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JAV Senato n a r i a i
p r i t a r i a NATO plėtimuisi

Seimas neignoravo prezidento
ėmimo procentas yra vos di
desnis už vyriausybės ir paste
bimai viršija Seimo narių.
„Tai, kad Seimas nepriėmė
septynių prezidento grąžintų
Seimui įstatymų pataisų, at
spindi tik politinių pažiūrų
skirtumus, bet ne dėmesin
gumo stoką Prezidento insti
tucijai", sakė Seimo kancleris
Jurgis Razma.
Prezidentas A. Brazauskas,
pirmadienį pranešęs, kad ne
sieks antros kadencijos, savo
kalboje per valstybinę televi
ziją skundėsi pateikęs nema
žai įstatymų projektų, tačiau
jie, esą, užsigulėjo Seimo
rastinėje.

A. Paulausko rinkinių štabas
jau surinko rėmėjų parašus
Vilnius, spalio 8 d. (BNS)
— Kandidato į Lietuvos prezi
dentus Artūro Paulausko ats
tovai trečiadienį Vyriausiajai
rinkimų
komisijai
pateikė
50,000 rėmėjų parašų, ir A.
Paulauskas yra pirmasis, pa
teikęs parašus, iš visų kandi
datų į Lietuvos vadovo postą.
„Apsidrausdamas", rinkimų
štabas įteikė k u r kas daugiau
nei 20,000 būtinų parašų, nes
ne visi jie gali būti pnpažinti
galiojantys. A. Paulausko rė
mėjų parašus žadama rinkti
iki kito antradienio.
Visi prezidento posto sie
kiantys asmenys kandidatais
bus įregistruoti, jeigu iki lapk
ričio 6 dienos surinks po
20,000 parašų.
Artūras Paulauskas pasi
rašė susitarimą dėl bendra
darbiavimo su Lietuvos libera
lų sąjunga bei kviečia tai pa
daryti kitas politines jėgas.
Kol kas tai yra padariusi Ūkio
partija.
Labai lakonišku dokumentu
susitarta suvienyti savo pas

tangas prezidento
rinkimų
kampanijoje, tartis dėl svar
biausių A. Paulausko rinkimų
programos nuostatų bei rin
kimų kampanijos organizavi
mo, rinkimų komandos bei
štabų suformavimo.
Po pasirašymo surengtoje
spaudos
konferencijoje
A.
Paulauskas sakė žinąs, kad jo
parėmimo galimybę svarsto ir
kai kurios kitos politinės jė
gos, bet atsisakė jas įvardinti.
Kandidatas į prezidentus
žadėjo dabar kovoti dėl A.
Brazausko rėmėjų balsų. Jis
kol kas atsisakė viešai svars
tyti kas bus, jeigu kandidatu
nebus * įregistruotas Valdas
Adamkus.
A. Paulauskas sakė, kad
j a m artimos liberalų idėjos, jis
yra dalyvavęs partijos steigia
majame suvažiavime.
Liberalų sąjungos pirminin
kas Eugenijus Gentvilas sakė
laikąs A. Paulauską liberaliu
žmogumi, nors jis ir nėra libe
ralas.

Centro sąjunga nepritaria
Algirdo Brazausko sprendimui
Vilnius, spalio 8 d. iBNSi
— Centro sąjungos pirminin
kas Romualdas Ozolas neigia
mai įvertino prezidento Algir
do Brazausko
atsisakymą
siekti perrinkimo antrai ka
dencijai.
„Argumentai, kuriais prezi
dentas pagrindė savo pasi
traukimą iš politinio gyveni
mo, nėra rimti. Vienintelis
rimtas kriterijus galėtų būti
supratimas, kad dirbi blogai".
spaudos konferencijoje trečia
dienį teigė R. Ozolas. Tačiau,
pasak jo, A. Brazauskas ne
mano, kad pasitraukti turėjo
dėl nesugebėjimo tvarkyti val
stybę.
„Niekada gerai nevertinsiu
jo pasitraukimo iš preziden
tinės kovos, nes šio vieno
žmogaus valia sugriovė Lietu
vos politinių orientacijų struk
tūrą", teigė Seimo narys, pri
durdamas, kad pasitikėjimą
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Vilnius, spalio 8 d. (BNS)
— Seimo spaudos tarnyba
paskelbė suvestinę, kuria sie
kiama įrodyti, kad valdančioji
parlamento dauguma neigno
ravo prezidento siūlytųjų įsta
tymų projektų. Pasak suves
tinės, per Seimo sesijas nuo
1996 m. lapkričio 25 d. iki šių
metų liepos 3 d. Seimas
priėmė 76.6 proc. iš prezidento
pateiktų 55-ių originalių ir pa
keistų projektų.
Vyriausybės pateiktų pro
jektų priėmimo vidurkis yra
76.1 proc., o Seimo narių —
56.35 proc.
Taigi, pasak suvestinės, pre
zidento teiktų projektų pri
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ar nepasitikėjimą politiniu at
stovu turi išreikšti tauta.
R. Ozolas sakė esąs įsi
tikinęs, kad A. Brazausko pa
sitraukimas iš prezidentinės
kovos labai padidino „atsitik
tinumų vaidmenį ir į politinį
gyvenimą įvedė naujų rimtų
nestabilumo faktorių".

* Europos Komisija gali
įvertinti Lietuvos pastarųjų
kelių mėnesių pasiekimus re
formuojant ekonomiką ir su
derinant savo teisinę sistemą
su Europos Sąjungos normo
mis, antradienį įvykusiame
susitikime su Seimo pirminin
ku Vytautu Landsbergiu pa
reiškė Europos Komisijos Ge
neralinio direktoriaus pava
duotojas Francois Lamoureux.
Jo teigimu, Europos Komisija
apsiriboja reikalavimais sude
rinti politikos, ekonomikos ir
teisės sferas. Apie kiekvieną
šių- sričių Komisija turi pada
ryti aiškias išvadas, tačiau,
L i e t u v o s Generalinis
susipažinusi su išvadomis,
konsulatas
Komisija aiškumo dėlei gali
Čikagoje praneša, kad tie as pateikti ir papildomų reikala
menys, kurie nedalyvavo Sei vimų.
mo rinkimuose 19% metais
* Jungtinių
Amerikos
arba yra pakeitę adresus ir
nori dalyvauti Lietuvos prezi Valstijų prezidento žmona Hildento rinkimuose, kurie įvyks lary Rodham Clinton atsiuntė
gruodžio 21 d., turi registruo padėką Lietuvos Seimui už jai
tis Lietuvos ambasadoje Va dovanotus gintaro karolius.
šingtone, 2622 Sixteenth St., Vėrinį Seimo vardu jai liepos
N. W., Washington, D C . pradžioje įteikė parlamentarė
20009. Tel.: 202-234-5860. Vilija Aleknaitė Abramikienė.
Abi ponios susitiko Vienoje vy
Faksas 202-328-0466.
kusioje konferencijoje „Mote-

