo dvasia tokia galinga, privedęs prie šiandieninės

Bindokienė

diena

bolo lygoms. Ne vien gausiai
bendradarbiavo
..Lietuvos
sporte", bet paraše keletą
knygų beisbolo, krepšinio tai
syklių temomis.
Kadangi pernai suėjo 1U0
metų nuo Stepono Dariaus ir
Stasio Girėno gimimo, apie
šiuos du pasižymėjusius Lie
tuvos sūnus buvo daug rašyta,
tėvynėje jiems atidengti pa
minklai, tad jų biografijos
bruožai tebėra gyvi mūsų at
mintyje. Yra svarbu, kad Da
riaus ir Girėno pavyzdys
uždegtų lietuvius jaunuolius
tėvynės meile ir pasiaukojimo
dvasia, ypač dabartiniame,
dvasinių vertybių negerbian
čiame, pasaulyje. Jaunimas
žavisi didvyriškumu, didžio
mis asmenybėmis, kilniais
darbais Jeigu niekas jaunuo
lių su jais nesupažindina,
pradedama pakaitalų dairytis
savo aplinkoje. Deja. tie pa
kaitalai ne visuomet verti dė
mesio.
Dabar lėktuvų skrydžiai per
Atlanto vandenyną ir dar to
liau yra kasdieninis reiš
kinys. Daug Amerikos lietu
Nors Steponas Darius ir vių kasmet pakyla i.š Čikagos.
Stasys Girėnas labiausiai pri N*ew Yorko ar kito oro uosto ir
simenami dėl jų pašėlusiai nusileidžia Vilniuje. Kelione
drąsaus pasiryžimo skristi iš padangėmis ir saugi, ir pato
New Yorko į Kauną, bet jie gi, ir greita. Žvelgdami į spin
visą savo neilgą gyvenimą — dintį plieninį paukštį, besiil
abu žuvo, būdami 37 m. am sintį prieš kehooę per At
žiaus — praleido, dirbdami lantą, vargiai jį palyginame
visuomeninius darbus. Ypač su Dariaus ir Girėno Lituanidaug pasidarbavo Steponas ca. Tai butų kone tas pats,
Darius.
kaip erelį lyginti su žvirbliu.
Abu šie
narsuoliai gimė Vienok ir tas ..žvirblis" vi
Lietuvoje, abu taip pačiais siems amžiams įrašytas ne tik
1896 metais. J Ameriką pate į Lietuvos, bet ir pasaulio avi
ko tik 3 metų trukmės skirtu acijos istoriją.
mu: Darius — 1907, Girėnas
Kodėl nukrito Lituanica. iki
— 1910 m. Abu savanoriais šiol nėra tikrai žinoma. Anuo
įstojo į JAV kariuomenę, ilgai met žmonės tikėjo, kad del tos
niui pamilo padangių kelius nelaimes kažkokiu būdu kalti
ir skraidymą. Beje. abu pa vokiečiai, bet įtarimai nepa
keitė
nelietuviškai
skam tvirtinti. Tikrosios Dariaus ir
bančias pavardes: Darašius Girėno žuvimo priežasties
tapo Darium, o Girskis — Gi galbūt niekuomet nesužino
rėnu. Atrodo, pats likimas sime, nes net ir dabar labai
jiems lėmė 1928 m. susitikti ir sunku išaiškinti lėktuvų ava
taip artimai susidraugauti, rijų priežastis. Šiuo metu
kad net mirtį sutiko drauge.
kaip tik tyrinėjama prieš me
Vis dėlto Steponas Darius tus įvykusi TV7A Flight 800
savo gimtajam kraštui atidavė katastrofa, kurios metu žuvo
daug daugiau jėgų ir darbo 230 žmonių.
Iš vandenyno
kaip Stasys Girėnas. Jau gelmių buvo išžvejotos šio
Amerikoje gyvendamas, pasi didžiulio transatlantinio lėk
žymėjo Susivienijimo Ameri tuvo skeveldros, kruopščiai
kos Lietuvių kareivių organi tyrinėjamos, atliekami įvai
zacijoje, o 1920 m. su būreliu riausi bandymai, bet prie
JAV lietuvių išvyko į Lietuvą, žastys kaip buvo miglotos,
įstojo savanoriu į kariuomenę, taip pasiliko.
1923 m. dalyvavo Klaipėdos
Dariaus ir Girėno dienos
išlaisvinime. Vienok Darius proga nestovėkime prie Lituanesiribojo karine veikla. Kaip nicos skeveldrų ir neašaro
ir kai kurie kiti Amerikos lie kime žuvusių savo tautos did
tuviai, jis ypatingą duoklę ati vyrių. Daug prasmingiau pri
davė Lietuvos sportui bei jau siminti jų įnašą į Lietuvos vi
nimo fiziniam lavinimui. Da suomeninį, kultūrinį, karinį,
rius vadovavo Lietuvos Fizi sportini gyvenimą. Darius ir
nio lavinimo sąjungai, Lietu Girėnas, iš to taško žvelgiant,
vos Sporto lygai, futbolo, beis
visuomet bus gyvi.

„Darius ir Girėnas, narsūs
vyrai buvo, perskridę Atlantą.
Vokietijoj žuvo", nuo pat
kūdikystės girdėjau mamos
dainą, dažnai palydėtą pasa
kojimais, kaip eiliniai lietu
viai, kaimo žmonės, kurių
nemažai savo gyvenime net
nebuvo matę lėktuvo, reagavo
į šią visos tautos tragediją —
Dariaus ir Girėno skrydžio
per Atlantą nelaimingą pa
baigą.
Mokykloje buvo labai sunku
prisiminti, kuris lakūnas Ste
ponas, kuris Stasys, bet jų
žygis ir jų asmenybės lengvai
įsiskverbė į vaikišką vaizduo
tę ir ten visiems laikams pasi
liko. Ir daug daug vėliau, kai
atvykome į kraštą, j miestą,
kuriame buvo kadaise giliai
įleistos Dariaus ir Girėno
šaknys, kai apie jų didvy
riškumą šeštadienines lietu
viškos mokyklos klasėje pa
sakojome Amerikoje gimu
siems lietuviukams, jiems
taip pat nekilo abejonių, kad
galima mylėti dvi tėvynes: tą,
kurioje gimė, ir tą, kur gludi
jų tikrosios kilmės praeitis.

pražūties, kaip egoizmas. O
nuo egoizmo tegali būti lais
vas tas. kas išmoksta viską
vertinti amžinybės žvilgsniu.
Kas veržiasi prie amžinosios
laimės, tas negali nesirūpinti.
kad ir kiti ją pasiektų.
Arkivyskupo Jurgio Dievo ir
artimo meilė, pasiaukojimo
dvasia buvo pasiekusi tokį
aukštą laipsnį, kad jis. norė
damas gelbėti žmoniją, troško
tapti skuduru, viską valančiu
skuduru, o paskui numestu j
kapą. kad tik per jo pasiauko
jimą iškiltų aukštyn iš po
skurdo nors viena siela
Štai vienas bandvmclis tos
rūšies padaryt žmones niek
šais ir Vyskupo kantrybės
priešinybėse ir kentėjimuose
išrodymas.
Atsitiktinai buvau liudinin
kas, kai Vyskupo salėje kaž
kokie pasauliečiai interesan
tai, su neįprastu įžūlumu kal
bėjo savo klebono klausimu.

