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Lietuvos-Lenkij os
vyriausybių taryba susitiprins
kaimynu bendradarbiavimą
Vilnius, rugpjūčio 27 d.
(BNS) — Lietuvos premjeras
Gediminas Vagnorius tikisi,
kad Lietuvos ir Lenkijos vy
riausybių bendradarbiavimo
taryba suteiks galimybe „ap
tarti Europos integracijos,
saugumo politikos ir dvišalių
santykių klausimus".
Tai pažymima antradienį
išsiųstame premjero laiške
Lenkijos vyriausybės vadovui
Wlodzimierz Cimoszevicz.
Šį penktadienį Lenkijos
Vygrių mieste įvyksiančiame
susitikime premjerai numato
įkurti šią bendradarbiavimo
tarybą, kuria butų baigtas
abiejų valstybių bendrų aukš
čiausiųjų institucijų steigi
mas.
Lietuvos premjero laiške
Lenkija sveikinama su NATO
sprendimu pakviesti šią vals
tybę įstoti į sąjungą ir Euro

pos Komisijos pareikšta teigia
ma išvada dėl Lenkijos pasi
rengimo deryboms su Europos
Sąjunga.
„Sėkmingai integracijai į
Vakarų politines, saugumo ir
ekonomines struktūras yra
būtinas glaudus mūsų šalių
bendradarbiavimas, regulia
rios konsultacijos, pasikeiti
mas informacija", pažymi G.
Vagnorius.
Lietuvos premjeras laišką
nusiuntė atsakydamas į W.
Cimoszevicz laiškus: rugpjū
čio 6 d., kuriame pabrėžiamas
Lenkijos ryžtas remti Lietuvos
europinės ir transatlantinės
integracijos siekius bei rugp
jūčio 20 d., kuriame Lenkija
padėkojo Lietuvai už suteiktą
materialinę bei techninę pa
galbą nuo potvynio nukentė
jusioms Lenkijos sritims.

Mečys Laurinkus: Lietuva —
ne musė, o lygiavertė
bendradarbė
Vilnius, rugpjūčio 27 d.
(BNS) — „Lietuva — ne mu
sė", pasakė Seimo užsienio
reikalų komiteto pirmininkas
bei Lietuvos delegacijos bend
roje su Lenkijos parlamentu
Asamblėjoje pirmininkas Me
čys Laurinkus.
Tai jis pastebėjo atsakyda
mas į Seimo nario centristo
nuomonę, kad Lietuvos ir Len
kuos, turinčios dešimt kartų
didesnę politinę įtaką, bendra
darbiavimas primena „musės
ir dramblio sąjungą" ir gali
kelti tik šypseną.
Trečiadienį Lietuvos tauti
nių mažumų bendrijos namuo
se vyko pokalbis apie šiemet
įkurtą bendrą Lietuvos ir Len
kijos Seimų Asamblėją. Tauti
nių mažumų atstovai domėjo
si, kuo Asamblėja gali joms
padėti.
A. Grumado nuomone, Lie
tuvai reikia plėsti bendradar
biavimą visame Baltijos re
gione, taip pat su Ukraina,
nes, „artėdama prie Lenkijos,
Lietuva blogina santykius su
Baltijos valstybėmis".
Tačiau M. Laurinkaus nuo
mone, tai lygiaverčių valsty
bių bendradarbiavimas. Jis
pažymėjo, kad Lenkija yra
„langas" į Vidurio Europą bei
Vidurio Europos laisvosios
prekybos sutarties organizaci-
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naujienos

(Remiantis BNS. Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS. BelaPAN,
RJA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais)

Šią vasarą Lietuvoje vyko daug įvairių renginių — Pasaulio Lietuvių bendruomenes IX Seimas. Ateitininkų fe
deracijos Nepaprastoji konferencija, J laisve fondo šeštoji savaite, skautų organizacijos Įx>.sedžiai ir kt. Juose
gausiai dalyvavo užsienio lietuviai, atvykę iš įvairiausių patrulio valstybių.
Nuotr.: Petro Skargos kieme, Vilniuje, Mindaugo karūnavimo-Valstybės dienos proga surengtame koncerte
susitiko (iš kairės) Algimantas Gečys iš Philadelphijos, Kanados Lietuvių bendruomenės pirmininkas Algirdas
Vaičiūnas ir Algis Rugienius ii Detroito.

Šiaurės valstybių
konservatoriai — už bendrą
derybų su ES pradžią

ES nare bei pateikė pasiūly
mų, kaip pagerinti Baltijos
valstybių ir Šiaurės Tarybos
ryšius.
Konferencijoje įvyko atski
ras
Šiaurės ir Baltijos valsty
Konferencijoje buvo apta
Vilnius, rugpjūčio 27 d.
bių
konservatorių partijų ats
riami
politiniai
ir
praktiniai
(BNS) — Šiaurės valstybių
tovų
susitikimas, kurio metu
Baltijos
jūros
regiono
saugu
konservatorių partijos sieks,
kad Europos Sąjungos Mi mo klausimai po Madrido visų Šiaurės valstybių konser
nistrų Tarybos konferencijoje sprendimų, diskutuota dėl ga vatoriai parėmė Lietuvos sie
Luxemburge gruodžio mėnesį limos Švedijos ir Suomijos na kius tapti ES ir NATO nare.
Šiaurės valstybių konser
visos Šiaurės valstybės pasisa rystės NATO, ieškota kelių,
vatorių
partijos pasveikino
kytų už bendrą Baltijos vals kaip pagerinti Baltijos jūros
Europos
Komisijos
sprendimą
tybių stojimo į . ES derybų valstybių bendradarbiavimą,
įtraukti
Estiją
ir
Lenkiją
į są
pranešė
Seimo
spaudos
tarny
pradžią.
rašą
valstybių,
su
kuriomis
re
ba.
Tokia nuostata buvo išsa
komenduojama
pradėti
dery
kyta Helsinkyje
vykusios
Lietuvos Seimo nariai kon
Šiaurės Tarybos konferencijos ferencijoje vylėsi, kad Šiaurės bas dėl narystės ES ir paža
dėjo sieksiančios, kad derybos
Šiaurės valstybių ir kaimyni
valstybės ir toliau palaikys prasidėtų vienu metu su viso
nių valstybių saugumo klausi
Lietuvos siekį tapti NATO ir mis Baltijos valstybėmis.
mais.

ją (CEFTA), kurios nare Lie
tuva siekia tapti.
M. Laurinkus pastebėjo,
kad Lenkija gali tapti pirmau
jančia Baltijos regione ir nuo
jos priklausys daugelis ekono
minių ir politinių sprendimų.
Seimo narys taip pat mano,
kad Asamblėja skatins abiejų
valstybių vyriausybes spręsti
tautinių mažumų problemas.
Jis žadėjo, kad Asamblėjoje
bus įkurtas Tautinių mažumų
komitetas.
Pirmojo Asamblėjos posė
Joje dalyvavo ir Lietuvos
džio data bus nustatyta po parlamentarų delegacija, va
spalio mėnesį įvyksiančių dovaujama Seimo vicepirmi
Lenkijos parlamento rinkimų. ninko Andriaus Kubiliaus.

Pareikštas nepasitikėjimas
dar vienu ministru

Vilnius, rugpjūčio 27 d. dikui kiek anksčiau yra pa(BNS) — Seimo socialdemok skelbusi LDDP frakcija.
ratų frakcija nori pradėti par
Kaimiškoje apygardoje Sei
lamente nepasitikėjimo žemės mo nariu išrinktas socialde
ir miškų ūkio ministru Vytau mokratas J. Oleka sakė esąs
tu Knašiu svarstymą. „Minis susirūpinęs ne tik kaimo žmo
tras yra asmeniškai atsakin nių sveikatos apsauga, bet ir
gas už dabartinę žemės ūkio pačiu žemės ūkiu.
būklę, o socialdemokratai tiki
Lietuvos socialdemokratų
si, kad artimiausioje rudens partijos agrarinės komisijos
sesijoje jam ir sveikatos ap nariai mokslų daktaras Jonas
saugos ministrui bus suorga Šerys bei Žemės ūkio bendro
nizuota interpeliacijos proce vių asociacijos prezidiumo na
dūra", teigė trečiadienį spau rys Vilmanas Lugauskas toje
dos konferencijoje socialdemo pačioje spaudos konferencijoje
kratų frakcijos narys Juozas tvirtino, kad šiemet nepasi
Oleka.
ruošta rudens sėjai, o žemdir
* Artėjančių prezidento
Apie ketinimus pareikšti biams sunku parduoti produk
rinkimų gaudesys aštrina aki nepasitikėjimą sveikatos ap ciją.
vaizdžias Seimo pirmininko saugos ministrui Juozui Gal„Apie pusę visų Lietuvoje
V. Landsbergio ir prezidento
auginamų grūdinių kultūrų
* Kaune rugpjūčio 28 d. sudaro žiemkenčiai, o šiemet
A. Brazausko varžybas dėl
Valdas
Adamkus Laisvės yra iškilęs pavojus, kad jų bus
užsienio politikos laurų, o tai
alėjoje
prie
fontano stebėjo, pasėta žymiai mažiau ir po
sudaro problemų diplomatams
kaip
renkami
parašai akcijai metų mes pritruksime tiek
ir visai užsienio reikalų ži
„Už
Valdą
Adamkų",
pasakoja kasdieninės duonos, tiek py
nybai, kuri, balansuodama
politinių jėgų lauke, atsiduria „Kauno diena" (08.27). Būsi ragų", sakė J. Šerys. Pasak jo,
tarsi tarp priekalo ir kūjo, mas kandidatas į prezidentus didžiausia problema, kad žem
tvirtina redakciniame straips tvirtino į šią akciją nežiūrįs dirbiai negali parduoti der
nyje „Lietuvos rytas" (08.27). kaip į kažkokj juridinį veiks liaus, kitos produkcijos ir
Todėl dienraštis nesistebi, kad mą, tai esą tik galimybė žmo neįstengia įsigyti degalų, trą
nepriimamas rekordiškai ilgai nėms pareikšti savo valią. „Ir šų, sėklų.
rengtas diplomatinės tarnybos galbūt ta valia kai kuriems
Jis teigė, kad nepagrįstai
įstatymas. Nors buvo žadėta politikieriams parodys, kad Šiemet sumažintos grūdų su
Šį įstatymą priimti jau pirmo Lietuvoje ne viskas taip, kaip pirkimo kvotos, jie superkami
siose šio Seimo sesijose, kartais kalbama", sakė V. beveik perpus pigiau nei per
„įstrigęs" kažkur tarp Seimo ir Adamkus ir tvirtino, jog pri nai. Dauguma alaus daryklų,
vyriausybės, klaidžioja jau ims „bet kokį juristų spren išskyrus „Utenos gėrimus" ir
dvidešimt aštuntas šio įsta dimą, kad ir koks jis būtų, su „Kalnapilį", perka užsienietiš
tymo projektas. Jei nėra įstatymais tikrai neprasilenk ką salyklą, apynius.
įstatymo, lieka neišspręstas siu". Pirmąją parašų už V.
„Jeigu tokios Žemės ir
ginčas, kas turi atstovauti Lie Adamkų rinkimo Hieną — miškų ūkio ministerijos, kokia
tuvai užsienyje — „politiniai" rugpjūčio 25-ąją — Kaune pa yra dabar, nebūtų, tai šian
sirašė apie 1.000 žmonių.
ar „karjeros" diplomatai.
dien žemės ūkiui būtų geriau",

Vilniaus konferencijai '97
artėjant
Vilnius, rugpjūčio 27 d.
(Elta) — Iki Vilniaus konfe
rencijos '97, kurią savo svarba
kai kurie istorikai linkę prily
ginti prieš penkis šimtmečius
vykusiam Lucko suvažiavi
mui, beliko dešimt dienų, pir
majame puslapyje akcentuoja
„Kauno diena".
Ji primena, kad rugsėjo 5-6
dienomis vyksiančioje konfe
rencijoje „Tautų sambūvis ir
geri kaimynų santykiai —
saugumo ir stabilumo Euro
poje garantas" žada dalyvauti
dešimties valstybių (Lietuvos,
Lenkijos, Baltarusijos, Bulga
rijos, Estijos, Vengrijos, Latvi
jos, Moldovos, Rumunijos,
Ukrainos) prezidentai bei Ru
sijos ministras pirmininkas.
Dėl nežinomų priežasčių ne
bus Slovakijos vadovo. Čekijos
prezidentas Vaclas Havel ne
gali atvykti, nes tuo pat metu
yra kito tarptautinio tradici
nio renginio „Forumas 2000"
šeimininkas.
Visi laikraščiai
praneša
žinią, kad-Suomijos preziden
tas Marti Ahtisaari konferen
cijos rengėjus informavo „dėl
žinomų priežasčių" atvykstąs
kitu statusu — kaip kviestinis
pranešėjas. Jis kalbės ne ofi
cialiuose konferencijos posė
džiuose, o Lietuvos ir Lenki
jos prezidentų kviestinių
pietų metu. Pasak Lietuvos
spaudos, neoficiali nuomonė,
jog Suomijos
prezidentas
kviestinio prane^jo statusą
pasirinko dėl to, kad tarp konantrino jam V. Lugauskas. Pa
sak jo, ministerijos svarbiau
sias darbas turėtu būti rinkos
paieška ir ūkio paruošimas
stojimui j Europon Sąjungą.

ferencijos dalyvių bus Balta
rusijos, piktinančios pasaulį
žmogaus teisių pažeidinėji
mais, prezidentas.
Į Vilnių atvyksiantys valsty
bių vadovai ir jų palyda iš oro
uosto bus vežami neįprastu
maršrutu, tvirtina „Sostinė".
Taip važiuojant, Vilnius turi
atrodyti didelis ir gražus mies
tas, tačiau visų lūšnų paslėpti
nepavyks. Policija tikrina bū
simą prezidentų maršrutą.

