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Lietuva prisijungė prie
svarbaus Europos
socialinio dokumento
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Vašingtonas. Atsisakyti NATO plėtimo i Rytų Europa da
bar būtų tragiška klaida, antradienį pareiškė JAV Naujosios
*
.,*#',
Atlanto iniciatyvos institutas, kuris tiria Vašingtono politika ir
Kj&-''%m&,
kuriame bendradarbiauja žymūs Amerikos NATO pietimos; rė
,>2
*L'
z
mėjai. Pareiškime teigiama, kad Lenkijos. Vengrijos ir Cek
priėmimas sustiprins tiek sąjungą, tiek šias naujas den -.krau
jas, atnaujins JAV pasišventimą Europai bei pirmaujant) vaid
menį tarptautiniuose reikaluose. Pareiškimą pasirašė 133 as
menys, tarp jų visi gyvi buvę Valstybes sekretoriai. 6 buvę
gynybos sekretoriai, 5 buvę valstybinio saugumo patarėjai be:
buvęs JAV pasiuntinys Jean Kirkpatrick. Šis dokumentas tun
sustiprinti Bill Clinton administracijos nuostatą dėl NATO
plėtimo.
Maskva. JAV viceprezidentas Al Gore šį mėnesį Maskvoje
planuoja susitikti su Rusijos prezidentu Bons Jelcin ir minist
ru pirmininku Viktor Černomyrdin, trečiadien; pranešė Krem
liaus spaudos atstovas Sergej Jastržembskij. A. Gore dalyvaus
eiliniame komisijos posėdyje, kurią jis ir V. Černomyrdin įkūrė.
Rugpjūčio 24 d. popiežius Jonas Paulius II baigė savo ketonų dienų viešnagę Prancūzijoje, kur vyko Pasaulio
siekdami glaudesnių valstybinių santykių verslo ir kitose sri
katiilikiSkojo jaunimo dienos.
Nuotr. Sekmadienio šv Mišios*-, kurias Šventasis Tėvfis aukojo Paryžiaus hipodrome „Longchamps", daly tyse. Paklaustas apie nesenus nesutarimus tarp Vašingtono ir
Maskvos, S. Jastržembskij sakė. kad laikas nuo laiko neišven
vavo daugiau kaip milijonas maldininkų i& viso pasaulio.
giamai iškyla sunkumų, tačiau dabar santykiai iš principo yra
labai geri.
Popiežius
Torūnė. Lenkijos prezidentas Aleksander Kwasniewski tre
pasveikino Lietuva* čiadienį pasisakė prieš visiškai profesionalią armiją ir teigė.
kad vyriausybė neturi tokios armijos kūrimo planų. Profesiona
Vilnius, rugsėjo 8 d. (BNS) tas pėstininkų batalionas.
mininčią Gaoną
Vilnius, rugsėjo 10 d. atgauti ir tie žydai, kurie ne
li
armija nėra geriausias sprendimas, remdamasis Lenkijos ar
— Prezidentas Algirdas Bra Naujajai karinei struktūrai
(BNS) — Seime prasidėjo iš begyvena Lietuvoje. „Visas pa
Vilnius,
rugsėjo
10
d.
(BNS)
zauskas pirmadienį pateikė vadovaus Lenkijos ir Lietuvos
mijos
vyriausiojo štabo ir politikų nuomone, sake A. Kwasniewkilmingas Seimo posėdis viso saulis turi sužinoti, kad Lietu
—
Popiežius
Jonas
Paulius
II
Seimui patvirtinti Lietuvos ir karininkai pakaitomis, o tarp
ski,
girdamas
šauktinių armijos privalumus, pažymėdamas.
pasaulio žydų garbinamo iš voje teisingumas yra atstaty
išreiškė
viltį,
kad
Vilniaus
Lenkijos tarpvyriausybinę su tautinių misijų metu — atitin
kad
„pertvarkius
armiją į uždarą struktūrą, kurioje dirba tik
minčiaus Gaono Elijahu 200- tas", sakė Sh. Y. Cohen.
Gaono Elijahu mirties 200 me etatiniai darbuotojai, rizikuojama prarasti ryšį su reaiyr •• ir vi
tartį dėl bendro karinio dali kamų organizacijų pareigūnai.
Dėkodamas jam už kalbą,
osioms mirties metinėms pa
tinių minėjimas bus proga suomene".
nio sudarymo tarptautiniam
Iki šių metų pabaigos tiki minėti.
Lietuvos Seimo pirmininkas
broliškam įvairių religijų žmo
saugumui ir taikai palaikyti masi baigti formuoti atskiras
Bagdadas. Irakas Jungtinėms Tautoms pateiks visapusiš
Jame dalyvavo žydų rabinai Vytautas Landsbergis siūlė nių susitikimui ir paskatins
bei atkurti.
ką
ataskaitą
apie bakteriologinio ginklo programą, antradienį
bataliono dalis, o 1998 metais ir kiti oficialūs šią savaite neabejoti, kad Lietuvoje bus
atvirą dialogą, pagrįstą įvairių pranešė JT Specialiosios Komisijos (UNSOOM) Irake vadovas.
Sutartį dėl bendro bataliono turėtų vykti bendri Lietuvos ir
trunkančių iškilmių dalyviai, kovojama už teisingumą.
Lietuvos visuomenės atstovų Irako vyriausybė per 48 valandas tun pateikti išsamią ir galu
LTTPOLBAT steigimo birželio Lenkijos mokymai. LITPOLIzraelio ambasadorius Balti savitarpio pagarba.
atvykę į Lietuvą, nepaisant
pabaigoje pasirašė valstybių BAT tarptautinėms operaci
tinę ataskaitą apie praeityje Irake vykdytą biologinio ginklo
žydų radikalų raginimo boi jos valstybėms Oded Ben Hur
gynybos ministrai.
Tokius
žodžius
Gaoną
Elija
gamybą. UNSCOM įtaria Iraką neatskleidus visų savo biologi
joms numatoma parengti 1999 kotuoti renginį. Į posėdį taip pareiškė, kad daugelis pasau
hu
mininčiai
Lietuvai
popie
Numatyta, kad bataliono metų pradžioje.
nio ginklo galimybių. Bagdadas, savo ruožtu, teigia neturįs ką
pat atvyko Lietuvos preziden lio žydų boikotuoja Vilniaus
žius
perdavė
per
laikinąjį
kūrimas bus
finansuojamas
slėpti.
Gaono
Elijahu
mirties
metinių
Kol kas nėra suskaičiuota, tas Algirdas Brazauskas,
Šventojo Sosto reikalų pati
dvišaliais pagrindais, ir jame
Jeruzalė. JAV palaiko Izraelio pasipriešinimą terorui, tre
iškilmes,
„nes
Lietuvos
vy
premjeras
Gediminas
Vagno
kiek kainuos šio dalinio kūri
kėtinį Lietuvoje monsinjorą čiadienį pareiškė JAV7 Valstybės sekretorė Madeleine Albright.
tarnaus apie 7,000 karių.
riausybė
vilkina
reabilitacijos
rius,
Lietuvos
teismų
vadovai,
Lietuviškąjį bataliono pa mas, ir nėra žinoma, kokiose įvairių konfesijų
kuri pradėjo savo pirmąją taikos misiją Vidurio Rytuose. Savo
bažnyčių įstatymo pataisas bei karo nu Petar Rajič.
Popiežius nusiuntė sveikini trumpame pasisakyme M. Albright kalbėjo apie ..abipuses at
grindą sudarys Alytaus kuni tarptautinėse misijoje jis daly hierarchai, diplomatinių mi sikaltėlių teismą".
gaikštienės Birutės motorizuo vaus.
sijų atstovai, aukštųjų mo
„Istorinis teisingumas — tai mus visiems, kurie dalyvauja sakomybės" ir ..bendradarbiavimo jausme atnaujinimo" poreikyklų rektoriai, Lietuvos žydų jūsų pareiga sau, einant į Eu šiame svarbiame žydų bend kį.
Maskva. Rusijos atominės energijos ministerija trečiadienį
bendruomenės nariai.
ropos Sąjungą, pabrėžė am ruomenės Lietuvoje įvykyje.
oficialiai
paneigė neseniai paskelbtą buvusio Saugumo Tarybos
Kalbėdamas iškilmingame basadorius.
* „Lietuvos aidas" nesi tai sekretoriaus Aleksandr Lebed pareiškimą apie individualių
Jis sakė, kad „naciams ir su
posėdyje, Seimo pirmininkas
ko į ketvirtosios valdžios gre branduolinių užtaisų, kuriais buvo apginkluotos SSSR Genera
Vytautas Landsbergis pabrė jais kolaboravusiems lietu
tas. Jis pirmiausiai yra Lietu linio štabo Vyriausiosios žvalgybos valdybos specialiosios pas
žė, kad Vilniaus Gaonas yra viams nerūpėjo žydų nuopel
Minskas, rugsėjo 9 d. (In- vadovas Aleksandras Mušta.
vos piliečių laikraštis. Toliau
Pasak jo, Baltarusijos prezi ne tik žydų, bet ir Lietuvos pa nai ir išmintis, ir 200 tūks ugdyti pilietiškumą, siekti, kirties brigados, galimą dingimą. Informacijos skyrius pareiš
terfax-BNS) — Baltarusijos
kė, kad Rusijoje galiojanti branduolinių ginklų laikymo ir sau
prezidento saugumo tarnyba dento saugumo tarnyba pa sididžiavimas. „Visame pasau tančių jų buvo nušluoti nuo kad kuo daugiau žmonių akty
gumo užtikrinimo sistema garantuoja visišką branduolinių
žemės
Lietuvoje".
kreipėsi į Lietuvos vidaus rei reiškė, jog bus dėkinga kole lyje garbinamas žydų išmin
viai dalyvautų įtvirtinant Lie šaudmenų saugumą ir užblokuoja bet kuriuos ju nesankcionuo
Ambasadorius
kritikavo
tei
čius
Gaonas
buvo
Vilniaus
kalų ministrą,
prašydama goms iš Lietuvos už supa
tuvos valstybingumą — toks to pergabenimo kelius.
„išsamiai informuoti" apie žindinimą su ta informacija, Švietimo amžiaus dalis", sakė ginius, neva kolaboravę lietu yra redakcijos kolektyvo, laik
Mostar. Bosnija ir Hercegovina. Valdančios Bosnijos kroatų
įtarto teroro akto prieš prezi kurią Lietuva laikys būtinajai Seimo pirmininkas, pabrėžęs, viai neturėjo kito pasirinkimo. raščio rėmėjų ir straipsnių au
kad Gaono Elijahu dėka pa „Yra žinių, kad kai kurie lietu
ir serbų partijos antradienį pareiškė boikotuosiančios rengia
dentą Aleksandr Lukašenko perduoti.
torių tikslas, sakė laikraščio
mus vietinius rinkimus. Kroatu demokratų sandraugos tary
Informacijos skyriaus vado saulyje pasklido lietuviškasis viai skerdė žydus dar savaitę
ruošimą rugsėjo 4-6 d., kai
vyriausioji
redaktorė Roma
iki
naciams
įžengiant
į
Vil
talmudo
aiškinimo
būdas.
bos
prezidentas Bozo Radžič sake. kad balsavimui nėra tinka
vas
patikslino,
jog,
rašydama
Vilniuje vyko 12 valstybių va
Griniūtė rugsėjo 6 d. konfe
nių",
tvirtino
O.
B.
Hur.
mų
sąlygų. Aukštas Serbų demokratų partijos narys Aleksa
dovų susitikimas, antradienį kreipimąsi, PST rėmėsi tuo,
Minėjimo iškilmėse dalyvau
Jo manymu, Lietuvai derėtų rencijoje, skirtoje šio vieno Buha sakė, kad balsavimas vykti negah tuo metu. kai
žurnalistams pranešė prezi kad „duoti atkirtį terorizmui jantis Haifos vyriausiasis ra
seniausių Lietuvos dienraščių
„Daytono taikos susitarimas yra visiškoje krizėje", ir jo partija
dento
saugumo
tarnybos yra visų valstybių uždavinys, binas Shear Yashuv Cohen išaiškinti ir įvardinti nacių
80-osioms metinėms. Lietuva,
(PST) informacijos skyriaus taip pat atsižvelgdama į tai, paragino Lietuvą atstatyti tei sąjungininkus, kad dėmė ne
boikotuos rinkimus. Nepaisant šių pareiškimu, už rinkimų or
nors daugelyje visuomenės gy
jog PST nesiima jokių operaty singumą ir nubausti karo kristų ant visos tautos.
ganizavimą atsakinga ESBO neatsisako planų rinkimas su
venimo
sričių ją dar tebeslegia
Iškilmingame Seimo posė
JAV ambasadorius vinių paieškos veiksmų kitų meto nusikaltėlius.
rengti rugsėjo 13-14 d., sakė organizacijos atstovas David Fošalių teritorijoje".
dyje dalyvavusiam preziden sovietinis palikimas, yra švie ley.
„Nėra
svarbesnio
religinio
įteikė skiriamuosius
sesnė negu vaizduojama kai
Groznas. Čečėnijos prezidentas Asian Maschadov priėmė
A. Mušta pranešė, kad PST veiksmo, kaip pareikšti pa tui Algirdui Brazauskui Izrae kuriose Lietuvos ir užsienio
raštus
sprendimą pastatyti naują respublikos sostine už 20 km. į pie
kol kas neturi jokios oficialios garbą savo išminčiui, bet aš ir lio diplomatas priminė Kne
žiniasklaidos priemonėse. Pa
Vilnius, rugsėjo 10
d. informacijos iš Lietuvos VRM mano kolegos rabinai ilgai sete padarytą prisipažinimą sak R. Griniūtės, redakcijos tus nuo Grozno. Pasak jo. idėja perkelti sostinę priklausė velio
(BNS) — Naujasis Jungtinių Vadovybės apsaugos departa dvejojome prieš atvykdami į lietuvių tautos dalyvavimu kolektyvas stengiasi parodyti niui prezidentui Džochar Dudajev. kuris jau buvo patvirtinęs
Valstijų ambasadorius Lietu mento. Lietuvos specialiosios Lietuvą*. „Mūsų širdys pas holokauste ir pažadus nubaus šiuos pragiedrulius, paskatin naujojo miesto generalinį planą. Prezidentas užbaigė ginčus
voje Keith C. Smith
tre tarnybos nesugebėjo pateikti rūva krauju, kai atvykstame į ti karo nusikaltėlius. „Izraelio ti dvasingumo ir gėrio sklei dėl dabartinės Čečėnijos sostines pavadinimo. Buvęs preziden
čiadienį įteikė skiriamuosius jokių tariamai ruošto pasikė Vilnių, kai keliaujame po Lie valstybė jus stebi, įrodykite, dėjus. Tai jis darys ir ateityje. tas Zelimchan Jandarbijev pirmojo Čečėnijos prezidento garbei
ją pervardijo Džochar-Gala '•..Džochar miestu" A. Maschadov
raštus prezidentui Algirdui sinimo įrodymų ir paleido tuvos kraštą, mes nė akimir kad jūs tesite pažadus", ragi
no
prezidentą
ambasadorius.
kai
negalime
pamiršti,
kad
įtartus
suokalbiu
septynis
Brazauskui.
* Lenkijos prezidentas pabrėžė, kad Džochar vardas bus suteiktas naujajai sostinei, o
šita
žemė
beveik
visur
per
SKAT
savanorius,
nepareišAtnaujintose
Vilniaus
žydų
A. Brazauskas ceremonijoje
Aleksander
Kwasniewski Grozno pavadinimas nebus pakeistas, nes ..visam pasauliui jis
sunkta
žydų
krauju",
kalbėjo
kusios
jiems
jokių
kaltinimų.
kapinėse,
kuriose
palaidoti
pabrėžė, kad savo saugumo
laiškuose, kurie buvo įteikti žinomas kaip miestas tvirtove, sugebėjęs atsilaikyti nelygiame
Sh.
Y.
Cohen
iškilmingame
Vilniaus
Gaono
Elijahu
palai
viltis Lietuva sieja su JAV ir
prezidentui Algirdui Brazaus mūšyje". Sugriauti prezidento rūmai Grozne jau atstatomi, ta
Seimo
posėdyje.
kai,
jo
tautiečiai
—
dvasinin
*
„Lietuvos
aidui"
(09.09)
tikisi Amerikos paramos ple
kui, Seimo pirmininkui Vytau čiau kai kurie griuvėsiai mieste bus palikti.
kai
ir
maldininkai
iš
Lietuvos.
vienas
Krašto
apsaugos
mini
Maskva. Rusija ir Čečėnija po mėnesius trukusių ginčų an
Jis
pabrėžė,
kad
Lietuvoje
čiant NATO.
tui Landsbergiui ir premjerui
Izraelio
ir
JAV
pamaldomis
sterijos
pareigūnas,
nenorėjęs
karo
metais
žydus
žudė
ne
tik
tradienį
pasirašė sutartį del naftotiekio, kuriuo nafta iš Kaspi
Prezidentas taip ' pat sakė,
Gediminui Vagnoriui, pažymi,
kad Amerika yra didžiausia skelbti savo pavardės, teigė, naciai, bet ir kai kurie lietu pagerbė savo išminčiaus ir kad Lietuva viena pirmųjų pa jos jūros telkimų per Čečėniją pasieks pasaulin rinkas, pranešė
investuotoja Lietuvoje, tačiau jog Maskvos ir Minsko specia viai. „Manau, ir Gaonas būtų mąstytojo atminimą.
siūlė pagalbą potvynio nunio Rusijos naujienų agentūros.
Kreipdamasis į susirinku kotiems Lenkuos regionams.
apgailestavo, kad to dar nega liosios tarnybos prieš Vilniaus buvęs nužudytas, jei būtų
* Finansinėmis klas
lima pasakyti apie dvišalės konferenciją atliko plataus gyvenęs Vilniuje Antrojo pa sius, Lietuvos žydų bendruo „Strateginis mūsų valstybių
KALENDORIUS
prekybos apimtis. A. Brazaus masto žvalgybinę ir provokaci saulinio karo metu", pareiškė menės pirmininkas Simonas bendradarbiavimas
liudija, totėmis apkaltintas buvęs
Rugsėjo 11 d.: Protas. Hia
Alperavičius pasidžiaugė, kad kad sunkią valandą galime Lietuvos diplomatas Aidas
kas išreiškė viltį, kad per nau ne operaciją, kurios tikslas — svečias.
cintas.
Sunganė. Gražuolis
Lietuvos
valdžios
ir
visuome
apsaugoti
Baltarusijos
prezi
Jis pabrėžė, kad karo nusi
jojo ambasadoriaus kadenciją
pasikliauti vieni kitais", rašo Puklevičius nuteistas 4 metu.1960
m
Čikagoje
mirė geogra
nės
paramos
bei
dėmesio
dėka
dentą
nuo
neva
galimo
*pakaltėliai Lietuvoje turi stoti
kalėti sustiprinto režimo pa
pasikeis ir dvišalio prekybinio
Lenkijos prezidentas.
fas,
visuomenininkas
Kazys
buvo
sutvarkytos
šios
kapinės.
sikėsinimo,
mesti
įtarumo
še
prieš teismą, o prarastą turtą
taisos darbų kolonijoje, konfis
bendradarbiavimo padėtis.
Pakštas.
Keli
šimtai
antisemitinio
pašte,
kuriame
susirinko
ne
šėlį
Lietuvos
krašto
apsaugai,
kuojant turtą bei išieškant jo
K. Smith yra jau trečiasis
Rugsėjo 12 d.: Gvidas, Sir
išeikvotus beveik 218.000 litų.
JAV ambasadorius Lietuvoje sužlugdyti Vilniaus konferen žvalgybininkų terminais vadi pobūdžio atsišaukimų, kuriuo mažas būrys žmonių, norėju
:
se
niekinamas
Vilniaus
Gaono
namos
aktyviosiomis
priemo
vydas.
Ovidijus, Diemedis.
sių
paženklinti
siunč
imus
ciją
bei
visam
pasauliui
paro
tokį nuosprendį pirmadienį
po nepriklausomybės atkū
Elijahu
atminimas,
trečiadie
nėmis
ir
skiriamos
visuomenei
Mantmine
1034 m Ženevoje
laiškus
proginiu
zymek.hu.
su
dyti,
kad
Lietuvoje
padėtis
Vilniaus 1-ajame apylinkes
rimo 1990-aisiais. Jis pakeitė
nį
nežinomo
asmens
buvo
iš
dezinformuoti
bei
padėčiai
de
pasirašyta
Baltijos
valstybių
kurtu
minint
Gaono
Elijahu
nėra
rami.
Pasak
KAM
pa
teisme paskelbė teisėjas Virgi
savo kadenciją baigusį James
platinti
Vilniaus
Centriniame
stabilizuoti.
Santarvė.
200-ąsias
mirties
metines.
reigūno,
tokios
provokacijos
nijus
Kairevičius.
W. Svvihart.

Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS)
— Lietuvos socialinės apsau
gos ir darbo ministrė Irena
Degutienė pirmadienį vakare
Strasbūre pasirašė 1996 m.
pataisytą Europos socialinį
dokumentą, kurį pasirašant,
dalyvavo Europos Tarybos
generalinis sekretorius Daniel
Tarshy.
Lietuva yra pirmoji Baltijos
valstybė, pasirašiusi šį doku
mentą, kuris įsigalios Lietu
vai, kai jį patvirtins Seimas.
Pataisytame dokumente
1961-ųjų Europos socialinės
nuostatos bei 1988-ųjų proto
kolas papildytas
naujomis
teisėmis — į apsaugą nuo

skurdo bei socialinės apsaugos
neprieinamumo, teise į gyve
namą būstą, teise į apsaugą
darbo santykių pasibaigimo
atveju, į apsaugą nuo seksua
linio išnaudojimo bei persekio
jimo.
Dokumentas taip pat patai
sytas išplečiant moterų ir vy
rų teisių lygybę, pagerinant
motinystės apsaugą, žmonių,
turinčių negalias apsaugą.
Pataisytą Europos socialinį
dokumentą jau yra pasi
rašiusios Belgija, Kipras, Da
nija, Suomija, Prancūzija,
Graikija, Italija, Portugalija,
Rumunija bei Švedija.

Seimas svarsto
Lietuvos-Lenkijos bataliono
steigimo dokumentus

Baltarusijos prezidento apsauga
prašo informuoti apie
pasikėsinimą
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Lietuvoje minimos Gaono
mirties metinės
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LIETUVA VOKIETIJOS
ŽINIASKLAIDOJE

ĮaMNM
THE LITHUANIAN VVORLD VVIDE DAILY

KAZYS BARONAS
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje
Po parodytos Vokietijos tele- strategiškai arčiau palydėtos
vizijoje mūsų sostinės bei iki tos sąjungos, įgalinant jas
Kuršių nerijos, Bavarijos tele greitu laiku įjungti.
vizijos stotis rugpjūčio 1 d. 25Todėl valstybių bei vyriausy
kioms minutėms nukėlė žiū bių vadovai turi aiškiai pasi
rovus į Lietuvą bei Lenkiją, sakyti:
pavadindama programą „Kaip
1. kad sąjunga naujiems
įdomios yra Vakarų investuo nariams yra atdara;
tojams Lietuva ir Lenkija".
2. kad Atlantinis ir Europi
Filmuojami Rytprūsiai, šian nis saugumas yra nedalomas;
dieninės Lenkijos dalis, atsta
3. kad ŠAS "(NATO) pagrin
tyti Dancigo, Marienburgo, Al- diniu dėsniu yra rėmimas tų
lenšteino (Olštyno) miestai. laisvų tautų, kurios vertina
Atvykęs bavarietis aiškina, sąjungą ir yra kandidatais į
kad jis investavęs pinigus į Europos Sąjungą, įskaitant ir
langų, durų, baldų gamybos Baltijos valstybes.
įmonę. Apyvarta siekia per 5
Pasiuntęs lietuviškos spau
mln. markių, o prekyba vyks dos bendradarbio pažymą, po
ta gerai, kadangi darbininkas kiekvienos Vokietijos Bundes
yra „pigus", tad ir gaminiai tago (parlamento) rinkimų,
parduodami žymiai pigiau, gaunu žiniaraštį su trumpom Visuomet šviesiai ir jaunatviškai nusiteikusi, buvusi čikagietė Jadvyga Damušienė su Jurbarko gimnazistėmis.
Nuotr. Algio R u g i e n i a u s
daugiausia Vokietijoje, Skan Bundestago narių biografijom,
dinavijos kraštuose.
nuotraukom. Apie dr. Alfredą
yer gamybos) buvo labai pa
rašoma:
gimęs
Žiema Vilniuje. Filmuojama Dreggerį
geidaujamas Rytų Europoje,
„Draudos" namo įstaiga. Tai 1920 m. Miunsteryje (Vestfa
neišskiriant ir mūsų tėvynės
Leipcigo draudos b-vės inicia lija) gyvena Fuldoje (katalikų
Lietuvos. Iš Lietuvos atei
tvirtovė,
konservatyvus
vys
tyva. Labai gera vokiečių kal
ASPIRINUI ŠIMTAS METŲ
nančiuose laiškuose būdavo
ba V. Stankevičius aiškina, kupas Dyba — K.B.), teisių
nepaprastai dėkojama už aspi
daktaras
antrojo
karo
metu
kad „Drauda", be savo tiesiogi
Lietuvių išeivijoje, o taip pat naudingas įvairių negalavimų rino parūpinimą. Rašančiajam
nių pareigų, daug pinigų in bataliono kapitonas, keturis ir pačioje Lietuvoje yra šim atvejais. Mūsų gyvenamajame
vestuoja į nekilnojamąjį turtą. kartus sužeistas (ir dabar tamečių žmonių. Tačiau būtų krašte, o tikriausiai ir kitose ne vieną kartą teko laiškuose
Nufilmuotas naujas aštuonių stipriai šlubuoja — KB). Prik labai smagu, kad bent vienas, pasaulio dalyse, kreipiantis į skaityti aspiriną liaupsinanaukštų pastatas. Deja, jau ki lauso CDU — krikščionių de šimto metų sulaukęs tautietis, gydytoją (ypač vakarais ir nančius žodžius. Pamenu, vie
toje gatvės pusėje stovi „lau mokratų s-gai, prezidiumo skaitytų „Draugo" dienraštį. nakties metu) gali išgirsti pa name laiške buvo parašyta,
žas". „Drauda" gaunanti labai narys. Iš savo pusės dar Tokį ilgaamžių, be abejo, rei tarimą: „Paimk porą aspirino kad aspirinas yra tiesiog
daug įvairių sutarčių, kapita pridėsiu, kad dr. A. Dreggeris kėtų nuoširdžiai pasveikinti ir tablečių ir paskambink man iš žmogaus amžių prailginantis
vaistas. Kadaise komunisti
yra didelis komunizmo priešas jam palinkėti viso geriausio.
ryto".
las auga.
niame „rojuje" aspirinas buvo
CDU partijoje (CDU - ChristAspirinas nepaprastai išpo
Vargu ar mūsų tarpe yra
Radijo stotis labai moderniai lich Deniokratische Union,
deficitinė prekė. Tikriausiai
įrengta, labai gražus pastatas. CSU — Christliche Soziale bent vienas jaunesnio ar vy puliarėjo ir tapo daugiausia dabar Lietuvoje nebesunku
Viskas apdrausta „Draudoje". Union — tik Bavarijoje ir FDP resnio amžiaus žmogus, ku vartojamu vaistu. JAV kasmet įsigyti aspirino tablečių.
Vokietis Naumann aiškina, — Freie Demokratische Par- riam neteko pasinaudoti aspi suvartojama 29 milijardai as
Petras Petrutis
kad „Litauer" yra labai draus tei, visos įsteigtos po II pasau rinu. Jis, palyginti su kitais pirino tablečių. Visame pasau
mingi, darbštūs, gerai išla linio karo sudaro Vokietijos šių dienų vaistais, yra sulau lyje aspirino tablečių suvarto
vinti. Ir po 50-ties nelaisvės koalicinę vyriausybę, opozici kęs ilgo amželio. Šiais metais jimo skaičius siekia 59 mili
Lietuvių telkiniai
aspirinui sukanka
šimtas jardus. Medicinos gydytojai
metų jie tiki gražia ateitim. joje yra
socialdemokratai metų. Jau gerokai prieš Kris pataria aspiriną naudoti ne
Deja, pastebima korupcija ir „žalieji" ir ekskomunistai buv.
taus gimimą buvo kalbama, tik skausmo ir temperatūros D E T R O I T , MI
mafija.
Rytų Vokietijoje PDS — Par- kad gluosnio žievėje ir lapuose malšinimui. Jų nuomone, as
Klaipėda, pats uostas, žvejų tei des demokratischen Sozia- yra gydomųjų medžiagų. Tai pirinas tinka ne tik skausmo
TRIGUBA ŠVENTĖ
laivų įmonė. Ir čia vokiečiai lismus — K.B.) ir priskaito- rūgštis, kuri mažina skausmą ir temperatūros mažinimui,
ŠV. ANTANO
investavę pinigus. Laukiama mas prie „kieto* dešinio CDU ir pakilusią kūno tempe bet ir galimam širdies ir kitų
PARAPIJOJE
dar daugiau šviesesnių dienų, sparno.
ratūrą. 1897 m. vokiečių che organų sutrikimų apsaugoji
Sekmadienį, rugsėjo 7 d.,
tačiau vokiečiai investuoja pi
Vokietijos krašto apsaugos mikas Felix Hoffman, Bayer mui. Pastaruoju metu pasigir Šv. Antano parapijos bažny
nigus Lietuvoje.
min. V. Ruehe š.m. rugpjūčio įmonės darbuotojas, surado do teigimų, jog aspirinas gali čioje iškilmingomis šv. Mišio3
d. pasikalbėjime su „Bild am lengvesnį būdą rūgšties iš būti naudingas Alzheimerio li mis buvo švenčiama Tautos
Lietuvos Seimo atstovai su
sitiko su Vokietijos krikščio Sonntag" žurnalo redakto skyrimui. Medicinos pasaulyje gos simptomų sumažinimui. šventė, Mergelės Marijos gimi
nių demokratų s-gos garbės rium, pareiškęs, kad 1999 m. ta rūgštis yra žinoma „Ace- Taipgi kalbama, kad aspirinas mas ir Lietuvos Padėkos die
gali turėti teigiamos reikšmės
pirm. dr. Alfredu Dreggeriu ir bus daromas ŠAS „balansas" tylsalicylic" vardu.
na. Mišias už laisvės kovoto
Chemikas Felbc Hoffman kai kurių vėžio ligų gydymui. jus užprašė D.L.O.C. — Det
dar prieš Madrido konferen bei nutarimai dėl naujų kandi
ciją pasikalbėjo su juo ŠAS datų pranešimo. „Tikras per nedvejodamas pasiūlė savo To dar negana, neseniai vie roito Lietuvių organizacijų
(NATO) bei Europos Sąjungos spektyvas turi ir Baltijos val išrastą būdą panaudoti skaus name laikraštyje teko skaityti, centras. Mišiose organizuotai
mą malšinančio vaisto gamy jog aspirinas tinka ir galvos su vėliavomis dalyvavo šauliai
reikalais. Duotame gan vėlai stybės", — pasakė vokietis.
pleiskanų pašalinimui! Per
spaudai pranešime, dr. A.
Rastuose Šveicarijos ban bai, kuris vėliau buvo pava
ir ramovėnai. Vėliavų eisenai
Dregger taip suformulavo kuose nuo nacių nukentėjusių dintas aspirinu. Žodis aspiri kant aspiriną, nereikalaujama vadovavo „Švyturio" jūrų šau
savo pasikalbėjimą: „Lietuvos sąrašuose, daugumoje žydų nas yra kelių lotynų ir vo gydytojo recepto. Tačiau, atro lių kuopos vado pavaduotojas
parlamentarai išreiškė didelį tautybės sąskaitose, rastos ke kiečių kalbomis žodžių su do, kad rimtesnio susirgimo Juozas Kinčius. Gražiai giedo
rūpestį, kad Europos vienin lios įtrauktos sąskaitos, kurios trumpinimų junginys. Pra atveju, prieš vartojant aspi jo parapijos choras, vadovau
gumo eigoje bei ŠAS-goje Lie priklausė aukštiems SS pa džioje aspirinas buvo nau riną, verta pasitarti su gydyto jamas muz. Stasio Sližio.
tuva bus laikoma nuošalėje. reigūnams. Vokiškoje spau dojamas tik galvos, kaulų ju. Yra žinoma, kad aspirinas Skaitinius skaitė Matas BauAš jiems paaiškinau: priešin doje minima aukšto SS kari skausmo ir kūno karščio mal skrandį erzina ir iššaukia kys. Mišias aukojo parapijos
gai, ne tik vokiečių, bet ben ninko Karolio Jaegerio pavar šinimui. Šio amžiaus tre kraujavimą. Taip pat sakoma, klebonas kun. Alfonsas Babodroje Europos plotmėje, Balti dė, apkaltinant 130,000 žydų čiajame dešimtmetyje pradėta kad nėščios moterys (ypač 7-9 nas, pamoksle labai gražiai
jos valstybes privalo rasti pri žudynėm Lietuvoje. Galų gale aspiriną naudoti reumatizmo, nėštumo mėnesiais) privalo supindamas visas tris šventes.
pažintą („legitimen") joms kaltė metama Lietuvos oku lumbago ir kai kurių nervinio pasitarti su gydytoju dėl aspi
Po Mišių parapijiečiai susi
malši rino naudojimo. Taipgi rizikin
vietą. ŠAS (NATO) — saugu pantui, o ne lietuvių tautai. pobūdžio skausmų
rinko
parapijos svetainėje, kur
ga
reguliaraus
stiprumo
aspi
mo inkaras, turi būti atviras Tikrovėje, šalia vokiečių, di nimui. O šiais laikais galima
visi
turėjo
progą pabendrauti
riną
naudoti
sergantiems
visoms ekskomunistinėms val džiausi žydų trėmimų rėmėjai sakyti, aspirinas tapo kone
su
pažįstamais
ir draugais.
vaikams.
stybėms. Stovėdami XXI amž. buvę Lenkijos ir Prancūzijos stebuklingą gydymo priemone.
Tautos
šventėbuvo pa
Pripažinta, kad aspirinas yra
angoje, mes tik tuo galime policininkai.
Kadaise aspirinas (ypač Ba- minėta per „Lietuviškų melo
užtikrinti visai Europai taiką
dijų" radijo programą šeš
ir stabilumą, nenorėdami dar
tadienį, rugsėjo 6 d. Progra
kartą pergyventi XX amž.
mai vadovauja Algis Zapaskaudžių metų.
rackas. Sekmadienį, rugsėjo 7
d. šventė buvo paminėta per
Europos saugumo ir bendra
„Amerikos lietuvių balso" ra
darbiavimo organizacija aiš
dijo programą. Šiai programai
kiai pasakė Madride, kad
vadovauja Kazys Gogelis.
kiekviena valstybė savo pasi
rinkimu turi teisę įsijungti į
Regina Juškaitė
apsaugos sąjungą. ŠAS ne
sikėsina ką nors pulti, bet
EDVARDO SKIOČIO
rūpinasi pastovumu Europoje.
70 METŲ GIMIMO
Šis Europos pastovumas yra
SUKAKTIS
taip pat Rusijos reikalas.
Rusija, su naujais ŠAS — Ru
Sekmadienį, rugsėjo 7 d
sijos dokumentais, taip pat
gražioje ir erdvioje sūnaus
tą pripažino savo parašu
Dainiaus ir žmonos Kim Skiopo Europos saugumo ir ben
čių sodyboje, buvo švenčiama
dradarbiavimo organizacijos
Edvardo Skiočio 70 metų su
aktu.
kaktis. Edvardas Skiotys gimė
1927 metais Mažeikiuose, Lie
Todėl ŠAS viršūnių posėdis
tuvoje, gimnaziją baigė Vokie
Madride turi būti pirmas durų
tijoje. Vedė Zuzaną Tatarūatidarymas valstybėms, ku
naitę. Užaugino tris sūnus:
rios nori įstoti į ŠAS (NATO),
tačiau dabar negali įsijungti į Valstybes dienos 'liepos 6 d i proga Vilniuje. Petro Skargos kieme, ruoštas koncertas, kuriame dalyvavo ir PLB Rimą, Darių, Dainių ir dukrą
Nuotr Algio Rugieniaus
Vidą. Auga du vaikaičiai ir dvi
tą organizaciją. Jos turi būti seimo nariai.
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Vz metų 3 men.
JAV
$95.00
$5500
$35 00
Kanadoje ir kitur
(U S) $110.00
$60.00
$40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00
$45.00
$35 00
Užsakant i Lietuvą:
(Aircargo)
$100.00
$55.00
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$55.00
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$500.00
$250.00
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$85.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba
• Redakcija už skelbimų turim neatsako Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nenaudotų straipsnių
nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