V a š i n g t o n a s , spalio 7 d. rius patvirtinti NATO plėti
(Beoter-ENS) — Antradienį mosi susitarimą, sakydama,
įtakingiausieji JAV senatoriai kad „didesnė NATO padarys
pareiškė remia NATO plėti Ameriką saugesnę, NATO —
mąsi, tačiau nurodė Bill Clin stipresnę, o Europą — taikes
ton administracijai pirmiausia nę ir vieningesnę".
sutarti su sąjungininkėmis dėl
Valstybės sekretorė žadėjo
teisingo jo išlaidų pasidaliji reikalauti, kad visos NATO
mo.
sąjungininkės teisingai pasi
NATO plėtimosi planas gali dalintų išlaidu naštą.
„taip pat puikiai pasisekti,
Pirminiais JAV administra
kaip ir žlugti" priklausomai
cijos
skaičiavimais, pirmasis
nuo to. ar Europos valstybės
sumokės joms tenkančią plė NATO plėtimosi etapas kai
timosi išlaidų dalį, pareiškė nuos iki 35 mlrd. dolerių, pa
Senato Užsienio reikalų komi skirstant šią sumą 10 metų.
sijos pirmininkas respubliko JAV išlaidos turėtų būti maž
nas Jesse Helms Valstybės daug 2 mlrd. dolerių.
sekretorei Madeleine Albright.
JAV ir kitos NATO narės
Jis kaltino Europą, jog ši ti siekia parengti bendrą plė
kisi, kad Vašingtonas padengs timosi
išlaidų
sąmatą iki
trijų Rytų Europos valstybių gruodžio mėnesio, kai NATO
stojimo sąskaitą.
UR ministrai turėtų pasira
Liepos 13 d. Lietuvoje viešėjusi JAV Valstvbe.s sokrc-tore Hadeleine Albright susitiko su Lietuvos Seimo pirmi
Vyriausiasis komisijoje de šyti naujų narių priėmimo
ninku Vytautu Landsbergiu.
protokolus, sakė M. Albright.
Nuotr. (iš kairės) JAV prezidento patarėjas, Valstybines Saugumo tarybos Centrines ir Rytų Europos sky mokratų atstovas Joseph BiJi yra pirmoji administraci
riaus direktorius Daniel Freed; (trečia iš kaires) Emilija Pakštaitė Sakadolskienė, M. Albright viešnagės Lietu den pareiškė, kad NATO plė
voje metu buvusi jos vertėja; tuometinis JAV ambasadorius Lietuvoje James Swihart ir Vytautas Landsbergis timasis visiškai atitinka JAV jos atstovė, gynusi NATO plė
saugumo tikslus, tačiau taip timosi bylą prieš Senato UR
valstybių n u o s t a t a s , kad Rusi pat pabrėžė išlaidų pasidaliji komisiją. Visas Senatas dėl
plėtimosi patvirtinimo turi
jos siūlymai dėl vadinamųjų mo būtinybe.
M. Albright tikino senato balsuoti kitą pavasarį.
kryžminių s a u g u m o garantijų,
kurias k a r t u suteiktų Rusija
Vilnius, spalio 8 d. (BNS) teto n a r y s iš Latvijos. Estijos ir NATO, nėra priimtini Balti
— Baltijos Asamblėjos (BA) ir Lietuvos. BA komiteto jos valstybėms.
Saugumo ir užsienio politikos posėdis baigėsi Vilniuje a n t r a Lietuvos delegacija pateikė
komitetas siūlys Asamblėjai .dienį.
siūlymą priimti Baltijos Asam
V i l n i u s , spalio 8 d. (.BNS) pos valstybių atstovų susitiki
priimti pareiškimą, jog trys
Posėdyje Baltijos valstybių blėjoje dokumentą, kuriame
—
Naujoji
regionine saugumo mą, kuriame buvo aptarta
Baltijos valstybės tikisi, kad p a r l a m e n t ų nariai išreiškė su
trys valstybės paragintų savo politikos ir gynybos pagalbos nauja saugumo politikos ir gy
gruodį Luxemburge jos bus sirūpinimą dėl suaktyvėjusių
vyriausybes nesilpninti pas koordinavimo iniciatyva padės nybos pagalbos koordinavimo
pakviestos vienu metu pradėti Rusijos p a s t a n g ų po NATO
tangų toliau siekiant narystes Lietuvai
geriau
panaudoti iniciatyva ..Friends of the
derybas dėl narystės Europos viršūnių susitikimo M a d n u e
NATO. kurią Baltijos " val gaunamą paramą, ruošiantis Balts"."
Sąjungoje.
siūlyti Lietuvai, Latvijai ir E s  stybės ir toliau laiko svarbiau
„Ši iniciatyva padės mums
Komiteto pirmininkas Arvy tijai alternatyvias s a u g u m o siu s a u g u m o g a r a n t u Euro narystei NATO, trečiadienį
pareiškė Lietuvos URM poli efektyviau panaudoti užsienio
das Medalinskas trečiadienį garantijas
vietoj
n a r y s t ė s poje.
tikos departamento direkto šalių pagalbą, kuriant moder
sakė, kad pareiškimo tekstui NATO.
rius Vygaudas Ušackas, ko nias ginkluotąsias pajėgas ir
Baltijos
Asamblėjai
dabar
neprieštaravo nė vienas komi
Komiteto nariai išdėstė savo
pirmininkauja
Lietuva. BA mentuodamas antradienį Ko ruošiantis narystei NATO",
posėdis įvyks lapkričio 6-8 die penhagoje pasibaigusį 16-os sakė V. Ušackas.
Baltijos regiono ir kitų Euronomis Vilniuje.
Kopenhagos susitikime da
lyvavo trijų Baltijos valstybių,
Danijos. Norvegijos, Suomijos.
Švedijos, Islandijos. Lenkijos.
Vilnius, spalio 8 d. 'BNS)
Žurnalistų k a m a n t i n e j a m a s ,
Vokietijos. Didžiosios Britani
— Tomas Venclova netiki, kad jis noriai dalijosi nuomonėmis
jos,
Belgijos.
Prancūzijos,
Vytautas Landsbergis skundė apie kitas Lietuvos politinio
Šveicarijos
ir
JAV
užsienio ži
Seimas taip pat toliau tęsė
V i l n i u s , spalio 7 d. (BNS)
jį KGB ir taip prisidėjo prie gyvenimo aktualijas.
nybų
politikos
departamentų
— Seimas antradienį be ilgų VRK pateiktų dvidešimties
J i s labai išmintingu pavadi
priverstinės poeto emigracijos
diskusijų p r i t a r ė kelioms Pre Prezidento rinkimų įstatymo direktoriai.
no prezidento Algirdo Bra
iš Sovietų Sąjungos.
Tai buvo pirmasis ..Baltijos
zidento rikimų įstatymo patai straipsnių pataisų ir 17 papil
„Nesu V. Landsbergio politi zausko pasitraukimą iš rinki
draugų"
iniciatyvos dalyvių
dymų
svarstymą.
Jomis
sie
soms ir papildymams. Šie pro
nis šalininkas, tačiau renkuo minės kovos. „Jis sugebėjo
jektai bus priimti kiek vėliau, kiama suderinti 1992 m. pri susitikimas. Šią diplomatinę
si verčiau tikėti juo, nei ne atsiplėšti nuo komunistinio
imtą įstatymą su vėliau papil iniciatyvą rugsėjo pradžioje
žinomais saugumiečiais", spau fono ir d a b a r yra populiarus nors jau d a b a r prasidėjo prezi
dytais ir patikslintais Seimo ir patvirtino Bergene susitikę
dento
rinkimų
kampanija,
o
dos konferencijoje trečiadienį kaip niekada", s a k ė poetas.
Savivaldybių rinkimų įstaty Šiaurės ir Baltijos valstybių
keliems
k
a
n
d
i
d
a
t
a
m
s
Vyriau
sakė T. Venclova.
P a s a k jo, Lietuvai pasisekė,
I R ministrai.
mais.
Anoniminis buvęs KGB kari k a d sudėtingiausiais pirmai sioji rinkimų komisija f VRK)
Šios pataisos yra numatytos
ninkas, pasak spaudos, liudi siais valstybingumo metais ją j a u yra išdavusi rinkėjų para
Spalio 8 d. a š t u o n i Lie
straipsniuose.
reguliuojan
šų
rinkimo
lapus.
jo, kad Seimo pirmininkas V. vairavo b ū t e n t A. B r a z a u s k a s .
tuvos taupomojo banko skyriai
Po svarstymo Seimas prita čiuose komisijų sudarymą, ko
Landsbergis praeityje skundęs „Neįsivaizduoju, k a s geriau už
pradėjo mokėti iki 4,000 litų
rė
konservatoriaus
Antano misijų kompetencija, balsavi
T. Venclovą bei kitus poetus jį d a b a r gali atsisėsti į prezi
kompensacijas bankrutavusio
Stasiškio teikiamam projektui mo tvarką, balsavimą paštu.
antisovietišku elgesiu.
dento kėdę", sakė T. Venclova.
..Tauro" banko indėlininkams.
papildyti įstatymą reikalavi
T. Venclova paaiškino, kad
Tai pirmas kartas, kai bank
J o nuomone, tai t u r ė t ų būti mu, kad kandidatas į prezi
* S o c i a l d e m o k r a t ų frak rutavusio banko indėlinin
kegėbisto liudijamu laikotar žmogus, kurio idealas — atei
dentus
pateiktų
duomenis cijos Seime narys Algirdąpiu jie su V. Landsbergiu ties Lietuva.
kams kompensacijos mokamos
apie
savo
darbą
SSRS
NKVD. Butkevičius piktinasi, kad pa
apskritai nebendravo, o kaip
ne iš biudžeto, o iš Indelių
„Valdas Adamkus y r a susi
mokslininkai, bet ne privatūs formavęs šalyje, kuri yra atei MGB, KGB bei kitų užsienio keitus valstybes biudžeto įsta draudimo fondo lcšų. Kompen
pažįstami, kelis kartus kalbė tis Lietuvos atžvilgiu, todėi valstybių atitinkamose tarny tymą, žymiai padidės teisė sacijoms skirta apie 4 mln.
bose, sąmoningą bendradar tvarkos pareigūnų atlygini
josi jau vėliau.
litų. LTB atidaryta apie 1.600
j a m toks suvokimas yra na
biavimą
su jomis arba mokslą mai, o švietimo sistema vėl
„Skaičiau savo bylą KGB ar tūralus", sakė T. Venclova. V.
sąskaitų buvusiems ..Tauro"
liks be lėšų. Pagal naująjį įs indėlininkams. Pinigus žmo
chyvuose, ten nėra V. Lands A d a m k u s yra v a k a r i e t i š k a s šių tarnybų mokyklose.
Antradienį Seimo svarsty tatymą teisėju atlyginimai bus
bergio pavardės", sakė dabar žmogus ir lengvai įneštų į Lie
nės galės pasiimti iš karto ar
t a s projektas truputį skyrėsi didinami 2.5 karto, o moky
JAV gyvenantis ir dėsty tuvos
politiką
džentelme
ba laikyti banko sąskaitose.
nuo rugsėjo pabaigoje pateikto tojų bei pedagogų — tik 20
tojaujantis Lietuvos poetas. niškumo, mano jis.
Pagal Gyventoji) indelių drau
varianto.
•proc. Tuomet algos
viduti dimo įstatymą.banko bankroto
Jis siūlė Lietuvai vadovautis
T. Venclova n u m a t ė , kad V.
Pirmajame variante buvo niškai teisėjai gautų apie
principu, kurį propagavo antiAdamkui nebus leista siekti n u m a t y t a , kad tokių duomenų 10.000 litų per mėnesį, o mo atveju indėlininkams išmoka
sovietinės rezistencijos ideolo
prezidento posto, ir sakė. kad nepaskelbimas galėtų tapti kytojai — apie 600 litu. Atly ma kompensacija, n", didesnė
gas akademikas Andrėj Sajį žeidžia ginčai dėl užsienio pagrindu VRK išbraukti šį as ginimai nuo spalio 1 dienos kaip 80 proc apdraustos su
charov — sąmoningai nekreip
lietuvijos galimybių dalyvauti menį iš kandidatų arba pa taip pat buvo žymiai pakelti mos. Dabar draudimo suma
ti dėmesio į KGB veiklą, lyg
yra ",.000 litų.
Lietuvos politikoje.
grindu pradėti apkaltos proc Valstybės saugumo. Muitines
jos apskritai nebūtų. „Tik taip
J i s taip pat mano, kad lietu esą. Tuo tarpu naujasis pro departamentų. Krašto apsau
ji nebedarys žalos lig šių
dienų", mano Tomas Venclo vių ir žydų santykius turi nar jektas numato, kad VRK kan gos. Vidaus reikalų, Finansų,
KALKISDOBLUS
plioti ir įvertinti
filosofai. didato galėt ii neregistruoti Užsienio reikalų ministerijų
va.
Spalio 9 d.: Šv. Denis ir
„Mes negalime to padaryti arba panaikinti jo registravi darbuotojams. A. Butkevičius
draugai,
šv Jonas Leonarda.
rys demokratijoje: gyvieji bal blaiviai ir be emocijų", mano mą, jeigu kandidatas bendra įsitikinęs, kad darbo užmo
Dionizas,
Rustikas, Eleutorisai". Laiške Seimo Šeimos ir T. Venclova. Jis sakė, k a d pa darbiavimo
su
minėtomis kesčio kėlimas neužkirs kelio
vaiko reikalų komisijos pirmi saulis j a u išmoko nutylėti ir struktūromis nebuvo nurodęs' korupcijai ir kyšininkavimui jus. Branguolė.
ninkei V. Aleknaitei Abrami- priekaištais neatsakyti į žydų ir „galioja teismo sf.-< danas, šiose institucijose. „Kuo dau
S p a l i o 10 d.: Pranciškus.
kienei H. Clinton dėkoja Sei priekaištus dėl šiai t a u t a i te kuriuo n u s t a t y t a s juridinę giau pinigų duoda ~
teo Danielius, Gilvydas, Jodaumui už „dėmesį ir dosnumą".
reikšmę t u r i n t i s faktas".
kusios žiaurios dalios.
gas. 1939 m atgautas Vilnius.
daugiau reikia", sake jis.