Minskas. Baltarusijos prezidentas Aleksandr Lukašenko
abejoja, kad Rusijos ministrui pirmininkui Jevgenij Primakov,
atvykstančiam į Minską trečiadienį, pavyks galutinai suregu
liuoti padėtį, susijusią su tardomais ORT žurnalistais. „Daug
kam žinomi žmonės per Rusijos prezidentą verčia ministrą va
žiuoti čia, iš anksto žinodami, kokie bus mūsų susitikimo rezul
tatai", pareiškė A. Lukašenko trečiadienį Minske interviu žur
nalistams. Jo nuomone, šitai daroma tam, kad paskui būtų ga
lima pasakyti: „Primakov niekam tikęs, nesugebėjo išspręsti
problemos su visais iš to išplaukiančiais padariniais". Jis leido
suprasti, jog neketina kištis į suimtų už Baltarusijos ir Lietu
vos sienos pažeidimą ORT žurnalistų, Baltarusijos piliečių by
los rengimą ir tolesnį nagrinėjimą teisme, apgailestaudamas,
kad žurnalistų byla tapo „kažkokiu politiniu žaidimu".
Banja Luką. JAV senatorius Joseph Biden antradienį susi
tiko su Bosnijos serbų prezidente Biljana Plavšič ir aptarė poli
tinę padėtį Balkanuose bei Daytono susitarimų, užbaigusių ka
rą Bosnijoje-Hercegovinoje, vykdymą. Pasak J. Biden, prezi
dentė B. Plavšič pareiškė suprantanti savo atsakomybę, sie
kiant įgyvendinti Balkanų taikos sutartį Bosnijos serbų res
publikoje. Senatorius pripažino, jog einama politimo susitari
mo link, siekiant, kad regione pasiliktų amerikiečių kariuome
nė.
Tokyo. Šiaurės Korėja trečiadienį pareikalavo, kad Vašing
tonas išduotų jos ambasadorių Egipte ir jo jrolį, kurie, jos tei
gimu, pabėgo į JAV, norėdami išvengti bausmės už visuomeni
nių lėšų iššvaistymą ir valstybinių paslapčių išdavimą. „Bet
kuris individas a r valstybė, slepiantis ir ginantis nusikaltėlius,
bus laikomi to nusikaltimo dalyviais ir turės prisiimti atsako
mybę", tokį atstovo pareiškimą išplatino oficiali Centrinė Ko
rėjos naujienų agentūra. JAV antradienį pranešė, kad Šiaurės
Korėjos ambasadoriui Egipte. Jang Seung-il, jo žmonai ir bro
liui Jang Seung-ho, dirbusiam diplomatinį darbą Paryžiuje, su
teiktas prieglobstis šioje valstybėje.
Ženeva. Šiaurės Korėjos atstovas JT Han Chang On trečia
dienį pareiškė, kad protestuodama prieš nutarimą, kuris „vi
siškai iškraipo realybę apie valstybę", Š. Korėja pasitraukia iš
Jungtinių Tautų Žmogaus teisių sutarties. JT Žmogaus teisių
pakomisė šią savaitę paskelbė nutarimą, kuriame kaltina Š.
Korėją žmogaus teisių pažeidimu. Pakomisė nėra politinis foru
mas, kaip 53 narių J T Žmogaus teisių komisija. Paklaustas, ar
nutarimas nepakenks rugsėjo 15 d. New Yorke planuojamoms
taikos deryboms, kuriose dalyvaus Šiaurės ir Pietų Korėja,
JAV bei Kinija, pasiuntiny atsakė nežinąs, kas gali įvykti
ateityje.
Varšuva. Savižudybių skaičius Lenkijoje smarkiai išaugo
rajonuose, kurie nukentėjo nuo liepos mėnesį įvykusių potvy
nių. Nukentėjusieji nebetenka vilties, susidurdami su nelaimės
padariniais, trečiadienį tvirtino žinomas psichologas prof. Janusz Czapinski. Kaip jis informavo „Gazeta VVyborcza" žurna
listus, dėl nelaimės jau nusižudė apie 50 žmonių, spėjama, kad
šis skaičius dar augs.
Vašingtonas. Jungtinės Valstijos perkelia maždaug 20 ko
vinių lėktuvų į Bahreiną, taip didindamos savo pajėgas, patru
liuojančias skrydžių draudimo zoną pietų Irake. JAV karinės
pajėgos dislokuotos regione 6 metai, nuo Persijos įlankos karo
pabaigos. Pasak Vašingtono, tuo siekiama atgrasyti Iraką nuo
kėslų kaimyninėse valstybėse.
Basei antradienį prasidėjus naujosios žydų valstybės pama
tų padėjimo 100-mečio iškilmėms, Šveicarija patyrė dar didesnį
spaudimą greičiau atitaisyti savąsias II pasaulinio karo netei
sybes. Pasaulio sionistų organizacijos ir Izraelio Žydų agentū
ros pirmininkas Avraham Burg pareiškė, kad žuvusieji žydai
neturės atilsio, kol Šveicarijos bankai negrąžins visų holokausto aukoms priklausiusių pinigų.

* Finansų ministras Algir
das Šemeta antradienį spau
dos konferencijoje informavo
Maskva. Rusų pasieniečiai sulaikė brakonieriavimu įtaria
apie valstybės skolos būklę
mą Japonų laivą ir įspėjamaisiais šūviais išvijo iš Rusijos teri
rugpjūčio 1 dienai. Finansų torinių vandenų du kitus Japonijos laivus, trečiadienį pranešė
ministerijos duomenimis, per rusų pasieniečių spaudos atstovai. Pasak Reuter. Rusijos kran
7 mėnesius Lietuvos užsienio to apeaugos laivai dažnai šaudo į japonų žvejybos laivus, įta
skola padidėjo 902 mln. litų riamus brakonieriavimu Rusijos vandenyse, ypač netoli ginči
(226 mln. JAV dolerių) ir jamų Kurilų salų.
rugpjūčio 1 d. buvo 5.5 mlrd.
Kairas. Egiptas ir Japonija pasirašė sutartį, kuria numato
litų (1 mlrd. 382 mln. JAV do
ma
kartu statyti kabantį tiltą, sujungsiantį dviejų žemynų —
lerių).
Azijos ir Afrikos — krantus, antradienį pranešė pareigūnai.
* Vilniaus Gedimino tech
Tiltas bus statomas virš Sueco kanalo 70 metru aukštyje, kad
nikos universitetui iš JAV
po juo galėtų praplaukti didžiausi laivai. Iki šiol iš Sinajaus
parskraidintas lėktuvas „Cespusiasalio į Egiptą Afrikoje buvo galima patekti Ahmedo Hamsna-310 Q". Nuo rugsėjo mė
di tuneliu arba plaukti keltais. Japonijos ambasados darbuoto
nesį juo mokomiesiems skry
jas Reuter naujienų agentūrai sake. kad pagal sutartį Japonija
džiams kils Aviacijos instituto
Egiptui suteiks 100 mln. JAV dolerių ir sudarys sutartis su
penktakursiai. Vilniaus Gedi
Japonijos bendrovėmis, kurios statys vidurinę 3.9 km ilgio til
mino technikos universitetas
to dalį bei tilto prieigas. Statybos, vertinamos 150 mln. dolerių,
jau anksčiau yra nupirkęs du
turi prasidėti 1998 m. pradžioje, sakė pareigūnas. Egiptas fi
šio modelio lėktuvus. Dvimo
nansuos likusią dalį statybų.
toris .,Cessna-310 Q" pasirink
tas dėl gerų techninių savy
siųstos visos Klaipėdos miesto
bių.
KALENDORIUS
* Trečiadienį kilęs smar gaisrinės mašinos, taip pat ka
R u g p j ū č i o 2 8 d.: Šv. Au
kus gaisras Smiltynėje, šiau riuomenės ir policijos pajėgos.
gustinas,
vyskupas. Bažnyčios
rinėje Kuršių Nerijos dalyje, Žinių apie aukas nėra. Degu
mokytojas
(.'354-430); Meta.
buvo po dviejų valandų suval siame plote ir prie jo gyven
Steigvile.
Augintas.
Liūtas.
viečių
nėra.
Gaisro
priežastys
dytas. Liepsnos siautė maž
R
u
g
p
j
ū
č
i
o
2
9
d.:
Šv. Jono
dar
nenustatytos.
Del
ilgai
daug 500 metrų pločio ir 1,000
metrų ilgio plote nuo naujo trunkančios kaitros žole ir Krikštytojo nukankinimas; Sa
sios perkėlos link jachtklubo. J miškas Kuršių Nerijoje yra la bina. Adolfas. Svajone. Gaudvvde.
degančią Smiltyne buvo iš- bai išdžiūvę.
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metu einąs Lietuvos Marijonų
kongregacijos provincijolo pa
reigas, Šv. Gertrūdos šven
tovės klebonas.
Cia būdamas, susipažino su
Londono lietuviškos parapijos
veikla, jos žmonėmis. Lankėsi
Nottinghamo Aušros Vartų
židinyje, kuriam vadovauja
tėvai marijonai — vedėjas
kun. dr. Steponas Matulis,
MIC.
Be to, kun. dr. Vytautas
Brilius
dalyvavo
lietuvių
skautų sąjungos Europos rajo
no jubiliejinėje 50-toje stovyk
loje.
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GARBINGIAUSI KRAŠTIEČIAI
Artėjant Lietuvos Nepri
klausomybės 80-osioms me
tinėms, „Apyaušrio" leidykla
drauge su uždarąja akcine
bendrove „Welda" rengia šven
tinį leidinį — trilogiją „Var
dan tos Lietuvos". Pirmojoje
jos knygoje bus parašyti Ne*
priklausomos Lietuvos prezi
dentai ir Seimo pirmininkai,
antrojoje — Nepriklausomos
Lietuvos premjerai, Nepri
klausomybės aktų signatarai,
o į trečiąją knygą bus įtraukti
garbingiausi rajonų žmonės —
po 10 atstovų iš kiekvieno Lie
tuvos rajono.
Pasak rajono Savivaldybės
Kultūros ir sporto skyriaus
vedėjo pavaduotojos Aldonos
Eidukaitienės, kuriai, mero
nurodymu, buvo patikėti visi
organizaciniai rūpesčiai, į šį
darbą, renkant rajonui ir Lie
tuvai labiausiai nusipelniu
sius žmones, buvo pasitelkti
Viešosios bibliotekos, Krašto
tyros muziejaus, Kultūros cen
tro darbuotojai, istorikai, žur
nalistai. Pateikti kandidatus į
šią knygą buvo pasiūlyta vi
soms rajone veikiančioms poli
tinėms partijoms bei organi
zacijoms.
Išrinkti pačius garbingiau
sius kraštiečius nebuvo leng
va.
Redakcinė
kolegija,
pradžioje sudaryta iš penkių
žmonių, vėliau buvo papildyta
dar keturiais nariais. Jos pir
mininkas, docentas Henrikas
Gintautas pasakojo, jog dvi
valandas trukęs naujosios
komisijos posėdis vyko gyvai
ir emocingai. Į būsimąją
knygą buvo pasiūlytos 33 kan
didatūros, iš kurių, kaip prašė
trilogijos
leidėjai,
reikėjo
atrinkti 10. Po ilgų diskusijų
. buvo. nutarta į šį sąrašą
įtraukti 14 pavardžių, nes jos
visos atrodė vienodai reikš
mingos ir sunku buvo kurios
nors iš jų atsisakyti. Tad gar
bingiausių mūsų kraštiečių
sąrašas atrodo taip:
1. Vladas Šlaitas — drama
tiško likimo, Anglijoje miręs ir
ten palaidotas poetas, kurio
palaikų sugrąžinimu į gimtinę
rūpinasi JAV gyvenantys mū
sų tautiečiai.
2. Paulius Galaunė — vie
nas garsiausių muziejininkų.
3. Jonas Puzinas — pirma
sis Lietuvos archeologas, su
sisteminęs ir sutvarkęs ar
cheologinę medžiagą.
4. Pranas Baleliūnas —
buvęs Nepriklausomybės kovų