Kai jiems nepadėjo Vyskupo
meilūs išrodymai ir teisingos
pastabos, jie pradėjo rėkti
taip. kad Vyskupas priverstas
buvo pasišalinti iš salės į pa
laukiamąjį kambarį. Ten ne
tikėtai pamate mane ir pasi
guosdama:- pratarė: „Nuvar
gino mane savais užmetimais
prieš saro kleboną ir įžulni
reikalavimu duoti jiems klebo
ną, kokio patys nori, — aki
plėšos žmones".
O tikrai U-ribe kantrybę pa
rode Vyskupas, kai jį įvai
riausiai šmeižė ne vien žodžiu,
bet ir raštu, kai iš visų pusių
apsupo jį nedraugai, ne vien
pasauliečiai, bet ir pavaldiniai
dvasininkai.
neapykanta
kvėpuojantieji. Bandžiau pas
ikalbėti
>u
kai
kuriais
aukštais dvasininkais, visur
atjausdavau neprietelingą jam
nusistatymą.
(Bus daugiau)
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KAUNO JĖZUITŲ MOKYKLAI
SUTEIKTAS GIMNAZIJOS STATUSAS
Vienai seniausių Lietuvos dose. Pasak gimnazijos va
mokyklų, Kauno jėzuitų vidu dovų, vis didesnis procentas
rinei mokyklai, gegužės 30 gimnazijos mokinių įstoja į
dieną suteiktas
gimnazijos a u k š t ą s i a s Lietuvos mokyk
statusas. Tai pirmoji Lietuvos
las: 1994 metais — 38 proc.,
katalikiška mokykla, turė
1995 — 79 p r o c , 1996 — 77
sianti toki statusą. Jėzuitų
proc.
gimnazijos direktorius kun.
„Bažnyčios žinios",
Gintaras Vitkus yra ir Lietu
1997, Nr. 11
vos katalikiškųjų
mokyklų
pedagogų asociacijos pirminin
MOKSLO METŲ
kas. Pasak jo, oficialaus gim
UŽBAIGTUVĖS
nazijos statuso sieks ir Vil
1997 m. birželio 15 d. Kau
niaus Jėzuitų gimnazija, ku
rioje iki šiol veikė tik specia no Jėzuitų vidurinė mokykla Žuvusiems gimnazistams pagerbti premiją įteikia kun Ant
•HS Saulaitis, SJ, ir Jėzuitu viduriniosios mokyklos
„ad maiora n a t u s direktorius kun Gintaras Vitkus, SJ.
liosios gimnazijos klasės. Anot s u r e n g ė
direktoriaus pavaduotojos N. s u m " iškilmes — gimnazijos
nančiais metais liepos 17 d.
Čiučiulkienės,
apibendrinus s t a t u s o pripažinimo m ū s ų mo
sukaks 65 metai nuo Dariausmokyklų, norinčių tapti gim kyklai šventę. Dalyvavo mok
Girėno skrydžio. Atrodo, kad
nazijomis, dokumentus ge sleiviai, jų tėveliai, mokytojai,
atėjo laikas padaryti tai, kas
riausiomis pripažintos Kauno garbingi svečiai: kun. A. SauREIKIA PRADĖTI IR UŽBAIGTI
užtikrintų
ankstyvesniųjų
jėzuitų mokykla, Kėdainių J. laitis, SJ, monsinjoras P . Ta
Kartais yra sunku neprasi Tačiau paminklo paviršiuje at ateivių ir čia gimusiųjų lietu
Paukštelio ir Vilniaus „Gabi mulevičius, miesto Švietimo
s k y r i a u s vedėjas A. J a r u š a u s - tarti vienokia ar kitokia tema. siradę plyšiai nesumažėjo, bet vių pastangomis pastatymo
jos" mokyklos.
Pavyzdžiui, kad ir dabar. Kaip atvirkščiai, dar vis didėja ir paminklo ateitį.
1991 metais mokyklai vado k a s ir kt.
Petras Petrutis
Šventė prasidėjo 14 vai. žinia, prieš 64 metus, liepos plečiasi. Gamtine:- nedorybės
vauti vėl pradėjus jėzuitams,
17
d.
Darius
ir
Girėnas
pakilo
naikina Dariaus-Girėno pa
ji tapo svarbiu miesto kul padėkos mišiomis Šv. P r a n  transatlantiniam skrydžiui.
ATJ A U N Ė J O VILNIAUS
minklą. Tenka nenoromis pa
c
i
š
k
a
u
s
Ksavero
bažnyčioje.
tūros ir švietimo centru, puo
Kitados Amerikos ir kitų sakyti,
G
E L E Ž I N K E L I O STOTIS
kad
ankstyvesnės
Po
šv.
Mišių
šventinės
iškil
selėjančiu geriausias jėzuitų
kraštų
lietuviai
rengdavo užuominos apie reikalą su
gimnazijos tradicijas. 1996- m ė s tęsėsi mokyklos kieme.
skrydžio sukakties minėjimus. sirūpinti paminklo likimu lyg
Baigta prieš dvejus metus
1997 m. mokykloje mokėsi 618 N u o 1997 rugsėjo 1 d. mūsų
senųjų lietuvių išeivių žo ir nesulaukė reikiamo atgar pradėta Vilniaus geležinkelio
moksleivių, iš jų 168 gimnazi mokykla vadinsis gimnazija.
džiais tariant — apvaikš- sio. Niekas, deja, nepanoro im stoties kairiojo sparno rekon
jos klasėse. Gimnazijos atkū Mokyklos bendruomenė —
čiojimus. Palyginti, dar taip tis konkrečių pastangų. Tiesa strukcija. Gegužės 27 d. val
mokiniai,
mokytojai
ir
vado
rimo iniciatorius ir vienas
stybinė priėmimo komisija pa
jėzuitų gimnazijos koncepcijos vybė — iš tiesų d a u g dirbo, neseniai Čikagoje, Marąuette p a s a k i u S i v i e n a s kitas lietuvių
Parke,
prie
Dariaus-Girėno
k
a
d
Jėzuitų
gimnazijos
v
a
r
d
a
s
sirašė
darbų priėmimo doku
laikraščių skaitytojų ir radijo
autorių — dabartinis jos di
paminklo,
surengtuose
minėji
m
u
m
s
būtų
visiškai
sugrą
mentus.
klausytojų,
sužinoję
apie
su
rektorius kun. G. Vitkus, S J ,
Erdvioje salėje bus galima
kuriam talkina kapelionas Vy žintas. Mokyklos direktorius muose dalyvaudavo šimtai, o sidariusią padėtį, žadėjo atsi
tautas Sadauskas, SJ, pava k u n . G. Vitkus, S J , skyrė kartais net tūkstančiai žmo liepti ir suteikti savo piniginę pirkti bilietus į tarptautinio
ir vietinio susisiekimo trau
duotojos N. Čiučiulkienė, D. padėkos raštus bendruomenės nių. Dalyvaudavo ne vien lie paramą.
Blaževičienė, mokyklos bend n a r i a m s , ypač daug jėgų ir tuviai, bet ir kitataučiai. Prie
Šiandien y r a aišku, kad kinius. Stoties rūsiuose origi
ruomenė. Anot kun. G. Vit d a r b o atidavusiems šiam tik paminklo susibūrę, žmonės Park District, kurio žemėje naliai įrengtos keleivių bagažo
pasiklausydavo
minėjimui
kaus, „esame pasaukti sukurti slui pasiekti.
stovi paminklas, nenumato saugojimo ir kitos aptarnavi
skirtų
kalbų,
padėdavo
vaini
pagal Evangelijos principus
imtis skubesnio jo atnaujini mo tarnybų patalpos. (LR)
Buvo įteikti Pagrindinio iš
kus,
pagerbdavo
Atlanto
nu
gyvenančią bendruomenę — silavinimo pažymėjimai I gim
mo — remonto. Šios įstaigos
galėtojus.
• K l a i p ė d o s rajono valdžia
mokyklą, kurioje mokytojai, j ų nazijos klasės mokiniams.
žinioje yra daugybė paminklų
Priekulės
evangelikų liute
Taip
būdavo
anksčiau.
Da
tėvai, buvę auklėtiniai ir rė
miesto
parkuose
ir
aikštėse.
Žuvusiems
gimnazistams
mėjai vieningai siektų bendro pagerbti, nuo 1997 iki 2000 bar, deja, d a u g kas kitaip Ne vienam jų reikalingas re ronų parapijai, Kairių kaime,
kleboniją,
. tikslo — ugdytų mylintį ir ki m e t ų mokiniams, geriausiai klostosi. Dabar jau galima montas. Tačiau Park District grąžino buvusią
tiems tarnaujanti
žmogų". išlaikiusiems stojamuosius eg teigti, jog eme reikštis ne tik pirmiausia
skiria
dėmesio bažnyčią ir du sandėlius.
Gimnazijos valdymas grin z a m i n u s į pirmą gimnazijos pareigos, bet ir savigarbos sto tiems paminklams, kuriais su
džiamas gerais dalykiškais klasę, skiriamos 3 premijos po ka.
sirūpina suinteresuotų žmo
O vis dėlto būtų prasminga, nių grupės. Ši įstaiga pagei
santykiais t a r p pedagogų, mo 75 dol., 50 dol., 25 dol. iš Algio
kytojų, mokinių, tėvų ir rė ir Marijos Stankus-Saulaičių kad ir ne kiekvienais metais, dauja piniginės paramos. Aiš
mėjų. Sudarytos sąlygos kiek įsteigto fondo. Premijas gim tai bent rečiau susirinkti ir kiau pasakius, neišvengiamai
vienam bendruomenės nariui n a z i s t a m s įteikė kun. A. Sau- atitinkamai pagerbti tuos, ku reikalingas piniginio pagrindo
rie tais laikais neįprastu būdu sudarymas. Vadinasi, reikia
atskleisti savo žmogiškąsias laitis, SJ.
ryžosi nugalėti Atlanto vande kam nors kaip nors imtis dar
vertybes,
profesinius
su
Šventės dalyviai žiūrėjo nuo
gebėjimus. Laikydamasi lietu taikingą moksleivių paruoštą nyną ir pasiekti tėvynę Lie bo organizacinio vieneto suda
viškų tradicijų, gimnazija kar programą, aplankė mūsų mo tuvą.
rymui. Reikia pradėti lėšų tel
Rašančiajam jau pora kartų kimą ir vėliau, bendraujant su
tu siekia pritaikyti geriausią kytojo A. Palevičiaus bei mok
kitų šalių švietimo sistemų sleivių piešinių parodą Per teko užsiminti apie ČiKagoje Chicago Park District, atlikti
pa reikalingą paminklo remontą.
patirtį. Gimnazijoje dirbantys k ū n o name, Šv. Pranciškaus esantį Dariaus-Girėno
minklą.
Dar
visiškai
neseniai
pedagogai parengė, pagerino Ksavero bažnyčioje
Žinia, būtų idealu ne tik
klausė
šis
paminklas
mirgėjo
padau
ir išplėtė lietuvių, anglų kal K a u n o
užkaišioti
paminklo paviršiuje
kvarteto
koncerto,
bos, literatūros istorijos, verš moksleiviai linksminosi folk žų išrašytais ženklais, išskai atsivėrusius plyšius, bet ir
tomais ir neišskaitomais žo sustiprinti paminklo pamatą,
io pagrindų mokymo progra lorinėje vakaronėje.
džiais. Atvykę Chicago Park aptverti tvorele ir padaryti
mas, kurias gerai įvertino
Tikimės, kad tokia mokslo District darbuotojai teikėsi kitus pagerinimus. Gyvųjų
kvietimo ir mokslo ministeri
metų
užbaigimo šventė taps nuvalyti graffiti numargintą tarpe nebedaug žmonių, kurie
jos ekspertai. Iš daugiau negu
paminklą. Taipgi buvo sutvar kadaise teikė paramą Dariaus
tradicine.
W gimnazijoje dirbančių mo
M o k y t . I r e n a M o t i e j a i t y t ė kytas paminklo apšvietimas. -Girėno skrydžiui. Nedaug be
kytoju 29 moka bent vieną
Vakarų salių kalbą. 20 proc.
liko ir tų, kurie pasirūpino pa
gimnazijos pedagogų gali dėsminklo pastatymu. Atrodo,
tvti kelis dalykus.
kad atėjo laikas pasireikšti
ankstyvesniųjų lietuvių atei
Gimnazijoje dirba 3 mokslų
vių palikuonims, vėliau ir
daktarai. 4 magistrai, 3 ek
vėliausiai į šį kraštą atvyku
spertai. 11 metodininkų, li
siems tautiečiams.
kusieji — vyresnieji mokytoDariaus-Girėno
paminklas
M: Mokyklos tarybą sudaro 5
stovi
Lithuaniar,
Plaza
ribose.
jėzuitai, 5 mokytojai. 3 tėvai ir
Nedaug
Čikagoje
y
r
a
vietų,
'. mokiniai Nuo 1994 metų
kurios
pavadintos
etninių
gru
rugsėjo mėnesio jėzuitų mo
pių
vardais.
Mes,
lietuviai,
kyklai suteikta realinės ir hu
esame savotiška išimtis. Ar
manitarinio profilio ugdymo
nereikėtų sukrusti ir kaip ki
įstaigos kvalifikacija. Gimna
tados būdavo sakoma — „ap
zija veikia dviejų pakopų prinsišluoti" savo kiemą. J u k , anot
<:;>ti — pagrindinei mokyklai
priklauso penktos - aštuntos Utaaaica, kuria Stepoaae Dariu* ir Stasy* Gir«nas 1033 metais perskrido vieno mano bičiulio, reikia tik
klasės, o nuo devintosios kla Atlante* beatraosiaBti skrydžiui i Lietuvą B*nnet aerodrome. Brooklyn, New pradėti ir užbaigti. Ateisės konkurso tvarka atrenka York.
PRIMENAME - LIETUVOJE LABAI LAUKIAMA JŪSŲ PAGALBA
mi kandidatai į ketverių metų
PAŽADAME - PRISTATYTI JClSU SIUNTINIUS GREIČIAUSIAI
e.rr.naziją. Iki 1998 metų pla
PATARIAME - SILJSTI TIK PER
nuojama išlaikyti bendrojo
lavinimo 9-ąją klasę į gimna
ziją neįstojusiems mokiniams.
Daug dėmesio skiriama pa
PB€2 VIDMANTAS RAPŠYS
pildomam gimnazijos mokslei
SIUNTINIAI BE MUITO l LIETUVA
• SIUNTINIAI LAIVU PEP, 45-60 DIENU:
vių ugdymui. Čia veikia dailės
• ORO CARGO PER 10-12 DIENU.
ir dramos studijos, filologų,
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTU SIUNTINYS U2 $44.00 PER 14 DIENU;
;aeratų. maironiecių, ateiti
• MAROUETTE PARKO TERITORIJOJE SIUNTINIUS PAIMSIME NEMOKAMAI;
• NEMOKAMAS DOKUMENTU NOTARlZAVIMAS;
ninkų, skaitovų, žurnalistų,
• KNYGOS LIETUVOS BIBLIOTEKOMS $0.49 SVARAS
kraštotyros, giedojimo, aerobi
kos, fotografų,
informatikos
PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU A D R E S U :
būreliai, debatų ir kalbų klu
BALTIA EXPRESS CO. LTD.
ARBA
AMBER GROUP
8327 S. PULASKI RD.
ev
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482 THOMAS DRIVE
bai. Gimnazistai
dalyvauja
S
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TARP MŪSŲ