Baltiečiai vieningai eis į
Europos Sąjungą

„Friends of t h e Balts"
p a d ė s Lietuvai ruoštis į NATO

Užsienio lietuvių p o e t a s netiki,
jog Seimo pirmininkas buvo
skundikas

Kandidatai į prezidentus t u r ė s
pagarsinti savo ryšius su
užsienio tarnybomis
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S95.00
$55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) SI 10.00
$60.00
$40.00
koncertas.
Detroito Tarptautinio insti
Tik ieitadienio laida:
Programą atliks jauni muzi tuto mugė š.m spalio 17-19 d.
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) S60.00
$45.00
$35.00
kai iš Lietuvos: Aušra Cicė- vyks Southfield, Michigan,
Užsakant į Lietuvą:
naitė, nuo 1990 metų yra Kau Civic Centre, 26000 Ever(Air cargo)
$100.00 S55.00
no Muzikinio teatro solistė, green. Mugę globoja DaytonTik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant i užsieni
kur atlieka pagrindinius vaid Hudson,
Fordo,
Michigan
oro pastų
S500.00 $250.00
menis įvairiose operose ir ope Blue Cross Blue Shield ir ALRK motgerų sąjungos valdyba, perrinkta dvejiems metams. Sėdi ii kairės: Dalė Murray, pirm., Sabina
Tik šeštadienio laida
S160.00
S85.00
Kucaite
Henson;
stovi:
Mary
Anna
Gercius,
Palmera
Breidenbach,
ses.
Angelą
Balchunas,
„Žiniaraščio"
redak
retėse. Solistė 1996 metais Sprint įmonės. Menėje daly
Vyriausia
redaktorė
Danutė
Bindokienė
dalyvavo V. K. Banaičio ope vaus 30 tautybių. Jų tarpe ir tore, Angelą Leščinskas, Kathryn Urban, Bronė Motuzienė. Suvažiavimas įvyko Grand Rapids, MI, rugpjūčio
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
ros „Jūratė ir Kastytis" pasta lietuvių Detroito Kultūros klu 21-23 d. Jo ruoša rūpinosi vietinė 42-roji kuopa.
tyme, Čikagoje. Tenoras Vai bas su gintarais, audiniais, tuos kelis fabrikus vadybos shuv Cohen ir Izraelio amba Lietuvos Kultūros ministerija
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba
das Vyšniauskas, Virgilijaus lėlėmis, medžio dirbiniais, klausimais. H. Zibas trumpai sadoriaus Baltijos valstybėms atsiuntė dėžes gerai spaus
• Redakcija už skelbimų runrų neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
Noreikos mokinys, savo veiklą šiaudinukais ir kitais įvairiais apžvelgė susirinkusiems In Oded Ben Mar pasakytas kal dintų knygų anglų ir lietuvių
gavus prašymą ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
pradėjo 1991 metais dainuo liaudies meno darbais. Mugėje ternational Executive klubo bas su žiauriais kaltinimais kalbomis apie Mažvydą ir jo
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją
damas Muzikos akademijos ir lankytojai lietuvių paviljone veiklą ir paaiškino, kaip šis visai lietuvių tautai dėl žydų išleistą
Katekizmą
(CateLietuvos miestų scenose. Jis turės progos įsigyti tautinių klubas remia vadybos projek išžudymo Lietuvoje II pasauli chismvsa), plakatų. Dalį tų
taip pat jau tris sykius talki drabužių, kalėdinių atvirukų tus visame pasaulyje, bei ko nio karo metu dr. Nadler net leidinių Liuda Avižoniene pa
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. EDMUNDAS VI2NAS, M.D..S.C.
no Čikagos lietuvių operai. ir lietuviškų knygų. Lietuvių kios yra jo veiklos gairės Lie neužsiminė. Tai buvo bandyta ėmė platinimui, pardavimui.
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL
Kartu su Aušra Cicėnaite su
Kalbame lietuviškai
kelti kitų kalbėtojų, bet nesu
skyriui vadovauja Stefanija tuvoje.
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
Los
Angeles
Mažvydo
ir
pir
silaukė labai daug pagyrimų
6187
S.
Archer Ave. (prie Austin)
Po diskusijų ir gausių silaukė jokios reakcijos iš gau mosios lietuviškos knygos pri diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
Kaunelienė ir kviečia visus
už sukūrimą pagrindinių vaid
Tel. 773-585-7755
už
prieinamą
kainą.
Pacientai
sios
publikos,
kurios
buvo
per
telkinio lietuvius aplankyti suneštinių vaišių, dar liko lai
statymas vyks Šv. Kazimiero
Valandos pagal susitarimą
menų spektaklyje „West Side
priimami absoliučiai punktualiai.
ko pasidžiaugti puikiu saulė 200 žmonių, jų tarpe ir nema lietuviškoje mokykloje (direk
lietuvišką
paviljoną.
Story", kurio ištraukas girdė
Susitarimui
(kalbėti
angliškai)
žai lietuvių.
torė Marytė Sandanavičiūtėlm lydžiu ir pažuvauti.
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
sime Detroite. Pianistė Euge
Tel.708-422-8260
Newsom)
lapkričio
1
d.
Baž
Kęstutis
K.
Miklas
KARDIOLOGAS
- ŠIRDIES LIGOS
D.G.B.
nija Kuprytė yra žinoma kaip
CINCINNATI,OH
nyčioje
ir
parapijos
salėje
toks
7722 S. Kedzie A v e .
buvo
smagu
stebėti
besilinks
gabi pianistė-akompaniatorė,
VILNIAUS GAONO
Chicago, IL 60652
pagerbimas vyks lapkričio 2 minantį jaunimą.
LOS ANGELES, CA
daugelio konkursų laimėtoja,
MINĖJIMAS GREAT
Kab. tel. 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0
d.,
sekmadienį.
Paskaitininkai
Vėliau vyko laimėjimai, ku
tobulinosi
tarptautiniuose
SUSIRINKOME
NECK.NY
— minėti mokslininkai iš Lie riuos pravedė Aldona Kavameistriškumo kursuose Švei
PALYDĖTI VASARĄ
MINĖSIME
tuvos.
DR. AB. GLEVECKAS
Iiūnienė ir Lina Stepona
carijoje ir Austrijoje. Ji yra
Šalia N'ew Yorko, Long IsLIETUVIŠKOS KNYGOS
GYDYTOJAS
IR C H I R U R G A S
Kviečiamos visos lietuviškos vičienė. Aišku, kad vakaras nė
duktė mums pažįstamo solisto
Cincinnati apylinkės lietu land saloje esančiame Great
450 METŲ SUKAKTI
SPECIALYBĖ
- AKIŲ L I G O S
organizacijos ir visuomenė vieno neapvylė — daug kas
Vincento Kuprio, kuris pernai viai š.m. rugsėjo 14 d. susirin Neck mieste, kur didelę gy
3900 W.95 St. Tel. 708-422-0101
talkinti
to
istorinio
įvykio
aplankė mus su dainuojan ko Vytauto ir Danutės Bie ventojų daugumą sudaro žy Prūsijos lietuvis Martynas
džiaugėsi gražiais laimikiais,
Valandos pagal susitarimą
čiais partizanais.
liauskų ūkyje švęsti vasaros dai, rugsėjo 18 d. vakare to Mažvydas 1547 metais Kara minėjimo pasisekimui. Lau suaukotais apylinkės narių. Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p.
trec uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v p.p.
pabaigtuvių. Maloniai šilta ir miesto bibliotekos perpildytoje liaučiuje išleido pirmą lietuvių kiama spaudos, radijo redak Tikiu, kad visi laimingai grį
Maloniai kviečiame visus at
penktad ir šeštad. 9 v.r. • 12 v.p.p.
saulėta diena palaikė puikią salėje įvyko viso pasaulio žydų kalba knygą — Katekizmą. torių, bendradarbių talkos. žome namo su maloniais įspū
silankyti į šį koncertą ir savo
susirinkusiųjų nuotaiką, ir ne garbinamo Vilniaus išmin Lietuvos Respublika tą svarbų Svarbu, kad minėjimuose da džiais.
UNAS SIDRYS, M.D.
apsilankymu paremti vienin
vienam iššaukė atodūsį: „Ak, čiaus Gaono Eijah ben Solo- mūsų tautai įvykį mini tarp lyvautų daug jaunimo, jaunes
J u s t i n a Skališienė
Akių ligos / Cnuugųa telį
lietuvišką
dienraštį
kaip čia gražu, visai kaip Lie mon Zalman 200-jų mirties tautiniu mastu. JAV Lietuvių niosios kartos, vyresnių ir ne
9830 S.RidgelarrcfctaE:
„Draugą". Tikimės, kad šis kon
tuvoje", taip artimą daugeliui metinių sukaktuvinis minėji Bendruomenė sumanymui tal seniai iš Lietuvos atvykusių.
Chicago Ridge, IL 60415
certas visus pradžiugins ir
išeivių. Visi džiaugėsi, kad lie mas. Jį rengė vietos bibliote kina. Didesniuose lietuvių tel Tikimasi, atvyks pakviesti
Tel. 708-636-6622
•
Tabariškiai.
Rugpjūčio
maloniai nuteiks.
4149 W. 63rd. St.
tuvių būrelis pasipildė naujais ka, talkinant to miesto Lietu kiniuose JAV 1997 spalio — amerikiečių televizijos bei 23 dieną Tabariškių Kristaus
VJ>. nariais, neseniai atvykusiais vių Bendruomenės vadovybei,
spaudos atstovai.
T«l.
773-735-7709
lapkričio mėnesiais vyks šio
Karaliaus bažnyčioje vyko
Algirdas Gustaitis kasmetinės Lietuvos Eucha
gyventi į Cincinnati. Rimo ir kuriai pirmininkauja Irena svarbaus įvykio minėjimai,
DR. L PETREIKIS
Vitos Aukštuolių šeima atvyko Vilgalienė.
arba pasiruošimai tokiam mi
ristijos
bičiulių
(EB)
rekolekci
DANTLJ GYDYTOJA
GRĮŽTU l „DAINAVA"
su visais savo keturiais vai
Minėjimas buvo pradėtas nėjimui. Iš Čikagos į Los An WAUKEGAN, IL
jos, kuriose dalyvavo per 40 9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL
„Dainavos" pokylio meninės kais, kurie siautė ir krykštavo Lietuvos generalinio konsulo geles spalio pabaigoje atskris
asmenų. Rekolekcijoms vado 1 mylia į vakarus nuo Haftem Ave
Tel. (708)5964055
programos koordinatorė ir to pievoje. Tamašanskų šeima dr. Petro Anuso sveikinimu. tos temos žinovai: istorikas dr.
vavo ir šv. Mišias aukojo Ta
ŠAUNUS R U D E N S
Valandos pagal susitarimą
vakaro pranešėja Taura — (vyras, žmona ir jauniausias Jam negalint dalyvauti šiame Domas Kaunas ir Mažvydo
bariškių klebonas kun. Ri
VAKARAS
rūpinasi, kad viskas būtų gra sūnus) ieškojo savo lietuviškų minėjime, sveikinimą perskai tautinės bibliotekos Vilniuje
čardas Repšys, MIC, kuris
žu ir prasminga. Programos šaknų, o Trakūmų šeima (vy tė Danutė Alilionienė.
bibliografijos mokslininkė Sil
DR. JOVITA KERELIS
Waukegan/Lake County LB akino susirinkusiuosius neuž
lankstinukas kviečia visus ras Saulius, žmona Rūta ir
DANTŲ GYDYTOJA
Minėjimo pagrindinis kalbė vija Vėlavičienė.
miršti
dėkoti
už
visas
iš
Dievo
apylinkė šeštadienį, rugsėjo
Dariaus Polikaičio sukurtos dukrelė Goda) vos prieš sa tojas buvo prof. dr. Allan Nadgaunamas
dovanas.
Po
reko
9525
S.79th
Ave., Htekory Hills, IL
Los Angeles Lietuvių Ben 20 d., Libertyville, IL, esan
dainos žodžiais: „Tenai miš vaitę atvykę iš Lietuvos porai ler, New York mieste esančio
druomenė sumanymui nuošir čiame „Princesss" restorane lekcijų diskutuota temomis
Tel. (708) 598-8101
kai, ežero krantai, tyliai kal metų padirbėti Cincinnati uni Rytų Europos žydų civilizaci
džiai talkina, tuo reikalu surengė šaunų vakarą, pava ,Aš ir Kristus" bei ..Bendruo
Valandos
pagal susitarimą
ba: Grįžki tu pas mus"... versitete.
jos tyrinėjimų YIVO instituto rūpintis pakvietė Liudą Avi- dintą „Kaukių balius". Pasi menė ir Kristus".
Kviečiame visus — ir tuos gal
Trakūmams atvykti į JAV direktorius, dalyvavęs Vilniu žonienę, — pasiekiama telefo taikė gražus oras, tai susi
nutolusius nuo „Dainavos" — sąlygas sudarė Cincinnati uni je įvykusiame minėjime Gaonu 1 714-362-1472. Tokiam laukta nemažai svečių, jų tar
sugrįžti, dalyvaujant stovykla versiteto profesorius Klaus nui pagerbti. Jo išsami, beveik
minėjimui vadovauti pakvies pe dalyvavo JAV LB Krašto
vietės 40-mečio pokylyje. Kon Willeke. J a u ketvirtą kartą jis pusantros valandos užtrukusi,
tas Algirdas Gustaitis.
valdybos pirmininkė Regina
certo metu bus dainuojama suranda stipendijas moksli paskaita buvo tik apie Gaono
Rugpjūčio
28
d.
Šv.
Kazi
Narušienė ir jos vyras Bernar
visų pamilta daina „Dainava", ninkams iš Lietuvos pasitobu kontroversinę asmenybę ir pa
miero
parapijos
patalpose
das, LB Vidurio vakarų apy
iš kurios paimta jau minėta linti gamtos apsaugos klausi stangas apjungti tuometinę
įvyko
talkininkų
pasitarimas
gardos valdybos pirm. Birutė
eilutė. Pokyiis-koncertas, va mais jo vadovaujamoje labora žydų visuomenę ne tik Vil
to
istorinio
įvykio
450
metų
Vindašienė
ir Stasė Koress,
karienė, šokiai — vyks š.m. torijoje.
niuje, bet ir už jo ribų. Apie priminimą ir lietuviškos kny vicepirm., visuomeniniams rei
lapkričio 15 d., 6:30 vai. vak.
Susirinkusieji palinkėjo lai Vilniuje įvykusį Gaono mirties gos 1547-1997 pagerbimą. Da kalams.
Kultūros centre, Southfield,
mingo
kelio Horstui Žibui ir jo metinį minėjimą tik pratakom lyvavo Algirdas Gustaitis,
Vakaro pradžia — 6 va
MI. Kviečiami ir laukiami
žmonai Aldonai prieš jiems užsiminė, apie Lietuvos Seimo Liuda Avižoniene. Danutė landa, tai anksčiau atvykusie
visi.
kelioms savaitėms išvykstant iškilmingame posėdyje Haif'os Kaškeliene. Laima Baltrenas,
R. Kr. į Lietuvą, kur 2ibas konsul vyriausiojo rabino Shear Ya- Sta.->e Pautieniene ir kiti. Iš ji turėjo malonią progą pašne
kesiams ir susipažinimui, o
paįvairinimui padavėjos nešio
BALFO PINIGINIS
jo
skanius užkandžius.
VAJUS
Kaip visuomet, darbo turėjo
Elenutė Skališienė, Sigita" DaBALFas — tai 1944 metais
mašienė, Vilija Malakaus
Amerikos lietuvių įsteigta
kienė ir kiti vietinės Valdybos
bendra šalpos organizacija;
nariai. Skoningai atrodė rožė
išlaikykime ja tokią ir rem
mis su rūtų šakelėmis gražiai
kime visi.
papuošti
stalai.
Artimo meilė ir lietuviškas
Vakarą
pravedė valdybos
solidarumas skatina mus tęsti
pirmininkas
Gedimians Dapradėtąjį varge atsidūrusiųjų
mašius.
„Ilgiausių
metų" gim
tautiečių šalpos darbą. Pajus
tadienio
proga
buvo
sudainuo
kime pareigą jiems padėti.
ta
dviem
svečiams.
Gedas
DaDetroito 76-tas skyrius vėl
masius
visiems
palinkėjo
link
skelbia savo tradicinį spalio
smo vakaro ir kvietė vaišintis
mėnesio piniginį vajų. Vajaus
vakariene.
darbas labai palengvėtų, jei
Buvo graži Algimanto Barpatys įteiktumėte BALFo au
niškio muzika. Polkutę su
ką rinkėjams prie lietuviškų
ragučiais pravedė Remigijus
bažnyčių spalio mėnesio sek
Sužiedėlis. Greit susidariusi
madieniais po šv. Mišių, arba
ilga šokėjų grandinė taip
pasiustumėte skyriaus iždi
įsmagino visus, kad atrodė ne
ninkui Vladui StaŠkui, 10037
bus galo.
Hazelton. Redford. MI 482391427 Čekius rašykite: UNI
Šį sykį pokylis buvo gausus
TED LITHL'ANIAN' RELIEF
jaunimu, neseniai atvykusiu Du vasaros draugai: piemenukas L* Dainavos stovyklavietes ir Daryte.
FUN'D a r b a B A L F a s v a r d u .
iš Lietuvos. Ir nešokantiems
Nuotr Viktoro Kučo
JAV I,B Kast Chieaeo apylinkes gp(?užinfs svočiai Vilučių sodyboje. Shererville. IN