KALBANT

EDMUNDAS VIZINAS. M.D..S.C.
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S Archer Ave. (prie Austin)
Tel. 7 7 3 - 5 8 5 - 7 7 5 5
Valandos pagal susitarimą
EUGENE

C. DECKER,

DOS, P.C.

4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northwestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)

UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirugija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415

Tai. 708-636-6622
4149 W 63rd. St.

Tet 773-735-7709

DR. ALGIS PAUUUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave., Ekjin, IL 60120

• Tel. (708)742-0255
Valandos pagal susitarimą

Tel.706422-8260
DR. L PETREIKJS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.

Tel. (708)598-4065

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kezie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab tel. 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0

Valandos pagal susitarimą

DR. A.B. GLEVECKAS
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ G Y D Y T O J A
9525 S.79th Ava., Hfcfcory HHIs, IL
Tel. (708) 5 9 8 - 8 1 0 1
Valandos pagal susitarimą

dukraitės. Edvardas Skiotys
dainavo kompozitoriaus Bro
niaus Budriūno kvartete ir
Broniaus Budriūno Detroito
vyrų kvarteto išleistoje plokš
telėje kartu su Antanu Polikaičiu, Pranu Zaranka ir Ma
rium Sadoniu. Dabar Edvar
das Skiotys dalyvauja „Lie
tuviškų melodijų" radijo va
landėlės programose ir sekma
dieniais šv. Mišių metu gieda
bažnyčioje.
Šį įvykį pažymėti susirinko
daug svečių ir giminių. Pasi
vaišinus skaniais valgiais ir
gėrimais, duktė Vida pasveiki
no savo tėvelį Edvardą Skiotį
70 metų sukakties proga ir ap
juosė jį iš Lietuvos gauta tau
tine juosta. Po to, savo para
šytais gražiais kupletais, Pra
nas Zaranka sveikinimą pa
dainavo visiems svečiams pri
tariant. Po dr. Jono Mikulionio sukurto eiliuoto sveiki
nimo, sugiedota „Valio, valio,
ilgiausių metų"' ir sukaktuvi

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
S P E C I A L Y B Ė - AKIU LIGOS
3900 VV.95 S t Tai. 706422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad. 3v p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p.
treč uždaryta, ketvirt. 1 • 3 v.p.p.
penktad. ir seštad. 9 v.r. - 12 v.p.p.

ninkui įteiktas Lietuvos vaiz
dų albumas, prisiminimui sa
vo gimtinės.
Edvardas Skioty% padėkojo
sūnums, marčioms ir dukrai
už suruoštą jo pagerbimą, o
svečiams už dalyvavimą. Svei
kinam Edvardą Skiotį jo 70
metų sukakties proga ir linki
me ilgiausių metų.

VASAROS SEZONO
UŽDARYMAS
„PILĖNU" STOVYKLOJE
Vasaros sezono uždarymas
„Pilėnų" stovykloje vyks sek
madienį, spalio 12 d. Užda
rymą rengia „Švyturio" jūrų
šaulių kuopos valdyba, vado
vaujama Mykolo Abariaus.
Visuomenė kviečiama daly
vauti ir maloniai praleisti be
sibaigiančios vasaros sekma
dienį gražiuose ^Pilėnuose".
lm

Ričardas Petersonas. Pasaulio lietuvių archyvo, esančio Jaunimo centre,
periodikos skyriaus direktorius <iartx> metu

„BŪKIME ARČIAU VIENAS
KITO!"
P a š n e k e s y s su Viktoru Valentukevičiumi
Rugpjūčio mėnesį JAV lan
kėsi
Lietuvos
Respublikos
Ūkio ministerijos viceminist
ras Viktoras Valentukevičius.
Viceministras maloniai sutiko
su dienraščio „Draugo" skaity
tojais pasidalinti įspūdžiais ir
atsakyti į keletą klausimų.
— Pirmiausia, prašom
žodi kitą apie naujai suda
rytą Ūkio ministeriją ir
J ū s ų pareigas.
— Naujoji ministerija pe
rėmė anksčiau buvusių trijų
ministerijų: būtent Energeti
kos, Pramonės ir prekybos bei
Ekonomikos ministerijų funk
cijos dalį, ją pasidalindama su
Europos reikalų ministerija.
Neperdėdamas pasakysiu, kad
tai pati sudėtingiausia minis
terija, nes joje dabar sukon
centruoti makroekonomikos,
muitų
ir eksporto-importo
skatinimo, pramonės restruk
tūrizavimo, energetikos sek
toriaus pertvarkymo ir priva
tizavimo, apsirūpinimo ener
getiniais resursais, branduo
linės energetikos saugumo ir
daugelis kitų klausimų. Aš
esu vienas iš trijų viceminist
rų ir esu atsakingas už ener
getikos sektoriaus vystymą.
— J ū s Amerikoje
ne
pirmą kartą. K o k i e yra pa
grindiniai š i o vizito tiks
lai?
— Taip iš tikrųjų, tai ne pir
ma viešnagė JAV. Esu dalyva
vęs įvairiuose susitikimuose ir
oficialiose derybose su valsty
bės institucijų bei privačių
įmonių atstovais. Ypač daug
kontaktų su Pasaulio banku,
Tarptautiniu valiutos fondu,
JAV Energetikos departamen
tu. Šį kartą buvau USAID
pakviestas ir suteikta finansin&parama pasisemti patyri
mo natūraliųjų monopolijų re
guliavimo srityje, tačiau pro
gramą man buvo leista pasi
rinkti pačiam. Taigi praleidau
dvi savaites kasmetiniuose
dviejų s a v a n ų mokymo kur

suose Michigan State univer
sitete, East Lansing, Michi
gan, kur dalyvavo pareigūnai
iš visų valstijų ir Federalinės
regulavimo tarnybos atstovai.
Kiekvieną dieną paskaitos vy
ko nuo ankstyvo ryto iki vė
laus vakaro. Po to buvau nu
vykęs į Minnesota valstiją, St.
Paul miestą ir susipažinau su
šios valstijos Public Utility
komisijos darbu, dalyvavau
apklausos procedūroje, buvau
elektros bendrovėje, kalbėjau
si su investicijomis besidomin
čių įmonių vadovais. Houston,
Texas, susitikau su Fluor Daniel vadovais ir aptarėme
Būtingės naftos eksporto-im
porto terminalo statybos fi
nansavimo klausimus. Čika
goje susitikau su verslo ir
privatizavimo klausimais in
teresų Lietuvoje turinčiomis
bendrovėmis. Vienu žodžiu,
tai buvo gana turininga ir
įtempta darbinė kelionė.
— Kaip s a k ė t e , pirmas
pora s a v a i č i ų praleidote
Michigan Valstijos univer
sitete, k u r d a l y v a u j a t e ži
n i ų p a g i l i n i m o seminare.
Kokia b u v o s e m i n a r o te
ma? Kas* šį s e m i n a r ą orga
nizavo ir f i n a n s a v o ?
— Kaip minėjau, pagrindinę
kelionės išlaidų dalį padengė
USAID, o organizavo World
Learning, Inc., todėl noriu
ypač padėkoti šių organizacijų
atstovams, dirbantiems Vil
niaus įstaigoje — Indrei Biskis ir A. Kriaučiūnui. Na, o
kursus Michigan State univer
sitete rengia kasmet JAV Val
stybinė reguliatorių draugija,
kuri organizuoja ir vykdo pa
reigūnų apmokymą kaip kon
troliuoti elektrą, dujas, teleko
munikacijų paslaugas teikian
čių bendrovių veiklą, jų išlai
dų ir investicijų planus, taip
pat kainų nustatymo metodus,
ryšius su visuomene ir, žino
ma, vartotojų gynimo mecha
nizmą. Man tai buvo naudin-

ga, nes mes tik neseniai pra
dėjome darbą šia kryptimi.
Jau įkūrėme analogišką komi
siją Lietuvoje. Be to, vyriau
sybė perdavė kainų nustaty
mo funkcijos komisijai, tad
JAV patyrimą šioje srityje
žinoti bus naudinga.
— K u r ir s u kuo t e k o dau
giau bendradarbiauti ir informuotis?
— Susitikimų buvo nepa
prastai daug, nes aš iš Baltijos
kraštų buvau tik vienas. Kiek
vieną vakarą po paskaitų dar
ilgai pasakodavau apie Lie
tuvą, jos sudėtingą ir tragišką
istoriją, žinoma, ir apie ener
getiką. Faktiškai susitikau su
visų valstijų atstovais, profe
soriais, ekspertais.
— A r ką nors b u s įma
n o m a pritaikyti Lietuvoje?
— Supratau, kad čia Ameri
koje kiekvienoje valstijoje yra
daroma savaip ir niekur nėra
vieningos reguliavimo tvar
kos. Todėl manau, kad ir aš
negalėsiu čia sukauptų žinių
pritaikyti Lietuvoje vienas
prie vieno, bet jau šiandien
aišku, kad kai kuriuos doku
mentus bei metodus mes pa
naudosime, ypač finansų val
dymo, ryšių su visuomene,
vartotojų informavimo srityje,
paslaugų organizavimo klau
simuose. Lietuva per maža
valstybė, kad sukurtų konku
renciją elektros gamybos sri
tyje, ypač žinant, kad mes tu
rime Ignalinos AE, kuri
pagamina beveik 80 proc. vi
sos Lietuvai reikalingos elek
tros energijos, bet paskirsty
mo ir paslaugų srityje konku
rencija bus artimiausioje atei
tyje.

— P o r e i k i ų d a u g visose
g y v e n i m o srityse. Konk
rečiai, k o k i o s yra trys di
d ž i a u s i o s krašto ekonomi
nės problemos, J ū s ų lau
k i a n č i o s grižus Lietuvon?
Kokie sprendimai t a s pro
b l e m a s apdorotų?
— Problemų, kaip ir Ameri
koje, ypač daug ir kiekvienas
gali turėti skirtingą nuomonę.
Mano požiūriu svarbiausios iš
jų būtų šios:
a) valstybės ir savivaldybių
biudžetų formavimo ir mo
kesčių politikos klausimai,
ypač mokesčių administravi
mo srityje;
b) socialinės apsaugos siste
mos tobulinimas — ypač pensijinio aprūpinimo, socialinio
draudimo, biudžetinių orga
nizacijų (mokytojų, gydytojų ir
kitų) darbuotojų darbo ap
mokėjimo klausimai, draudi
minės medicinos
reformos
klausimai;
c) pramonės ir energetikos
restruktūrizacijos ir privatiza
cijos klausimai, valdymo tobu
linimo klausimai.
O
apskritai
pagrindinės
Viktora* Valentukevičius pasirašo ant ..svečių kubo* R. ir G. Kriaučiūnų visos dabartinės reformos turi
namuose, Lensing, Ml.
Nuotr. Gražino* Kriaučiūnienės
būti nukreiptos spręsti integ-

GYVENIMAS KREPŠINIO
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS
VYTAUTAS GRYBAUSKAS
(Tęsinys)
Draugai iki siu d i e n ų .
Atsigrįždamas į tokią tolimų
praeitį, vartydamas nuotrau
kas ir skaitydamas parudavu
sias laikraščių iškarpas, jau
čiu didelį pasitenkinimą, net
pasididžiavimą. Pasiekti lai
mėjimai — puiku! Būti prily
gintiems „Šarūnui" (kaip ano
meto laikraščiai rašė) — dar
puikiau. Tačiau maloniausia,
kad likome draugais iki šių
dienų: dalis gyvena viename
mieste beveik kaip giminės, su
kitais buvo susirašinėjamą,
retkarčiais vieniems pas kitus
apsilankant. Reikia pažymėti
dar vieną faktą — visi „Kovo"
žaidėjai, kur jie bebūtų, daly
vavo lietuviško sporto veikloje
net iki šių dienų. Kažkur
„Kovas" buvo taip apibūdin

„Margį" (buvęs „Šarūnas") ke
lių taškų skirtumu. Laimėtos
lietuvių krepšinio pirmenybės,
suorganizuotos naujos mūsų
sporto sąjungos. Laimėjome
visas rungtynes tarp 8 lietu
vių komandų, įskaitant ir
„Margį". Surinkau daugiausiai
taškų. Neužmirštai IOS liks
pergalės prieš geriausias lat
vių komandas Wuerzburge,
Wiesbadeno „Kuršą" ir paga
liau Luebecke du kartus prieš
latvių rinktinę. Dar dabar
man ausyse skamba to lietu
vių sporto veikėjo ir žinovo
žodžiai, kai jis mus sutiko
Luebecke: „Bus sunku, latviai
turi gerą rinktinę... Ot. pernai
čia lankėsi 'Šarūnas' — tai
puiki komanda. Ji laimėjo

tas: „Kovo" žaidėjai buvo drau
gai gyvenime ir aikštėje, tokie
jie liko ligi šių dienų. Jų tarpe
nebuvo žvaigždžių, todėl ko
mandinis žaidimas buvo reli
gija, kuri susidėjo iš greičio,
planingų antpuolių, kelių deri
nių. Žaidimo vadovas ir taškų
rinkėjas buvo V. Grybauskas.
J a m puikiai talkino savo
veržlumu A. Birutis, efektin
gas metimais A. Lauraitis, ju
drumu centre J . Gružauskas,
puikiai kamuolį skirstė S.
Ginčiauskas, gerai prie lentų abejas rungtynes"... „Kovas"
latvių
„Riga"
ir gyvenime dirbo T. Gailius, sutriuškino
63:41 ir latvių rinktinę 58:43,
A. Kikilas ir A. Jokūbaitis.
Iš krepšinio aikštės liko žymiai geresniais rezultatais
daug prisiminimų, daug lai negu „Šarūnas". Tas sporto
mėtų rungtynių,
pralaimė veikėjas atsidusęs tik sumik
jimų. Neužmirštami liks pra čiojo: „Netikėjau..." Iš 16 rung
laimėjimai prieš „Šarūną" ir tynių prieš latvius „Kovas"