KALBANT

REAL ESTATE

MISCELLANEOUS

GREIT
PARDUODA

ELIKTROS
(VEDIMA*—PATAISYMAI
Turiu ChJcago* mlaato lakumą.
Dirbu uim&ety Dirbu graftai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-779^*13

RE/MAX
REALTORS
(773) 586-5959
(708) 425-7161

AoTOMOMUO, (MMi. SVBKATO*
m GYVYBES M M M
Agentas Frank ZapoM ir Off. Mgr. AukM|
S Kam kate lietuviškai.
FRAMKZAPOUB
320>tBWeatteti
TeL(70i)
(17%) 9*1

R I M A S L. S T A N K U S
•
•
•
•

Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas vaitui
Perkame ir parduodame namus
Pensininkams nuolaida

L MALTOM
TTOS.PnllllJ>»t
4M9S.AfdMrA*m

DANUTĖ MAYUt
773-284-1900
Jai noras) parduoti ar pirkti namu*
kreipMae ( Danute} Mayar. Ji profeaannaiai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas
vaitui.

TAISOMI
SKALBIMO IR 02K>VWMO
MASINAS. ŠALDYTUVUS.
ŠILDYMO SISTEMAS.
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.
H. Deckye
Tei.773-56MS24

kuris gautų vietą gyvena vadui už namo
prtaiiOr% veJymą ir mažus i amonio
darbut *$5 (vsj. už Tanoacapirs/ darbą:
2otts pjovime^ kiemo varyme^
tvarkymą.

46IH. moterie*
siek ttek katoanti
turinti darbo leidimą, Mfco
bet kokio darbo, geJi gyventi kartu.
T e i 773-643-1185

HOU8EFOR8ALE
by owner, 122-123 St.
East of Cicero Ave;
3-flat; 2-flts; 3 bedrme.,
1 fit. - 2 bedrme.
CeJI: 1-708-371 -5861
.oni.l(J:.i.l:,
lJ/:Mc.rilo
lu'.rtJVIlj
dl< fit .ir.T:".

HELPWANTEO
cftfAfth speMUtę *tv6>4n 5 H> 6 dsyv
t#m9*kk>mmmtcHm]Jhu**m
wofnsn wHh houMkMptno, HIMIS snd
•0018) paKtonfll ctn. Suburt) nutt 0*HsW6\
Cae S47 e » 4Wt • e a t e p

BALTIA EXPRESS CO. LTD.
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KONFERENCIJA „DVASINIŲ
VERTYBIŲ IR DEMOKRATINIŲ
SANTYKIŲ FORMAVIMAS
REFORMUOTOJE
MOKYKLOJE"

DRAUGAS, ketvirtadienis, i997 m. liepos men. 17 d.