savanons, Kauno Vytauto Di
džiojo kultūros muziejaus kon
servatorius.
5. Alfonsas Svarinskas —
kunigas monsinjoras, buvęs
politinis kalinys.
6. Antanas
Mikalajūnas
— Lietuvos kultūros ir meno
mecenatas.
7. Stasys Yla — .kunigas ir
rašytojas, vienas produkty
viausių XX a. teologų, buvęs
Štuthofo koncentracijos sto
vyklos kalinys.
8. Feliksas Kapočius —
kunigas, 1927-1944 metais
dirbęs Kauno Prisikėlimo baž
nyčios klebonas, kurio rūpes
čiu ji ir buvo pastatyta.
9. Juozas Kapočius — gar
sus JAV spaustuvininkas, .iš
leidęs 37 tomų „Lietuvių en
ciklopediją".
10. Zigmas Zinkevičius —
akademikas, Lietuvos švieti
mo ir mokslo ministras.
11. Jonas
Voveris —
Taujėnų parapijos klebonas.
12. Vaclovas Ramanaus
kas — buvęs Ukmergės Švč.
Trejybės parapijos klebonas.
13. Kazys Mikalauskas —
buvęs Ukmergės ligoninės vy
riausiasis gydytojas, rūpinę
sis jos statyba, įrengęs kliniki
nę laboratoriją.
14. Marija Kinertaitė
Laugalienė — pirmųjų Atgi
mimo metų sąjūdžio organiza
torė ir dalyvė, buvusi politinė
kalinė, knygos „Jaunystė ir
rezistencija" autorė.
Į trilogiją „Vardan tos Lietu
vos" buvo pasiūlyta ir daugiau
mūsų krašto žmonių: profeso
rius Romas Baltušis, buvęs liau
dies švietimo ministras Hen
rikas Zabulis, aktorė Re
gina Varnaitė, buvęs Lietuvos
savanoris Soteras Marcinkus,
partizanų būrio vadas Juozas
Krikštaponis, biologas Povilas
Šleikus, mokytojas Rapolas
Stankūnas, korporacijos „Norilsko Vyčiai" narys Vytautas
Laugalys ir kiti žinomi ukmer
giškiai. Docento Henriko Gin
tauto nuomone, jau vien tai,
kad žmogus buvo siūlomas į
garbingiausių kraštiečių kny
gą, kad svarstoma jo kandi
datūra, liudija apie asmenybę
ir jos nuopelnus mūsų kraštui.
Knyga „Vardan tos Lietu
vos" turėtų pasirodyti jubilie
jinės Vasario 16-osios išva
karėse.
Rasa Griškevičienė
„Gimtoji žemė", 1997, Nr. 89

VILNIAUS BERNIUKU
CHORAS „RYTAS*'

„Draugo" skyriaus „Tėvynės žvaigždutė" skaitytojos Worcester, MA. Iš k.
— Rožytė ir Onytė Harris, Katrytė ir Kristinutė Miliauskaitės.
Nuotr. Teresės Miliauskaitės

darbotvarkės, kurios niekas
nesilaikė. Ji vėliau net porą
kartų buvo keičiama ir papil
doma.
Taip pat nesuprantama,
kodėl reklamuojamos seimo
nutarimų komisijos siūlomos
išvados, lyg tai būtų seimo nu
tarimai, jei jų seimas nes
varstė ir nepriėmė.
Dėl minėtos, visuomenę
klaidinančios,
informacijos
reikia kaltinti PLB Vilniaus
įstaigos personalą, kuris, gal
ne iš blogos valios, nepasitik
rinęs seimo prezidiume, gry
nai savo nuožiūra viską per
davė LRS kompiuterių duo
menų tvarkymo skyriui. Nuo
stabu, kad naujoji PLB valdy
ba iki šiol į tai neatkreipė dė
mesio ir nepadarė atitin
kamų žygių visom tom klai
dom atitaisyti.
Kęstutis K. Miklas

Lietuvių telkiniai
DETROIT, MI
„ŽIBURIO" MOKYKLA
PRADEDA NAUJUS
MOKSLO METUS

REGISTRUOKITĖS
BENDRUOMENIŠKAM
NAUJŲJŲ METŲ
SUTIKIMUI
Lietuvių Bendruomenės val
dyba tyrinėja ar susidarys pa
kankamas skaičius norinčių
sutikti Naujus Metus Dievo
Apvaizdos Kultūros centre,
Southfield, Michigan. Norin
čius sutikime dalyvauti, pra
šome pranešti valdybos pirmi
ninkei Nijolei Zehvinder, tel.
810-373-9017 iki š.m. rugsėjo
14 dienos.
DIEVO APVAIZDOS
PARAPIJOS GEGUŽINĖ
Dievo Apvaizdos parapijos
metinė gegužinė vyks sekma
dienį, rugsėjo 14 d., 12 vai.
parapijos patalpose. Detroito
lietuviai kviečiami tą sekma
dienį atvykti į Dievo Apvaiz
dos bažnyčią, kur 10:30 ryto
yra aukojamos šv. Mišios lie
tuvių kalba. Rugpjūčio 7 d.,
Dievo Apvaizdos taryba iš
siuntė laišką kardinolui Adam
Maidai, siūlydami kun. Aloyzą
Volskį kaip kandidatu Dievo
Apvaizdos -parapijos adminis
tratoriaus/klebono pareigoms.

Pietinėje D. Britanijos da
lyje keliaujantis turizmo ir su
sipažinimo su D. Britanija tik
slais, Vilniaus berniukų cho
ras „Rytas" lankėsi Londone ir
liepos 13 dieną, sekmadienį,
turėjo' giedoti Šv. Kazimiero
šventovėje per pamaldas. Vyk
stant į parapijos centrą, jų au
tobusas pasiklydo didžiulėje
Londono „One way" sistemoje.
Tad po pamaldų „Rytas"
Švento Kazimiero šventovėje
davė puikų koncertą, pagie
dodamas bažnytines giesmes
lotynų, lietuvių kalba ir padai
nuodamas daug lietuviškų pa
triotinių dainų. Iš viso ketu
riolika
kūrinių. Koncertas
užbaigtas Tautos himnu. Kon
certmeisterė ir choro solistė —
Asta Rauduvaitė, choro mėisterė — Jane Kablienė.
Po
koncerto
parapijos
menėje parapijos tarybos mo
terys, vadovaujamos F. Sen-"
kuvienės ir Hildos Pisčikienės,
choristus vaišino užkandžiais,
o Šv. Kazimiero klubas šaltais
gėrimais, nes buvo labai karš
tas oras.
Po poros valandų viešnagės
pas Londono lietuvius, choras
savo turistiniu autobusu iš
vyko pasižvalgyti po pietines
Anglijos turistines vietoves.
Praeitais metais berniukų
choras „Rytas", lankydamas
Romą, Šv. Tėvo audiencijoje
jam giedojo lietuviškas gies
mes ir dainavo dainas.
Londoniečiai netikėtai turė
jo puikų koncertą, liko dėkingi
Jtytui"!
LIETUVOS POETAS
BERNARDAS
BRAZDŽIONIS
Po ilgos ir sėkmingos ke

lm lionės po Lietuvą, poetas Ber

„Žiburio" lituanistinės mo
nardas Brazdžionis *su žmona
kyklos nauji mokslo metai
LONDONAS —
Aldona
užsuko ir į D. Britani
prasideda šeštadienį, rugsėjo DIDŽIOJI BRITANIJA
jos
Londoną.
Brazdžioniai ap
6 d., 8:50 vai. ryto Dievo Ap
sistojo Lietuvos Respublikos
vaizdos
Kultūros
centre,
LONDONO
ambasadoje Londone, Justo
25335 W. Nine Mile Road,
BENDRUOMENĖS
Paleckio globoje.
Southfield Michigan. 9 vai.
ŽINIOS
Sekmadienį, liepos 20 dieną,
bus šv. Mišios ir po to trumpos
Londono
lietuviškoji parapija
KODĖL SKELBIAMA KITOKIA
Liepos 11 dieną į Londoną
mokslo metų atidarymo iš
išgyveno
džiaugsmingą isto
kilmės. Smulkesnes informaci atvyko keletai savaičių pra
PLB KONSTITUCIJA?
rinį
įvykį,
turėdama savo
jas apie mokyklą ir registra leisti ir kun. Joną Sakevičių,
tarpe
Lietuvos
dainių, poetą
Pastaruoju metu kompiute rių duomenų tvarkyme sky ciją teikia mokyklos vedėja MIC, pavaduoti ir leisti jam
Bernardą
Brazdžionį
ir malo
ryje per „Internetą" perduo rius".
Rita Kasputienė, tel. 248-553- paatostogauti kun. dr. Vytau
nią
Aldoną
Brazdžionienę.
tas Brilius, MIC, dabartiniu
Labai nustebau, kai atkrei 0135.
dama nepaprastai daug įvai
riausios informacijos apie Lie piau dėmesį į „naująją" Pasau
tuvą ir net lietuvių kalba. Be lio Lietuvių Bendruomenės
kasdieninių žinių, teikiamų konstituciją, kur PLB vardas
penkias dienas savaitėje, iš jau pakeistas į ULB, t.y. į
Lietuvos telegramų agentūros Užsienio Lietuvių Bendruome
„ELTA", iš dienraščių — „Lie nę, ir kad visas tekstas neati
tuvos ryto" ir „Kauno dienos" tinka seime priimtai konstitu
per „Lithuania-On-Line" sky cijai.
Seime buvo priimta senoji
rių galima daug sužinoti apie
Lietuvos Respubliką, Seimą, PLB konstitucija, nekeičiant
vyriausybę bei jos įvairius pa PLB vardo, tik su valdybos
dalinius, apie Lietuvos spau pasiūlyta pataisa 4b straips
dą, radiją ir televiziją, apie nyje ir su atstovų pasiūlymu,
meną, muziką, įvairias pramo kad ateityje seimai būtų
gas, sportą, įvairias organiza šaukiami kas treji metai ir
cijas, turizmą, verslą, bankus tam laikotarpiui būtų renka
ir daug daug kitų sričių, ku ma PLB valdyba, kontrolės
rias visas sunku išvardinti. komisija bei garbės teismas.
Kompiuteryje reklamuoja
Nemažai informacinės me
džiagos yra apie Pasaulio Lie ma „naujoji" PLB konstitucija
tuvių Bendruomenę, o ypač yra vienas seime paminėtų
apie neseniai įvykusį Vilniuje projektų, kuris seimui net ne
buvo pristatytas svarstymui.
PLB seimą.
Skyrius apie Pasaulio Lietu Šis projektas, paruoštas trijų
vių Bendruomenę papuoštas JAV atstovų, buvo padaugin
PLB emblema. Yra ir turinys. tas ir išdalintas daugumai sei
Virš jo yra įrašas — „Pus mo atstovų, bet negavo eigos
Gan keistai atrodo, kad
lapius paruošė Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė ir Lietuvos kompiuteryje pateikiama pir Vasario 16-tosios gimnazijos mokiniai šoka Joninių Šventėje Lietingas oraa „privertė* programa atlikti bendra
Respublikos Seimo kompiute moji versija pataisytos seimo bučio salėje
Nuotr M. Š m i t i e n ė s
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J parapijos centrą ir pamal
das juos atlydėjo generalinis
konsulas A. Misevičius su
žmona ir ambasados kancelia
rijos vedėja Imsrė Sabaliūnaitė. Po pamaldų centro
menėje su dainiumi, poetu
Bernardu ir jo gyvenimo drau
ge Aldona gausingai susirin
kusiems londoniškiams supa
žindino S. Kasparas.
Poetas perskaitė savo poezi
jos kūrinių, o susirinkusiųjų
tarpe buvo daug jaunimo, ku
riems poetas padeklamavo
Vytės Nemunėlio eilėraštį
„Vištytė".
Londoniečiai sveikino savo
dainių su neseniai praėjusiu
gimtadieniu,
sudainuodami
„Ilgiausių metų — valio, valio"
su griausmingais plojimais.
Londoniečiai lieka labai dė
kingi poetui Bernardui ir žmo
nai Aldonai už atsilankymą
parapijos centre, už gražią
poeziją, kuri buvo perduota
gyvu žodžiu.
Be to, parapijos centre buvo
apsistojęs Lietuvos Respubli
kos Seimo narys, atstovaujan
tis Krikščionių demokratų
partijai Petras Gražulis. Jis
po poeto Bernardo Braz
džionio eilėraščių rečitalio pa
darė platų pranešimą apie
Lietuvos gyvenimą — jo ge
rąsias ir blogąsias puses, L.R.
Seimo darbus, Seime vyks
tančius nesusiklausymus. Sa
kė, kad gyvenimas Lietuvoje
gerėja, kvietė londoniškius
tankiau lankytis Lietuvoje.
Pasisakė, kad jis čia, šiame
bendruomenės centre, jaučiasi
kaip Lietuvoje, o ne Londone!'
Petro Gražulio žodžiais, to
kie centrai, kaip šis, yra lietu
vybės išlaikymo ir visos lietu
viškos veiklos bei susirinkimų
centras iš bet kur atkeliau
jančiam lietuviui.
Padėkojus svečiams už atsi
lankymą suteikiant puikią ir

neužmirštamą programą, dar
ilgokai pabendrauta karštoje
dienoje prie šalto alaus...
UETUVTU SĄJUNGOS
I SKYRIAUS IŠVYKA Į
SKAUTU STOVYKLA