Danutė

Praleista

Arteja ruduo...
racijos į Europos Sąjungą pro
blemai, stiprinti ryšius su Eu
ropos Sąjunga, NATO ir kito
mis organizacijomis, priimti
reikiamus įstatymus, sugriež
tinti priemones prieš nusikal
stamą pasaulį, k a d i r mūsų
Lietuvoje žmonės būtų kaip
galima saugesni.
— Daug užsienio l i e t u v i ų
lankosi Lietuvoje. K a i k u 
rie t e n norėtų p a s t o v i a i a p 
sigyventi. Kokiu k o n k r e č i ų
patarimų j i e m s t u r ė t u m ė 
te?
— Manyčiau, kad kiekvieno
lietuvio išeivio grįžimas į Lie
tuvą yra labai specifinis ir in
dividualus dalykas. Ypač tą
pajutau, būdamas čia. Visų
pirma patarčiau
užmegzti
ryšius su vietine savivaldybe,
kurioje
Lietuvoje
žmogus
norėtų apsigyventi, nes čia ga
lima gauti visą reikalingą in
formaciją. Daugelis tikriausiai
turi artimųjų Lietuvoje, kurie
galėtų padėti susiorientuoti,
patarti konkrečioje situacijoje.
— B ū n a n t Čikagoje turė
j o t e pasitarimų su L i e t u v i ų
Bendruomenės
atstovais.
Apie ką k a b ė j o t e , k o k i ų
išvadų priėjote ir k o k i u s
s p r e n d i m u s padarėte?
— Vietiniai lietuviai lydėjo
visos mano kelionės metu. Michigane d a u g laiko praleidom
kartu su R. Kriaučiūno šeima,
Texas — su A. Pludžinsku ir
K Gaižučiu, Čikagoje m a n e
nuoširdžiai globojo R. Domanskio šeima. Negalėčiau
išskirti srities, kurios mes ne
diskutavome. Pasakysiu trum
pai — per trumpos naktys
buvo viską apkalbėti. Tačiau
vienu klausimu išvadą priėjo
me labai aiškią — būtina vi
siems daryti visa, kas tik gali
ma, kad Lietuva vėl taptų
visų pasaulio lietuvių tėvyne,
kad neliktų jokių dirbtinių
kliūčių t a r p lietuvių, gyve
nančių Lietuvoje ir užsienyje.
Dabar kitas laikas, kitas pa
saulis, todėl šia galimybe ne
pasinaudoti būtų nedovanoti
na.

Nuotr Viktoro Kučo
s a k a n t , k a d d a u g u m a Ame
rikos lietuvių nuolatiniam
apsigyvenimui \ Lietuvą
negrįš. Kas darytina, kad
b e n d r a d a r b i a v i m a s plėstųsi?
— Visų pirma, atrodo, rei
kėtų sustiprinti diplomatines
t a r n y b a s . Galbūt reiktų, kad
konsulai būtų didžiausiose lie
tuvių bendruomenių gyvena
mose vietose, jau nekalbant
apie Čikagą. Matyt, reikalinga
speciali programa, kuri suar
tintų įvairių interesų turin
čius žmones, visuomenines or
ganizacijas, paramos fondus.
Kiek žinau, vienas Lietuvos
Seimo vicepirmininkų F. Palu
binskas šioje srityje pradėjo
aktyvų darbą. Neseniai man
teko dalyvauti Pasaulio Lietu
vių
Bendruomenės
rengi
niuose Vilniuje, kur vyko labai
kritiški, bet kartu konstruk
tyvūs, pokalbiai, kurių tikslas
buvo geriau suprasti vieni ki
t u s , nedaryti klaidų. Esu tik
ras, kad tai geri požymiai
ateičiai.
— P a b a i g a i , gal dar k ą
norėtumėte pasakyti kitais
klausimais?
— Noriu palinkėti visiems
lietuviams būti kaip galima
arčiau vienas kito. Linkiu vi
siems laikraščio skaitytojams
ir rėmėjams gero pasisekimo.
T a i p p a t dėkui visiems, kurie
stengėsi, kad mano kelionė
valstijose būtų tokia turininga
ir įdomi. Ačiū jums.
— A č i ū g e r b i a m a m vice
m i n i s t r u i u ž suteiktą infor
m a c i j ą ir p a r e i k š t a s min
t i s . S ė k m ė s a t e i t i e s dar
buose!
Kalbėjosi
Romualdas Kriaučiūnas

K l a i p ė d o j e iškilo pamink
las pirmosios lietuviškos kny
gos autoriui Martynui Maž
vydui. Jį sukūrė skulptorius
R e g i m a n t a s Midvikis ir archi
t e k t a s Vytenis Mazurkevičius.
P a m i n k l o atidengimo iškilmės
vyks rugsėjo 1 dieną. (Elta)

— Nereikia b ū t i p r a n a š u ,
laimėjo, nepaisant didesnio jų kėjo gerų rungtynių. Pakvietė
ūgio ir jau žinomų žaidėjų.
„Kovą". Atvyko su dviem
Po kelių įtikinančių laimė
sunkvežimiais, susodino mus
jimų prieš amerikiečių karių
ir kiek tilpo žiūrovų ir — į
komandas, apie mus išgirdo
Kitzingeno ( netoli Wuerzbur- Schweinfurtą. Toms rungty
n ė m s „pasistiprinome" Rimu
go) dalinys, o jo komanda buvo
Bagdonu iš „Šarūno", nes jo
Europos dalinių čempionas. žaidimas
mums
labiausiai
Vieną vakarą telefonas mūsų
stovyklos komendantui pulk. tiko. Pralaimėjome tik 2 taškų
S. Biručiui: kitą dieną turime s k i r t u m u , nes du iš jų buvo 2
atvykti
į Kitzingeną rung metrų ir 7 cm ūgio. Buvo pa
tynėms. Po įtemptų ir azar tenkinti jie ir. žinoma, mes.
tiškų rungtynių, pralaimė Ypač, kai rungtynių buvome
( k a r t u su mūsų žiūrovais) iki
jome 4 taškų skirtumu. Bet
sočiai privaišinti
laimėjome draugystę. Bent ke
letą kartų, net nepranešę, jie
1948 metais dar keletas pa
savo džypais atbildėjo pas sirodymų su rinktine, kurios
mus. Greit susirinkę, turėjo pagrindą, kaip minėjau, su
me rungtynes, o žiūrovų tuoj d a r ė „Kovo" žaidėjai ir paga
prisipildydavo pilnutėlė salė. liau — išvyka į Prancūziją.
Buvome apdovanoti kamuo
T a i p „Kovo" dienos ir ben
liais, sportine apranga, o vai
d r a i krepšinis Vokietijoje pasi
kai — saldainiais.
baigė.
Tokį gerą vardą pas juos
įsigijome, kad vieną kartą te
(Bus daugiau)
lefonas įft paties generolo. Pa
sirodo, kad jiems naujos salės
Schweinfurte atidarymui rei

Bindokiene

proga

gyvenimą
įsijungus
dides
niam būriui užsienio lietuvių?
Vienok tokia nuomone ne tik
vynauja. bet tam tikra pras
me turi nemažai pasekėju ir
Lietuvoje kai kurie žmones
tiki. kad ..iš tik Vakarų gali
ateiti išgelbėtojas..."
Grįžkime prie praleistos
progos. Didžiausias neapsi
žiūrėjimas, o galbūt net apsi
leidimas, įvyko del laiku nep
asirūpintos stiprios akcijos,
kad kuo daugiau užsienio lie
tuvių išsiimtų Lietuvos pa-są
ir galėtų balsuoti prezidenti
niuose rinkimuose. Ši inicia
tyva palikta daugiausia kiek
vieno individo nuožiūrai, te
bevyraujant nuomonei, kad
..man nereikia atgauti tai. ko
nesu praradęs!" Kadangi dau
gumas mūsų tėvu ir seneliu
yra gimė Lietuvoje,
tėvynę
buvo ne savo noru priversti
Lietuvos žmones į rinkimus palikti, jie jaučiasi tiesiog
žiuri fatalistiškai: vis tiek ne įžeisti reikalavimų iš naujo
daug pasikeis, o jeigu ir bos įrodyti, kad tikrai turi teisę
pasikeitimai, tai ne eiliniam Kauti Lietuvos pasą.
piliečiui. Daug vilčių ba-vo
Tačiau valstybes įstatymai,
dėta į buvusius Seimo rinki kol nepakeisti, yra teisėti ir
mus, kurie, balsuotojų pasi galiojantys. Kaip ir Konstitu
piktinimo LDDP nekornpetin- cija. Tai gaires, kuriomis re
gumu ir savanaudiškumu dė miasi valstybingumas, nors
ka, iš pagrindu pakeitė Seimo kai kam jos atrodo nelogiškos,
narių politini sąstatą. Deja, to nepriimtinos, neteisingos. Šį
nebuvo gana, kad matomiau įžeistos lietuviškos ambicijos
pasikeistų gyvenimo lygis ar slenksti reikia pagaliau per
prašviesėtu ateities perspek lipti. Turėdami Lietuvos pilie
tyvos. Atrodo, kad Lietuvos tybės įrodymą — pasą. galė
žmogui jau nusilx>do pažadai sime teisiškiau reikšti savo
ir neapčiuopiamos
gerovės pageidavimus ar keisti nepa
laukimas. Jis norėtų konkre tinkamus politinius reiški
tesniu rezultatų. Nuolat kal nius legaliuose balsavimuose.
bama apie teigiamus pasikei Kadangi
daugeliui
sudaro
timus įvairiuose krašto gy sunkumų paso gavimo painia
venimo aspektuo.se. J i e tikrai vos, tą galėjo palengvinti JAV
vyksta, vienok nepaliečia la LB Krašto valdybos, jos pla
bai dideles tautos dalies. į taus apygardų ir apylinkių
kurią kreipiamas per mažas tinklo pastangos. Kodėl nepa
dėmesys, jo.- paskirtis — kaip sistengta suorganizuoti pasų
ir sovietiniais laikais — kan išsiemimo vajų, kai nustatytu
triai laukti, kol valdžios vir laiku, nustatytoje vietoje ati
šūnės pagaliau išmoks taikyti tinkami asmenys atliktų visas
tas pačias taisykles visiems painias procedūras 9 Nereikia
krašto gyventojams, ne vien abejoti, kad šiandien daugu
kažkokiai išskirtajai klasei.
mas Amerikos lietuvių turėtų
Tuo tarpu kai kurie už Lietuvos pasus. Pagaliau tuo
sienio lietuviai ar j ų grupes galėjo pasirūpinti ir kai ku
laikosi įsikibė svajones, kad rios kitos organizacijos, besi
tik iš Vakarų nuvykę pa didžiuojančios savo svarba už
dirbėti, o galbūt ir apsigyven sienio lietuvių gyvenime. Tai
ti. Lietuvoje, gali joje įtvir būtų buvęs konkretus, labai
tinti tikrąja d'-niokratiją ir vi vertingas įnašas, ilgainiui da
sokeriopą gerovę. Visiškai nu vęs regimų vaisių. Turint Lie
stumiama i šąli mintis, kad tuvos pasą. pilietį įpareigoja
: mes savo mąstysenoje turime naudotis ir jo suteiktomis pri
\ nemažai esminių skirtumų. vilegijomis — šiuo atveju —
• kurie trukdo išvystyti veik- balsuoti. Jeigu mes skaičiuo
: smingesnius dialogus tarp lie jame lietuvius Amerikoje to
tuvių, gyvenančių svetur ir kiais dideliais skaičiais, tu
' tėvynėje. Jeigu vis nepa-je- rime tikėti, kad jie gali pada
giame atsikratyti . j ū s ir mes" ryti skirtumą ir rinkimų Lie
sąvokomis, kaip galima ti tuvoje metu. Gaila, kad proga
kėtis, kac stituacija stipriai liko neišnaudota. 0 gal dar ne
i pasikeistų. į politinį Lietuvos per vėlu'.'
Sakoma, kad gerais narais
keliai i pragarų grisias, o
tame grindinyje apačia; pri
kaišiota praleistu, neišnau
dotų progų I> ilgesnio ar
trumpesnio laiko perspekty
vos ŽaaogOS gauna ir įžval
gumo: kodėl nepadariau, ne
pasirūpinau, neatlikau...
Šiuo metu mušu tautiečiu
kalbos ir mintys daug tankiau
nukrypsta į politiką — bū
tent, šia žiema busimus Lietu
vos prezidento rinkimus. Sun
ku pasakyti, ar jais daugiau
rūpinasi užsienio lietuviai, ar
pačioje Lietuvoje. Beveik ga
lėtume tvirtinti, kad užsie
nyje, nors nedidelis galinčiu
balsuoti .-kaičius skaičius var
giai nulemtu rinkimu rezulta
tus, tačiau visi nori tikėti, kad
bent jų patariamoji ir. žino
ma, finansine galia kažkaip
turės lemiamos reikšmes.