„DRAUGO"
RĖMĖJAI

Po 56 doL aukojo
Mogenis Maria, Janulaitis
Vytautas, Kelertas Algiman
tas, Dūda P, Krasauskas V.,
Gegužės 16 dieną Kauno ra- prelegento, „ne sausas tiesas Paliulis Jonas.
jono savivaldybėje Lietuvių reikia brukti į galvas, o skakatalikų mokytojų sąjunga tinti diskusijas, sudaryti sąPo 50 doleriu
(LKMA) ir Lietuvos krikS- lygas save realizuoti ir išTallat-KelpSa, Baltušis Va
Cionių demokratų partyos bandyti įvairias sritis, pasi- lerija, Jocas W., Puleikis
(LKDP) Kauno skyrius su- rinkti tai, kas mokiniui tin- Adelė, Prapuolenis M., Žibąs
rengė konferenciją .Dvasinių kamiausia". Tam nepakanka H., Šuopys A., Norusis P.,
vertybių ir demokratinių san- savišvietos, saviauklos; būtina Kerelis Y., BerteUs-Giedritykių formavimas reformuo- mokyti ir bendravimo meno, mas, Trakis Martynas, Riškus
toje mokykloje". Renginyje — sakė jis. Kalbėdamas apie A., Packevičius M., Gajauskas
dalyvavo švietimo skyrių ve- mokytojo darbą, prelegentas Rimas,
dėjai, inspektoriai, atsakingi pavadino jį „aukščiausios
miestų ir rajonų savivaldybių rūšies kūryba". Bet taip būna
45doL
darbuotojai, dvasininkai iš tik tada, kai mokytojas myli
Norkus Teresė.
visų Lietuvos vyskupijų, vi- ne tik savo darbą bet ir mc~
suomeninių organizacijų at- kinius. Mokytojas yra veiksPo 40 doL
sfovai. Konferencijai vadovavo mingiausias teigiamas pavyz- Kliorė, Sasnauskas A., JaLKMS pirmininkė Elena Žai- dys, galintis mokiniui tapti gėla A., Vaitkevičius V.K.
dienė ir LKDP Kauno sky- idealu. Todėl labai didele
riaus pirmininkas, Kauno įtaką ugdant mokinių krikš- 31 dol.
miesto tarybos narys Romas čioniškąjį idealą daro tikybos Janužis Antanas.
Jonas Kalesinskas.
mokytojas. Kun. V. Vaičiūnas
Renginį malda pradėjo Pa- pastebėjo, jog mokykla yra
Po 30 dol. aukojo
nevėžio vyskupas Juozas centras, kurio veikimas bei
Brown Gražina, Steikūnas
Preikšas, kuris ragino grįžti pažanga „įtraukia ir suvienija G., Kvedaras A., Marcinkeprie krikščioniško mokslo šeimas, mokytojus, įvairias vicius S., Ratkelis A., Screba
ištakų. Švietimo ministras kultūrines, politines bei reli- V., Žolynas Vanda,
profesorius Zigmas Zinkevi- ginęs organizacijas, valstybinę
čiu8 tvirtino, jog švietimo re- bendruomenę ir visą žmoniją".
Po 25 dol. aukojo
forma šiandien yra visuo- Vėliau dirbdami grupėmis
Prišmantas K., Walker A.,
menės bei Švietimo ir mokslo konferencijos dalyviai siūlė Butkus H., Kirvaitis Jonas,
ministerijos dėmesio centre, padaryti etikos pamokas ly- Glavinskas J., Aras V., Gemell
Deja, pasak ministro, švietimo giagrecias tikybos pamokoms, Nicholas M.D., Jurkūnas Joįstaigose labai trūksta kompe- grąžinti elgesio vertinimą pa- nas, Bilitavičius Vyt., Ramotentingų vodovų, galinčių vie- žymiais, daugiau dėmesio nas Stasys, Budrys Frank,
toje
spręsti
kylančias skirti darbui su problemų ke- Bandžiulis Ignas, Liutkus
problemas. Ministras sio- ljąnčiais vaikais, aktyviau Aleksas, Kondratas B., Baulė stiprinti vadybos ir psicho- bendrauti su moksleivių tė- kus M., Stropus R., Kliorienė
logijos disciplinų dėstymą au- vais bei atnaujinti tėvų švie- A., Spakevičius J., Kavolius
kštosiose mokyklose, išsakė timą mokyklose
M., Kružikas E., Kaunas J.,
susirūpinimą dėl kritusios
„Bažnyčios žinios", 1997, Višniauskas B., Sugintas M.,
jaunimo doros.
Nr. 10 Jesuit Fathers, Palionis Anna,
Seimo narys, krikščionis de
———^—•-^—
Didžiulienė Stasė, Juodėnas
mokratas Arimantas Raškinis
E., Šlapkauskas A&R, Liutkeapžvelgė Europos politikos L I Ū D N A S U K A K T I S ^ 2en0nas, Mogenis Marija,
-vertybinius aspektus bei na- jau praėjo vieneri metai, Puzinas Austrą, Strause Bi
grinėjo dorinio ugdymo proble- ^^ į Amžinybę iškeliavo mūsų rutė, Daugirdas Al., A&L In
mas žengiant į Europos mielas Vilniaus Krašto lietu- surance Agency, Kuncas John,
Sąjungą. Pasak prelegento, vių sąjungos Čikagos skyriaus Dapkus Ilona.
Europoje vyksta kova už ver- pirmininkas, mokytojas a.a.
PoSOdoL
tybes ir dabar sunku pasakyti, Petras Noreika. Jo netektis
Čikagos Nekalto prasidė
kurion pusėn viskas pakryps. negausioje vilniečių šeimoje
jimo
Marijos seselių rėmėjai,
Jis ragino steigti krikš yra labai jaučiama.
Aukštuolis
G., Konstas Pau
čioniškos pakraipos socialinio
Minint šią liūdną sukaktį,
line,
Žemaitienė
Birutė, Denk
gyrimo centrus bei rengti
. . . . „ „nau
— šeimos rūpesčiu, š.m. ba.
Lia uDa
u
Bauža
jus
,__ biologįjos, etikos va- landzio 6 d. Švč. M. Maruos ™ * '
i
dovėUus. Kauno „Aušros" mo- Gimimo parapįjos bažnytioje, Tadas^ Darbutas A., Kankus
kvklm
mnkvtnia Marųuette
M ^ . ^ H O P
a r k a a.a.
a a Petras
Potrno L., Prasauskas J., Valys V.,
kyklos matpmntikns
matematikos mokytoja
Parke,
I. Černienė aptarė demokrati- buvo prisimintas per šv Eidietienė U., Gelažius Mrs.
nio vadovavimo mokyklos ben- Mišias. Po to skyriaus valdy M.,
.Shalins
„, , Funeral
,
„ Home,
A
Atut
k dra8 Suran ta8
uruomenei prielaidas, akcen- bos nariai ir artimieji buvo
*> ^ ^
'
5
Stanle
tavo būtinybę skatinti pėda- pakviesti pietums į „Seky> Undraitis Sally, Sirvinskas Bronė, Mariūnas V.
gogų iniciatyvas. Kun. R. Gri- lygią".
M., Šimkus Bronė, Petkūnas
gas perskaitė dr. A. Žygo
Kaip buvusiam mokytojui,
p • AI
pranešimą ^Jaunimo organiza- velioniui arčiausia prie širdies J:' „ , U T 8 T f S ^ * „
rijų
buvo Vilniaus krašto mokyk- Vadopalas
**, Pabokas
J. M., Stasiuhs K,
kis irkūrimosi
jų įtaka mokykloje
dvasiniam poreimok los,
todėl šeima skyrė visas,
sleivių vystymuisi", kuriame per laidotuves surinktas, au
19 dol.
akcentuojama, jog rūpintis kas Vilniaus krašto mokyklų
Petkus George.
tautos ateitimi reiškia rūpin paramai. Pinigus į Lietuvą
tis Lietuvos jaunimu. Todėl nuvežė Vilniaus Krašto lietu
Po 15 doL aukojo
itin svarbu, kad jaunimas vių sąjungos centro valdybos
Šulaitis A., Švažas V, Če
galėtų įgyvendinti kasdieny vicepirm. Eugenya Bulotienė. pulis A, Biknaitis M., Rauckibėje turimas teorines etikos ir Šeimos pageidavimu, buvo pa- nas Natalija, Giedraitis Juo
moralės žinias. Pasak pra- nmtM I g n a i i n o 8 ) Daugėliškio zas, Pliodzinskas V., Rapšys
nešimo autoriaus, pagrindinis i r p a r i , ^ mokyklos, iš kur J., Simukonis Gražina, Radze
ginklas prieš moralinį purvą a.a. Petras Noreika yra kilęs. vičius V., Diržys G., Draugelis
Rudėnas Petras, Genir nihilizmą yra savita etno
Mums rašo „Vilnijos" drau- Arūnas,
čius
C,
Murinas Praurima,
kultūra. LKMS
pirmininkė
E.
. . . .
gijos vicepirm. dr. K. Garšva, SANDARA,
Žaidienė,
kalbėdama apie k a d Vilniuje, Ignalinoje ir nt 1 4 L 8 n Reškevičius A.,
Amerikos patirt* integruojant Dau-eiakyje plačiai buvo pa- 0O
** "** **» *•> Motiejūnas
tėvus į mokyklos bendruome- mi^Įtii j , pagerbtas Petro n a ' Cep*0*8 v - Dainauskas,
f ę L ^ u ^ J ! e i m A i r * ^ ? ^ ' Noreikos, buv. Vilniaus Kraš- ^ ^ ^ J ^ f ^ ^ į 1 1 0 "
nis Jonas, Oksas Isabel, Chesla viena kitą papildo. Anot jos,
l i e t u v i ^ 8 _ gog Čikagos sky
tėvų įdiegtas tikėjimas toliau ^
riaus pirmininko, atminimas. na Amold, Bacevičius John
ugdomas mokykloje. Prelegen
Ir dabar velionio žmona Zel- Rev., Vanagas Vytautas, Kratės manymu, lietuviška mo ma, duktė Rita ir žentas Pįjus jauskas L., Dovydaitis O.
kykla turėtų remtis tikėjimo Stončius bei žmonos teta L.
Po U dol.
pagrindu, todėl labai svarbu Vaitonienė vėl paskyrė nema
steigti kuo daugiau katali žą sumą dolerių Švenčionių
Tornau Laimutė, Gustienė
kiškų valstybinių ir privačių krašto mokyklų paramai.
Ona.
mokyklų.
V.K.L. sąjungos Čikagos
12 JO dol.
« ? dekanas
^ ^ ° $kun.
? *2*£
valdyba yra labai
VDU
doc. dr. gyriaus
Prialgauskas
V.
Vytautas Steponas Vaičiūnas dėkinga a.a. Petro Noreikos
kalbėjo apie „Mąstančios as šeimai ir pasirūpins, kad pini
12doL
menybės ugdymą mokykloje gai būtų nuvežti bei panaudo Alekevičius č.
bei religinių ir visuomeninių ti, pagal šeimos pageidavimą.
V. Gaaperienė
veiklos formų suderinamu
lldoL
mą". Pasak prelegento, šiuo
Vaitkevičius V.
laikinio vaiko protiniai su
• LiOiMOje yra apia 24,000
gebėjimai yra didesni, mąs
tymas ne toks paviršutiniškas miesto tipo gyvenviečių, kaimu Visiems geradariams esa
kaip anksčiau. Todėl, anot ir vienkiemių.
me labai dėkingi.