Šiais metais LSS Europos
rajono stovykla „Sodybos ai
dai" vyko Lietuvių Sodyboje —
Headley Park. Prasidėjo liepos
26 dieną, baigėsi rugpjūčio 2
d. Stovykloje dalyvavo iš JAV
L.S.B. vyriausias skautinin
kas v.s. fil. Albinas Sekas ir
LSS Seserijos vyriausia skau
tininke v.s. fil. Rita Penčylienė, iš Lietuvos kun. dr. Vy
tautas Brilius.
Į stovyklos uždarymo iškil
mes DBLS-gos I skyrius su
rengė išvyką iš Londono auto
busu, dalyvavo 58 žmonės,
kartu pabūti su mūsų jau
niausiais skautais, būsimais
lietuviškos bendruomenės na
riais, o galbūt net jos vado
vais. Aplankyta stovyklavietė,
susipažinta su vienos savai
tės skautų atliktais darbais.
Uždarymo iškilmės vyko
vėliavų aikštėje. Jos buvo
įspūdingos, žiūrint į pačius
jauniausius skautukus, kaip
jie stengiasi būti pavyzdingais
stovyklos nariais. Šiais metais
uždarymo iškilmės buvo be
daugybės kalbų, sveikinimų.
Išėjus kalbėti Jarui Alkiui, iš
iškilmių aikštės išėjo ten daly
vaujantys DBLS-gos nariai,
turbūt protestuodami prieš jį,
nes jis, būdamas DBLS-gos
centro valdybos pirmininku,
privedė DBLS-gą prie bankro
to...
Po iškilmių vyko linksmas
laužas, po jo vėlyvame pava• karyje autobusas pajudėjo
Londono link. Visas autobusas
skambėjo dainomis. Išvykai
vadovavo Viktorija Puidokienė
ir Juozas Naskauskas.
S. Kasparas
UNAS SlDftYS, MA
EDMUNDAS VOINAS, M.D..S.C.
Akių ligos / Chirugija

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S Archer Ave (prie Austin)

TA

773486-7756

Valandos pagal susitarimą

ĖUOENE C. DECKER, DOS, P.C.
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
diplomu. Hetuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai
Susitarimui (kalbėti angliškai)

9830 S Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 706-636-6622
4149 W. 63rd. St.

T«t. 773-736-7709
DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120

Tel. (706)742-0255
Valandos pagal susitarimą

T4.706422-6200
DTTLrpFmEii
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S Roberts Rd.Hickory Hills, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave

T«L (706)5964065

VIDAS J. NEMfCKAS, 8 8
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kezie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab tel. 773-471-3300

Valandos pagal susitarimą

bk A.Š. ėLEVŠčKAš
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9625 S.79fh Ava., Hickory HHta, IL
M

(708) 5968101

Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3900 W 96 St. M 706422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pitmad 3v p p -7v v . antr 12 30-3v p p.
trec uždaryta. Ketvirt 1 - 3 v p p.
penktad ir JeStad 9 v r -12 v.p.p.

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO
DABARTIS IR PERSPEKTYVOS

Danutė

Marsas, Mir ir
Maskva

JULIUS PAGIRYS
Profesorius, agrarinių mokslų habilituotas daktaras
Europos Sąjungoje kaime Per pastaruosius septyne
gyvena daugiau kaip ketvir rius metus dėl kainų didėjimo
tadalis visų ES gyventojų. Lietuvos žmonės beišgali vis
Žemės ūkyje dirba 6 proc. mažiau nusipirkti pieno ir jo
žmonių, o jų pagaminta pro produktų. Pavyzdžiui 1990
dukcija sudaro tik 2,5 proc. metais vienas gyventojas ne
bendro vidinio produkto.
nugriebto pieno suvartojo 44.8
Lietuvos kaime gyvena treč kg, 1996 metais — 22.8 kg,
dalis mūsų gyventojų, o žemės grietinės — atitinkamai 1.8 kg
ūkyje dirba apie 24 proc. visų ir 0.17 kg, sviesto 8.7 kg ir 3.7
dirbančiųjų. Pagaminta jų kg.
produkcija sudaro 11 proc.
Nuo 1996 metų pabaigos iš
bendro vidinio produkto. Tas žemdirbių nesuperkami grū
rodo, kad Lietuvai žemės ūkis dai, bulvės ir galvijai. Nesu
yra svarbesnis negu Europos reguliuojami kainų klausimai.
Sąjungai.
Dėl to žemdirbiai patiria dide
Žemės ūkio sritis Lietuvoje lius nuostolius, praranda ini
1990 metais gamino beveik 50 ciatyvą didinti gamybą. Žem
proc. valstybinio produkto. Pa dirbius labiausiai kamuoja ne
gal mėsos bei smulkaus cuk žinia. Giliai įsišaknijęs įprotis
raus pagamintą ar primelžtą laiku nesumokėti už supirktą
pieno kiekį vienam gyventojui, iš žemdirbių produkciją bene
paminėtais metais lenkėme pats žalingiausias. LDDP dau
JAV, Angliją, VFR. Pieno vie gumos valdžia taikstės su saunam gyventojui daugiau pri- valiautojais, įpratino juos ne
melždavo tik Danija, o mėsos paisyti įstatymų, leido išnau
daugiau pagamindavo — Da doti žemdirbius. Daugelis mė
sos ir pieno bei linų perdirbi
nija ir Vengrija.
Tačiau greitai kaime įsivy mo pramonės įmonių šių metų
ravo netvarka, žemės ūkio pradžioje buvo įsiskolinusios
produkcijos gamyba kasmet žemdirbiams apie 170 mili
mažėjo, atsirado bedarbių. jonų litų, o linų perdirbimo
Didžiausia kaltė dėl to tenka į įmonės 5,3 milijono litų buvo
valdžią atėjusiems nepatyru neatsiskaičiusios dar už 1995
siems, kabinetinio mąstymo metus.
politikieriams, kurie diktato
1996 metų viduryje Lietu
riškais metodais vykdė žemės voje buvo 421,7 tūkstančiai
ūkio reformą, sudarydami pa žemės savininkų, o, baigus re
lankias sąlygas kaimui griau formą, maždaug už 10 metų jų
ti.
bus apie 1,5 milijono. Ekono
Prieškariniais metais iš miniu požiūriu, tai nieko gero,
maisto produktų ir žemės ūkio nes smulkieji ūkininkai, ne
žaliavų eksporto buvo gauna galėdami išlaikyti konkurenci
ma apie 80 proc. eksporto pa jos, bankrutuos. Per bankro
jamų. Lietuvos užsienio preky tus, varžytines — ūkiai
ba kasmet turėjo teigiamą ba stambės, nes tik stambesni
lansą. Pajamos
viršydavo ūkiai turi ateitį. Dabar pas
išlaidas 6.8 proc. Tačiau da mus žemė yra beveik bevertė.
bar, atkūrus nepriklausomy Ją parduoti norinčių daug, o
bę, išryškėjo nepakankama pirkėjų praktiškai nėra. Būti
na nauja, naši ir universali
vadovaujančių žemės ūkiui technika, trąšos, geriausių
žinybų kompetencija. Todėl veislių sėkla ir t.t. Tačiau iš
1996 metų pabaigoje 0,3 mili kur imti visa tai, jeigu kaimie
jono hektarų ariamos žemės tis neturi pinigų? 18 banko di
dirvonavo. Nuo 1993 iki 1996 desnio kredito paimti negali,
metų pasėlių plotai sumažėjo nes neturi užstato, o žemė —
227,000 hektarų.
dar ne prekė.
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Iš kaires: V. Janonis, J. Polikaitis, S. Tamulionis, V. Adomonis.
Nuotr. Antano Tumėno

Dabartinė Gedimino Vag
noriaus vyriausybė imasi ryž
tingų priemonių paminėtiems
žemės ūkio klausimams spręs
ti. Šiais metais žemės ūkiui
paskirta beveik 10 proc. vals
tybinio biudžeto, tuo tarpu
Latvijoje — tik 3 proc. Vyriau
sybė sugebėjo išsaugoti beveik
30 proc. importo muito mo
kestį pagrindiniams maisto
produktams. Žemdirbiai nau
dojasi 7 mokesčių lengvato
mis, ko neturi kaimyninių
Baltijos valstybių žemdirbiai.
1997 metų pusmetyje vyriau
sybės pastangomis, palyginti
su 1996 m. tuo pačiu laikotar
piu, eksportas iš Lietuvos pa
didėjo — 128 proc., kiaulių —
226, pieno — 234, kiaulienos
— 120, jautienos — 67, dešrų
— 69, pieno konservų — 47,
kiaušinių — 21, pieno miltų —
19 procentų.
Įvairios, kasmet gausėjan
čios, ūkininkavimo formos
prašosi skubaus ir nuodugnes
nio, negu iki šiol, tyrinėjimo,
apmąstymo ir konkretesnių
rekomendacijų. Tačiau mokslo
įstaigos tuo per mažai užsi
ima, nors Respublikoje yra
šeši agrarinio profilio institu
tai, Žemės ūkio universitetas,
Veterinarijos akademija bei
Mokslų akademijos žemės
ūkio ir miškų mokslų skyrius,
vadovaujamas Veronikos Va
siliauskienės. O Žemdirbystės
institutas dar turi du skyrius
ir 8 bandymų stotis. Spaudoje

pasirodo tik pavienių ir tų
pačių profesorių: V. Pauliko,A. Stancevičiaus, J. Čiule
vičiaus ir kai kurių kitų nuo
monės dėl žemės ūkio dabar
ties ir ateities, tačiau Mokslų
akademijos leidinyje „Žemės
ūkio mokslai" skelbiami, jau
net po kelis kartus spaudoje
pasirodę, tik kitaip pareda
guoti teoriniai straipsniai.
Kyla klausimas: už ką, be tie
sioginio atlyginimo papildo
mai iš mokesčių mokėtojų
kišenės kas mėnesį gauna
akademikai (jų yra 37) po 700
Teisių Valstybines gimnazijos krepšinio penketukas. Antras iš deSines — Lt, nariai korespondentai (55)
— 500 Lt, nariai ekspertai
Vytautas Grybauskas. Trys Sio penketo nariai jau amžinybėje.