• TinviH' SarOnn i»-nketuka« aptaria toli
rn<'K' štr-.:n.i-

gistras aplankydavo savo noKai 1976 metais Pensilvani— Negaliu aiškinti kitaip
vicijus. Visur turi būti tvarka, jos Philadelphyoje įvyko Eu- kaip Apvaizdos valia, kad apie
Jei atras po lova dulkių ka- charistinis kongresas, tai ir iš 1968 metus mus stebuklingu
muolį, tai ir išbars vardan okupuotos Lietuvos buvo iš- būdu pasiekė vienas iš kunigo
prasto pašaukimo ir dar lieps leisti į kongresą 9 kunigai, Prano Račiūno perspausdintų
REAL ESTATE
rožančių sukalbėti. Tokiu at- įskaitant ir du vyskupus — dienoraščio egzempliorių, kurį
MISCELLANEOUS
veju Pranas pradžioje novicija vysk. Liudą Povilonį, MIC, ir išsaugojo Kauno Arkikatedros
KUN. V. RIMŠELIS, MIC
to mokėjo gražiai pasiteisinti, vysk. Romualdą Krikščiūną. kunigai.
SCHOLAR8HIPS
GREIT
kad gal čia kada nors kas nu Aš turėjau kunigus nuvežti į
Kun. Pranas labai rūpinosi,
Uthuanian Chamber of Commerce
PARDUODA
Pirmą kartą sutikau Praną
mirė, nes žmogus yra dulkė ir VVashingtoną, DC. Pirmiausia kad būtų pradėta Elenutės
is seeking applicants for $2,000
Račiūną 1933 metais rugsėjo
scholarships.
į dulkę virs. Atrodo, kad jau priėjau prie P. Račiūno ir pa byla paskelbti ją palaimintąja.
mėnesį, kai įstojau į Marijonų
^
RE/MAX
Applications d u * by Oct 1at, 1997.
ko ko, bet tvarkos noviciate kviečiau jį važiuoti aplankyti Jis 1996 m. laiške daug rašė
gimnaziją Marijampolėje į
For
applications
ptease
call
or
write
REALTORS
turėsi išmokti.
Washingtoną. Pasakiau jam, man ir „Draugo" redakcijai,
Mr.DsMdOakte
penktą klasę. Tada buvau tik
(773)586-5959
Gyvenime
nelengva
iš kad lietuvių koplyčioje pama- prašydamas skleisti mūsų ir
11028 Southwttt Hwy.
baigęs novicijatą, kuris per
(708) 425-7161
mokti tvarkos. Yra tvarkos tys save, atvaizduotą ant sie anglų kalbos spaudoje Ele
Pato* HMs, L 60465
visą metą buvo mums visiems
žmonių du tipai. Vieni negali nos, kaip jis laiko kaliniams nutės šventumo garsą. Laiške
TeL 706-9744410
mokiniams sunkus bandymas.
RIMAS L STANKUS
pakęsti, jei paišelis ant stalo šv. Mišias. Jis atsisakė. Ap jis rašo:
Buvome novicijate penki mo
• Greitas ir sąžiningas patarnavimai
skersai paguldytas, nes tvar link jį buvo susibūrę daug
MACHINIST
— Straipsnių iškarpas reik
kiniai, beveik visi vienmečiai.
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
Experieneed Bridgeport machinist for
kos tipui viskas turi savo žmonių, o jis jiems pasakojo tų atsiųsti ir mūsų kardinolui,
Greitai susidraugavom, ir ta
job
shop
needed
unmediately.
Mimmum
• Perkama ir parduodama namus
vietą. O kiti, kur tik eina, ten apie Lietuvos liūdną religinę kad jis žinotų, jog garsas apie
yrs. exp. Excellent benefits & working
nuoširdi draugystė lengvino
• Pensininkams r
ką nors vis palieka. Vienuo- ir tautinę būklę. Žinoma, visi J4 plinta katalikiškame pasau- 8conditions.
Plenty of overtime. Schiller
neįprastą gyvenimo būdą ir
lyne pastebėjau, kad kai kurie tie iš Lietuvos kunigai buvo lyje. Elenutės byla nepradėta
Pk. area. Some English necessary.
naštą.
847-678-1616
nežino kur ir kokioj vietoj jo sekami komunistų agentų.
dėl lietuviško nerangumo ir
MISCELLANEOUS
8am to 5pm Mon. thru Fri.
daiktai turi būti. Praustuvėj
Mūsų pasaulyje jau taip yra, nesugebėjimo tinkamai paP. Račiūnas mokinys
jis pasidės kepurę besipraus- kad, jei kas yra veiklus, gerbti mūsų didvyrius kankiELEKTROS
Rafltalinga pagatoa vyrui
damas, batus bevalant šepetys sėkmingai veikia, vis atsiran- nius.
Gimnazijoj penktoje klasėje
(VEDIMAI—PATAISYMAI
gyv. Oak Lawn. $350 t sav.,
Turiu Chtcagoa miaato l ai damą.
radom vėl nuoširdžius berniu
liks ant kepurės padėtas. Ir po da prieš tokį daug įtarinėjimų
Praėjo jau 53 metai, kai EleDirbu užmiesty. Dirbu greitai,
maždaug 50 vai. darbo.
savaitės jau negali toje praus- įr šmeižtų. Laiške 1995 m. P. nutė buvo nužudyta, būdama
kus, kurie greitai tapo geri
garantuotai ir sąžiningai.
Skambinti
tarp
6
v.v.
ir
9
v.v.
773-779-3313
K u n . P r a n a s R a č i ū n a s . MIC
tuvėje burnos nusiplauti. Tam Račiūnas man rašo: Jaunis 20 metų. Marija Goretti buvo
draugai. Iš karto pastebėjau,
KLAUDUU8 PUMPUTMJ
antrajam tipui priklausė ir tiek daug teko iškentėti fizi- paskelbta šventąja po 50 mekad Pranas Račiūnas panašiai
Tel. 708-424-4467
elgiasi, kaip ir mes novicijato kojomis. Gal todėl ir mokėjo mūsų Pranas Račiūnas, kurio nių ir moralinių kančių ir vi tų. Ji besigindama nuo iš
AUTOMOBHJO, NAMU, SVEKAT03,
pamaldūs mokiniai — pilni vi dažnai kam nors koją pakišti, novicijatas taip reikalingos sokių šmeižtų, kurie visai ne prievartavimo žuvo, būdama
IR GYVYBĖS DRAUMMA*.
Daytona Ormond Beach, FL
Agentas Frank Zapoks ir O*. Mgr.
sokių išdaigų. Jis visą laiką kad pargriūtų. 1935 metais tvarkos neišmokė. Jis buvo pagrįsti. Tik dabar paaiškėja, tik 12 metų. O Elenutės gyve
našlė parduoda narna: 3 mieg.
S Kane kalba lietuviškai.
buvo judrus ir per pamokas pradėjome lošti krepšinį. Tai praktiškas žmogus, kaip ir prieinant prie saugumo archy nimo turinys yra daug svares 2 vonios, geroje vietoje, 1 bl. iki
FRANK ZAPOU8
ramiai nesėdėdavo. Tai vis ką Pranas ir čia buvo geras lo kiti kai kurie mano draugai. vų. Ten apie mane pažymėta, nis už Marijos Goretti. Dabar
3208 1/2 WsetM«i
vandenyno.
Prieinama
kaina.
TeL (70») 424-NS4
nors pasakys ar padarys. Per šėjas. Gimnazijoje turėjome Kam gaišinti sau laiką su lo kad aš esu vienas iš didžiau Elenutė turėtų būti jau
' (771) 531
Teirautis tel. 904-441-8143
pertrauką jis tau koją pakiš, gerų sportininkų. Mūsų gim vos paklojimu kasdien, nes sių antitarybininkų. Viešint šventąja paskelbta, bet jos
kad pargriūtum, per petį pa nazija 1938 m. laimėjo Kana kasdien reikės į tą pačią lovą pas jus, matyt, saugumas byla dar net nepradėta.
3 kambarių butą
TAISOME
baksnos, o jis kitoj pusėj stovi dos auksinę taurę, kuri ėjo atsigulti.
paskleidė gandus, kad aš esu
Kun. P. Račiūnas mirė rug
iinuomoju
kambarį
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
ir juokiasi, kai nori pamatyti, kasmet per Lietuvos gimnaziNovicijatas betgi pakeitė jų didelis draugas. Lengviau pjūčio 24 d. ir palaidotas Pe
MASINAS, ŠALDYTUVUS.
vienam asmeniui.
ko čia kam reikia. Dabar, ro- jas ir atitekdavo tai gimnazi- Praną Račiūną į naują žmogų. kentėti nuo priešų, negu nuo trašiūnų kapinėse. Gedulo šv.
ŠILDYMO SISTEMAS,
dos, matau jo dideles mėlynas jai, kuri sudarydavo daugiau- j į s
tapo tikrai
dvasinis savųjų. Laikas betgi viską po Mišios buvo Šv. Gertrūdos
Smulkesnė informacija:
VIRYKLAS, ORO VESIHTUVUS.
akis, visą laiką besišypsantį sia taškų. Prasidėjus karui, ta žmogus. Viską pradėjo vykdy truputį išaiškina". Žmonės Marijonų bažnytėlėje. Pamal
708-458-6097
H.Deckya
veidą. Niekad nemačiau per auksinė taurė pasiliko pas ti, ką tik jis iš magistro lūpų daugiau patiki šmeižtais, nei dose dalyvavo 6 vyskupai (arTai. 773-585-6624
trejus metus, kad jis kada marijonus ir dar dabar varto- išgirdo. Šventųjų gyvenimo kaip apšmeižtojo dorumu.
kivysk. S. Tamkevičius, J.
būtų supykęs ar kam ką pikta jama šv. Mišiose,
aprašymai davė nurodymus,
Pranas Račiūnas daug nusi Žemaitis, A. Vaičius. J. Matu
HELP VYANTED
tt
Latnp base assembler. Fuil time: some
padaręs. Jis visiems savo
kaip reikia elgtis, ir kokios pelnė mūsų tėvynei Lietuvai. laitis, J. Tunaitis). Kardinolas
lesto darbininko,
mechanical skills preferrable; will train.
kuris gautų vietą gyventi veiki už namo
draugams nieko nepavydėjo ir
P r a n a s vienuolis
vertybės šiame pasaulyje yra Jis buvo vienas iš KLB Kroni- V. Sladkevičius buvo pagrindi- Mušt speak English. Clean envttonment.
priežiūrą, valymą ir mažus lemenM
Call to apply. Lamp Base Specialties.
nieko blogo nelinkėjo. Jeigu
Rudenį 1936 metais jau taip labiausiai priimtinos. Jis su- fcos kūrėjų. KLB Kronikos nis celebrantas vyskupams ir
darbus $5 į vai. už „landseaping" damą:
11319 S Harlem. Worth, IL 60482
z
n
0
kam reikėjo pasufleruoti, tai ir dingo mūsų padykęs Prane- i J° iš §v. Rašto, kaip Jobas išlaikymui iš Amerikos ėjo kunigams. Su vyskupais šv.
žolės pjovimą, kiemo valymą, afaMaM
Tel. 708-361-1199
jis jau pats pirmas tai pasi
tvarkymą. Jei nori, gali dbt* 12 vat i
saugojo akis, kad nepamatytų jam piniginė pagalba. Jis re- Mišias laikė 100 kunigų. Lailis,
kuris
buvo
visų
mūsų
ge
dieną. Būtina turėti vairuotojo tekamą
skubins padaryti, nors vis
moters
veido.
Jis
sužinojo
ir
dagavo
ir
pogrindinį
kultūrinį
dotuvėse
dalyvavo
ir
Lietuvos
Reikalingos motarya namų
ras ir ištikimas draugas. Jis
Krek*K tsL 202-244-3373
kam iškrėsdavo kokį šposą.
per Žolinę pradėjo vienuolyne kaip šv. Aloyzas ir kiti šven- leidinį „Aušrą''. Jis buvo vie- Respublikos Seimo pirm. V. Valymui. Viena moteris valo po vieną
namą. Savaitinė alga $375. Kambarys
Jis gyveno savo namuose, novicijatą. Na, tai jau ir pra tieji saugojo savo akis. Tai nas iš pogrindinės kunigų Landsbergis.
Reikalingos siuvėjos
gyventi bus parūpintas.
netoli mokyklos. Račiūnų na- dėjo tvarkyti novicijų vedėjas Pranas ar pagal šventųjų seminarijos kūrėjų. Ši seminaKodėl a.a. kun. Pranas RaTel. 608-244-9393 arba
lengviems rūbams attU..
muose turėjo butą ir mūsų lie- . d
^ „ „ 1 ^ gyvenimą No- gyvenimą, ar kad buvo už- rija paruošė 25 kunigus. Dau- čiūnas nebuvo laidojamas Ma
Taip pat užbaigejos (stoti rantomai)
6 0 6 444 5 1 2 6 . Susikalbėti galima
tuvių
» „ „ ; „kalbos
i , , i k ™mokytojas
v i n M e vicijate ir bendrabutyje buvo sisvajojęs, eidamas šaligatviu, gumas jų dirba Lietuvoje. Kiti rijampolėje, kur jis gimė ir
m n v , » f t i «Vincas
lenkiškai, rusiškai arba angliškai.
Skambinti: 773-202-1206
Ramanauskas — rašytojas V. labai reikalaujama tvarkos. susitiko savo motiną ir jos jau persikėlė į Latviją, Gudiją, augo, kur jo giminės gyvena,
arba (po 5 v.v.)
Obuolių ir grybų sezonas
Ramonas. Tai ir jam Pranas Žinomas buvo mums ir ro nepasveikino ir nesustojo. E. Ukrainą ir Kazachstaną. Iš mums neaišku.
713-625-6656
prasidėjo Union Pierl
padarydavo šposų. Kai Suval mėnų posakis: saugok tvarką Račiūnienė to nepamiršo visą tos seminarijos kun. Jonas
Išnuomojamas vasarnamis su
gyvenimą.
Prano draugai Paulius Lenga tapo KazachLIŠKIAVOS
kijos ūkininkai labai smarkiai ir tvarka tave saugos.
šiluma savaitei ar dienomis iki
nueidavo
kai
kada
pas
Rastano
katalikų
vyskupu.
Po
VIENUOLYNUI — 300
susikirto su prezidento AntaNovicijate
visokių
buvo
10/30/97;
1 mieg. virtuvė, salonas,
METŲ
no Smetonos valdžia, tai visi darbų vienuolinio pašaukimo ciūnus. Tai Račiūnienė ne grindinė kunigų seminarija
nauja
vonia.
616-469-4826
jau iš rat ryto kasdien šok- išbandymui. Mokiniams rei- kartą mums sakydavo besi- buvo ateistinei tarybinei valOpsn houss Sunday 1-4
Rugpjūčio 24 d. buvo su
davo prie radijo klausyti žinių, kėjo prižiūrėti koplyčią. Pri- skųsdama: „Kokius kanau- džuu didelė rakštis. Ji buvo
5113 S. Ridgsway
ninkus
iš
jūsų
padarys
vienuopriversta
padidinti
seminarirengtos Liškiavos Švenčiau
Mokytojas Ramanauskas vie- žiūrėtojui reikėdavo keltis
III
lynas? Jūs su storom juodom jai kandidatų skaičių. Atgimi- siosios Trejybės bažnyčios ir 5 extra largeRsducsd
bdrms. 1-1/2 baths. formai
ną rytą išgirdo po žinių pabai- pusvalandį anksčiau už kitus,
dintng room+ eat-in kitehen. semi-fmished
gos dar vieną skelbimą, kad atseit, prieš skambutį pusę knygom giedate mišparus ir mo laikui atėjus, kun. Pranas vienuolyno 300 metų jubilie basement. 2-1/2 car gąrage. doubie lot
vargstate,
ant
kelių
klūpobuvo
vienas
iš
pirmųjų
aktyjinės iškilmės. Kartu vyko ir skte dnve O'Brlan Family Rsalty
prezidentą A. Smetoną suki valandos anksčiau, nes kop
773-434-7100
dami
per
Mišias,
o
žmonių
jau
vistų
Sąjūdžio
tarybos
narių,
Šv. Baltramiejaus atlaidai,
DRAUGO REKLAMA
lėliai suėmė. Ramanauskas lyčioje dulkės buvo valomos
negalima
jums
pažinti!"
Ji«
labai
rūpinosi
išvystyti
buvo teikiamas sutvirtinimo
tuojau atbėgo pas Elzbietą kasdien. Novicijato magistras
Bet Pranas, kaip tik prie- dvasinį ir moralinį tautos atgi- sakramentas. Dalyvavo Vilka
Račiūnienę su ta žinia. Ra buvo kun. Justinas Novickas.
šingai
savo mamos priekaiš- mimą.
viškio vyskupas Juozas Že
čiūnienė suabejojo, kad tai bus uolus ir labai pamaldus, labai
tams,
per
visą savo gyvenimą
maitis, kiti vyskupijos dvasi
teisybė. Pranas jau ir stovi tvarkingas vienuolis. Jis ateis
ninkai. I šventę buvo pakvies
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru.
garsiai juokdamasis prie durų. tau į koplyčią, pabrauks pa buvo labai socialus ir uoliai Rūpestis dėl palaimintąja
tarp
žmonių.
paskelbimo bylos
ti Seimo nariai, vyriausybės
Račiūnienė įtarė, kad tai tik langę su pirštu. Radęs kiek apaštalavo
Siunčiame baldus ir komercines siuntas.
jos vaikų išdaiga. Visai mūsų dulkių, kraipydamas, kaip ne Įšventintas kunigu 1943 me
Jam nedavė ramybės Ele atstovai, svečiai iš užsienio.
tais,
aktyviai
jis
reiškėsi
klasei tas šposas patiko.
Padavimais apipintas Liš Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai bibliotekai arba
kaltas balandis galvą, taip tau bažnytinėje veikloje. Už tai nutės Springevičiūtės žiauri
privačiam asmeniui į Lietuvą, 0.59 sv., minimumas $25.00.
Pranas buvo geras mokinys ir sako: „Matai kiek dulkių.
kankinės už tikėjimą ir skais- kiavos miestelis įsikūręs kai
komunistų
KGB
saugumas
jį
^
„
^
.
1944 metais gau
riajame Nemuno krante, netoir geras sportininkas, žaisdavo Tai matai, kad tau reikia ge
Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo
labai gerai futbolą. Labai vik resnio pašaukirr.o. Pagalvok pagavo ir be teismo išvežė i g i o 3 d • Springevicių namą H Druskininkų. Bažnyčia ir
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. v
riai galėjo pagauti futbolą su apie tai". Pažiūrėt tvarkos ma- Gulagą — į Sibirą, kur labai j 8 į v e r t į komunistų partizanai domininkonų vienuolyno pasišvargo įkalintas 16 metų. Dir- p ^ j į j ^ j i e pri kibo prie mo- tatai, pasak architektūros tyMAISTO SIUNTINIAI:
bo anglių kasyklojevieną kilo- terų j ^ . E l e n u t ė 8 teta rie
rinėtojų, sudaro nepaprasto
metrą po žeme. Prižiūrėtojai S i n o g i n u Q i š n i e k i n i m o į r grožio kampelį.
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
nė vienas nedr\so i tas gelmes išprievartavimo ir mėgino pa
Pasitinkant bažnyčios ir vie sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, kava, kakava,
nusileisti. Tai atsirado gali- bėgti, tai ją bėgančią nušovė. nuolyno 300 metų sukaktį, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, razinos, majonezas,
mybė tenai apaštalauti kali- Q menutę
^ ^
„ restauravi- riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai,
{ ^
buvo atlikti dideli
mų terpe. Jis jiems laikydavo kamhtLr[>
^
A
ig b a n d ė
m o darbai. (Elta)
50 svarų.
šv. Mišias u- mokė tikėjimo
^
rikaIbinti
jam
atsi
$39.- šventinis - kava, arbata, kakava, mėsos konservai,
tiesų.
duotų, nes kitaip ją nužudys.
vaisių
sultys, sausainiai, saldainiai, aspirinas, vitaminai.
DvyKktajame Pasaulio ka
Ji sutiko būti nužudyta. Ele
Kun. P r a n a s apaštalas
nutė sugrįžo su tėvais atsis talikiško jaunimo susitikime, $39.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai,
veikinti.
Motina paklausė Ele kuris vyksta Paryžiuje, daly javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas,
Apie jo religinę veiklą ka
vauja ir 1,300 Lietuvos at sausainiai, saldainiai.
syklose atėjo žinios jo motinai nutė:
stovų, pranešė Lietuvos Kata
Elzbietai į Cicero, IL. Ši apie
— Ar mus nužudys?
Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė
tai pradėjo visiems pasakoti.
— Ne, jūs gyvensite, bet aš likų Bažnyčios Informacijos 7116 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL 33706.
centras. Delegacijoje atstovau
Tame laike buvo statoma Wa- mirsiu, —ji atsakė.
Tel.: d. (813)360-9881, n. (813)360-1364.
jama
visoms Lietuvos vysku
shingtone Marijos Nekalto
Rašo jos brolis Česlovas
pijoms, taip pat didžiausioms TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
Prasidėjimo šventovė. Joje Springevičius:
mūsų menininkai paveikslais
— Ji ilgai žiūrėjo į mus, pa- katalikiškoms jaunimo organi
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055
suminėjo Lietuvos istorinius siliekančius gyventi. Atsisvei- zacijoms. Kartu su jaunimu
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27
įvykius. Dešinėje yra ir Gula- kino kryžiaus ženklu. Jos vei- Paryžiaus susitikime dalyvau
tfo kasyklų kankinių paveiks- das toks ramus. Tėvai pasa ja Vilniaus arkivyskupas Aud
las, kur kunigas jiems laiko kojo, kad tą akimirką virš jos rys Juozas Bačkis. (Elta)
šv. Mišias. Lankydamas tą galvos matė šviesią aureolę.
Ai jau žinau, kad
Rugpjūčio 30 d. 1926 me
tautine šventovę, girdėjau
Elenutė rašė moksleivišką tais gimė Vilkaviškio vyskupas
gertautia raMaimuote
viena kartą, ką vadovas sakė dienoraštį nuo 1940 metų spa„Draugo", naa tada
turistams Jis aiškino mūsų lio 12 dienos iki 1942 m. ge- Juozas Žemaitis.
apto tava aužinoa vW
koplyčios paveikslų istoriją, ir gūžės 25 dienos. Kun. Raciuužminto HatuvtaJ. ~ į^Arrnu
pasakė, kad Šiluvos koplyčia nas tą dienoraštį išsaugojo.
Rugpjūčio 23 d. 1892 me
Kun P r a n a s Račiūnas. MIC. S i b i r o (jula^e
yra pati gražiausia šitoje Česlovas Springevičius apie tais gimė istorikas Konstanti
šventovėje.
išsaugojimą rašo:
nas Jablonskis. Mirė 1960
DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. rugsėjo men. 11d.