sekmadieni, liepos 27 d.
Nek-Pr. Marijos Seserų
vienuolyno sodyboje
PUTNAM, Connectlcut

A.tA.
KĘSTUTIS J. GRIGAITIS
Mirė 1997 m. liepos 11 d., 10:30 vai. vakaro, sulaukęs 92
metų.
Nuliūdę liko: žmona Aiena, jo vaikai Kęstutis A. Grigai
tis, Birute Spudiene ir Aldona Vitkienė; anūkai, proanūkai
Algirdas M. Devenis, Keistutis P. Devenis ir Dalia A. Bobelienė.
Velionis buvo pašarvotas liepos 14 d. St. Peterburg, FL.
Šv. Mišios už velionio sielą ir laidotuvės bus Toronte, lie
pos 19 d.
Seimą

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė
11:00

Koncatobruotoa Sv. MIŠIOS
Pagrindinis celebrantas
J E Vyskupas Paulius Baltakis, OFM

12:00
3:00

VAIŠĖS, užsiėmimai
Neringos stovyklautojų PROGRAMA
Vėliavų nuleidimas
Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS
MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą
UŽKANDŽIAI prieš kelionę namo

4.-00
4:30

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti pasikvieskite ir savo draugus!

A-tA.
ELENA MICKEVIČIŪTĖ
BULKAITIENĖ

Išparduodamų knygų po 1 dol. „Drauge" sąrašas:
•KNYGŲ SKAIČIUS F tSPAFDAYUOLAKAS RBOTAS•
KNYO08PAVAUMMAS
AUTORIUS
Abraomu ir sūnus
Baronas Aloyzas
Seirijų Juozas
AJbum ot Lithuanian Dances
Aiiio&iaus tapai
AUOnasS.
Užbarąs J. Suduvas
Alsang kunigaikštytė
Atogrąžų, šaut*
Gaučys P.
Aukso kirvis
Švaistas J.
Aukso lyra
Tyrurjlis A
Aukso ruduo
Vaitkus M.
PukeleviSOtė B.
Aukso žąsis
Baltas mėnulio miestas
Radžius Aleks.
Baltasis banginis
MetviUe Herman
Bizauskas Kazys I d.
Zunde Pranas
Bizauskas Kazys II d.
Zunde Pranas
Dabarties sutemos
Zumeris Bronius
Daigynas
Rūta Alė
Dangaus ir žemės šaknys
Musteikis Antanas
EncUika apie masonus
Popiežius Leonas XIII
Esu keleivis
Paskutinis Jonas
First Marian Reader
Lith. Cath. Press Society
Gimtosios žemes giesmė
KavaMOnas Vaos
Greitkelis
VolertasV.
Gyvenimo vingiais I d.
Karvefienė Kalvaitytė P.
Gyvai dvasia 11
Vaitkevičius J.
Gyvoji dvasia II t.
Vaitkevičius J.
Gyvo? dvasia IV t
Vaitkevičius J.
įsibrovei*
Kutahmanienė Tuberytė M.
Ispanų novelė
Gaučys Povilas
Jaučio ragai
VolertasV.
Jauciu-matau-girdžiu
Paškevičius Juozas
jauruea datgebai
NargnėJ.
Kai saulė kepė
Upskis Ant
Katalikų bažnyčia Lietuvoje
BrizrjvsV.(wsk.l
Kelias į altoriaus gart*
Vaišnora J.
Kituose kraštuose
Dalius Stasys
Kol esu čia
Jankus Jurgis
Krikščioniškoji ieima
Vaitukaitis V.
Petrauskas S.
Kryžiaus kaSai
Kryžių, kalnas
Radžius Aleks.
Kultūrines gelmės pasakose I d.
Bagdanavičius Vyt.
Kultūrinės gelmės pasakose II d.
Bagdanavičius Vyt.
Kunigas dievo ir žmonių tarnyboje
Krupavičius Myk.
Laiptai i tolumas
ZeikusL.
Laiškai žmonėms (popježiaus CateaSn IV) PapiniG.
Laisvos atostogos
Savasis J.
Liaudies dainos mišriam chorui
Banaitis K.V.
Liepsnos ir apmaudo ąsočiai
Gliaudą Jurgis
Lietuviškos pasakos
Balys J.
Lietuvių kelias krikš&onybėn
Maziliauskas Stasys
Lietuvos nepriklausomybės netenkant
Turauskas Edvardas
Uthuanian Christmas Tree Omaments
Prus Helen & Zapolis Frank
Marijos apsireiškimas Šiluvoje
Buzdeika Juozas
Marįos garbinimas Lietuvoje
Vaišnora J.
Marijos sekimas
Kempietis Tomas
Marijos žodis Fatimoįe
Aleksa P.
Martynas Mažvydas Vilniuje
Kratikauskas J.
Meilė dvidešimtajame amžiuje
Maldeikis Petras
Miguel Manara
Milašius O.V.
Mišių paslaptis
Danielius J. Kun.
Motina ir mokytoja
Jonas Tėvas Sv. XXIII
Gliaudą Jurgis
Narsa gyventi
Nebaigtoji simfonija
Martelis A
Neišskiriami trys nežinomieji
BrizgysV.(wsk.)
Nuo Dusios iki Tiberio 31.
TulabaLadas
Didžiulytė-Mosenskienė
Ošiančios pušys
Pasaga ir vyšnios
Baranackas Albinas
Pautoenius Juozas
Šlapelis Ignas
Kairys A
Pažadų dvaras
Grigaitytė Katryna
Rudens sapnai
Ruduo mėnulyje
Radžius Aleks
Saulėgrąžų tvanas
Jankutė Nijolė
Savanorio duktė
Garsusis Antanas
Septynios vienatvės
Milašius O.V.
Stikliniai ramentai
SvabaHė-Gytienė
Svečiose Šalyse
Dalius Stasys
Tai jums kafcėtau, i
Tulaba Ladas
Tai jums kabėjau, III
Tulaba Ladas
Tai jums kabėjau, IV
Tulaba Ladas
Tau. Brangi Tėvyne, III
Mikulskis
Teisėjo atsiminimai
ButkysC.
Jankus Jurgis
Tėvas Venancius " to Matilda
Trisdešimt istorijų suaugusiems
Baronas Aloyzas
Vardai ir veidai
Yla Stasys
vauMišgaJų
VolertasV.
Vinco Mazurkevičiaua romanas
Bamanauskas
SvabaHė Julija
Žiemos Erškėtis
Žmogus realiame gyvenime
BrtzgysV.tvvsk.)