GYVENIMAS KREPŠINIO
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS
VYTAUTAS GRYBAUSKAS
(Tęsinys)
Kažkas nugirdo,
kad vokiečių rudmarškiniai,
matydami jau beviltišką vo
kiečių pralaimėjimą, prisikro
vę Platelių miesto turto, ark
liniais vežimais keliaus į na
mus. Mūsų vadai nutarė juos
užpulti. Tie, kurie turėjo šau
tuvus, sugulė pamiškėje prie
kelio, kuriuo vokiečiai turėjo
keliauti Klaipėdos link. Neil
gai teko laukti — 3 ar 4 ve
žimai atvažiavo, pravažiavo ir
nuvažiavo... Šūviai buvo pa
leisti, bet niekas nežino, ar
kam buvo pataikyta, ar buvo
aukų. Tik kitą dieną kažkas
pranešė, kad vokiečių kariuo
menės dalinys atvyks „išva

lyti" tą mišką. Tą vargą jiems
sutaupėme, nes žaibo greitu
mu išsiskirstėme, kiekvienas
savais keliais. Mirti nenorė
jome.
Pavojaus kryžkelėse
Telšių mieste vaizdas buvo
nykus. Dundėjo artėjančio
fronto garsai. Dalis jau buvo
iškeliavę, kiti, lyg pametę gal
vas, ieškojo transporto prie
monių. Mano tėvas buvo ug
niagesys, tai jis su mama ir
abi seserys tilpo ant ugniage
sių automašinos. Man vietos
ten nebebuvo. Išgelbėjo mano
draugai Kazys ir Jonas Na-

Bindokienė

kučiai, kurių vyresnis brolis
buvo Kauno miesto policijos
aukštesnis pareigūnas. Su jo
malkomis varomu sunkveži
miu pupsėdami prisikapstėme
iki Karaliaučiaus. Ten laiki
nai prisiglaudėm karo pabė
gėlių stovykloje. Ilgai laukti
nereikėjo — vokiečių tvarka
buvo žinoma. Tuoj vieni iške
liavo į frontą apkasų kasti,
kiti, kaip ir aš — į įvairius
darbus. Per kitą panašią su
tūkstančiais blakių stovyklą
Dresdene buvau paskirtas į
pašto tarnybą — krauti siun
tinius kariams į frontą. Neil
gai truko ramios dienos. Vėl
pabėgėlius išrikiavo. Vieniems
į kairę — kitiems į dešinę.
Kairė — tai frontas, iš kurio
retas begrįžo.
Likimas ir šį sykį buvo man
gailestingas Mane. su krep
šinio draugu B. Žvirzdžiu, pas
tatė dešinėje. Turėjome su
stiprinti naujai sukurtą pašto

(47) — 350 Lt? Tai ne kas ki
tas, kaip sovietmečio liekana.
Apie tai spaudoje rašė dr. J.
Rubikas, Mokslų akademijos
narys korespondentas J. Janu
laitis, kuris šio sovietmečio
neteisėto priedo pats atsisakė.
Ekonomistai praktikai pa
prastai skaičiuoja, kokius di
videndus davė kiekvienas įdė
tas litas. Tačiau mokslinių
įstaigų, ypač agrarinės ekono
mikos instituto politiniai di
videndai — tai tik miglotos
užuominos. Tą patį galima
pasakyti ir apie Mokslų aka
demijos ekonomikos institutą,
vadovaujamą šios akademijos
viceprezidento,
akademiko
Eduardo Vilko, kuris be jokio
ekonominio pagrindimo propa
guoja stambių gamybinių ob
jektų privatizavimą.
Neneigdamas privataus sek
toriaus spartaus plėtojimosi
svarbos, drįstu teigti, kad jo
reikšmės suabsoliutinimas be
konkrečių objektų ekonominio
pagrindimo ir privatizavimo
efektyvumo prognozių šiame
etape gali tapti esmine klaida,
galinčia labai atsiliepti Respu
blikos ekonomikai bei neprik
lausomybei.
Iš dabar esančių 2,108 že
mės ūkio bendrovių ekono
miškai stipresnių yra tik 350.
Žiūrint į ateitį, bendrovės,
esančios dabartinėje organiza
cinėje būklėje, yra neperspek
tyvios. Mano nuomone, arti
miausių kelių metų laikotar
pyje apie du trečdaliai žemės
ūkio bendrovių bankrutuos. iŠ
bendrovių žemdirbiai turėtų
išeiti ne pavieniui, o gru
pėmis, tada ir turto daugiau
atitektų, būtų galima koope
ruotis, bendrai naudotis gauta
technika. Todėl Žemės ir
miškų ūkio ministerija, kartu
su mokslinėmis įstaigomis,
turėtų nedelsiant paruošti
žemės ūkio bendrovių turto
privatizavimo ir persitvarky
mo į kooperatyvus.programinę
metodiką — rekomendaciją.
Kooperacija žemės ūkiui bū
tina, nes be to nebus mūsų
kaimo ateities. J u k mūsų valugniagesių komandą, nes vo
kiečių namuose bebuvo likę
tik senukai. Gavome puikias
uniformas, prasidėjo apmoky
mai, aliarmas. Atrodė įdomu
ir, aišku, ne taip pavojinga,
kaip fronte. Net nenujautėme,
kad virš Dresdeno jau niau
kėsi dangus
Bet prieš tai dar buvo vienas
pusiau graudus, pusiau juo
kingas įvykis, kuriame turė
jome progom parodyti visus
savo sugebėjimus, kaip ugnia
gesiai. Miegodavome pagal
nuostatus — apsirengę, tik be
batų ir švarkų. Vieną naktį
mūsų būstinėje suskambo te
lefonas. Viršininkas, pakėlęs
ragelį išgirdo nelaimės prane
šimą: „Halle brennt!" Tačiau
pavargęs senukas ramiausiai
atsigulė ir knarkė toliau. Ma
tyt per miegus suprato, kad
kalbama apie Halle — miestą
esantį už ooros šimtų kilo
metrų Vokiečių kalboje žodis

stiečiui net padėvėtos mašinos
yra neįperkamos, o „bendras
technikos pirkimas" yra įma
nomas ir ją galima veiksmin
giau panaudoti. Ši kooperavimo programa turėtų apimti
visą grandinę: nuo produkcijos
pagaminimo, iki jos perdirbi
mo, aplenkiant parazituojan
čias tarpines grandis ir gan
dažnai abejotinus vyriausybės
sprendimus. Būdamas Šveica
rijoje ir kitose valstybėse įsi
tikinau, kad ūkininkams išsi
laikyti padeda, kaip jie patys
tvirtina, tik žemės ūkio koo
peratyvai.
Tačiau, reformuojant Lietu
vos žemės ūkį, būtina atsi
žvelgti į šiuos kriterijus:
1. sukurti sąlygas priva
tiems ūkininkams atsirasti,
tuomet ir žemės ūkio bend
rovės savaime suirs;
2. atkurti prieškarinį ūkį ir
ūkininkavimą netikslinga, nes
jis neatitiktų šių dienų išsi
vysčiusios civilizacijos porei
kių;
3. išsivysčiusių. Vakarų vals
tybių ekonomikoje privataus
savininko vaidmuo nėra toks
svarbus, kaip mes manome,
nes stambiuose ūkiuose ar fir
mose ūkinės veiklos subjektai
yra samdyti darbuotojai, o ne
savininkai;
4. nors kai kuriose Vakarų
valstybėse yra skirtingos nuo
savybių (valstybinės, akcinės,
privačios ir t.t.) santykis, ta
čiau jose pasiektas aukštas
gyvenimo lygis. Tai pakanka
mas argumentas, jog ne kuri
nors nuosavybės forma buvo
lemiamas veiksnys, o natū
ralus visuomenės vystymasis.
Iš pateiktos medžiagos ma
tyti, kad Lietuvoje žemės ūkio
reforma pasuko ne tiesioginiu,
o aplinkiniu, labai vingiuotu
keliu. Todėl žemės ūkio ekono
mikai, kurią turėjome 1990
metais, atkurti, mano nuo
mone, prireiks mažiausiai 20
metų.

Šiuo metu vakariečiams,
arba bent Amerikai, labiau
siai pažįstamas „ligonis" yra
pavadintas trijų raidžių var
du — Mir. Tai vienuolikos
metų senumo erdvių stotis,
nuolat gendanti Sovietų Są
jungos palikuonė, dabar Rusi
jos nuosavybė, kurios kaskart
naujos nesėkmės kasdien
linksniuojamos šio krašto žiniasklaidoje.
Ar tomis žiniomis domisi
eiliniai amerikiečiai, sunku
pasakyti. Greičiausiai — nela
bai. Nebent pamurmėdami,
kad Amerika kasmet moka
100 milijonų dolerių ir tas mo
kestis padeda rusams tęsti
erdvių tyrinėjimo programą.
Deja, pastaruoju metu pinigai
nukreipiami ne naujiems pro
jektams, o Mir stoties pataisy
mams, kurie tik laikinai
„užlopo skyles" — iki naujos
krizės erdvėse. Rūpestį kelia
ir tai, kad į Mir stotį ilges
niam ar trumpesniam laiko
tarpiui nuolat siunčiami ame
rikiečiai astronautai, net mo
terys. Nors kartais atrodo,
kad JAV gyventojai nelabai
brangina žmogaus gyvybę, bet
yra ypač jautrūs, kai šio
krašto piliečiai atsiduria pa
vojingoje padėtyje, juo labiau
— kooperuodami su neseniai
buvusiais priešais. Daugelis
siūlo atšaukti savus astronau
tus iš Mir, o pačią stotį palikti
amžinai sukiotis beorėje, šal
toje erdvėje: lai Maskva rū
pinasi jos išlaikymu ir patai
symais.

Amerikos erdvių tyrinėjimo
specialistai NASA laboratori
jose tvirtina, kad Mir stotis
yra labai svarbi būsimoms
erdvių tyrinėjimo ir mokomo
sioms programoms. Ateinan
čių metų birželio mėnesį nu
matyti naujos erdvių stoties
statybos darbai, juos atliekant
kartu su Rusija. Amerikiečių
ir rusų bendras darbas bei gy
venimas Mir stotyje duoda
progą atlikti ne vien svarbius
eksperimentus, bet išmokti
vieni su kitais sugyventi, vie
ni kitais remtis ir pasitikėti.
Mir yra nepamainoma labo
ratorija, todėl ir į ją pilami
doleriai pateisintini.
Rusija stengiasi nuslopinti
būgštavimus, kad Mir jau at
gyvenusi ir turėtų būti išmon
tuota, o dėmesys ir finansai,
kurių Maskvai taip trūksta,
kreipiami naujų įsipareigoji
mų vaga: būsimosios erdvių
stoties, pavadintos Alpha, sta
tybai. Vienok čia susiduriama
su įprastu rusišku šovinizmu:
Mir yra akivaizdus Rusijos
erdvių
tyrinėjimo pasiekimų
Rugpjūčio 21 d. 1991 m.
įrodymas,
kurio atsisakyti ne
Latvija atkūrė nepriklausomy
lengva, juo labiau, kad nesėk
bę.

r Halle"

turi ir kitą prasmę. Po
kelių minučių vėl telefonas ir
riksmas:
„Unsere
Halle
brennt!"
Degė mūsų pašto sandėlys.
Skubėdami laiptais, matėme
pašto tarnautojus ironiškai iš
mūsų besišypsančius. Senu
kas viršininkas pradėjo duoti
vieną kitai prieštaraujančias
komandas, kol visiškai sutri
ko. Mudu su B. Žvirzdžiu grie
bėme žarną, kopėčias. Nuk
reipėme vandens srovę į san
dėlio vidų, ir kur kamuoliais
virto dūmai. Tačiau mūsų pas
tangos nieko nepakeitė. Ats
kubėjęs
pašto viršininkas
puolė skambinti miesto ugnia
gesiams. Per keletą minučių
jie atvyko, o dar už poros mi
nučių gaisro nebebuvo. Jie,
užsidėję dujokaukes, įėjo į
sandėlio vidų ir išvilko smilk
stančius popierių pundus...
Dažnai, pagalvojęs apie pra
eitį, prisimenu tą įvykį, neda

rantį garbės ugniagesiams bet
kur. Bet ko iš mūsų norėti —
juk buvome ne profesionalai?
Mūsų pastangas sutramdyti
įsisiautėjusią ugnį kažkaip ly
ginu su Hitlerio paskutiniu
bandymu mesti į ugnį paaug
lius ir senius, vadinamą
„Volksturm". Tai buvo pasku
tinis beviltiškas pasispardy
mas kare, kurio pabaiga artėjo
su kiekviena diena.
... Net nenujautėme, kad
Dresdene dar bus toks gais
ras, prieš kurį būtų bejėgiai ir
viso pasaulio ugniagesiai. Vel
tik stebuklas padės man
išlikti gyvam Dresdeno lieps
nų ir sprogimų juroje.
Apie 11 vai. nakties dan
guje, nelyginant kurtus griau
stinis, pasigirdo variklių riau
mojimas. Grandis po grandies,
tvarkingomis rikiuotes eilė
mis, skrido lėktuvai. Juodais
taškeliais nuo jų atsiplėšusios
švilpdamos krito bombos. Pra-