DETROIT, MI

JUODOJO KASPINO DIENA
P a m i n ė t o s p i r m o j o a n t i s o v i e t i n i o m i t i n g o p r i e A.
Mickevičiaus
paminklo, pasmerkusio
RibbentropoMolotovo sandėri, dešimtmetis
PRANAS ABELKIS
(Tęsinys)
Mitingo
išvakarėse,
t.y.
rugpjūčio 22 d. LKP CK. sku
botai, apklausos būdu priėmė
n u t a r i m ą dėl priešiškų Ta
rybų Lietuvai ideologinių di
versijų, kurstomų specialiųjų
užsienio tarnybų demaskavi
mo. Vilniaus komitetas j a u
buvo paruošęs specialias prie
mones, kurios
„sužlugdytų
provokacinę akciją" — antita
rybinį mitingą: pareikalauta
iš miesto ii rajonų partkomų
sustiprinti aiškinamąjį darbą
darbo kolektyvuose, demas
kuoti prasimanymus apie lie
tuvių liaudies kovą už tarybų
valdžią Lietuvoje, konkrečiai
individualiai dirbti su antisovietiniais elementais, negaty
viai žiūrinčiais į sovietinę tik
rovę, taip pat nacionalistiniais
ir religiniais fanatikais. Taip
buvo vadinami šio renginio or
ganizatoriai bei jo dalyviai.
P a r e n g t a m e plane KGB ir
MVD jėgomis turėjo būti už
t i k r i n t a s valstybės saugumas
ir visuomeninė t v a r k a . Jeigu
mitingas vis dėlto įvyktų, jo
teritoriją
planuota
apsupti
dviem
sąlyginiais
žiedais.
Operatyvinio
štabo
žinioje
buvo 40 kagėbistų ir 110 MVD
pareigūnų. Per pusšimtis sau
gumiečių ir milicijos darbuo
tojų turėjo, n e k r e n t a n t aplin
k i n i a m s į akis, veikti mitingo
dalyvių tarpe. Vėliau LKP CK
b i u r a s pripažino, kad nebuvo
imtasi reikiamų priemonių ir

dėl to nepavyko sužlugdyti
„priešišką ideologinę akciją".
Tud greit politbiuras ėmėsi
kurti priemonių planą, sie
kiant demaskuoti antisovieti
nio mitingo organizatorius.
Todėl tuoj po mitingo žai
biškai
reagavo
sovietinis
KGB, siuntęs į LKP CK j ų
užfiksuotus vis naujus orga
nizatorius ir dalyvius, jų dar
bovietes, adresus ir pan.
KGB'istai tuoj informavo LKP
CK ir pateikė duomenis net
apie 88 žmones. O CK savo
ruožtu dirbo taip vadinamą
„profilaktinį darbą" ir iš part
komų reikalavo ataskaitų, kas
tuo klausimu padaryta.
Po mitingo, praėjus kelioms
dienoms, LKP CK posėdyje
j a u bus konstatuota, jog šį
mitingą organizavo „užsienio
specialios tarnybos", prie ku
rių prisidėjo „ekstremistiškai
nusiteikę nacionalistiniai ele
mentai", „užkietėję nacionalis
tai",
„reakcingi
kunigai",
„religinių fanatikų grupė". O,
k a s svarbiausia,
efektingų
priemonių dėka šiems „ekstre
mistams" nepavyko prie A.
Mickevičiaus paminklo sutelk
ti daugiau kaip 30 bendra
minčių, kurie „sugiedojo ke
letą religinių giesmių"
ir
„buržuazinės Lietuvos himną"
bei reikalavo laisvės Lietuvai.
Apskritai „liaudis nepalaikė
provokatorių", o Vakarai taip
ir nesulaukė masinių demon
stracijų bei valdžios draudimų

Minint Juodojo kaspino diena š.m. rugpjūčio 23 d. prie Lietuvos Respubli
kos Seimo rūmų
Nuotr Prano Abelkio

GYVENIMAS KREPŠINIO
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS
30

VYTAUTAS GRYBAUSKAS
(Tęsinys)