Minint mūsų mylimos Žmonos, Motinos, Močiutės ir Se
sers, kurios netekome 1994 m. liepos mėn. 13 d., mirties su
kaktį, šv. Mišios už velionę bus aukojamos š.m. liepos mėn.
19 d. 4:30 vai. p.p. St. Cynl & Methodius bažnyčioje, Milwaukee, WI. Taip pat šv. Mišios už a.a. Eleną buvo atnašautos
Vilniaus katedroje liepos 13 d.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną prisi
minti velionę Eleną savo maldoje.
Nuliūdę: vyras, vaikai, a n ū k a s ir broliai.

Dieio rankoj ir žemė ir saulė,
Ir šešėlius suglaudus naktis.
Dievo rankoj ir giesmės pasaulio,
Ir pražydęs aušra ilgesys.
Ir. Šerelienė

PADĖKA
A.tA.
GAILĖ REGINA EIDUKAITĖ
KUNSTMANIENĖ
Mirė Los Angeles, CA. 1997 m. birželio mėn. 22 d.,
pradėjusi trisdešimt antruosius metus. Palaidota Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse, Chicagoje birželio 28 d.
Dėkojame kunigui Juozui Vaišniui, SJ, už maldas kop
lyčioje, šv. Mišias ir palydėjimą į kapines.
Dėkojame dukrai Daliai Mišių metu jautriom giesmėm
atsisveikinusiai su sesute ir vargonais palydėjusiam muz.
Manigirdui Motekaičiui.
Nuoširdžiai dėkojame sesei Alvidai Baukutei pravedusiai
atsisveikinimą. Ačiū organizacijų atstovams, draugams jaut
riai atsisveikinusiems su Gaile. Ačiū budėjusiai prie karsto
garbės sargybai — FSS narėms ir karsto nešėjams suteiku
siems paskutinį patarnavimą.
Dėkojame už užuojautas, gėles, gausiai užprašytas
Mišias, aukas J^ietuvos Vaikų Vilčiai" ir Vydūno Fondui.
Dėkojame D. Petkui už pagarbiai atliktas laidojimo apei
gas.
Niekuomet neužmiršime Jūsų parodyto nuoširdumo šią
skaudžią mūsų išsiskyrimo su Gaile valandą.
Nuliūdę: vyras, tėvai, seserys, broliai, uošviai su
šeimomis.

TRANSPAK

Rašydami čekj „Draugui*, nepamirškite pridėti pašto išlaidų. IKnois gyven
tojai prideda „sales tax". Smukesnė informacija telefonu: 77X86-4600

NUO VASAROS SAULĖS VISKAS TIRPSTA
Tirpsta ir knygų k a l n o a . . .

IrfflroiĮ
DAVIMAS
„DRAUGE"

PO V I E N Ą

DOLERĮ

Pirkite siuntimui { Lietuvą
per TRANSPAK
„Spaudos vajus Lietuvai".

!

Knygos
siunčiamos
Jūsų
pasirinktai
bibliotekai arba privačiam asmeniui į L i e t u v ą ,
0.59 sv., minimumas S25.00.
Siuntiniai j Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO.
Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė
7116 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach. FL 33706.
Tel.: d. (813)360-9881, n. (813)360-1364.
Pinigai pervedami doleriais -nuo i š s i u n t i m o
d i e n o s j g a v ė j o rankas per 2 - 5 d i e n a s .
M A I S T O SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas.
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava,
malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai,
razinos, majonezas, nešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas,
aspirinas, vitaminai. 55 svarai.
$39.- Šventinis - tirpi kava. malta kava. arbata, kakava.
mėsos konservai, vaisiu sultys, sausainiai, saldainiai,
aspirinas, vitaminai.
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai,
javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas,
sausainiai, saldainiai, vitaminai
TRANSPAK, 4545 VVest 63rd St., Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1997 m. liepos mėn. 17 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Čikagos skyriaus ramovėnai rengia metinę išvyką
į gamtą, \ International
Friendship Gardens. Michigan City, IN, prie nepriklauso
mos Lietuvos Respublikos pre
zidentams pasodintų eglių ir
jų
garbei pastatytų
pa
minklėlių, liepos 20 d., sekma
dienį. Aplankymas ir pagerbi
mas vyks 12 vai. Čikagos
laiku. Visuomenė kviečiama
dalyvauti.
Sekmadienį, rugpjūčio 3
d., 12 vai. šv. Mišios bus auko
jamos t. marijonų koplyčioje,
kad „Draugo" vasaros šventės
svečiai galėtų „atiduoti, kas
Dievo — Dievui", ir kas
„Draugo" — „Draugui", o pa
tys pasimelsti, pasivaišinti,
pasižmonėti ir pasilinksminti.

Dr. Petras Kislielius 'kairėje) ir vietines jūrų šaulių kuopos „Klaipėda"
šaulys Vincas Kulbokas Cicero. IL. ruoštame tragiškojo birželio pa
minėjime š.m. birželio 8 d.
N'uotr. Ed. Šulaičio

LABAI SVARBU!
Išlaikyti lietuvių kalbą, pa
pročius ir pažinti savo lietu
viškąsias šaknis, gyvenant
Amerikoje, darosi kasdien
sunkiau. Mes pamažu tirpstame, susiliejame su ta
pilkąja žmonių mase. kuri čia
gyvena.
..Draugo" vasaros šventėje,
kuri rengiama sekmadienį.
rugpjūčio 3 d., kviečiame orga
nizacijas, klubus, tautinių
šokių grupes, lietuviškų laik
raščių leidėjus, lietuvių tele
viziją, radijo valandėlių vedė
jus plačiau supažindinti pub
liką su savo veikla. Kviečiame
atsivežti savo programas,
lankstinukus,
informacinę
medžiagą, atvykti patiems. Bus
parūpinti stalai, kur tą
medžiagą galėsite išdėlioti.
Ištieskime vienas kitam
ranką, kad visi sustipretume
ir mūsų visų veikla eitų
sklandžiau.
Valentinas Krumplis
..Draugo" administratorius

„Taste of Chicago" ren
ginys, pasibaigęs liepos 6 d.,
buvo pats sėkmingiausias iš
visų, rengtų per 17 metų. Taip
praneša Čikagos miesto meras
Richard M. Daley. Apskai
čiuota, kad 3.46 mln. žmonių
per 10 renginio dienų atsi
lankė į Grant Parką (rekordi
nis skaičius, iki šiol buvo 3.25
mln.). Bilietėlių maistui par
duota už 12 mln. dolerių. O
kad bent nedidelė to minios
skaičiaus dalelė atsilankytų į
vienintelio užsienio lietuvių
dienraščio „Taste of Draugas"
rugpjūčio 3 d.'