mių pastaraisiais metais daug
daugiau, negu
laimėjimų.
Nors Mir tik vargais negalais
išsilaiko stratosferoje, vis tik
kol kas tai vienintelė tebevei
kianti erdvių stotis. Ir ji yra
Rusijos nuosavybė!
NASA tikisi, kad Mir patai
syti dar įmanoma ir ameri
kiečiai astronautai (šiuo metu
stotyje yra tik vienas) bent iki
ateinančių metų birželio galės
pasinaudoti gyvenimo ir dar
bo erdvėse patirtimi, būtina,
kai naujoji Alpha stotis pra
dės veikti. Jeigu Mir bus „iš
imta iš apyvartos", visus ban
dymus, tyrimus ir pasiruo
šimus teks atlikti dirbtinėse
laboratorijos sąlygose. Bet čia
vėl iškyla „rūpestis savais pi
liečiais" ir vis didėja spaudi
mas mokymosi programą kaip
galima greičiau nutraukti.
Rusija tvirtina, kad be dide
lio vargo gali tęsti erdvių ty
rinėjimą Mir stotyje ir tuo
pačiu prisidėti prie Alpha sta
tybos, kaip yra įsipareigojusi.
Tačiau pro
Maskvos pagy
rūnišką
propagandą,
kad
padėtis nėra jau tokia bevil
tiška, kaip tvirtina užsienie
čiai, o Mir — tas didysis sovietijos moksliniams genijams
paminklas — išsilaikys dar
bent tiek metų; pro nuolatines
kalbas šiame krašte apie Mir
nesaugumą, kažkaip prasikiša
Amerikos erdvių programos
menkavertiškumo
jausmas,
kurio nepanaikino net labai
sėkmingas mažojo Pathfinder
erdvėlaiviuko
nusileidimas
ant Marso š.m. liepos 4 d., nei
jo atlikti tyrinėjimai, siun
čiami į NASA laboratorijas.
Mir rūpesčiai ir nesėkmės,
atrodo, jau nustelbė Amerikos
pasiekimus ir Pathfinder duo
menys tarytum pasidarė ne
svarbūs. Gražu, kad du buvu
sieji priešai taip sėkmingai
bendradarbiauja, jeigu j a u ne
Žemėje, tai bent erdvėse, iš
kurių dar neseniai buvo plan
uojama, kaip vienas kitą su
naikinti. Dar būtų reikšmin
giau, jeigu Amerika parodytų
daugiau pasitikėjimo savo at
liktais erdvių tyrinėjimo dar
bais arba ateities galimybė
mis. Nejaugi NASA visuomet
tik eis iš paskos ir finansuoti
rusų mokslininkų sumany
mus? Ir Maskva turi pagaliau
susiprasti, kad neįmanoma
išlaikyti tebeveikiančią Mir
stotį ir, kaip lygus su lygiu,
bendradarbiauti su Amerika
naujosios Alpha erdvių stoties
statyboje. O amerikiečiai, ne
atsisakydami kooperuoti su
rusais, turi taip pat labiau
vertinti savo pasiekimus šioje
srityje.
mušusios daugiaaukščių na
mų stogus, sproginėjo viduje.
Sienos skeldėjo, lyg per žemės
drebėjimą ir su trenksmu vir
to žemyn, laidodamos viską po
savimi. Švilpė švino skeveldrų
lietus...
Palikę mašiną gatvėje, visa
ugniagesių komanda suvirto į
rūsį. Čia jau buvo pilna žmo
nių, girdėjosi vaikų klyksmas,
moterų aimanos... Nežinia
buvo. ar čia pavojingiau likti
palaidotiems po griuvėsiais, ar
gatvėje — užmuštiems? Kai
sprogimai aprimo, drįsome
išlįsti į viršų. Savo mašiną ra
dome nuo sprogimų išbyrėju
siais stiklais, bet važiuojamą.
Pajudėjome
per
liepsnose
skęstantį miestą. Negalvoda
mi apie profesinę pareigą,
baimes apimti lyg nematėme
aplinkui liepsnojančių namų
'Bus daugiau)
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PORNOGRAFIJA IR SMURTAS
VISUOMENĖS RYŠIŲ
PRIEMONĖSE: PASTORACINIS
ATSAKAS
Pokyčiai moralės
vertybių sąvokoje
Pastaraisiais metais mo
ralės vertybių suvokimo srity
je įvyko pasaulinė revoliucija,
radikaliai pakeitusi žmonių
mąstymą bei elgesį. Pristaty
damos ir atspindėdamos nau
jas nuostatas bei gyvenimo
būdus, komunikavimo prie
monės suvaidino ir tebevaidi
na svarbų vaidmenį šiame in
dividualių bei visuomeninių
pokyčių procese.
Kai kurie pokyčiai buvo tei
giami. Šiandien, anot po
piežiaus Jono Pauliaus II,
„pirmas teigiamas ženklas yra
daugelio vyrų ir moterų
visiškas savo pačių ir kiekvie
no žmogaus orumo suvoki
mas... - Sykiu susiskaldžiusia
me bei visokiausių konfliktų
kamuojamame pasaulyje vis
labiau suvokiama radikali tar
pusavio priklausomybė ir, va
dinasi, solidarumo, perkel
siančio tarpusavio priklau
somybę į moralės lygmenį,
būtinybė". Visuomenės komu
nikavimo priemonės daug pri
sidėjo prie šių pokyčių.
Deja, daugelis pokyčių buvo
neigiami. Greta įprastų pikt
naudžiavimų atsirado naujų
žmogaus orumo bei teisių ir
krikščioniškųjų vertybių bei
idealų pažeidimų. Dalis atsa
komybės už tai irgi tenka
komunikavimo priemonėms.
Visuomenės komunikavimo
priemonės atsakingos, nes, pa
sak Vatikano II Susirinkimo,
pripažįstant, kad jos „labai
naudingos žmonijai", sykiu ne
galima nuneigti, J o g žmonės
gali jas panaudoti prieš
Kūrėjo valią ir paversti blogio
įrankiais".
Tarp nerimą keliančių šio
meto reiškinių reikėtų pami
nėti pornografijos bei nevaldo
mo smurto plitimą daugelyje
bendravimo priemonių. Kny
gos ir žurnalai, įrašai, kinas
teatras, televizija, vaizdajuos
tės, reklaminiai siužetai ir
netgi telekomunikacijos prie
monės dažnai pateikia smur
tišką elgesį arba permisyvią
lytinę veiklą atvirai pornogra
finiu ir moralinius jausmus
užgaunančiu būdu.

gali matyti, dėl įrašų, kuriuos
jie gali girdėti, ir dėl publika
cijų, kurias jie gali skaityti.
Jie pagrįstai nenori, kad na
muose skiepijamus moralės
idealus griautų nepageidauja
ma medžiaga, pernelyg leng
vai prieinama daugelyje vietų
— dažnai per visuomenės ko
munikavimo priemones.
Čia norėtume apibūdinti
rimtesnius pornografijos bei
smurto padarinius individams
ir visuomenei, nurodyti kai
kurias iš pagrindinių šios
šiandien egzistuojančios pro
blemos priežasčių ir atkreipti
dėmesį į padėtį gelbstinčias
priemones, kurių būtina imtis
komunikavimo priemonių dar
buotojams, tėvams, švietimo
darbuotojams, jaunimai, pla
čiajai visuomenei, visuomenės
valdžios įstaigoms, Bažny
čioms ir religinėms bendri
joms, taip pat privataus sek
toriaus grupėms.
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Tačiau pornografijos bei darbuotojai įsitraukę į šią
MISCELLANEOUS
Skambinti:
773-838-1050
ypač jaunuolius, laikyti tai smurto gausėjimą komunika kenksmingą prekybą. Dauge
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mėgdžioti vertu elgesiu.
Chtasgo Emptoyment Agency
lios labiau tiesioginės prie bei profesinių reikalavimų ir
įvairūs darbai vyrams.
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Uždarbis $360-500.
tarp pornografijos ir sadis
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Pelno motyvas. Pornografija būdami tvirtai atsidavę mo
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komybė už jaunimo gerovės su būdais, kuriais būtų galima
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Pornografija gali skatinti bei pagarbos moterims skati stabdyti pornografijos srautą
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mų, priešingų asmens orumui, nesveiką fantaziją ir elgesį, nimą, už intymumo bei viešojo bei smurto aukštinimą visuo
ir vaizduojanti smarkią, agre kliudyti asmens moraliniam padorumo apsaugą rodo, kad menėje.
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Valerija Barmienė buvusių savo mokinių tarpe. Iš kairės: Pranas Visvydas. Mokytoja, Vytautas Puzinauskas ir
Bronius Aras.

DVI VASARIŠKOS NETEKTYS
Šią vasarą, besidžiaugdama
saulėtomis linksmybėmis, at
sisveikinau su keliais ilga
amžiais. Bet ką reiškia jų
amžius, d a r nepasiekęs devy
nių dešimtinių, palyginus su
rugp. 4 d. mirusia 122 metų
prancūze Jeanne. Calmet iš
Aries miesto. Rašoma, j i ten
1888-ais savo dėdės parduo
tuvėje mačiusi Vincent Van
Gogh. Nekokį įspūdį j a i pa
darė šio aitraus tapytojo iš
vaizda.
Mokytoja

Verta paminėti V. Barmie
nės neeilinę meilę poezijai ir
muzikai. Atsisėdusi prie piani
no, gražiu soprano balsu
meniškai padainuodavo vo
kiečių romantiškų dainų. Gerai
pažinojo Salomėją Nėrį. Tu
rėjo kelis jos įrašytus rinki
nius. Laiškus ir sveikinimus
jai rašinėjo jos buvęs mokinys
Kauno III gimnazijoje poetas.
Eduardas Mieželaitis, irgi mi
ręs šią vasarą birželio 6 d.
Amžinybė sujungia visus.
Kaimynas

Rugpjūčio 2 d. mirė mano
Liepos pabaigoje paskambi
no mokyklos draugas Bronius kaimynas E d v a r d a s Šišas.
Aras: Mirė Kauno IV gimnazi Susipažinau su juo tada, kai
jos mokytoja Valerija Bar jis čia su žmona J a n e atsikėlė
mienė. Po ilgos ligos. J i mums maždaug prieš 10 metų. Drau
dėstė buhalteriją. Kruopščiai, giška, rami pora. Visada sko
įdomiai. Daug ko išmokau ningai apsirengę. Butas jau
_apie įvairias apyskaitos plo- kiai apstatytas, neperkrautas,
-4y5te. apie debitą, kreditą, o pilnas šviesos ir lietuviško
ypač kaip būti taupiam ir vaišingumo.
neįsivelti į paiką išlaidumą.
Amžinatilsį Barmienės mokytojiškas talentas išryškėjo
pedagogikoje. Ramiau, kan
triu būdu, sakyčiau, švie
suolės atlaidumu, ji suge
bėdavo nukreipti kai kurių
pramuštgalvių energiją gerąja
linkme. Asmeniškai patyriau
jos auklėtojišką globą, kai sykį
m a n e pasikvietė į savo jau
kius namus, pilnus knygų ir
paveikslų, pavaišino, pasi
kalbėjo ir leido pasiskolinti ke
letą knygų. J e i ne bolševikai,
gimnaziją baigęs, jos rekomen
duotas būčiau pradėjęs vertėjo
darbą vienoje prekybos fir
Edvardas Šišas
moje. O juk, prisipažinsiu, bu
vau išsišokėlis, ne kartą už
Taip ir gyvenome kaimy
„nepagarbą" varomas lauk.
Kad ir toks įvykis. Truputį niškai antrame to paties namo
pavėlavęs į tikybos pamoką, aukšte. Ne už vienos sienos,
nustebęs pamačiau katedroje bet atsiskyrę už dviejų. Kaip
sėdintį kunigą karininko uni Lietuva ir Estija. Vieni kitus
forma. Kariūniškai įsitempęs gerbėme. Vieni kitiems gero
Kartais
užsuk
atraportavau: „Tamsta leite linkėjome.
davau
pas
juos
išgerti
kavos.
nante, prašau leisti sėstis". Jis
Pasigėrėti lietuvių dailininkų
baisiai įsižeidė. Pasirodo, kaip
originalais. Pasidalinti parapihusarų kapelionas, turėjo ka
jietiškom naujienom ir anek
pitono laipsnį.
dotais.
Taip ir išlėkiau iš gimnazi
Deja. Edvardą sugriebė ne
jos. J e i ne mokytojos Barmie
lemtoji
užmaršumo liga. va
nės užtarimas ir geraširdžio
dinamas
Alzheimeris. Paleng
direktoriaus Stasio Čiurlionio
va,
lyg
saulėlydžio
gaisras, jo
patarimas atsiprašyti, mano
motinos širdgėlai, likusį gim atminties takas blėsdamas
nazijos kursą būčiau praleidęs nyko. Vis tiek Edvardas, žmo
čiuožykloje. Po kelių savaičių nos globojamas, ilgai laikėsi
tiesus.
man buvo leista atsiprašyti to
Kiekvienoj negandui yra
ambicingo kapelionio. Vėl ga
properša
komedijai. Edvardas
lėjau lankyti pamokas.
mėgo
šypsotis
ir dalyvauti
Bet tai senovė. O dabar, kai
šiltame
pašnekesyje
prie stalo
mokytojos karstas stovėjo prie
Jei jį užklupdavau su kokia
altoriaus Los Angeles Šv. Ka
linksma fraze, jis bematau!
zimiero šventovėje, su vakare
atsiliepdavo — irgi sąmo
budinčiais skautais ir kitą.
jingai Karta paklausiau: ..Ar
rytą skautininkėmis, supra
tu esi aukštaitis, a r žemaitis''
tau, jog ji savo prigimtimi
Jis saliamoniškai atsake: „\>
buvo tauiioji Skaute, visada
esu kaunietis".
pasiruošusi padėti jaunimui
Tai tiesa: jis buvo daugiakal
siekti gėrio ir santarvės. Atlai
bis
kaunietis. Gimė Petrapi
dumo kupina auklėtoja. Liū
dėjo draugai, o ypač jos vyras lyje 1913 m Karui pasibaigus,
Kazimieras Barmus, duktė šeima sugrįžo į Lietuvą. Čia
Dalia ir žentas Sodeika su jos Edvardas lanke mokyklas. Tar
navo Lietuvos kariuomenėje
vaikaičių gimine.