Kodak firma vien Rochesteryje turėjo penkias dešimtis
tūkstančių darbininkų. įmo
nės produkcija žinoma visame
pasaulyje. Bet mane imponavo
kiek čia daug daroma žmonių
poilsiui ir laisvalaikiui, fizinei
kultūrai ir sportui. Sporto
įrengimai čia užima ypatingą
vietą: krepšinio salė. teniso
aikštynas, baseinas, kegliavimo alėjos, 12 stalų pingpongui. Pasirink, kas patinka,
sportuok ir džiaukis. Šiame
puikiame sporto komplekse
vykdavo įvairios miesto ar
įmonių varžybos, o vieną kar
tą net visos Amerikos stalo te
niso pirmenybės.
Kodak kompanija turėjo sti
prias komandas bent keliose

sporto šakose, bet iškiliausia
buvo stalo teniso komanda,
laimėjusi jau daug įvairių
varžybų. Dar įdomiau, kad
toje komandoje „pirmaisiais
smuikais" grojo lietuviai: J.
Kazakevičius, K. Mačiulis, A.
Olis ir mano jauniausias bro
lis Antanas, ką tik grįžęs iš
Korėjos karo. Jie primygtinai
kvietė mane pradėti treniruo
tis. Atbudo jaunatviškas azar
tas. Jėgų ir sugebėjimo dar
būta.
Ir pradėjo gana gerai sektis.
Lietuviška Kodak komanda
pasidarė neįveikiama nei ko
mandinėse, nei
individuali
nėse varžybose. Po metų jau
pasiekiau gerą formą ir miesto
pirmenybėse įveikiau gal de

ir šio renginio išvaikymo.
Kitame LKP CK biuro
posėdyje visos partinės orga
nizacijos vėl buvo įpareigotos
parengti priemonių planus,
demaskuojančius „antitarybi
nės sueigos organizatorius",
pasmerkti „užsienio ardomųjų
centrų kurstytojus" ir užti
krinti, kad tokie renginiai
daugiau niekur nepasikartotų.
Masinės informacijos priemo
nės turėjo vesti „antimitingiškos ideologijos kampaniją"
ir aiškinti 1939-1940-ųjų metų
„istorinį įvykių teisingumą".
Tuo reikalu buvo sudaryta net
speciali komisija, vadovauja
ma P. Griškevičiaus, o į ją įėjo
draugai A. Brazauskas. N.
Mitkinas, A. Macaitis, KGB
Vilniuje šefas E. Eismuntas, o
taip pat daug kitų KGB, MVD
ir kitų veikėjų. Beje, įvairiose
„direktyvose" buvo reikalauja
ma ne tik „marksistinio įvykių
įvertinimo", bet ir propaguoti,
kaip Lietuvos darbo žmonės
„troško" būti Sovietų Sąjungos
sudėtyje. Taip pat siekti už
megzti ir stiprinti ryšius su
„pažangiais" užsienio lietu
viais...Po šiemet įvykusio mi
tingo laikraštis „Respublika"
rašė, kad atokiau n u o A. Mic
kevičiaus paminklo stovėjęs ir
dabartinis Seimo narys, prieš
10-metį LKP CK Spaudos, ra
dijo ir televizijos sektoriaus
vedėju dirbęs Č. Juršėnas.
Taigi, dalis KGB informatorių
savo pranešimus „apie atliktą
darbą dėl nacionalistų išsišo
kimo" siuntė tiesiog „draugui
Č. Juršėnui". „Respublika" pa
teikė pastarojo mintį apie
1987 m. mitingą: „Mitingas
buvo aiškiai antitarybinis,
klausytis buvo šiurpu net
man, pagal pareigas klausiu
siam užsienio balsų.
I.J
Aišku, mes, o ypač aš, kaip
CK darbuotojas, tuomet jį
smerkėme". Bet buvęs Seimo
pirmininkas laikraščio kores
pondentui prisipažino, kad jis
tuomet „tikrai joks disidentas
nebuvęs", tiesiog „kai kam
pranešęs", ir nuėjęs „atsargiai
pasižiūrėti", nes ataskaitos
jam rašyti nereikėję — „buvę
kitų"...
Minint dešimtąsias antiso
vietinio mitingo prie A. Micke
vičiaus paminklo
metines,
kalbėjo Lietuvos laisvės vadas
A. Terleckas. Jis paragino vi
sus: „Čia turite galimybę
išsikalbėti". Pirmiausia, pak
vietęs kalbėti 1987 mitingo
dalyvius ir dabartinio mitingo
dalyvius, o vėliau ir preten
dentus į Lietuvos prezidentus,
paragino kalbančiuosius „ne
ieškoti kaltininkų, bet suteikti
tautai viltį". Jis teigė, kad
prieš dešimtmetį įvykęs viešas
mitingas atvėrė kelią į Lietu
vos Nepriklausomybės atkūri
mą. A. Terleckas apgailestavo,
kad neišsipildė daugelio to mi
tingo dalyvių svajonės — ma
tyti „tikrai demokratišką ir
klestinčią Lietuvą". Tuo pačiu
šimtmetį buvusį Rochesterio
čempioną Bob Morgan. Titulą
išlaikiau trejetą metų.
Prieš atvykdamas į Rochesterį galvojau, kad su aktyviuo
ju sportu teks atsisveikinti.
Juk jau ir amžius nebe tas, o
kur įsikūrimo rūpesčiai, dar
bai, neįprasta aplinka...
O štai, jau penktasis dešimt
metis Amerikoje. Žvelgiu at
gal ir negaliu atsistebėti, kaip
susiklostė gyvenimas, kokie
ilgi sportiniai keliai dar ma
nęs laukė, įvairios sporto ša
kos, įvairiausi pasaulio už
kampiai, sporto arenos. Žiūriu
į blizgančius trofėjus, išrikiuo
tus lentynose, retkarčiais, pa
gal Joanos įsakymą, nušluos
tau dulkes... Šalia krepši
ninko stovi futbolininkas, be
sitaikąs į kamuolį, stalo teni
sininkas kirtimui paruošta ra
kete... Ir daugybė lauko teni
sininkų, užsimojusių lemiam
smūgiui. Medaliai, diplomai,
liudyjantys apie laimėtas pri

Danutė

Saugumas

Po 10 metų prie A. Mickevičiaus paminklo Vilniuje, kur 1987 m.
rugpjūčio 23 d. įvyko pirmasis mitingas, pasmerkęs RibbentropoMolotovo sandėrį- Viduryje stovi ..Draugo" bendradarbis žurn. Pranas
Abelkis.

kvietė žmones nebijoti bailių
vyriausybėje, čia pasisemti
drąsos ir kasdien drąsiai
žygiuoti prie jos rūmų, protes
tuojant dėl žmonių skurdini
mo, fizinio ir dvasinio tautos
naikinimo.
Bet aistringą A. Terlecko
kalbą pertraukė minios ploji
mai, pamačius nuo Šv. Onos
bažnyčios su asmens sargyba
ateinantį LR Seimo pirmi
ninką Vytautą Landsbergį.
Tuomet mitingo vedėjas A.
Terleckas pasakė: „Aš matau
poną Landsbergį ateinantį. Jis
kalbės". Tik toks buvo „pak
vietimas" svečiui kalbėti.
Tačiau dar prieš minėjimą
LLL vadas A. Terleckas, pa
prašytas „Draugo" bendradar
bio, kalbėjo: „1987 m. rug
pjūčio 23 d. akcija — tai buvo
akmuo mestas į rusiškojo im
perializmo vežimą. Tas impe
rializmas
po to
pradėjo
pamažu byrėti. Nors stengėsi
mūsų judėjimo bangą pas
maugti
fizinėmis
priemo
nėmis. 1988 m. vasario 16 d.
buvo pakviesta milicija net iš
Baltarusijos, nes visur tik ir
kalbėjo rusiškai. Technikos
mokyklų jaunimą išvežė į
Maskvą, Leningradą ir Odesą.
Tą dieną demonstracijos vyko
visą dieną, kai tuo metu mes
sėdėjome KGB rūmuose..." A.
Terlecko įsitikinimu pavasarį,
birželio 3 d. buvęs sukurtas
Sąjūdis, palankus Maskvai,
kad nuvestų Lietuvą atgal į
Sovietų Sąjungą. Gali būti,
kad LLL vadas ir neklysta,
nes argumentų tam, atrodo,
pakankamai yra daug.
Kaltinimo žodžiai Seimui ir
vyriausybei skambėjo taip pat
iš kalbėjusių P. Cidziko, B.
Pakėno, V. Čeponio ir kitų
lūpų. Tuo tarpu P. Cidzikas
pirmaisiais žodžiais taip krei
pėsi į minėjimo dalyvius:
„Tylos! Sveiki, gerbiami pa
triotai ir atsakingi KGB dar

buotojai. Šiandien, žinoma, jų
čia mažiau. Mes čia drąsesni.
Ačiū Dievui! Pirmiausia turim
būti kritiški sau. Mes žinom,
kas yra komunistai, kiek jie
padarė skriaudų. Bet tikėki
mės, kad dori ir m ą s t a n t y s lie
tuviai niekuomet nepamirš,
kas buvo tikrieji jo šeimi
ninkai". Lietuvių nacionalinės
partijos vadas, d a b a r Seimo
narys S. Buškevičius įspėjo:
„Didysis Rytų kaimynas tik ir
laukia, kad mes nusiviltume
Nepriklausomybe".
Bet, deja, buvo d a u g kritikos
dabartinės valdžios adresu. Ir
juo daugiau mitinge buvo
„antikonservatoriškumo", tuo
labiau mažėjo jo dalyvių gre
tos. Tuo tarpu Lietuvos lais
vės sąjungos vadas V. Šus
tauskas, kuris vėliau — rug
sėjo 7 — 10 dienomis surengė
„Ubagų žygį" į Vilnių, minios
buvo nušvilptas ir neturėjo
jokių galimybių b e n d r a u t i su
tautiečiais. Čia jis, pabrėžęs,
„... gyvenkite skurde, pasirin
kote vergo kelią ir j u o būkite",
pakeltu tonu
apgailestavo,
kad Vilnius skiriasi nuo Kau
no, k u r jis s u t i n k a m a s su ova
cijomis (žiūrint, kieno?! —
P.A.).
Pasak vieno iš 1987 m. orga
nizatorių ir dalyvių, dabar
Seimo krikščionių demokratų
frakcyos nario V. Bogušio, ir
dabar į mitingą žmonių susi
rinko panašiai tiek pat, kiek ir
prieš dešimtį metų. Tai vienas
iš normalia, nuosaikia kalba
kalbėjusiųjų 10-mečio prie A.
Mickevičiaus paminklo pami
nėjimui skirtame mitinge. Sei
mo narys teigė, k a d Lietuva
yra normali demokratinė ša
lis, bet, kaip ir kitos, ne
išvengianti
problemų.
Jis
kvietė visus „džiaugtis gyveni
mu ir matyti viską švieses
nėmis spalvomis" ir „kurti val
stybę visiems kartu".
(Bus daugiau)