Ventės Rago pastovyklės
j ū r ų s k a u t ė s sveikina visus
ir kviečia apsilankyti Rako
stovykloje, savaitgalį — liepos
19-20 d. Sesės švenčia 60
metų jubiliejų, o broliai jūrų
skautai — 75-tąjį! Ventės
Rago pastovyklei vadovauja:
viršininkė j.s. fil. Taiyda Chiapetta. komendante ir udryčių
vadovė gint. kand. valt. Kristi
na Jonušaitė, jūrų skaučių va
dovė ps. Danutė Mikužienė,
jūrų jaunių vadovės gint.
kand. valt. Laura JokubausLSS jūrų skautų 75 metų
kaitė ir gint. valt. Lina Lenir jūrų skaučių 60 metų gy
draitytė. Sesės linksmai sto
vavimo ir veiklos sukaktys
vyklauja, iškylauja ir laukia
šį sekmadienį, liepos 20 d.,
jūrų skautininkų, tėvelių bei
Jūros dienos iškilmėmis bus
svečių, atvykstančių dalyvauti
paminėtos Rako stovyklavietė
iškilmingoje Jūros dienoje. Iki je stovyklaujančių Čikagos
pasimatymo ir gero vėjo — skautų ir skaučių. Visi, o ypač
sesė Vilytė.
jūrų skautininkai/ės, jūrų
skautai/ės, jų tėvai ir rėmėjai
Čikagos lietuvių kultū
kviečiami apsilankyti stovyk
ros klubas „Baltija" ruošia
loje ir kartu su jaunimu švęsti
šaunią šeimos šventę — Vasa
šias svarbias sukaktis. Visi
ra '97. liepos 19 d., šeštadienį,
kviečiami ir laukiami. Stovyk
Pasaulio lietuvių centre, Lelavietės adresas: Camp Rakąs,
monte. Prasidės 3 vai. p.p. ir
1918 Howley Rd., Custer, MI.
tęsis iki vidurnakčio. Progra
Informacijai tel.: (616)757moje
numatytas
vaikų
3693.
piešinių konkursas ant asfal
Marą ue t te Parko Lietu
to, klounas, koncertas, pra
vių
namų savininkų drau
moginiai žaidimai, nuotaikin
gijos
susirinkimas Šaukia
gi konkursai,
laimėjimai,
mas
šį
penktadienį, liepos 18
dainos prie laužo ir šokiai.
d.,
7
vai.
vak., Švč. M. Marijos
Bus ir vaišės — kepsniai, py
ragai, didžiausias šių metų Gimimo parapijos salėje. Kvie
lietuviškas sūris. Kviečiami čiami dalyvauti visi apylinkės
lietuviai namų savininkai,
visi — maži ir dideli.
nors jie ir nepriklauso draugi
jai.
Šis susirinkimas yra labai
Regina Banionienė, Los
svarbus
mūsų apylinkės atei
Angeles. CA, atsiųsdama gra
žiai užpildytas „Draugo" lai čiai.
mėjimo bilietų šakneles, pri
dėjo dar 90 dol. dovaną. Ta
IŠ ARTI IR TOLI
riame širdingą ačiū!

Restorano savininkės yra
lietuvaitės (Austrijoj gimusios,
bet Argentinoj ir Čikagoje
užaugusios) seserys Nijolė
Beamer ir Aldona Diminskis.
Jų tėvelis buvo Lietuvos ka
riuomenės kpt. Viktoras Di
minskis — daug metų dirbęs
„Drauge" kaip knygų skyriaus
vedėjas (miręs 1996 m.).
Seserys svečius vaišina la
bai įvairiu ir skaniu maistu,
net itališkais, argentinietiškais ir lietuviškais patieka
lais.
Nijolė pasakojo, kad vienas
populiariausių patiekalų —
lietuviški koldūnai
(meat
dumplings) su grybų padažu.
Amerikiečiai žavisi ir lietu
višku kugeliu. Prancūziški
kepiniai labai skanūs, ypač
verčia apsilaižyti dešimties
sluoksnių „Napoleonas" (Či
kagoj tokio neteko nei matyti,
nei ragauti). Po pietų svečiai
gali apžiūrėti europietiškus li
ninius rankdarbius ir molio
dirbinius (pottery), kuriais de
koruotas restoranas. Tos visos
grožybės labai tinka dova
noms.
Nijolė ir Aldona yra labai
malonios ir vaišingos — pas
jas jausitės lyg namučiuose.
Ir kiek bus džiaugsmo, kai
pasakysite, kad esate lietuviai.
Emilija J . Valantinienė
ATKURE TĖVO UKĮ

Prieš 6 metus ūkininkauti
tėvų žemėje iš Vokietijos su
grįžo Alina Plechavičiūtė-Veigel, buvusios nepriklausomos
Lietuvos kariuomenės pulki
ninko Aleksandro Plechavi
čiaus dukra ir generolo Povilo
Plechavičiaus
dukterėčia.
Bemaž 40 metų Vokietijoje ji
dirbo stomatologe. Dabar be
savo ūkio Plungės rajone 74
metų stomatologė Vilniuje
turi ir savo stomatologinę par
duotuvę,— rašo „Lietuvos ry
tas".
Pulkininko dukra dirba 80
ha nuosavos žemės bei dar
Juzelė Laukaitienė, dr.
nuomoja apie 140 ha. Ūkyje
Alina Domanskienė, Stasys
nuolatinį
darbą turi 10
Pranckevičius, Leopoldas
žmonių. Per 6 metus sodyboje,
Jeselskis, Angelė Gecekurią žmonės neretai pavadi
vičienė, Alexandra Svaras
na dvaru, pastatyti 8 nauji
— atvyko į „Draugo" adminis
pastatai. Be įprastų, kaimui
traciją, nešini laimikiais bū
būdingų pastatų — gyve
simai vasaros šventei (rug
namųjų
namų,
tvartų,
pjūčio 3 d., sekmadienį, t.
daržinių, sandėlių — egzo
marijonų sode). Jiems nuošir
tiškai
atrodo
maniežas
džiai dėkodami, kviečiame ir
žirgams treniruoti ir arklidės.
kitus skaitytojus savo do
A. Plechavičiūtės dukra Si
vanėle prisidėti.
bilė Veigel yra profesionali jo
jikė. Pasaulio lietuvių žaidy
.Draugo" administracijo
nėse ji užėmė trečią vietą.
je galima įsigyti arba už
Savo žirgyne augina iš Vokie
sisakyti įdomią vaizdajuostę
tijos
atsivežtų
Hanoverio
su Skirsnemunės. Veliuonos.
veislės
žirgų.
Iki
2000
metų jų
VERTA
SUSIDOMĖTI
„Draugas'* rengia links
Raudonės. Jurbarko apylinkių
planuojama
auginti
apie
300.
vietovaizdžiais. Vaizdajuoste mą vasaros šventę! Kviečia
Dukra
pasiūlė
auginti
ir
po
Dabar atostogų ir kelionių
visai nauja, gerai pagaminta, atvykti visus iš arti ir toli: pa metas, tai, jei bekeliaujant nius. Dabar jų žirgyne apie
pasižmonėsite,
tinka ir patiems, ypač iš tų sivaišinsite,
laimėsite
dovanų
ir paremsite tektų aplankyti Hot Springs, 30.
vietovių kilusiems, pasigrožėti
dienraščio leidimą. Šventė Ark., būtinai sustokite ir už
A. Plechavičiūtė-Veigel pri
ir kitiems parodyti. Kaina tik
vyks rugpjūčio 3 d., sekmadie sukite į J5weet Basil Gourmet sipažino, kad pragyventi iš
20 dol. — tai daug pigiau,
nį, t. marijonų vienuolyno Deli-Cafe". Adresas: 104 Ce- pieno ir mėsos nepavyksta —
negu kelionė į Lietuvą pa
pavėsingame sode, prie dien dar Mountain Circle, Hot daug lėšų reikia statyboms,
tiems savo akimis tas vietoves raščio
patalpų.
Lauksime Springs, AR 71909. Tel. 501- darbininkų atlyginimams ir
pamatyti.
623-2558.
visų!
mokesčiams mokėti. Dabar
ūkyje yra apie 10 karvių.
Ūkininkė sakė, kad pinigų
skolinosi iš vaikų ir paėmė
paskolą iš Vokietijos banko.
„Visus uždirbtus pinigus in
vestuoju savo tėviškėje, —
sakė pulkininko dukra. —
Mano ūkyje yra blogi keliai,
kai tik palyja, be guminių
batų neįmanoma išbristi. Ne
seniai savo žemėje radome
žvyro. Jeigu gamtosauginin
kai leistų, galėčiau juo išsipilti
kelius. Sutaupyčiau pinigų ki
tiems darbams".
Ūkininkė Alina kitais metais
planuoja užsiimti agroturiz
mu. Dabar savo name ji galėtų
apgyvendinti porą šeimų. Poil
siautojus aprūpintų šviežiu
pienu ir jo produktais, daržo
vėmis, jie galėtų jodinėti. Ki
tais metais įrengs daugiau pa
talpų poilsiautojams. 1997...Spinduliukai'. Lcmonto .Spindulio" tautinių j knj (rrupes vaikai, atlieka programą Lietuvos Švietimo ir mok
06.29.
i'> ministrui rtr Z Zinkevičiui ruoštame priėmime Pasaulk :ie!uviq centre ii kairės Lina Poskočimaite. SigiRima Jakutytė
!.l Poskocimaite. Marius Poskotimas. Reirin.. •• r II i-r i V i r i S y t e

Vaizdas iš Algimanto Kezio parodos Šiaulių Dailės muziejuje.