PRISIMENANT
KUN. PRANĄ RAČIŪNĄ
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„NKVD provokatorių pinklė
se". „Vyties" partizanų apy
gardos vado kpt. Danieliaus
Vaitelio žmona pasakoja apie
savo vyrą ir jos šeimos liūdną
likimą. Pirmą kartą randame,
HENRIKAS KUDREIKIS
kad partizanų tardymuose da
Pagaliau didžioji Lietuvos tik viena žaizda. Guldė ant lyvauja Lietuvos kariuomenės
knygų leidykla „Vaga" pirmą ledo sužeistus, nuogus išren išdavikas gen. Karvelis. Kartu
kartą išleido tokią stambią gę, motinas vertė žiūrėti, kaip su kitu išdaviku Markuliupartizanų atsiminimų knygą. nuo šalčio gęsta jų gyvybė. Ereliu bando sunaikinti kpt.
Viso — 905 puslapiai. Tik ap Kitus sužeistus atidavė dras Vaitelį. Kapitonas žūsta kau
gailėtinai mažas tiražas — tik kyti kiaulėms, arba daužė laz tynėse.
1,000. Vargu, ar ji pasieks Lie domis, kol jie netekdavo są
Gaila, kad apie „Didžiosios
tuvos bibliotekas ir visas mo monės.
kovos" apygardos vadą Joną
kyklas. Tai nepaprastai svar
Kankintojų pavardės yra Misiūną-žaliąjį velnią, žinių
bu.
knygoje. Dalis jų gyvena mies nedaug. Šiek tiek rašo jo štabo
Autorių Romą Kaunietį pas tuose ir kaimuose. Vienintelis viršininkas Benediktas Traki
katino rinkti šiuos prisimini teismas — Gaidžių šeimos mas-Genelis ir adjutantas Vamus tragiškas jo tėvų likimas. žudikams. Buvo pakankamai cys Krilavičius-Vytenis. Buvęs
Jų kaulai ilsisi Sibiro pla liudininkų, bet žudikai laisvi, 6-to savisaugos geležinkelių
tybėse. Šį darbą jis pradėjo nes teisėjai, buvę raudonieji. apsaugos bataliono viršila Jo
1970 metais, tuomet dar pavo Nenuostabu, kad gyvi išlikę nas Misiūnas greit sujungia
jingais laikais. Kad nesukėlus partizanai, ryšininkai, ir tūks Trakų, Ukmergės, Utenos ir
įtarimo KGB agentams, jis tančių nužudytų šeimos neger Švenčionių apskričių partiza
nutraukė visus ryšius su bu bia dabartinės Lietuvos val nus. Apygardoje dalyvauja
vusiais politiniais kaliniais ir džios, nes ji nei piršto nepajudi 10,000 kovotojų ir 6,000 po
disidentais. Autorius pareiškė na prieš genocido vykdytojus grindyje. Apygarda buvo pui
atleidžiąs tiems, kurie anuo ir net moka kiekvienam padi kiai ginkluota: kas ketvirtas
metu įtarė jį esant KGB agen dintas pensijas. Didelė dalis jų karys turėjo kulkosvaidį ir
tu, gąsdino, grasino ir bandė gauna ir Rusijos pensijas.
kitą automatinį ginklą. Ka
provokuoti.
Aukštaitijos partizanų veiki dangi apygarda buvo tokio
Knygoje ne vien partizanų mas nušviestas atskirų parti dydžio pirmoji Lietuvoje, rusai
atsiminimai, daug rašoma zanų bei jų ryšininkų atsimi jos sunaikinimui pasiuntė pir
apie partizanų rėmėjų ir ry nimuose. Čia ir pasiaukoji mąsias NKVD ir Raudonosios
šininkų kančias ir likimą. Pir mas, drąsa ir Tėvynės meilė armijos divizijas. Buvo panau
mame straipsnyje epizodas atspindi jų žodžiuose. Partiza dotas ir šarvuotas traukinys
prasidėjo Pavašakių kaime, nai daugumoje mažažemiai, bei žvalgybos lėktuvai.
prie Subačiaus. 1944 m. gruo net kumečiai ir buvę bernais.
Apygarda sunaikinta ne
džio 14 d. kaimas kūlė javus. Vadovauja buvę Nepriklauso vien jėga, bet Markulio-Erelio
Stribai nutraukė nuo arklių į mos Lietuvos kariuomenės ir visos eilės išdavikų ranko
kūlimą jojusius Alfonsą Švilpą karininkai ir puskarininkiai. mis. B. Trakimas-Genelis ra
ir Vytautą Seibutį. Stribai Iš karinių operacijų pastebi šo, jog paskelbus, kad Marku
mušė, kankino ir nušovė Vy ma, jog jiems, kaip ir visos lis išdavikas, jie netikėję, nes
tautą Seibutį. Kruvinas Švilpa Lietuvos partizanams, labai neturėjo jokių įrodymų. Mar
prašė stribo Ramonio jo ne trūko pagrindinio rezistenci kulio dėka Žaliasis Velnias
žudyti, bet buvo nužudytas nio apmokymo. Vyrai dažnai paimtas gyvas ir sušaudytas
" vistiėk. Vėliau stribai nušovė žūsta, nepadarydami priešui Maskvos Butyrkų kalėjime.
niekuo nekaltą senelį Povilą nuostolių. Jie nusišauna, su
Taip sunaikinta visa eilė Lie
Valkavičių, Motiejų Bartulį sisprogdina ar nušaunami
tuvos partizanų vadų Aukš
(22 m.) , siuvėją Gailiūną (30 bėgdami. Bet vietoj bėgimo,
taitijoje, taip pat ir Žemai
m.), Brolius Astravus — Joną atakuojant tiesiai priešo lini
(22 m.) ir Vytautą (18 m.)., jas, kristų rusai ir didesnė tijoje.
Knygoje įdomios vad.
taip pat jų pusbrolį Belecką dalis partizanų liktų gyvi.
NKVD-KGB
pažymos, planai
;(2plm), pusbrolius Pajuodžius
Knygoje aprašoma atskirų ir partizanų sąrašai. Pasku
iš^Bajodžių kaimo. Kiek vėliau
partizanų drąsa ar sumanu tiniame skyriuje „Provoka
nušovė Žiūrą iš Pajuodžiu km.
mas. Štai „Vyties" apygardos toriai" pateikta įrodymų, kaip
ir Valą iš Žudžgalio km. Visa steigėjas kpt. Krikštaponis, KGB panaudojo Sokolovo smo
tai matė ir liudijo Albina jau sužeistas, stojo už pu gikus, parinktus iš buvusių
šaitės ir trumpomis automato partizanų. Jie padėjo nužudyti
Švilpaitė.
Panašių žudymų yra pilna serijomis šaudė į puolančius vien partizanų vadų kelis tuzi
knyga. Ar tai Rokiškio, Ute enkavedistus. Pasibaigus šovi nus. KGB naudojo įvairius
nos ar Zarasų apskritis, stri- niams, išsitraukė pistoletą, šantažo veiksmus, pvz., pa
^iJRi ir NKVD-KGB žudė nekal apleido uždangą ir dar nukirto dirbtų dokumentų pagalba
tais lietuvius, jų pavardžių — tris enkavedistus. Krito nuo žymų partizaną padaryti iš
šimtų šimtai. Pagal atrastą priešo ugnies ir daugiau nepa daviku. Taip jis būdavo sunai
vieną Maskvos NKVD štabo kilo. Tokių pavyzdžių knygoje kintas savųjų rankomis.
įsakymą: „kiekvienas lietu- netrūksta.
'Svarbūs LLKS „Vyčio" apy
Gausu iliustracijų. Matyt, gardos 1-mos Krikštaponio
vig-ė yra įtartinas sovietų
-tvarkos priešas. Sunaikinti jų partizanų eilėse buvo puikių rinktinės 1-mojo rajono vado
kiek galima daugiau". Šį įsa fotografų. Besklaidant nuo sąrašai, kuriuose skelbiamas
kymą jie išpildė su kaupu. traukas, dar labiau pastebi kiekvieno žuvusio partizano
Ypatingu žiaurumu pasižy mas stribų ir rusų žiaurumas. vardas ir pavardė, laipsnis,
Nuotraukose — gyvi sude slapyvardis, žuvimo data ir
mėjo enkavedistai aziatai.
ginti
skapiškėnai: Gintautas aplinkybės bei kilimo vieta.
Man atrodo, kad kalbant
Balys
ir
Jonas, Steponas ir Al Sąraše — 9 puslapiai su 185
apie lietuvius stribus, kiekvie
binas
Žiobai.
Daugybė žuvusių pavardėmis. Dingęs be žinios
nas lietuvis jaučia gėdą. Nors
knygoje pažymėta, kad stribų šauniai atrodančių — jauni 1 patizanas. Paimti sužeisti
eilėse dalyvavo daug Rokiškio vyrai, dalis su Lietuvos ka gyvi ar patys pasidavę — 11.
ir Zarasų apskrityse gyvenu riuomenės uniformomis, dvi Dalis jų tapo išdavikais (pa
sių rusų. Tačiau paminėtos ginkluotos partizanės: Birutė vyzdžiui, Leonas Krikščiūnas
žudikų ir kankintojų stribų Čepaitė ir Jadvyga Žar- iš Krekenavos valsč.), jo dėka
pavardės daugiausia lietu dinskaite. Pilėnų tėvūnijos pasidavė ir žuvo 6 partizanai
viškos. Jie okupantams padėjo partizanai prie žuvusio ben ir 21 civilis rėmėjas. Parti
žudyti ir išniekinti savo tautos dražygio karsto, tarp kitų zanų karo lauko teismu nu
didvyrių lavonus. Jie vilko žymus poetas Bronius Krivic teisti ir su.šaudyti: Kraujalis
žeme, prikabinę prie arklių, kas — Gintaras.
Antanas, Daugėla Vladas ir
partizanų kūnus, kol likdavo
Vienas iš svarbesnių skynų: Rabašauskas (vardo nėra).

„AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ
PRISIMINIMAI"

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1997 m. rugsėjo mėn. 11 a.
Ilgameciui draugijos Garbės Nariui

A.TA.
PRANUI SIDERAVIČIUI

A.tA.
JANINAI VARKALAITEI
KALIBUTIENEI-SKĖRIS

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą ROMĄ,
žentą JAMES, sūnų ANTANĄ, anūkę VIKTORIJĄ
bei kitus gimines.
Union Pier Lietuvių

draugija

Ilgameciui draugijos Vyrijos nariui

Anglijoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos
vyrui VYTAUTUI SKĖRIUI, sūnui RIMUI KALIBUTUI su šeima, broliui PETRUI VARKALUI ^a
šeima. Kanu liūdime.

A.tA.
Dipl. Inž. KRISTUPUI
DAUGIRDUI
mirus, jo žmoną HALINĄ, sūnus TOMĄ ir JONĄ
su šeimomis nuoširdžiai užjaučia
Vyrija „Plienas"

Leokadija Braždiene ir
Magdalena Stankūniene

S

mirus, skausme likusią žmoną HALINĄ, dr. TOMĄ
ir dr. JONĄ su šeimomis, užjaučiame ir kartu
liūdime.
Vida ir Andrius Balta
Kristina ir Algirdas Adomoniai
Danutė ir Vladas Jančauskai

PAMINKLO KONKURSAS
Vykdant a.a. Vaces Bagdonavičienės testamentą, Lietuvoje
yra numatoma pastatyti paminklą visiems Laisvės Kovoto
jams, kovojusiems prieš okupantus, atstatant nepriklausomą
Lietuvos valstybę.
Testamento vykdomoji komisija, susidedanti iš Vincento
Kačinsko, pik. Casey Okso ir Danutės Benedict (visi gyvena
Čikagos apylinkėje), skelbia paminklo projekto konkursą.
Projektų vertinimo komisiją sudaro: trys asmenys gyvenan
tys Lietuvoje, paskirti Kėdainių miesto merijos, ir keturi
asmenys gyvenantys JAV-se, paskirti Testamento vykdomo
sios komisijos.
Paminklo medžiaga - pilkos ar juodos spalvos šlifuotas
granitas, apie keturių metrų aukščio ir dviejų metrų pločio.
Paminklo priekinėje pusėje - bareljefas, vaizduojantis lietuvių
pergalę; abejuose šonuose išgraviruoti įrašai, nustatyti Tęst.
vykd. komisijos.
Numatoma paminklo pagaminimo ir sumontavimo kaina
neturėtų viršyti 200,000 litų (50,000 USD).
Pirmosios premijos laimėtojas be atskiro atlyginimo privalės
paruošti detalius brėžinius, reikiamus paminklo pagaminimui
ir sumontavimui.
Konkurse gali dalyvauti Lietuvoje ar užsienyje gyvenantys
asmenys (pageidautina - architektai ar architektūrą studijuo
jantys studentai). Projektų škicų - brėžinių vieną egz. siųsti
registruotu oro paštu:

Vace Bagdonas Teatament Trust
1 2 2 9 5 Tower Hill Rd.
Sawyer, Mich. 4 9 1 2 5 , U.S.A.
Tel. 6 1 6 - 4 2 6 - 4 9 7 4
•
Projektų škicai - brėžiniai turi boti gauti
ne veHau 1997 m. gruodžio 1 d.
•
Pirmoji premija - 2,000 USD,
antroji - 1,000 USD, trečioji - 500 USD.
•
Testamento vykd. komisija pasilieka sau teisę, susitarus su
projekto autorium, pareikšti kai kuriuos savo pageidavimus ar
patarimus.