ir aš. Susibūrė šiokia tokia
krepšinio komanda, su kuria
įsijungėme į „mažosios lygos"
varžybas. Ten dalyvavo Toron
to, Hamiltono, Detroito ir Clevelando komandos. Pradėjo or
ganizuotis ir judėti mergaičių
tinklinio komanda, tačiau ge
riausiai reiškėsi stalo tenisi
ninkai. Su K. Mačiuliu, J. Ka
zakevičiumi ir A. Oliu lai
mėjome lietuvių pirmenybes,
su K. Mačiuliu du kartus
iškovojome dvejeto titulą ir
I r gimė „ S a k a l a s "
keletą kartų pasiekiau vieneto
Rochesterio lietuvių telkinys varžybų finalą.
nebuvo gausus, bet labai veik
Klubo valdybos narys Petras
lus visuomeniniame gyveni Armonas buvo ne tik muzikas
me. Netrūko ir sportą mėgs ir vargonininkas, bet ir geras
tančio jaunimo. Todėl ir kilo lauko teniso žaidėjas, žinomas
mintis visus suburti į vieną dar Šiauliuose.
sporto klubą. 1954 m. rudenį
Jis kasdien po pareigų baž
sukviečiau keletą sporto entu nyčioje turėjo laiko, lygiai
ziastų ir įsteigėme naują lietu kaip ir aš, grįžęs po naktinės
vių sporto klubą, kurį pavadi pamainos (kartais net snus
nome jSakalo" vardu. Pirmąją telėjęs.) Kodak firmoje. Be
valdybą sudarė dr. A. Ramo vargo jis įkalbėjo mane paimti
nas, P. Armonas, G. Gailiūtė teniso raketę, su kuria iki šios

zines vietas. Nedidelis kam
barys su šiais eksponatais
primena muziejaus kampelį.
Pats stebiuosi, iš kur tiek
jėgų, energijos, laiko...
Tokiame judriame gyveni
me dar radau laiko, Joanos ra
ginamas, porą metų lankyti
Rochesterio technikos insti
tutą, inžinerijos kursą. O tai
man vėliau atidarė duris į ge
resnį darbą.

Šios savaitės
antradienį
JAV Senate prasidėjo svarstybos, ar Amerikai nebus per
sunku užsikrauti didžiąją fi
nansinės naštos dalį, jeigu
trys naujos narės: Lenkija,
Vengrija ir Čekų Respublika
bus priimtos į NATO. Senato
Užsienio ryšių komiteto na
riai,
ypač pirmininkas sen.
Jesse Helms (R-NC) atidaro
majame posėdyje pasisakė,
kad visi amerikiečiai be jokių
rezervų turėtų priimti minė
tas tris respublikas kaip lygia
teises NATO nares ir „vesti
jas kuo toliau nuo tragiškos
karo bei etninių skaldymųsi
praeities".
Svarstybų pabaigoje bent du
trečdaliai Senato narių turi
balsuoti už NATO praplėtimą
ir įpareigoti Ameriką, ne tik
padėti naujosioms narėms ap
siginti nuo galimų agresijų.
bet taip pat apmokėti ne
mažas sąskaitas, susijusias su
prisitaikymu NATO standar
tams. Pagal Pentagono aps
kaičiavimus, tos sąskaitos gali
siekti iki 200 milijonų dolerių
kasmet. Ir tai labai konserva
tyvi suma.
Senatoriai, atrodo, visų pir
ma ir užkliuvo už dolerių, o
Europos ateities saugumas
buvo padėtas į antrinę vietą.
Iš pirmojo posėdžio susidaro
įspūdis, kad vis dėlto dar
nemažas senatorių skaičius
nelabai supranta, dėl ko Rytų
bei Vidurio Europos valstybės,
neseniai išsilaisvinusios iš So
vietų Sąjungos
okupacijos,
taip veržiasi į NATO. J u k , pa
sak jų, Rusija nėra Sovietų
Sąjunga. J i — demokratinė
valstybė, visas agresijas kai
myninių tautų atžvilgiu palai
dojusi sąvartynuose kartu su
komunizmo didvyrių portre
tais ir statulų skeveldromis.
Tą patį dar kartą pabrėžė ir
Valstybės sekretorė Madeleine Albright, pakviesta tarti
žodį pirmosiose svarstybose.
Ji pasiūlė, kad Rusiją taip pat
reikėtų pakviesti į NATO.
„Rusija jau nėra senoji So
vietų Sąjunga. Rusija yra to
kia, kokios galbūt mes niekad
nesitikėjome sulaukti", kalbė
jo Albright. Verta paminėti,
kad Maskva iki šiol oficialiai
nepareiškė noro tapti NATO
nare. o taip pat neatsisakė
savo priešiško nusistatymo dėl
kitų buvusių sovietų imperijos
sudėtyje
tautų
įsijungimo.
Madeleine Albright sen. Jesse
Helms ir kitus užtikrino, kad
Rusijai nebuvo suteikta spren
džiamoji galia ir ji neturinti
teisės uždelsti, pakeisti ar blo
kuoti NATO nutarimų. Galbūt
mums įdėmesnis yra Vals
tybės sekretorės pareiškimas,
kad ji nenumato jokio konkre
taus pavojaus NATO narėms

ar

Bindokienė

pinigai

ar nenarems Europoje, tad
NATO pletimuisi iš esmes
nėra ypatingos paskatos, o j a u
esančioms šios organizacijos
narėms galbūt nereikia visą
dėmesį skirti naujiems gink
lams...
Apskritai svarstybose vyra
vo nuomone, kad Amerikai
užkraunama per didelė atsa
komybė ir finansine n a š t a už
Europos saugumą, kai tuo tar
pu kitos NATO narės neatlie
ka savo įsipareigojimų. Ar
trys naujai įsijungusios NATO
valstybės galės stovėti a n t
savo kojų ir prisidėti prie
būtinų kariuomenes, ginklų,
komunikacijos ir kitų perorga
nizavimų, kad atitiktų reika
lavimams, ar tik lauks rankas
ištiesusios,
besidairydamos
paramos iš Amerikos'.' Nepai
sant pastaruoju metu padary
tos pažangos, visu trijų ka
rinės pajėgos dar daugiausia
ginkluotos sovietų laikų gink
lais ir gerokai atsilikusios nuo
NATO standartų.
Jeigu Madeleine Albright
tvirtina, kad šiuo metu Euro
poje nei vienai valstybei ne
gresia pavojus, kad Rusija tik
rai atsisakiusi visų
savo
pirmtakės sovietijos užmačių
ir niekuomet nesiruošia tapti
agresore, tai kodėl NATO ne
gali šiek tiek pakreipti savo
politiką ir jungti visas, norin
čias priklausyti, t a u t a s ben
dradarbiavimo, taikos meto
projektų ir tarptautinių kul
tūrinių vertybių ugdymo link
me? Galbūt mažiau dėmesio
reikėtų
skirti
moderniems
ginklams, o daugiau huma
niškumo puoselėjimui, kad,
įžengus į naują šfmtmetį ir
tūkstantmetį, tiek Europai,
tiek visai žmonijai nereikėtų
nuolat bijoti ir ginkluotis.
Antra vertus, reikia atkreip
ti dėmesį ir į sen. Jesse Helms
perspėjimą, padarytą įžangi
nėje kalboje. Jis kvietė prisi
minti „išdavystę Jaltoje", kai
Vakarų sąjungininkai Antrojo
pasaulinio karo eigoje n u t a r ė
Rytų Europos išlaisvinimą iš
nacių pavesti Raudonajai ar
mijai. Jis išreiškė savo abe
jones dėl Rusijos, kuri iš
tikrųjų yra Sovietų Sąjungos
įpėdinė, paveldėjusi daug jos
šovinistinių bei imperialisti
nių savybių, įsipareigojimo de
mokratinėms reformoms ir
taikos vertybėms.
Tai tik pirmoji Senato sesija
šiais klausimais. Už NATO,
prieš NATO ir visus kitus ar
gumentus dar daug kartų
girdėsime, kol įvyks balsavi
mas (greičiausiai kitu metų
pradžioje). Tuo tarpu i Itijos
valstybės neminimos. jef. ga
lime būti tikri, ir joms ateis
eilė.

dienos nesu išsiskyręs. Iš ciją. Todėl ir stebėtinai grei
krepšinio dar turėjau gerą fizi ta pažanga nustebino ne tik
nę kondiciją, gerą startą, o iš mane, bet ir mano mokytoją.
stalo teniso reakciją ir orienta
(Bus daugiau)

Vytautas Grybauskas, įsijungęs i Kodak įmones stalo WTM-O komanda.
d?.i.'iiiK''si daugrliii lairnej:mu. o m:est<> pirmenybėse |\i-ikę> ilg.inv-tį Ro
chesterio mušto čempionu Bob Morgan, laimėta čempiono titulą išlaikė
trejetą metų.
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TOLYN I LAKĄ — GILYN Į GELMĘ..

koks magnetizmas, kurį galė
tume pavadinti charizma, t.y.
specialia Dievo dovana. Tai ,
buvo ne kas kita, kaip iš jo as
menybės sklindanti Evangeli
jos ugnis" (psl. 323).
Ir visi, pažinę kun. Ylą, gali
tai paliudyti.
Knyga užsklendžiama Gedi
mino Mikelaičio
užbaigia
muoju žodžiu: „Gyvosios dva
sios apaštalas", kurio pabai
goje G. Mikelaitis rašo: „Vis
dėlto didžiausia kun. Ylos pas
laptis — jo asmens trauka ir
grožis. Iš tikrųjų jis ne tik teo
riškai skelbė naujo kunigo
idėjas, bet pats buvo naujas
kunigas, 'dvasinio dinamizmo
nešėjas' (Juozas Brazaitis).
Vienas iš pirmųjų Lietuvoje
religijos reformas kun. Yla
grindė gilesniu šiuolaikinės
teologijos (ne tik pastoracinės,
bet ir moralinės, dvasingumo
teologijos, religijos psicholo
gijos, religijos pedagogikos)
pažinimu ir siejo jas su
kultūros reformomis, o formos
reformas — su dvasios refor
momis. Jis apaštalavo naujai:
gebėjo derinti tyrinėtojo pre
ciziją ir poeto įsijautimą, psi
chologinį subtilumą ir evangelinį radikalumą, evangelinį
kultūros ir visuomenės reiš
kinių aiškinimą ir evangelinį
įvertinimą. Stasio Ylos staty
bos dvasinės pilies lobiai dar
nesunyko — jie traukia savęs
pažinti ir paregėti Kristaus
dvasios spindesį" (psl. 354).
Knygoje yra įdomių nuo
traukų iš kun. St. Ylos gyveni
mo bei veiklos.
Nuorodose (psl. 355-356) yra
pateikiami visų trijų skyrių
rašinių šaltiniai.
Taip pat yra duota kun. Sta
sio Ylos bibliografijos, bet pas
tebima, kad ji nėra išsami.
Bibliografija apima kun. Ylos
knygas ir kitus leidinius bei
straipsnius. Bibliografiją su
darė kun. Rapolas Krasauskas
ir papildė Gediminas Mikelai
tis.
Taip pat yra duodama pa
vardžių rodyklė, kurią sudarė
Mikas Vaicekauskas. Pačiame
knygos gale yra rėmėjų, pri
sidėjusių prie šios knygos
išleidimo, sąrašas.
Kun. Stasio Ylos „Tolyn į
laiką — gilyn į gelmę" yra
išleista „Aidų" leidyklos (SL
1728), Vilniuje, 3,000 tiražu.
Užs. Nr. 56. Spausdino Adomo
Jakšto spaustuvė, Kaišiado
ryse.