ALGIMANTO KEZIO
Laukiame Tavęs Klaipėdoje cinę knygą apie dail. Viktorą
„MOTERYS" SUDOMINO su nauja paroda, su fotoapara Petravičių. Ši knyga apie 5
TAUTIEČIUS LIETUVOJE tu ant krutinės. Tu daugeliui
metus išgulėjo „Vagos" leidyk
mūsų kunigas pačia tikriausia loje, kuri, neturėdama lėšų,
Daugiau negu tris savaites ir plačiausia prasme!"
praleidęs išvykoje, fotomeni Savo vizito metu Lietuvoje jos leidimo atsisakė, nes dabar
ninkas A. Kezys liepos 8 d. šį kartą A. Kezys turėjo daug koncentruojasi daugiausia į
sugrįžo į savo namus Čikagos įdomių susitikimų, o taip pat „atsiperkančių" knygų lei
pašonėje. Jis parsivežė ne tik rūpinosi leidybos reikalais. dimą.
Kada ši knyga apie V. Petra
daug gerų įspūdžių, bet ir nuo Jam pirmą kartą buvo proga
vičių
pasirodys, dar nežinoma,
traukų bei spaudos iškarpų
susitikti žymųjį Lietuvos foto kadangi ir R. Paknys turi
apie Lietuvoje vykusias jo pa
grafą Algį Jakštą, su kuriuo ieškoti rėmėjų leidybai.
rodas, pavadintas „Moters"
kartu 1994 metais abu buvo
A. Kezys jau buvo pakvies
vardu.
pakviesti į Tarptautinę me tas atvykti su penktąja paroda
Šį kartą išvykos metu buvo ninės fotografijos federaciją
į Vilniaus „Vartų" galeriją.
atidarytos dvi jo parodos — (AFIAP).
Bet apie tai jis tuo tarpu dar
Vilniuje „Vartų" galerijoje, o
stengiasi daug negalvoti, nes
Kęstučio
Navako
knygyne
taip pat ir Šiaulių dailės ga
nori atsipūsti ir atlikti iš
kuris
vadinasi
„Septynios
vie
lerijoje. Reikia pasakyti, kad
„Vartų" galerijos lankytojai A. natvės", tradicinių vakaronių anksčiau užsigulėjusius dar
Kezio foto darbus matė jau rėmuose, buvo surengtas po bus. Bent galime spėti, kad
ketvirtą kartą, o šiauliečiai su kalbis ir su čikagiečiu ir šis ateinančią vasarą A. Kezys vėl
jo kūryba susipažino tik čia kalbėjo apie fotografijos leisis į savo tėvynę su nauja
pirmąkart. Beje, Šiauliuose meną. Taip pat A. Kezys paroda, netolimoje ateityje jo
čikagietis dar iš viso nebuvo nemaža diskutavo su bran paroda (šį kartą be autoriaus),
atsilankęs, nepaisant, kad čia giųjų knygų leidėju Raimundu dar keliaus į Latviją.
E. Šulaitis
gyvena jo sesuo, vienuolė Al Pakniu, norint išleisti jau se
nokai paruoštą jo reprezenta
dona.
Paroda apie moteris „Vartų"
galerijoje buvo atidaryta bir
želio 24 d. ir čia sutraukė di
delį lankytojų būrį, kurių
tarpe buvo nemaža Amerikos
lietuvių, Lietuvon atvykusių
įvairiomis progomis.
Apie šią parodą byloja il
gesnės ar trumpesnės recenzi
jos visuose Vilniuje išeinan
čiuose laikraščiuose: „Lietuvos
ryte" (autorė Rūta MikSionienė), „7 meno dienos" (Eglė
Jaškūnienė), „Lietuvos aide"
(Audronė Jablonskienė), „Lie
tuvos žiniose" (Rimantas Šin
kūnas), „Atgimime" (Petras
Šerėnas), „Dienovidyje" (Eglė Fotomenininkas Algimantas Kezys po jo parodos atidarymo „Vartų" ga
lerijoje Vilniuje birželio 24 d. su „Literatūros ir meno" bendradarbe Rūta
Černiauskaitė) ir kt.
Budryte
Šiauliuose paroda buvo ati
daryta birželio 27 d. ir čika
gietis čia savo darbus (pana
šiai kaip ir Čikagoje) buvo iš
statęs kartu su fotografu, da
z Minint a.a. Kazimiero
Mažosios Lietuvos Lietu
bar tapusiu tapytoju — Zinu vių draugija Čikagoje, vai Lietuvninko, keturių savai
Kazėnu. Tačiau jų darbai buvo kų ir mokytojų vardu dėkoja čių mirties sukaktį, už jo sielą
eksponuoti atskirose erdvaus už gautą paramą lietuviškoms bus atnašaujamos šv. Mišios
muziejaus salėse. A. Kezio mokykloms
Karaliaučiaus liepos 21 d. 7:30 vai. ryto
parodoje buvo rodomi ne vien krašte. Rūta Dudėnaitė skyrė Švč. Mergelės Marijos Gimimo
naujieji paveikslai, bet ir nuo $50 ir Angelika Dudėnienė bažnyčioje, Marąuette Parke
traukos iš jo ankstesniųjų $150. Aukas priima: „Kara ir liepos 22 d. Šv. Šeimos vi
ciklų — „Susipynę pasauliai", liaučiaus krašto Lietuvy loje, Lemont, IL. Prašome pri
„Giesmių giesmė".
bei", 1394 Middleburg Ct„ siminti jį savo maldose. Liū
dinti seimą.
Pirmąją A. Kezio parodą Naperville, IL 60540-7011
Šiauliuose surengė kultūra(sk)
logas Jonas Nekrašius, kuris
z A.a. Bronių Arbata i tį
„Šiaulių naujienose" (1996 m.
prisimindama,
Anelė Arbaz Našlių, Našliukų ir pa
birželio 25 d.) įdėjo gražų vienių klubo pasilinksmini taitienė aukoja Lietuvos naš
apžvalgini rašinį apie A. Kezio mas sekmadienį, liepos 20 d., laičiams $20. Reiškiame užuo
kūrybą. Taip pat apie A. Kezio 12 vai., Vytauto Didžiojo šau jautą ir dėkojame Anelei!
kūrybine veiklą buvo plačiai lių rinktinės salėje, 2417 W. „Lietuvos Našlaičių glo
rašoma ir kitame Šiaulių laik 43 St., rengia vasaros gegu bos" komitetas, 2711 W. 71
raštyje
„Šiaulių
kraštas". žinę. Bus įvairus maistas, St., Chicago, IL 60629.
Bene plačiausią ir jausmin gėrimai, laimės šulinys ir kiti
(sk)
giausią recenziją apie čika- įvairumai. Visus linksmins Al
gietį ir jo kūryba išspausdino gio Barniškio orkestras. Visi x TRANSPAK praneša:
„Klaipėdos" dienraščio vyr. re
„Statistikos
departamento
kviečiami ir laukiami...
daktorius Antanas Stane
duomenys skelbia apie šeimos
(sk)
vičius, su A. Keziu turėjęs
ūkio mažėjimo tendencijas.
progą plačiau bendrauti per jo
1994 m. vidutinio Lietuvos
ankstesniųjų
metų parodą
šeimos
ūkio dydis buvo 8.5
z NAMAMS PIRKTI PA
Klaipėdoje ir savo vizito metu
SKOLOS duodamos mažais hektaro, o 1996 metais — 7.6
Čikagoje. Du laikraščio pusla
hektaro". Pinigai ir siunti
pius
laikraščio
užėmusią mėnesiniais įmokėjimais ir
niai į Lietuvą. Maisto siunti
prieinamais
nuošimčiais.
(įskaitant ir nuotraukas) ap
niai TRANSPAK, 4545 W.
Kreipkitės
į
Mutual
Federal
žvalgą A. Stanevičius baigia
63
St., Chicago, II 60629,
Savings,
2212
West
Cermak
taip: „Algimantai! Ačiū, kad
tel.
773-838-1050.
Road.
Tel.
(312)
847-7747.
esi ir kuri. ir kitiems padedi!
(sk)
(sk)

SKELBIMAI