Testamento vykdomoji komiata

VYSKUPIJŲ SINODŲ
SPRENDIMAI NĖRA
ĮPAREIGOJANTYS

Šiais potvarkiais norima at
mesti interpretaciją, pagal ku
rią sinodas yra demokratinis.
J)ievo tautai atstovaujantis
organas", kurį galima suprasti
kaip vyskupui priešingą polių.
Sinodo posėdžiuose gali būti
balsuojama, tačiau per tai ne
turėtų būti siekiama balsų
dauguma priimti įpareigojantį
sprendimą, nes vyskupijos si
nodas neturi galios spręsti.
Absoliučiai niekiniai yra sino
dų sprendimai, prieštarau
jantys galiojančiai bažnytinei
teisei, susirinkimų arba tos
šalies Vyskupų konferencijos
nutarimams. Sinodo sprendi
mai, kurių nepasirašo vysku
pas, kaip sinodo nutarimai ne
galioja. Dokumente taip pat
nustatoma vyskupijų sinodų
rengimo bei vedimo tvarka.
BŽ, 1997. Nr. 15
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LIETUVIŲ FONDAS
UTHUANIAN FOUNDATION, INC.

A.tA.
KRISTUPUI DAUGIRDUI

Vatikanas išleido dekretą,
kuriame aiškiai patvirtinamas
vyskupijų susirinkimuose bal
sų dauguma priimtų spren
dimų negaliojamumas princi
piniais Katalikų
Bažnyčios
klausimais. Liepos pradžioje
paskelbtoje „Instrukcijoje dėl
vyskupijų sinodų" Vatikano
Vyskupų ir Tautų evangeliza
cijos kongregacijos nurodo,
kad vyskupijų sinodai ir pa
našūs susirinkimai vyskupijos
lygiu Katalikų Bažnyčioje turi
tiktai patariamąją funkciją.
Vyskupas gali laisvai nuspręs
ti, priimti savo vyskupijos si
nodo rekomendacijas ar ne.
Vis dėlto, jis neturėtų vykdyti
šios galios autoritariškai, bet
Šioje vietoje įrengtoje slėptuvėje 1947 07 17 riidvyri.Akai žuvo septyni Tauro apygardos. (Jeležinio Vilko rinktines visada traktuoti savo tarnybą
partizanai: Vytautas .Juodis—Šarūnas, Algirdas Juodis—Merkys. Povilas Šiugždini.* -Bitinas. Bronius Simonakaip tarnavimą.
vičius—Serbentas. Juozas Batutis—Pavasaris, Vincas Prajera—Meteoras, Kazys Majauskas—Šermukšnis.

m

^^

14911 I27tn Streev Lement. IL 60439
Tel. 63C-257-1616 Fax 630-257-1647
Santojpos: atnv (n =atmin<mo įnašas, pavarde oc o"vi!as<.o= aukotojas. ;m.=imoKejC
asm =asmuo. suma po pavardes= ;nasų TS VISO

1997 m. liepos mėn.
1 x $ 3 0 Bernotaite C.V. atm. įn.: Butkūnas Aie ir Ar.anus, S30.
1 x $ 3 5 Bileris Leonas atm. įn.: Chase Manhattan Foundation
„matehing funds" K. Bileris, $535.
1 x $ 1 0 0 Landsbergytė-Veillon Irena. $1.400.
1 x $200 Daržinskis Stasys ir Ona. $1,000
1 x $205 Gureckiene Marija atm.: (m. Gylys Izolma ir jonas. $50
Mačiuika Gražina ir Benediktas. $50, Orentiene Mari,a.
$50, Kuzmickas Vaclovas. $25. ir 2 kt. asm . $435
1 x $612.96 Kazlaukas Ignas. Testamentinis palikimas, $852.98.
1 x $10,000 Prelato Juozo Prunskio Fondas remti Palaiminto
Jurgio Matulaičio Lietuvių Kataliku Misiją: prel juozas
Prunskis, $10,000
išviso: $11,182.98

1997 m. rugpjūčio mėn.
1 x $80 dr. Vandos Sruogienės Stipendijų Fondas: Kavoiiene Rita
$50, Paškevičius Marija ir Hennkas $30. $10,080
3 x $100 Puzinas Povilas atm. .įn.: Puzinas Auštra. $1,550: Siliūnas
Daina ir Donatas, $300: Vameckas Adele ir Vladas $900
1 x $200 Vilkutaitis Viktoras atm įn.: Vilkutartis Vytautas. $200.
1 x $ 2 4 0 Grigaitis Kęstutis atm.: įn. Kamius Albinas ir Angele. $35,
Lapas Edvardas, $25, Paramskienė Natalija. $25, Suiaitis
Aldona ir Juozas, $25, Vaškelis Stase ir Bronius, $25
Vaškelienė Prima, $25, ir 5 kt. asm.. $240.
1 x $ 3 0 0 Žilinskas Anthony, $1.250.
1 X $1,000 Vanagas Jonas ir Apolonoja atm. in.: Stapulionis Gene
$1,000.
I i viso: $2,120.
Lietuvių Fondo pagnndiniam kapitalui gauta aukų ik;
1997.VIII.31 - $8,792.478.94. Gautomis palūkanomis pareme
lietuvišką švietimą, meną. kultūrą ir jaunimą $5,094.466
Palikimais gauta: 4,287,993.94 doi.
Sudarykite testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui.
UTHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT TAX
EXBKPT ILLINOIS CORPORATION. Visi remkime Lietuvių R>ndą.
nes Lietuvių Fondas remia lietuvybę
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KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATU
P O P I E Ž I A U S LEONO XIII
F O N D O AUKOTOJAI:

$110,000 Petras I. - Jokubka: $500 Manjos Nekalto D rasidejimo
seserys; $300 Prel. dr. Juozas Poinskis: $137 Varnelis Apo!..
Po $100 dol.: Cinga John ir Aldona. Čiunnskas Kazys Čižikaitė
Bronė, čyvas Matas. Gruodis Petras Rev Kučingis Jonas. Kliorys
Petras. Rudokienė Stase, Shalins Maryte, dr. Sidrys Rimvydas, dr.
Starkus Jurgis: $97 - Laucis: $57.41 - Gudynas Juozas Po $50
Abromaitis Eug., Idzelis Salomėja, dr. Juzaitis Ant laučka lz..
Mišauskas Teofile, Norvtla Kostas. Pakalniškis John Povilaitis
And., Sirutis Gražute. Taunys Regina. Tamuhonis St.: $47 Motiejūnas Jonas. $45 - Klemka Anelė: $30 - Sinkus VI.. Zailskas
Ant., Žilinskas Petras: Po $25 - Aukštikalnis Aldona. Balč'ūnas
Dana DDS. Cibas Stase. Gailevičiūtė EI.. Kurkuhs Andr. dr
Mūsoms Vyt., Rugelis Joseph. Šimkus Vyt., VVaytcms John. Po $22
- Kuodis Bronė ir Mikaila Jurgis; Po $20 - Aukštikalnis-Cibas.
Cukuras Janina. Januška Ant. Knschokas Jonas. Mikulis Joseph
MinkOnas Eug.. Monkus Mečys. Lietuvninkas
Vytenis
Pranckevičius Aug.. Skirgaudas Ignas. Stanievich John. Suku^as
Janina, Valaitis R.; Po $15 - Rev Dieninis Liong Kalvaitis Joseo H
adv. Kuprys Saulius: Po $10 - Aleksoms Tadas. Barker Mar)
Clayton Potter. Fried Richard, Klapauchy James. Kvedaras V
Meilus Linas, Krasauskas Rapolas. Prokapas Jonas. Rev
Skilandžiūnas Vik Valeška Edv : Po $7 - Juozapavičius oenas
Šimulis Louis: Po $5 - Been V . Belickas A. dr, Paukš 3eo r ge
Radzevičius Stefa. Razvvad Frances. Rockaitis c rank. L.~- - s
Aldona. Zalonis Joseph. Zunas Adele
Asmenys sumokėję $3 LKDS-gos nario mokesti: Onga Jonn.
Gruodis P., Januška A.. Juozapavičius. Kairelis A. Krasauskas R.
Kuodis 8.. Laučka. Mikaila J.. Mikulis J.. Motiejūnas. Norvilą K
Povilaitis A., Pranckevičiai. Šimulis Z . Tamulis St Urbutis A..
Vameiis A . Zailskas ir Žebrauskai
Kas paaukos Popiežiaus Leono XIII-|o Fondui $"00.000 v dau
giau, ar paskirs tokią sumą testamentu. Fondas sut'nka tokie auko
tojo kapitalą investuoti atskirai ir. kada iš to kapitalo peino bus
skiriama $1.000 ar daugiau paremti Krikščioniškosios demokratijos
veiklą, fondas sutinka apie tai paskelbti išeivijos ir Lietuvos
krikščioniškosios krypties spaudo|. Tokiu būdu aukotoje vardas bus
įamžintas ir tarnaus, kaip pavyzdys kitiems
Sąjungos nanai nesusimokeję $3 nano mokesčio . p'ašomi tai
padaryti Auka* fondui Ir narto mokesti sąjungai prašom supt)
•drąsu: P. Jokubka, 7125 S. Mozart St., Chicago. IL 60829-3028.

P. Jokubka, iždininkas

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. rugsėjo mėn. 11 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Ona ir Kęstutis Paulikai. „Lietuvos Vaikų vilties" komitetro savanoriai.

P r e l a t a s Juozas P r u n s k i s y r a įsteigęs fondą, kurį
tvarkyti pavedė JAV LB So
cialinei tarybai. Mecenato pa
geidavimu ir nurodymu, gau
tais procentais reikia apdo
vanoti ir pagerbti asmenį, su
laukusį daugiau kaip 65 m.
amžiaus, už nuopelnus katalikiškoje-labdarir.goje veikloje.
Organizacijos ir pavieniai as
menys prašomi siūlyti (tik
raštu) kandidatus. J ų atrinki
mui ir įvertinimui sudaryta
komisija: Birutė Jasaitienė,
dr. Petras Kisielius, Marija
Remienė ir Juozas Žygas (pir
mininkas;. Siūlant, parašyti
trumpą to asmens biografiją ir
apibūdinti jo veiklą. Pasiū
lymai turi būti gauti iki š.m.
lapkričio 1 d. Siųsti adresu: J .
Žygas, 9604 S. Karlov, Oak
Lawn, IL 60453.

Lietuvių operos sezonas
p r a s i d e d a šį penktadienį,
rugsėjo 12 vai.. 7:30 vai. vak.,
J a u n i m o centre. Bus statoma
linksma operete „Čigonų baro
n a s ' . Operos valdyba kviečia
visus buvusiuosius narius ir
naujus dainininkus atvykti į
šią pirmąją repeticiją.
K e t v i r t a d i e n į , r u g s ė j o 11
d., 7 v a i . vak., „ S e k l y č i o j e "
įvairiais imigracijos klausi
mais kalbės ir į paklausimus
atsakinės Čikagos miesto ad
vokatas, imigracijos reikalų
specialistas Diego Bonesatti.
Visi susidomėję, ypač neseniai
į šį kraštą atvykę, kviečiami
seminare dalyvauti.
Visų Čikagos s k a u t ų , - č i ų
t u n t u b e n d r a sueiga sekma
dienį, rugsėjo 21 d., vyks PLC,
Lemonte. Visi ir vi.-os .Aušros
Vartų'* ..Kernavės*. ..Lituanicos" ir ..Nerijos" tuntų seses ir
broliai dalyvaujame 9 vai. r.
šv. Mišiose Pal. J. Matulaičio
misijoje. Po Mišių bendra su
eiga, kurioje vyks tradicinės iš
stovyklų grįžimo apeigos ir
..Lituanicos" tunto vadovybės
pasikeitimas. Visi dėvime išei
ginėmis uniformomis. Turint
klausim-; -kreipiamasi į tuntminkus.
Šv.
Kazimiero
seserų
r ė m ė j o s ir rėmėjai k v i e č i a
dalyvauti 78-tame metiniame
pokylyje, kuriame taip pat bus
paminėta 90 metų Šv Kazi
miero kongregacijos įsteigimo
sukaktis įsteigta 1907 m.
rugpjūčio 29 d.'. Pokylis vyks
sekmadieni, rugsėjo 28 d.,
1:30 vai. p.p.. ..Poloma Banquets", 4604 S. Archer Ave.
Rezervacijos priimamos iki
rugsėjo 20 d., skambinant
773-776-1324.
„Sietuvos" s k a u t i n i n k i u
i r vyr. skaučių d r a u g o v ė s
s u e i g a penktadienį, rugsėjo
19 d.. 7 v.v. PLC. Lemonte,
vakariniame sales kampe. Bus
įdomi paskaita. Visos sesės
prašomos dalyvauti.

Šiluvos a t l a i d ų pamaldos
su pamokslu vyksta kasdien
9 vai. r. ir 6:30 vai. vak. Pa
mokslus sako iš Lietuvos pak
viestas kun. Stasys Šlapkevičius. Parapijos
klebonas
kun. Mykolas Yakaitis prašo,
kviečia ir ragina ne tik para
pijiečius, bet ir iš platesnių
apylinkių lietuvius dalyvauti
šioje Marijos garbei šventėje.
Taip pat primenama, kad
iškilminga procesija bus sek
madienį, rugsėjo 14 d., 1:30
vai. p.p. Iš Maria aukštes
niosios mokyklos aikštės bus
einama į bažnyčią.
Visi
prašomi į aikštę rinktis 1:15
vai. p.p. Labai svarbu, kad
kuo daugiau lietuvių ir orga
nizacijų su vėliavomis daly
vautų šioje procesijoje. Tuo pa
rodysime, kad rūpinamės pa
rapijos ir apylinkės lietuvišku
išlikimu, kad esame tikintys
ir gerbiame Dievo Motiną. Po
pastaruoju laiku daug kartų
girdėtų neigiamų atsiliepimų
apie Marąuette Parką, atėjo
laikas atsistoti tiesos pusėje ir
akivaizdžiai parodyti, ką lietu
viams reiškia Švč. M. Marijos
Gimimo parapija ir visa apy
linkė. Veikime, kol dar nėra
vėlu!

Skambės giesmės ir dai
n o s rugsėjo 14 d. Pasaulio lie
tuvių centre. Rudens sezono
atidarymo pietus-šventę ruo
šia PLC renginių komitetas ir
žada puikią programą, kurią
atliks Lietuvos Vyčių choras,
vadovaujamas muz. Fausto
Strolios, skanų maistą ir
progą
pabendrauti,
susi
pažinti su choro dalyviais ir
svečiais. Su choru supažindins
ir jo veiklą aptars žinomas
muzikas ir buvęs to choro diri
gentas dr. Leonardas Šimutis,
J n . Tai bus tikras atgaivos sie
lai ir kūnui sekmadienis, be
to, nereikės pietų virti, indų
plauti... Visi kviečiami atvykti
— salė didžiulė sutilpsime.
Ar pažįstate, kas neskai
to „Draugo", nes mano, kad
95 dol. metinė prenumeratos
kaina yra per aukšta? Būtinai
pasistenkite pranešti, kad ribotą laiką 100 visai naujų
skaitytojų gali užsiprenumemoti dienraštį tik už 60 dolerių metams! Tai galime pada
ryti JAV LB Kultūros tarybos
skiriamos aukos ir „Draugo"
administracijos nuolaidos dė
ka. J u k tai puikiausia proga
kam nors padovanoti dovaną,
kuri lankys ne vieną dieną, o
penkis kartus per savaitę - ~
visus metus! Pasinaudokite
proga ir kitiems apie ją pasa
kykite.
RALFAS RUDENS
VAJAUS PRIEANGYJE
Vasaros karščiai vėso balfininkų užsimojimuose ir veik
loje padėti vargstantiems Lie
tuvoje, Suvalkų trikampyje.
Nuo mažyčio našlaitėlio iki se
nuolio, nuo buv. partizano iki
tremtinio bei politinių kalinių,
visiems plaukė reikalinga pa
galba, vargais negalais pade
dant, vargelį raminant. BALFas be savo plano, kom
piuterio kortotekos, laiškų,
prašymų, atkreipia dėmesį ir į
aukojančio prašymus, jei tik
nesikryžiuoja su įstatais nu
statyta tvarka. BALFui pasi
garsinus taip ir šoktelėjo daug
kam mintis padėti mokyklinio
amžiaus vaikams, kad jie el
getavimą pakeistų mokyklos
lankymu. Jiems reikia batų,
botų, šiltos aprangos. Labiau
siai nuskriausta pietryčių Lie
tuva (Vilnija), kur t a r p bliz
gančių lenkiškų, rusiškų mo
kyklų, lietuviškos mokyklos
skursta lūšnelėse. Vargdieniai
yra be geresnės pastogės ir
mokytojai, o basi, apiplyšę,
išbadėję vaikai mokyklas lan
ko ilgų kilometrų keliuose.