Tai kun. prof. Stasio Ylos skyriuje kalba apie kunigo
raštų rinkinys ir atsiminimai vaidmenį tautybėje ir kul
apie jį.Knyga išleista „Aidų" tūroje. Jis kalba apie išpa
leidyklos Vilniuje, turi 369 žinties svarbą, apie lietuvių
puslapius, kietais viršeliais, religingumo vertę, žmogaus
&
sudaryta Gedimino Mikelai- skausmą, jo religinį brendimą.
Kalbą ir korektūrą taisė Saulė čio. Jis knygos pradžioje Iš čia trumpai suminėtų temų
Locerienė; Knygos tiražas ir dėkoja ses. Augustai ir ses. matyti, kad skaitytojas, pa
STASYS D A L I U S
kaina nepažymėta; Mecenatai Margaritai, bei Lietuvos Atei saulietis ir kunigas, gali rasti
— Leo ir Susana Klimaitis. tininkų federacijos pirm. Vi kun. Ylos pasakytuose ar
dui Abraičiui „už nuolatinį parašytuose žodžiuose daug
Knyga gaunama ir JDrauge".
rūpestį šios knygos leidimu"
to, kas jį domintų, stiprintų,
Torontietis Stasys Dalius
Šiai knygai pratarmę, pava- verstų susimąstyti. Kun. St.
savo santaupų nelaiko rūdims
a r kandims: jis keliauja. Kelio dintą „Naujos dvasios sklei- Ylos žodžiai ir knygos puslanių aistra kainuoja pinigų ir dėjas", parašė prel. Pranas piuose yra tokie pat gyvi,
Joje svarbūs ir aktualūs, kaip ir
sveikatos. Neužjaustume Sta Gaida-Gaidamavicius.
prel.
Pr.
Gaida,
pavadinęs
tais laikais, kai jis juos rašė.
sio, jeigu jis po kelionių tylėtų.
Antrasis skyrius yra pava
Bet jis, kelis ar keliolika kun. St. Ylą kunigu, moky
kraštų apskrides ar apvažia toju, teologu, profesoriumi, dintas „Pasaulėžiūros klau
vęs, kelionių bloknotus paver rašytoju, kaliniu, veikėju, dva simų analitikas" ir jis yra pra
tęs sklandžiais reportažais, sios vadu, jaunimo auklėtoju, dedamas „Ateitininkų malda"
apkaišęs nuotraukomis, me apie jį rašo: „Tai plataus mas iš kun. St. Ylos maldaknygės
džiagą atiduoda spausdinti. to dinamiškas asmuo, ėjęs per „Tikiu Dievą". Skyrių sudaro
Taip štai šiais 1997-siais me lietuviškąjį gyvenimą Lietu 14 rašinių, kurie apima 171
tais išėjo ketvirtoji jo kelionių voje ir išeivijoje,
palikęs psl. Šiame skyriuje yra eilė
įspūdžių knyga „Kalnų perė ryškius pėdsakus daugelyje puikių straipsnių apie ateiti
Tekstus iliustruoja net 125
jose" (kitos trys: p a l m i ų pa sričių. Tie pėdsakai, kad ir ne ninkų sąjūdį, o taip pat ir
S nuotraukos. Mano nuomone,
vėsy", 1971; „Svečiose šalyse", pilnai, atsispindi šiame rinki straipsnių apie dabarties žmo
ju daug pęr daug. kitos ir ne
gų, visuomeninius tipus, lais
1989; „Kituose kraštuose", nyje."
kokybiškos. Metrikoj paaiš
vę, tiesą, liberalizmą, lietu
1993>. Atsitiktinai ar planuo
Tarp
visų
jo
pėdsakų
ryškėja
kinta, kad visos fotografijos —
tai, tarp pirmos ir ketvirtosios pagrindinė savybė — naujos, viškąją Šeimą, blogį, moralę,
autoriaus darbas. Spėju, kad
knygū — 25-ri metai (sidabri dinamiškos dvasios skleidėjas. komunizmą. Ypač yra vertas
buvo visos spalvotos, klišių ga
nis jubiliejus!).
Tai būdinga gija visame jo dėmesio jo straipsnis apie
mintojų- galvosopis. Antai,
„komunistų veikimo metodus",
Šioje knygoje išspausdinti gyvenime" (psl. 7).
skaitytojas žiūri į McKinley
Knyga padalinta į tris sky kuris buvo išspausdintas 1939
kalną 33 psl.) ir kraipo galvą. įspūdžiai šešių kelionių, at
m. „Židinyje" ir kuris yra ak
^ ^ N e g i čia kalnas, į kurj kopė liktų 1992-1994 metais: Alas- rius, kuriuose sutelkti kun.
tualus
ir šiandieną. Šioje da
^ V l a d a s Vitkauskas? Nege koje, Himalajų kalnyne, Euro St. Ylos straipsniai, jų iš
lyje
savo
dvasią atgaivinti ir
resnė ir r Kalnų perėja'' 92 poje (akcentas ant mažųjų traukos bei ištraukos iš jo
naujų
minčių
pasisemti gali
psl., su kažkokiu šmėklišku valstybėlių), šventojoje žemė knygų ir kitų leidinių, skaity
įvairių
pažiūrų
žmonės, ne tik
kolažu centre. Yra ir gerų, je, Karibų jūros salose ir, tojui pateikiančios gilios min
ateitininkai.
V ryškių nuotraukų, pvz., Lich šeštoji, Naujojoje Gvinėjoje. ties svarstymų religijos, pa
Trečiasis skyrius yra pava
tenšteino pilis, 139 psl., arba Kiekvienas šių kelionių kelių saulėžiūros ir kt. klausimais.
San Marino vaizdas, 149 psl. dešimčių puslapių reportažas Taip pat joje yra ir kitų dintas „Gyvenimo teologas:
Norisi kartoti tai. ką rašiau, suskirstytas į vieno-tryų pus žmonių atsiliepimai apie kun. vertinimai, atsiminimai". Jis
kitą iliustruotą knygą vertin lapių poskyrius, ryškinančius St. Ylą.
pradedamas „Malda į išmin
damas, spausdinti tik galima charakteringesnes aprašomos
Pirmasis skyrius pavadintas ties Viešpatį" irgi iš kun. Ylos
kokybiškesnes nuotraukas, o vietovės detales. Stasio Da „Religinio gyvenimo atnaujin maldaknygės. Šį skyrių suda
parinktosioms nepagailėti pu liaus reportažinis stilius leng tojas". Šį skyrių sudaro 14 ro 12 rašinių, apimančių 34
sės, gal ir viso puslapio. Šios vas, pasakojimas visada sklan straipsnių, apimančių 106 psl. psl. Čia apie kun. St. Yla rašo
* pastabos, žinoma. — būsimų dus, be kokių varginančių Čia kun. St. Yla kalba apie Juozas Prunskis, Petras Cežinoviškumo pretenzijų. Nuo siaurąją ir pilnutinę kataliky liešius, Juozas Girnius, Pra
kelionių įspūdžių knygai.
saikiai naudojamos kelionių bę,
apžvelgdamas
gyveni nas Gaida, Juozas Brazaitis,
Visus, ka*s mėgstame ar
metu gaunamos turistinės miškąjį katalikų partikulia Jurgis Jankus, Stasys Santva
megotft -keliauti, Stasio Da
brošiūros, iš kurių parenkami rizmą bei integralizmą ir ras, Alė Rūta, Vytautas Bag
liaus kelionių įspūdžių knyga
istoriniai bei geografiniai fak pabrėždamas, kad principiniai donavičius. Tai nuoširdūs,
pradžiugins. Ji ne tik kelia
nostalgiją matytiem ar nelan- tai. Kalba sklandi, jaučiamas katalikybes tikslai „gali būti šilti pasisakymai apie kun. St.
kytiem kraštam, bet ir pratur korektorės įnašas. Švarus, aiš- išreiškiami įvairiomis frazė Ylą žmonių, kurie jį pažino, su
tina skaitytojo geografinį aki- kus ir lygus, be kokių iš mis, tačiau jų esmę sudaro juo bendravo. Štai ką apie
kun. St. Ylą rašo Pranas Gai
%ratį.
blukimų raidynas; o tai ypač Dievo karalystės tesimas ir to
da. Jam kun. Yla yra „gy
lesnis
kūrimas
individuose
ir
Stasys Dalius ,Kalnų perė svarbu seno amžiaus, prite
venimo ugnies nešėjas". „Iš jo
visuomenėje,
laike
ir
vietoje,
jose"'. 338 psl.: spaudė „Drau musių akių skaitytojams.
asmens ir paskaitų sklido ne
—
kitais
žodžiais
tariant,
Alfonsas N a k a s
go" spaustuve 1997 metais;
Kristaus inkorporavimas arba tik šviesa, bet ir dvasinė ug
Jojo mistinio Kūno (Bažny nis. Jis dėstė teologinius daly
čios) palaikymas ir tolesnis kus ne tiktai protu, bet ir
NEMARUS MIRTINGASIS
vystymas (aedificatio Corporis širdimi.
Christi) tarp žmonių, laike ir
Tai buvo jaučiama ir santy
Gavome JDrauge" paminėti
erdvėje* (psl.-37).
kiuose su žmonėmis. Kiekvie
knygą apie arkiv. Teofilį Ma
Šiame skyriuje kalbama ir nas, pakalbėjęs ar pabendra
tulionį „Undying Mortai" („Ne
apie meilę bei kančią, religinio vęs su juo, galėjo pastebėti,
marus mirtingasis";. Autorius
gyvenimo tipus ir apie savęs kad iš kunigo Stasio sklido
Pranas Gaida, vertėjas į anglų
atnaujinimą. Kun. Yla šiame kažkokia jauki šiluma, kažkalbą kun. Antanas Jurgelai:,
»tis. O.P. Knygi 176 psl.,
viena sąlyga, jei pasirašytų Lietuvai. Po antros bolševikų
spausdinta ^Tėviškės žiburių"
jam pateiktą raštą. Tuo raštu okuparijos vysk. T. Matulionis
leidykloje. 2185 Stavebank
buvo reikalaujama teikti ži- vėl atsikliuvo rusų kalėjimuoRci.. Mississauga. ON. Cananias apie kunigus ir parapi- se. Pagaliau, išvargintas tarda.
jiečius. Kai vyskupas atsisakė dymų ir vežiojamas po kaAutorius aprašo arkiv. Teofi
bendrauti su saugumo agen- Įėjimus, pateko į Mordovijos
lio Matulionio visą gyvenimą:
tais, jis buvo išvežtas 20 metų paliegėlių namus šiek tiek at
gimimo vietovę ir šeimą: kuni
sunkiems darbams į Solovkų sigauti.
gystės kelia ir veiklą: veiklą ir
salas. Nepaklusnūs kaliniai
«k skaudžius gyvenimo bandy
Kai Stalinas mirė, Chruš
buvo žiauriausiai baudžiami. čiovas paskelbė daugeliui ne
mus, esant vyskupu. Kaišia
Jie negalėjo atsiremti prie sie kaltų kalinių amnestiją. Ir
doryse vyskupo veiklą; komu
nos, reikėdavo stovėti ant 1956 m. vy9k. T. Matulionis
nistų persekiojimus ir kančias
menų. Prieš Mišias jis melsda grindų šaltame vandenyje, buvo išleistas iš Mordovijos
kalėjimuose.
kur žiurkės juos užpuldavo. namų. Jis sugrįžo į Lietuvą, į
Arkiv. T. Matulionis (1873) vosi apie dvi ar tris valandas.
Po
revoliucijos
Rusijoje
ko
Visiems
tik ledinis šaltas van savo Kaišiadorių vyskupiją.
1962; su savo veikla yra ži
munistų
valdžia
pradėjo
žiau
duo.
Kaliniai
turėjo atlikti Komunistai vėl jį ištrėmė iš
nomas
Latvijoje.
Rusijoje,
riai
persekioti
Bažnyčią
ir
ku
sunkius
darbus
miške nuo 6 Kaišiadorių į Šeduvą, kur jis
Amerikoje ir, žinoma, savo
mirė 1962 m. rugpjūčio 20
krašte Lietuvoje. Kai Teofilio nigus. Kun. Teofilis buvo nu ar 7 vai. ryto iki vidurnakčio.
1933 m. Lietuvos vyriausybė dieną.
mama mirė 1877 m., jis buvo teistas 1923 m. ir pasodintas
tik ketverių metų. Po priva Maskvoje trejiems metams susitarė su komunistų vyriau
Prel. Prano Gaidos knyga
taus apmokymo Teofilis įstojo kalėjime. Po dvejų metų iš sybe pasikeisti kaliniais. Ko „Nemarus mirtingasis" (Undy
y į valdišką gimnaziją Daugpi kalėjimo išleistas. Tada jis munistai derybose gavo iš Lie ing Mortai) yra dokumentuo
lyje. Ją užbaigus, buvo priim sugrįžo į savo Švč. Širdies tuvos 24, o lietuviai iš Rusijos tas vyskupo kankinio švento
tas į kunigu seminariją — Pe bažnyčią Petrapilyje. Čia jis gavo 17, kurių tarpe buvo ir gyvenimo aprašymas. Nėra jo
trapilyje. Tapęs kunigu, buvo aptarnavo septynias parapi vysk. T. Matulionis. Į tą iš kios abejonės apie arkiv. T.
jis pasktrtas vikaru į parapiją jas. 1929 m. buvo jis slaptai keistųjų komunistų grupę pa Matulionio šventumą, bet rei
— Varaklianat.
Latvijoje. konsekruotas vyskupu ir pas teko ir Antanas Sniečkus, nu kia, kad žmonės susidomėtų ir
Vėliau kun. Teofilis gavo pas kirtas viso Petrapilio apy teistas Lietuvoje 15 m. kalėji sužinotų apie tokį šventą gy
kyrimą klebonu Drikanuose. linkės Apaštaliniu administra mo. Kai bolševikai užėmė ant venimą. Ši knyga yra reikalin
Latvijoje ir Lietuvoje žmonės torium.
rą kartą Lietuvą, A. Sniečkus ga beatifikacijos bylai, kurią
Kaišiadorių
įįS? nepastebėjo kun Teofilio ypaKomunistų valdžios saugu pasirūpino 1946 m. vysk. T. pradėjo vesti
vysk. Juozas Matulaitis. Ti
"'tingų šventumo ar atgailos gy mo agentai vis labiau ir labiau Matulionį deportuoti į Sibirą.
Kai vysk. Kukta mirė, Šv. kiu, kad mes greitai sulauk
venimo ženklų. Bet Dnkanų pradėjo persekioti vyskupą
parapijas šeimininkė žinojo, Teofilį. Be teismo jis buvo vie Sosto patvarkymu, Kaišiado sime arkiv. Teofilio Matulio
kud k;jn 'IVofili? neguli lovoje, nuolika mėnesių uždarytas rių vyskupiją perėmė valdyti nio paskelbimo palaimintuoju
o ant žemes su antklode ir vie- kalėjime Saugumo agentai vysk. T. Matulionis. Tai buvo ir vėliau šventuoju.
•'•! p.iį.:,riv<\- - ant dviejų ak pažadėjo jį išleisti į laisvę su labai sunkos metai visai mūsų
Kun. V. Rimšelis, MIC