1941 m. Vilniaus universitete,
išlaikęs visus egzaminus, tapo
Pirmos laidos diplomuotu eko
nomistu. Kaip daugelis, pasi
traukė iš Lietuvos. Miunchene
vedė Janiną
Kasauskaitę.
1948 m. jaunavedžiai trans
porteriu
„General
Black"
išplaukė į Ameriką. Įsikūrė
Nevv Jersey valstijoje. Daug
nedelsdamas, Edvardas ryžosi
praplėsti savo profesijos aki
ratį: įstojo į Rutgers universi
tetą. Gavęs „Business Administration" diplomą, pradėjo
dirbti stambioje Metropolitan
Life, Inc. Co. firmoje. Per
sikėlė į Kaliforniją. Pasitrau
kęs į pensiją, su žmona Janina
darniai gyveno Santa Moni
koje.
Jo lietuviškumas išeivijoje
nesiskyrė nuo daugelio tos
kartos
lietuvių.
Priklausė
Tautinei organizacijai. Rėmė
politinius
užmojus,
šalpos
darbą, prenumeravo kelis lie
tuvių laikraščius, pirko daili
ninkų paveikslus. Paliko gau
sią giminę Lietuvoje. Kiek
žinau,
tai veiklūs,
išsi
mokslinę žmonės.
Edvardą pakirto ne Alzhei
meris, bet širdies sutrikimas.
Kilnios buvo laidotuvės: kuni
go Aloyzo Volskio vadovautas
rožinis Santa Monikoje, pa
maldos, aukojamos prel. Algir
do Olšausko, Šv. Kazimiero
šventovėje. Artimųjų ir pažįs
tamų palydimas — su gen.
konsulo Vytauto Čekanausko,
Antano Mažeikos, Rūtos- Ša
kienės ir kitų atsisveikinimo
žodžiais — velionio kūnas at
gulė Culver City miesto kal
vose -r- Šv. Kryžiaus kapinių
mauzoliejuje, rusvo nefrito
marmuro kriptoje. Savo myli
mo vyro vertę visada suvokė
žmona Janina. Jo atminimas
jai lieka neišdylanėiai bran
gus.
P r . Visvydas
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Vokietijos knygynų lenty
nose pasirodė periodinės spau
dos bendradarbio, ruso L.
Rešino leidinys „Generolas
tarp dviejų frontų — Walter
von Seydlitz sovietinėje belais
vių stovykloje 1943-1955".
Tikiu, kad karinių veikalų
mėgėjai šį 329 psl. leidinį per
skaitytų vienu „ypu", kadangi
artilerijos gen. Walter von
Seydlitz
(šiandieną
trijų
žvaigždučių generolas), apdo
vanotas riterio kryžiumi ir
ąžuolo lapo ordinu, patekusio
prie Stalingrado į nelaisvę,
daugumą dienų praleido sto
vykloje. Tad ir tolimesnis gy
venimas yra tikrai įdomus. Be
abejo, autorius į vokiečio gene
rolo gyvenimą žiūri sovietiniu
laikotarpiu ir sovietiniais aki
niais
bei
pasiremdamas
NKVD archyvais, pranešimais
Berijai, Molotovui, Stalinui ir
kt. aukštiems pareigūnams,
kurie „rūpinosi" „belaisvių gy
venimu ir linkusiais bendra
darbiauti su sovietais.
Generolui, patekus į sovieti
nę nelaisvę, n e t r u k u s belais
viai komunistai įsteigė „Tau
tinį laisvos Vokietijos komi
tetą". Pritraukti ir nekomunistus belaisvius, 1943 m.
rugsėjo mėn. sovietai įsakė
įsteigti „Vokiečių karininkų
sąjungą". Jos pirmin. paskir
tas buvo gen. von Seydlitz. J i s
patardavo ir padėdavo vo
kiečių dezertyrams kaip pasi
traukti už vokiškų fronto lini
jų, k u r jie kartu su so
vietiniais partizanais, turėję
kovoti prieš savo tautos ka
rius. J o tikslas taip p a t buvęs
įsteigimas Vokiškos laisvės
armijos", pradžioje
suside
dančios iš" "keturių divizijų,
priešlėktuvinės
artilerijos

(„Flak") ir vienos lėktuvų es
kadrilės. Sunku patikėti, bet <
atrodo, kad tai tikrovė, nes ru
sas toliau rašo, k a d vienam
vokiečių belaisvių
susirin
kime, kalbėjos sovietinis majo
ras, pirmiausia
skandavęs
vado ir mokytojo Stalino var
dą, o generolas W. von Seyd
litz taip šaukęs apie žiaurų
priešą, taigi Vermachtą. Savo
kalbą vokietis užbaigęs šiais
žodžiais" .tegyvuoja galingoji
raudonoji armija". Generolas
galvojęs, kad eidamas laisvės
armijos vado pareigas, o gal
net būdamas egzilinės vyriau
sybės nariu, galėsiąs grįžti į
Vokietiją. Deja, 1945 m. sovie
tai į Berlyną pasiuntė patiki
mus komunistus-karininkus,
taigi ne gen. Seydlitz, bet von
Lenskį, Bechlerį ir kt.
Kaip ir amerikiečių be

Lietuvos vaiku glol IOS Inirelį. niip- "karnos Lietuvoje gami-
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berniukas džiaugiasi utsienio lieti

laisvėje aukštieji karininkai
turėję rašyti savo prisimini
mus, kovą, taip pat ir sovietai
to paties reikalavo iš vokiečių.
Tad ir gen. W. von Seydlitz
turėjo parašyti taktinius ka
rinius ėjimus ir be jokių abejo
nių Stalingrado mūšį. Tuo jis
savo „tarnybą" sovietams ir
užbaigė, nes 1950 m. kaip
karo nusikaltėlis buvęs nu
baustas 25 metų kalėjimu. Iki
1955 m. atleidimo, jis dienas
leido tarp kriminalistų ir labai
sunkiose sąlygose. Mirė 1976
m.
Ruso perskaityti archyviniai
dokumentai rodo, kaip sovie
tai išnaudodavo belaisvius
savo propagandai. Stebiuosi,
kad prie j ų priklausė taip pat
feldmaršalo Paulaus 1949 m.
raštas, siųstas NKVD įstaigai.
J a m e Stalingrado belaisvis
pataria savo „kameradą" gen.
Seydlitzą iš belaisvės neatleis
ti. Bet ir gen. Seydlitz taip pat
rašo NKVD įstaigai, skūsdamas ją blogu maistu, nes 45
gr. sviesto yra labai mažai. Be
to, tautinio komiteto ir ka
rininkų sąjungos nariai buvę
priversti atlikti žymiai sun
kesnius darbus už eilinius
vokiečių belaisvius. Ir vėl juo
ko verta vieta: apleisdamas
stovyklą gen. Seydlitz parašęs
padėką Sov. Sąjungos vyriau-"
sybei... už gerą gyvenimą dvy
liką metų belaisvių stovykloje!
Gal buvęs priverstas?
Politiniu — kariniu atžvil
giu, vokietį generolą gal rei
kėtų palyginti prie gen. Vlasovo. J u k ir j i s norėjęs gerovės
savo tautai. Taigi, kas supran
ta gen. Vlasovo žingsnį, gal
neturėtų smerkti gen. Seyd

ilv/iimu šery: Metus \ aikitfiams Sis
ilo-nurri'
ka parūpinta kerlute

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. rugpjūčio mėn. 28 d.

litzą. Tik stebiuosi, kad
prūsišką išdidumą palaužė so
vietai feldmaršalui
Paului,
gen Seydlitzui ir gal kitiems,
tūkstantiems karininkų. Taip
pat keista, kad gen. Seydlitz
lageryje rūpinosi tik savimi,
užmiršdamas eilinius karius,
gyvenančius taip pat sunkiose
sąlygose. Tuo reikalu rusas
neradęs nė vieno rašto —
skundo.
Antrą įdomų leidinį esu pri
verstas imti iš Berlyne lei
džiamo „Die Welt" dienraščio
ir j a m e atspausdintą Vienoje
gyvenančio K. Beckerio kri
tiką, nes knyga „Sudiev Rusi
ja" pasirodė italų ir rusų kal
bomis.
Leidinio autorius G. Chiesa
yra buvęs „La Stampa" dien
raščio korespondentas Mask
voje, gerai susipažinęs su Ru
sijos gyvenimu. J i s numato
rusiškos tautos ir istorijos pa
baigą! „Kartais dingsta tautos,
valstybės, nepalikdamos pėd
sakų. Net ir mokslininkai
nesužinojo jų praeities — isto
rijos" — rašo G. Chiesa. Ta

čiau Rusiją mokslininkai tik
rai prisimins, dėl jos įnašo į
pasaulinę kultūrą, literatūrą,
teatrą, mokslą, jos karinę ga
lybę, žiaurumus, vykdant la
boratorinius, tragiškus eks
perimentus.
Rusijos griuvimas yra neiš
vengiamas. J i j a u prarado vi
durinę Aziją, dabar pradžia
r a n d a m a Kaukaze, vėliau at
siskirs Sibiras, kuris pateks į
stipriausio „tigro" Azijoje —
Kinijos r a n k a s .
Šiandieninę Rusijos trage
diją italas priskiria B. Jelci
nui, k a d a n g i j i s neturi savo
ideologijos, y r a be jokių de
mokratinių įsitikinimų, ku
riam vienintelė ideologija, vie
nintelis d r a u g a s , vienintelė
meilužė y r a tik galia ir jėga.
Italo nuomone, B. Jelcinas
rinkimų metu „papirkęs" eilę
spaudos bendradarbių.
Pabaigoje G. Chiesa klausia:
„kodėl JAV uždarė akis prieš
statomus
nedemokratiškus
žingsnius? „Šiandieninė Rusi
ja yra 'bomba', kuri kiekvienu
metu gali sprogti" — rašė ita
las.