L.S.T. KORP!
NEOUTHUANIA
75 METU SUKAKTIS
L.S.T. Korp! Neo-Lithuania
šiais metais mini 75 metų su
kaktį (1922X1.11—1997.XL11), kurią švęs atsikūrę Kau
ne Vytauto Didžiojo universi
teto studentai, o taip pat iš
sisklaidę plačiame pasaulyje
neolithuanai, kur tik susibūriuos būrys ar būrelis.
Centrinis
minėjimas
bus
Čikagoje, kur yra L.S.T. Korp!
Neo-Lithuania vyr. valdyba.
Valdybos pirmininkė Daiva
Meilienė ir valdybos nariai
daug pagrindinių darbų atli
ko, bet dar kalnas darbų prieš
akis. Valdybai reikia daug pa
galbos. Todėl šį sekmadienį
rugsėjo 14 d., 12 vai. kvie
čiamas platus vyr. valdybos
narių ir talkininkų pasitari
mas Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte. Sudaroma
nauja
neolithuanų adresų kartoteka.
Prašoma visų neolithuanų,
kurie turi savo artimų kolegų
adresus, juos siųsti: Vaclovas
Mažeika, 519 Halien Terrace,
Park Ridge, IL 60068-2850,
tel. 847-823-3607.

SU DVIRAČIU PO
LIETUVĄ — PL CENTRE
Lietuvos ir išeivijos lietuvių
spaudoje jau buvo rašyta apie
JAV lietuvį pulk. Įeit. Ed
munde Čapą, kuris 1993-1994
m. Lietuvoje tarnavo JAV
ginkluotų pajėgų ryšių kari
ninku, o prieš tai 1992 metais
5 savaites dviračiu keliavo po
Lietuvą, nuo pajūrio
iki
Aukštaitijos. Gyvendamas Šiau
liuose su žmona Olga ir duk
rele Arabela, dirbo užsienio
reikalų atstovu Šiaulių (Zok
nių) tarptautiniame oro uoste,
mokė anglų kalbos, kas savai
tę dalyvavo radio laidose ir
rašė
straipsnius
„Šiaulių
krašto" laikraščiui. Šiaulių
Pedagoginis institutas išleido
jo 152 pi. knygą „Namie, Lie
tuvoje ir JAV". Koks skirtu
mas tarp namų, Lietuvos ir
JAV skaitytojai sužinos iš jo
knygos,
kuri
gaunama
„Drauge". Kur jo namai, ka
dangi jis gimęs, augęs Klevelande, ten lankęs lituanistinę
mokyklą, ten baigęs aukštąjį
mokslą
magistro
laipsniu,
1996 m. tarnavęs Pentagone ir
greit vyks tarnybon į Bosniją,
— skaitytojas sužinos tik
atidžiai perskaitęs jo knygą.
Pasaulio lietuvių' centro
kultūrinių renginių komitetas
š.m. rugsėjo 7 dieną pakvietė
pulk. Įeit. Edmundą Čapą pa
pasakoti įspūdžius iš karinės
tarnybos JAV ir Lietuvoje, iš
jo kelionių dviračiu per Lie
tuvą.
Susirinkus būriui klausytojų
į didžiąją salę, kultūrinių ren
ginių komiteto pirm. Bronė
Nainienė pakvietė Alę Lieponienę pristatyti prelegentą,
pasiruošusį salėje „dviračiu
keliauti po Lietuvą" skaidrių
ir dviejų prožektorių pagalba.
Ekranuose bėgo įdomūs, nau
jai sutikti Lietuvos laukų,
kaimų, miestų, pajūrio ir bui
tinio gyvenimo vaizdai, palydi
mi prelegento spalvingais aiš
kinimais. Matėsi ir jo bendra

is LB Vidurio vakarų apygardos gegužines Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Iš kaires: Vytautas JasineviCius,
Pal. Jurgio Matulaičio kapelionas kun. Algirdas Paliokas, SJ, LB Vidurio vakarų apygardos pirm. Birutė Vindašienė, PLC valdybos pirm. Algis Bakaitis, Pal. J. Matulaičio misijos pirmininkas Aleksas Vitkus ir Kęstutis
Jecius.

darbių, kitų JAV lietuvių kari
ninkų veidai, karo laivai ir
lėktuvai, tos pirmosios kregž
dės laisvę atgavusioje Lietu
voje. Gaila, kad labai ribotas
laikas prieš pagrindines sek
madienio pamaldas, neleido
pateikti klausimų prelegentui,
ypač apie jo patyrimą ben
draujant su Lietuvos ka
rinėmis
pajėgomis. Galbūt,
sekantį kartą bus „kelionė
su tanku" Pasaulio lietuvių
centre.
Br. J .

prie „Seklyčios" durų. Džiau
giamės, dėkojame išvykos va
dovei E. Sirutienei, kad tai
viena puikiausiai pavykusių
išvykų. Elenutė irgi patenkin
ta, šypsosi, k a d visi iki vieno
patenkinti. Tad, dėkodami or
ganizatoriams ir vadovei, lau
kiame ir vėl k u r nors pake
liauti.
O. L u k i e n ė

VYRESNIUJU UETUVTU
IŠVYKA J JOIJET, IL

Vyresniųjų lietuvių sociali
nio* skyriaus vadovybė š.m.
rugpjūčio 22 d. surengė išvyką
į „Empress Riverboat Casino",
esantį Joliet, IL
Paskelbus pranešimą, tuoj
pat užsiregistravo 47 asme
nys, nes tik tiek tetilpo į pui
kų patogų autobusą. Paju
dėjome iš ankstaus ryto. Oras
pasitaikė kuo puikiausias.
Saulutė švietė, šildė, bet neke
pino, tad ir keliautojų nuotai
kos derinosi prie gražaus oro.
Girdėjosi kalbos, kad išvykų
Plačiai Čikagos meninia
vadovė užprašė saulėtą dieną.
me
gyvenime
besireiš
Kelionė truko apie pusant
kiančio dailininko Rimo
ros valandos.
Čiurlionio naujų tapybos kū
Sulipome į laivą „Empress",
rinių parodos atidarymas bus
kur ir vyko, tie didieji lošimai,
penktadienį, rugsėjo 12 d., 7
„laimės" bandymai. Dauguma
vai. vak., Balzeko Lietuvių
mūsiškių pradėjo lošimą su 25
kultūros muziejuje, 6500 S.
centais. Nepavykus
nieko
Pulaski Rd. Visi kviečiami.
išlošti, mėginome su vienu do
leriu...
„Draugo" v a l d y b a ir r e n 
Stebint savo grupę, matėme
ginių k o m i t e t a s ruošiasi
įvairias nuotaikas. Vienų vei
sutikti tris jaunesniosios kar
Vieno BALFo skyriaus auko
dai žiba džiaugsmu, nes nusi
tos menininkus iš Lietuvos. toja, atnešusi 150 dolerių
šypsojo „laimė"; kitų veideliai
Tai Aušra Cicėnaitė, Vaidas auką, apskaičiavo: 20 —
apsiniaukę, parodė, kad prasi
Vyšniauskas ir Eugenija Ku žiemos batams ar botams, 20
lošė. Tad mes „nelaimingieji",
prytė. Pirmasis jų koncertas — kelnėms, 20 švarkui a r
susigrupavę būreliais, pasi
Pasaulio lietuvių centre, Le megztiniui, 40 puspalčiui, o 50
ėmę po puoduką kavos, lipome
monte. bus spalio 4 d., o an — pienui ir paskanintos duo
laipteliais į denį. Ten prie sta
trasis — Jaunimo centre — nos riekutei.
liukų susėdę, saulutei šildant,
spalio 5 d., sekmadienį. Bilie
Įsibėgėjęs kalendorius net
vėjeliui švelniai dvelkiant,
tai gaunami „Drauge" ir rukus atvers spalio mėnesio
gėrėjomės gražia aplinka. Da
„Seklyčioje".
lapą ir išrikiuos BALFo ru
linamės savo pasisekimais
dens didžiojo vajaus dienas.
arba skundėmės nesėkmėmis.
Lietuvos Vyčių 112 kuo 53-sius veiklos metus mi
Taip bediskutuojant, nepas
pa pradeda savo rudeninę ninčiam BALFui, suvienyto
tebėjome, kad jau laikas eiti
veiklą pirmuoju susirinkimu, mis jėgomis sudarykime lab
užkandžiams. Nuėję į val
kuris bus antradienį, rugsėjo daros kelią — susijungę ran
gomąją salę, radome ilgiausiai
16 d„ 7:*30 vai. vak.. Švč. M. komis ir širdimis.
nutiestą bufetą su įvairiau
VK
Marijos Gimimo
parapijos
siais patiekalais. Mėsos, žuvys
salėje. Kviečiami visi nariai, o
įvairiausių salotų, daržovių ir
taip pat visi lietuvių kilmės
šviežių vaisių. Negana to: ki
asmenys, norintys įsijungti į
toje salės pusėje įvairiausių
prasmingą
Lietuvos Vyčių
tortų, pyragaičių, ledų. Gražu
veiklą.
akis paganyti, nes stalas at
rodė puikiai ir skoningai pa
ruoštas. Užkandžiaujam, groAr j a u grąžinote ..Draugo"
žimės puikiai papuošta sale.
laimėjimų bilietėlių šakneles
Laikas pagaliau baigt vieš
su savo auka? Jei dar ne, pas
nagę
ir lipti į autobusą kelio
kubėkite, nes laimingieji bilie
nei atgalios. Pradėjus autobu
tai bus traukiami rugsėjo 21
sui judėti, džiaugiuosi su savo
d., sekmadienį, „Draugo" po
bendrakeleive
(pasidalintas
kylio Martiniąue salėje metu.
džiaugsmas, dvigubas džiaugs
Kaip žinosite, ar būtumėte
mas), nepaprastai gražiais de
laimėję vertingas dovanas, jei
besėliais skaisčiu dangum. Sa
negrąžinsite šaknelių? O gal
ko: Mūsų tėvynėje dangus dar
šį kartą laimužė kaip tik Jūsų
gražesnis".
laukia ir tik Jums rengiasi „Empress Riverboflt Casino" išvykoje vyresniųjų rentro lankytojos 'iš
Nepastebimai atsirandame
nusišypsoti...
kaires i Valentina Gudiene. Aleksandra Pahrežiene ir Anele Kručionė

ŠAUNI LB VIDURIO
VAKARU A P Y G A R D O S
GEGUŽINĖ
LB apygardos valdybos pa
reigos yra koordinuoti apylin
kių darbus didesniems rengi
niams ir j a s atstovauti to
kiems atvejams, kai viena
apylinkė negali atstovauti vi
soms.
Gegužinę suruošti y r a dide
lis darbas, bet, kai į talką atei
na apylinkės, tai ne vien
gegužinė b ū n a smagi, bet ir
apylinkių bendradarbiavimas
pasidaro sklandesnis. Šiais
metais buvo p a s i r i n k t a s rug
pjūčio 31 d. sekmadienis, per
patį Darbo dienos savaitgalio
vidurį- P u i k u s oras s u t r a u k ė
per 300 svečių, kurie prie dai
liai užtiestų stalų linksminosi
nuo 12 vai. vidurdienio iki 7
vai. vakaro.
Algimanto Barniškio
pa
traukli muzika bei J ū r o s Bakaitienės ir Vlado Kybarto
dainos p a t r a u k ė svečius šokti
ir dainuoti: svečias iš Lietuvos
solistas Rimas J a k u t i s pa
puošė muzikinę dalį sodriu
dainavimu, o k a r t a i s buvo
girdėti net ir trio dainos, kai
su savo akordeonu ir balsu
dar prisidėjo J u o z a s Mažintas.
Skanus lietuviškas maistas,
paruoštas Birutės Navickie
nės • ir . Zitos Martišiūnienės,
pastiprino svečius pietų metu,
kurį su šypsena ir gero apetito
linkėjimais išdalino Karolina
Kubilienė,
Zita
Dapkienė,
Agutė
Tiškuvienė,
Birutė
Trinkienė, Irena Galinienė ir
Rima Urbonavičienė.
Racine Bakery D a n u t ė s ir
Juozo Kapačinskų dovanotais
pyragaičiais bei k a v a svečius
vaišino Cicero apylinkės talka
su vicepirm. Mindaugu Baukumi, Olimpija Baukiene, Lai
ma Barneikiene, J a n i n a Ruginiene. Dr. J u r g i s
Januš
kevičius ir Laimutis Petke
vičius pristatė k a r š t ą maistą
iš virtuvės prie išdalinimo
stalų.
Bare triūsė neseniai atvyku
sių iš Lietuvos „Kranto" apy
linkės nariai pirm. Pauliaus
Guobųžio globoje. Tai Rita
Šakenienė ir Linas Grigaitis,
taip pat „Kranto" valdybos na
riai.
Laimėjimuose buvo tikrai
vertingų dovanų. Marąuette
Parko apylinkės pirm. Aldona
Palukaitienė vadovavo loteri
jos bilietų platinimui, o juos
nardavinėjo Brighton Parko

pirm. Salomėja Daulienė, Alė
Karaliūnienė su Brone Kroniene, O n a Rušenienė, Marytė
Černiūtė, Grigaitytė.
Svečių t a r p e buvo PLC val
dybos pirm. A. Bakaitis, Lemonto prokuroro padėjėjas
David Šeštokas, Palaiminto J.
Matulaičio misijos kapelionas
kun. A. Paliokas, S.J., misijos
valdybos prim. A. Vitkus, bu
vęs LS sąjungos pirmijos
pirm. Kęstutis Ječius ir Lietu
vių Respublikonų Lygos vice
pirm. Vytautas Jasinevičius.
Visų nuotaika buvo ypač
gera, k a s atsispindėjo šokėjų
sūkury ir dainų aiduose. Visus
maloniai nustebino virš ge
gužinės praskridęs lėktuvas,
kurio pilotas Ričardas Grinius
sparnų
lingavimu sveikino
Lietuvių Bendruomenės pas
tangas sutelkti visus lietuvius
vieningam lietuvybės išlai
kymui ir stovėti nepriklauso
mos Lietuvos sargyboje.
B i r u t ė A Vindašienė
JAV LB Vid. Vakarų
Apygardos pirmininkė

SKELBIMAI
x TRANSPAK
pranei*:
„Šventojoje vietos klebonas
Vidmantas Gricius įkūrė pir
mąją šalyje religinei bend
ruomenei priklausančią sve
tainę. Joje skamba tyli muzika,
nėra alkoholinių gėrimų, nerū
koma, patiekalų kainos mažes
nės negu kitose viešojo maitini
mo įstaigose. Iš gautų pajamų
klebonas tikisi ateityje pamai
tinti senus, vienišus, socialiai
r e m t i n u s žmones." P i n i g a i ,
s i u n t i n i a i ir komercinės
s i u n t o s į Lietuvą. Maisto
siuntiniai. TRANSPAK, 4545
W. 63rd St., Chicago, IL
60629. Tel. 773438-1050.
(sk.)
x L i t h u a n i a n Mercy Lift
n u o š i r d ž i a i dėkoja poniai
Irenai
ir
dr.
Leonui
K r i a u č e l i ū n u i už $500 auka*
Jūsų nuolatinė parama padeda
Lithuanian Mercy Lift siųsti
medicininę pagalbą Lietuvos
sergantiems.
(sk.)
x E d v a r d a s ir Regina
B a č a n s k a i , Olney ND, atsiun
tė $150 ir yra nauji Lietuvos
našlaičio globėjai. Dėkojame!
„ L i e t u v o s Našlaičių globos"
k o m i t e t a s , 2711 W. 71 8t.,
C h i c a g o , IL 60829.
(sk.)
x S u t e i k s i u pilną prie
žiūrą savo namuose pensinin
kui (maistas, slaugymas, gy
dytojas ir t.t.). Tel. 813-3630340.
(sk.)
x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais
mėnesiniais (mokėjimais ir
prieinamais nuošimčiais. Kreip
kitės į Mutual Federal Sav i n g s , 2212 West Cermak
R o a d . Tel. (773) 847-7747.
(sk)