... Nors kūną priglaus svetimoji
žemelė
Ir oš ne gimtieji
šilojai,
Akim amžinybės paglostyk tą šalį,
Kurią vis krūtinėj
nešiojai...
Bernardas
Brazdžionis
Mylimam dėdei

PETRUI MIKŠIUI
m i r u s , k a r t u s u žmona, J A N I N A B I R U T E , s ū n u m i s
RIMVYDU i r L I N U liūdi
Mikšių ir Perednių
šeimos.
Kaunas,
Lietuva

Startec
SKELBIA:
SUTAUPYSITE
SKAMBINDAMI
; TOLIMUS
KRAŠTUS!
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kę Cicero miesto atstovai lai
mėjimus papildė dovanėlėmis
nuo Cicero miesto prezidentės
Praėjusio šeštadienio į sek Betty Loren Maltese. Lai
madienį naktį lietus ir per mėjimus pravedė Rima Sell ir
kūnija pažadino ne vieną Illi talkininkės. Svečiai linksmi
nois lietuvių respublikonų ly nosi iki vėlumos, džiaug
gos valdybos narį su nerami damiesi gamta ir maloniu be
nančiu klausimu, kas gi bus sibaigiančios vasaros oru. Kai
su mūsų gegužine? Tačiau kurie šoko, kai kurie s u d a 
aukštybėse kažkas užtaria lie rinėjo ratelius ir sukosi pagal
tuvius respublikonus ir sek muziką.
Svečių tarpe buvo graži
madienį kiek apsiblausęs dan
gus pragiedrėjo, o po pietų ir grupė lietuvių respublikonų
saulutė
maloniai
šypsojo. rėmėjų iš Cicero. Mindaugui
Svečių į gegužinę susirinko Baukui vadovaujant, daugelis
daugiau negu trys šimtai. jų talkina gegužinės d a r b a m s ,
Rengėjai apgailestavo, kad Pa o vėliau jungėsi į linksmybes, Rugpjūčio 17 d. Pasaulio lietuvių centro „Skubančios vasaros šventėje" padeda maistą lankytojam* išdalinti (ii
saulio lietuvių centro stalų vi nepaisydami nuovargio.
kairės): Giedrė Kazlauskaite, Siga Vasaityte, maistą parūpina vyr. šeimininkė Rata Suiinakienė. Daina RinPavėluotai, po posėdžio, į
siems neužteko. Prie maisto
giitė, Aurelija Sušinskaitė ir Viktorija Sušinskaitė. 13 tokių jaunų „padavėjų* rankų, be abejo, viaiema ir patie
Nuotr Vytauto Jaainevicians
palapinių buvo ilgos eilės, nes gegužinę atvyko naujasis P a  kalai buvo skanesni...
visus viliojo Racine kepyklos saulio Lietuvių Bendruomenės
pagaminti • cepelinai, paska pirmininkas Vytautas K a m a n Sakoma, k a d i r juodame
SKUBANČIOS VASAROS ŠVENTĖ PASAULIO
ninti paslaptingu padažu, pa tas su buvusiu p i r m i n i n k u
debesyje
galima rasti pro
LIETUVIU CENTRE
Pianistas Andrius Žlabys, kurio koncertą rengia Amerikos Lietuvių radijo ruoštu Illinois lietuvių respu Bronium Nainiu. Malonu buvo
peršų.
Panašiai
atsitiko ir
blikonų talkininkės Birutės matyti gegužinėje ir lietuvių
laidos rugsėjo 14 d., 3 vai. p.p., Jaunimo centre.
Šventė praėjo linksmai. Į šis centras, remkime jį, tap- Čikagoje po neseniai siautusių
Navickienės ir jos pagalbi demokratų darbuotoją Rimą
Viktoras Utara, Brighton
pasilinksminimą
suvažiavo kime jo nariais, nes Pasaulio audrų ir jų sukeltų potvynių,
„ G r a n d i s " — jaunimo tau
Parko Lietuvių namų savi tinių šokių grupė, kviečia ninkės Ritos Martišiūnienės. Česonį. Rengėjai džiaugėsi pa tikrai labai d a u g žmonių. Šeš- lietuvių centras — tai mūsų kurių vanduo įsiveržė ne tik į
ninkų pirmininkas, užsakė jungtis į jos eiles, o taip pat Nestigo ir gardaus kugelio bei sisekusia gegužine ir dėkojo tadienio v a k a r e praūžusi au- lietuviško gyvenimo jungtis,
miesto gyventojų rūsius, bet
visą
10 vilietų stalą į primena jau jose esantiems, saldumynų, kuriuos aukojo visiems talkininkams, k u r i u o s dra neišgąsdino Pasaulio lie
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užtvindė žiurkių urvus ir gero
Racine kepykla, jos savinin išvardinti būtų sunku. Daly tuvių centro lankytojų. Labai
„Draugo" pokylį rugsėjo 21 d.
kai
sumažino šių pavojingų
Martiniąue salėje. Verta pa kad poatostoginės repeticijos kams lietuviai respublikonai viai skirstėsi patenkinti t u r ė j ę gerai, kad t u r i m e didelę,
graužikų
skaičių. Nors dabar
„The Spirit of Chicago"
progą
p a b e n d r a u t i vėsinamą salę. Salėje, kad ir
žymėti, kad brightonparkie- prasideda šia tvarka: rugsėjo dėkingi už nuolatinę paramą. gražią
Čikagos
žiurkių kur kas
y r a ištaigingas laivas, ku
Ciai j a u išplatino net tris sta 7 d., tarp 5:30 ir 7 vai. vak., Maistą labai vikriai dalino gamtoje ir lietuviškoje aplin susigrūdę, tilpome visi. Dau
mažiau
dėl
intensyvios nuodi
riame nuolat vyksta puotos
lietuvių
centro valdybos narės ir jų talki koje.
giausia nukentėjo šokėjai, nes
lus į banketą. Tai turbūt re Pasaulio
jimo
ir
apšvarinimo
progra
arba trumpos turistinės ke
K o r e s p o n d e n t a s jiems palikome
mažiausiai
kordinis skaičius iš nedidelės mažojoje salėje registruojasi ninkės. Prie baro darbavosi
mos,
vis
tik
apskaičiuota,
kad
lionės, norintiems pasigėrėti
jaunių ir moksleivių ratelis; jaunos kartos talkininkai Vy
vietos. Maisto pagaminimu ir
lietuviškos apylinkės. Dėkui!
miesto pakrantės vaizdais iš jų yra apie 500,000 visame
rugsėjo 12 d. tarp 6:30 ir 7:30 tenis Milūnas, Rimas Baužys
Ar p r i s i m e n a t e k u n . A n  išdalinimu rūpinosi mūsų j a u  gražiojo Michigan ežero. Spa
S t a n l e y Balzekas kiekvie vai. vak., Ateitininkų namuo ir Linas Maskaliūnas. Įdomu
mieste (1979 m. bota daugiau
nesnieji, bet šiek tiek pri
na proga paremia „Draugą". se registruojasi pradžios mo kad čia didžiausia paklausa taną Markų, kuris buvo pa sidėjome ir vyresnieji. Kugelį lio 4 d., 6 vai. vak., tame laive kaip 6 milijonai!) Jeigu savo
Jis ir dabar užsisakė stalą į kyklų mokinių ratelis (iki 6 buvo iš Lietuvos importuotam siryžęs išleisti nedidelę k n y g e  iš 300 sv. bulvių iškepėme rengiamas Lithuanian Mercy apylinkėje ar kieme tenka
mūsų dienraščio pokylį Marti skyriaus), o studentų ratelio ir Utenos alui. Malonu, kad re lę su maldomis į Šiluvos Ma mes, PLC renginių komiteto Lift organizacijos lėšų telkimo
ypač pamatyti žiurkę, Čikagos gy
niąue salėje rugsėjo 21 d. Sta moksleiviai šokėjai ten pat miam Lietuvos gaminius. Visą riją kaip tik didžiųjų Šiluvos moterys. Kugelį suvalgė visą, Lietuvos ligoninėms,
ventojai prašomi skambinti
lus galima užsisakyti ir bilie renkasi tarp 7 ir 9 vai. vak. popietę dalyvius muzika ir atlaidų proga? Tuo jis norėjo neliko nei gabalėlio. Pyragus džiovininkų sanatorijoms, po
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lietuvius
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nauji šokęjai. Norintys dau niškis ir jauna solistė. Vėliau
paruošta anglų ir lietuvių kal Baltic kepyklos. Sočiai ir ska darė net tris stalus svečių į šį darbuotojai atvyks ir padės
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Marytė
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kas galėtų prisidėti savo maisto dalintojoms, visiems, miesto: Dapšiuose gyventojų Prunskio septynerių metų
k v i e č i a dalyvauti šv. Mi rugsėjo 7 d. Pasaulio lietuvių riausiais linkėjimais skambino
auka,
prašoma siųsti: Šiluva kurie suaukojo laimėjimams ir sodybų padaugėjo n u o 1993 mirties prisiminimui paaukojo
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lygos pirmininkui iš North- Devotion c/o Fr. Anthony
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western ligoninės, pranešda Markus, Most Holy Redeemer
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daiktus, bet ir skanias pi kiemų ir 48 gyventojai, šiuo dui ir $1,000 našlaičiams
ja Kaupaitė būtų paskelbta
Kai „Lion Frame" galeri mas, kad gydytojai jo dar
cas. Padėka bilietų platinto metu - 20 kiemų ir 56 gyven maistui.
palaimintąja. Šv. Mišios bus j a n e s e n i a i persikėlė į Le- neišleidžia. Daliai svečių jau
Church, 9525 S. Lawndale joms ir visiems šventės daly tojai". Pinigai, s i u n t i n i a i ir
aukojamos šeštadienį, rugsėjo montą, Marąuette Parko ir iš išvykus, iš kitų įsipareigojimų
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sulaukęs 82 metų mirė
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Maisto
siuntiniai.
60805.
motiniškojo namo koplyčioje, do patogią lietuvišką verslo dininkė Judy Baar Topinka,
š.m.
liepos
3 1 d . Gulf Port, FL.
ninkų, talkininkių, aukotojų, TRANSPAK, 4545 W.63 St.,
Palaimintojo J u r g i o Ma
2601 W. Marąuette Rd. J a s įstaigą, kurioje buvo galima ne tik pasveikino dalyvius ir
Praleidus bent vieną pavardę, Chicago, IL 60629. TeL 773- Draugai ir artimieji, pagerb
aukos augustinas kun. Ed- įsigyti naujausios spaudos iš padėkojo už lietuvių paramą t u l a i č i o misijos Lemonte ka
dami jo atminimą, aukojo Lie
būtų labai nesmagu. Taigi, 838-1050.
ward Andrews, OSA. Jėzu3 tėvynės, gražių dovaninių pre praėjusiuose rinkimuose, bet pa pelionas kun. Algirdas Palio
tuvos našlaičiams: $30, A G.
ačiū visiems, kurie bet kokiu
(sk.)
yra pasakęs: „Kur du ar dau kių ir rasti profesionalius pa siskolinusi akordeoną palinks kas. SJ, grįžo po ilgesnių būdu
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vcl šventes pasisekimo. Dar kartą
giau prašys Tėvą mano vardu, veikslų įrėminimo patarnavi mino dalyvius smagia polka. vasaros
x „Maironio" l i t u a n i s t i n ė $20, E. J. Dirigenčius, V. E.
jie bus išklausyti", todėl visi mus, kuriuos atlikdavo gale Buvo pravesti ir gausių laimi sėkmingai darbuosis lietuvių pamatėme, kaip reikalingas
m o k y k l a , Pasaulio Lietuvių Vaškeliai, Al. Bazėnas, Neda
kviečiami gausiai dalyvauti rijos savininkas Leonas Nar- kių laimėjimai, o vėliau atvy sielovadoje.
centre, Lemont, IL, pradeda Augaitienė, S. Trapenskas,
Mišiose ir melstis šia kilnia butis. Antra vertus, čikagiškių
mokslo metus
š e š t a d i e n į , Richard N. Bazėnas, Olga Ba
intencija.
„nuostolis" yra lemontiškiams
rugsėjo 6 d. Tą dieną nuo 9- zėnas, dr. K. M. Nall; $15, S.
džiaugsmas, nes galerija da
10 vai. ryto vyks naujų moki S. Vaškiai; $10, E. M. Kiemai
L i e t u v i a i mėgsta klausy
bar randama pačiame Lemon
nių
ir galutinė registracija. tis, Irena Jakštienė, Ona
tis k a l b ų ir pranešimų, bet
to miestelyje, 216 Main Str.,
Registruoti
mokiniai renkasi Šiaudikis, J. O. Pupinikai, K.
pas mus dažniausiai kalba
atidaryta nųo antradienio iki
klasėse
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v.r. Maironio mo Vaičaitis, J . Kirtikliai, M.
politikai, visuomenininkai, o
šeštadienio tarp 10 vai. r. ir 5
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mokslo metų Šaulienė, V. Kartanai, J. Bu
rugsėjo 7 d., 9:15 vai. r., Pa
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atidarymas vyks bažnyčioje drikis, P. J. Jančauskas, J. B.
saulio lietuvių centro didžio
12 iki 4 vai. p.p.
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Iš viso Lietuvos našlaičiams
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susirinkime apatinėje salėje.
Reiškiame užuojautą velio
ir dirbusio Lietuvoje. 1992 m.
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Bus svarbūs pranešimai. Nuo nio žmonai Onai Bazėnienei,
penkias savaites jis dviračiu
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60629
(sk.)
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Švietimo tarybos programą.
radijo laidose, pasakodamas Lemont, IL. Vidurio vakarų
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duodamos mažais
Raginame paštu gautus regis
apie Amerikos gyvenimo bū LB apygardos pirm. Birutė
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dą Jis taip pat rašė straips Vindašienė, kartu su kitais
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rektorę. Eglę Novak tel. (630)
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