ATSIŲSTA PAMINĖTI
KETVIRTOJI ST. DALIAUS
KELIONIŲ KNYGA
KALNU

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

MISCELLANEOUS
jVVMhlnfltooraČ., lietuvio savininko 1
„landscaptng' kompanija l a i t o
j darbininko. $5.50 t vai. Jei nori, gali i
I dirbti 12 vai. į dieną. Vieta gyventi
bus parūpinta už $130 i men.
' Kreiptis: Alex. tel. 2 0 2 - 2 4 4 - 2 3 7 3
\
1

J e i būsite Vilniuje, u ž s u k i t e
i dailininko dirbtuvę.
Aukštos kvalifikacijos
profesionalas nutapys jūsų
portretą, pasiūlys žymiausių
pasaulio dailininkų paveikslų
reprodukcijas. Tai nuostabi
dovana ir puikus prisiminimas!
Visa tai už labai prieinamą
kainą. Inf. tel. Boris, 818-9800378. Kalbėti angliškai.

7*12 S.
43*5 S. Archer A«*.

DANUTĖ MAYER
773-284-1900

GREIT
PARDUODA

SS

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

RIMAS L STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodam* namus
« Pensininkams nuolaida

MISCELLANEOUS
ELEKTROS
ĮVEDIMAI PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO, NAMU. SVBKATOt,
IR GYVYBĖS DRAUOMAS.
Agentas Frank ZapoHs ir Ott Mgr Auks*
S. Kane kalba lietuviškai
FRANK ZAPOUS
3206 1/2 West»Stti
Tel. (70t) 424-M54
(773) 5*1

Jai norite parduoti ar pirkti namus
kreipiatės į Danute. Mayer. Ji professionaMai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas
vaitui.

HOUSEFORRENT

TAISOME
SKALBIMO IR D2K3VTNIMO
MASINAS. ŠALDYTUVUS,
ŠILDYMO SISTEMAS,
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.
H. Deckys
Tel. 773-585-8624

vic. 62 St. & Natoms;
3 bdrms, 2 baths; heated;
laundry (acility; no pets;
$775 a mo. + security dep.

Tel. 708-424-0513
Brighton parte
Apt. for rsnt
4 rms., 1 bl. to Archer;
stove & refrig.
TsL 630488-1454
Adults only

ĮSBBBV

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru.
Siunčiame baldus ir komercines siuntas.
K n y g o s j Lietuvą, 0.59 sv., mtiimumas $25.00.

Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
50 sv. maisto produktų $98.- Šventinis $39.Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė
Tel.: d. (813)360-9881, n. (813)360-1364.
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27

Knygos kaina nepažymėta.
Knyga turėtų būti kiekvieno
lietuvio
bibliotekoje,
šalia
brangiausių lietuviams knygų.
Būtų
pageidautina,
kad
būtų paskelbta, kur JAV ir
Kanadoje ją galima įsigyti.
Ši knyga yra pirmoji apie
kun. St. Ylą, bet, manau, atei
tyje sulauksime jų ir daugiau,
nes tai viena šviesiausių mūsų
lietuviškojo religinio ir tauti
nio gyvenimo asmenybių.
Aldona Šmulkitienė

KVIEČIAME ATIDARYTI
MŪSŲ 88 tųjų METŲ SUKAKTUVINI C.D.
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11130 S. Hartem Ave.
VVorth. IL 60482
(708)361-8000

1715W.47thSt,
Chicago. IL 60609
(773)523-3145

6858 S. Putaski Rd.
Chicago. IL 60629
(773)581-6500

indeliai apdrausti Federalinės valdžios iki $100,000
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IVOTMI

VILNIAUS IR KAUNO JĖZUITŲ
GIMNAZIJOS
zijos pastatus, jėzuitams pa
vyko mokyklos patalpas iš
dalies atremontuoti. Nors pa
talpų stovis d a r varganas, mo
kyklą šiuo m e t u j a u lanko per
1,000 mokinių. Kauno jėzuitų
gimnazija laikoma valstybine
mokykla. Tėvas Saulaitis pa
pasakojo, k a d mokykloms vis
ko reikia: knygų, įrengimų bei
didesnių patalpų. Taip pat
planuojama
statyti
sporto
salę.
Toliau kalbėjo Patrick Head.
Jis yra žymus advokatas ir,
nors nelietuvis, vienas stip
riausių Lietuvos jėzuitų rė
mėjų. Advokatas Head buvo
pradininkas, kuris prieš pu
santrų metų padėjo t. Saulaičiui įsteigti „Baltic Jesuit
Board". P. Head teigė, kad
jėzuitų darbas Lietuvoje jam
atrodo ypatingai svarbus ir
reikšmingas, ypač švietimas.
Jis savo ryšių dėka parūpino
ketveriem m e t a m universiteto
stipendiją vienam Lietuvos
jėzuitų gimnazijos abiturien
tui. Dovanos vertė siekia
Tikėdami, kad šis reikalas 100,000 dolerių. Adv. Head
gyvybiškai svarbus, sekma rūpinasi panašią stipendiją
dienį, rugsėjo 14 d., apie 50 išgauti iš St. Anselm Benedik
žmonių suvažiavo į pasita tinų kolegijos, New Hamprimą pas dr. Joną ir Oną Dau shire valstijoje. Jis nuo
girdus. Jie susirinko pasi širdžiai prižadėjo toliau remti
klausyti kun. Antano Sau Lietuvos jėzuitų projektus ir
laičio, SJ., ir kitų rėmėjų pranešė,
kad
pasiruošęs
minčių apie Lietuvos jėzuitų prašyti stambesnių aukų iš
projektus atnaujinti minėtas JAV-se veikiančių
įmonių.
mokyklas.
Mūsų visų dėmesiui jis pa
_ - Įžangai, dr. Daugirdas api- brėžė, kad prašydamas aukų,
"-"būdino Amerikos jėzuitų Či visados b ū n a užklausiamas,
kagoje didelį susidomėjimą kiek šitam projektui yra suau
bei rūpestį jėzuitų švietimo koję patys lietuviai?
darbais Lietuvoje ir kituose,
Iškilo nemažai klausimų
kadaise
komunistiniuose, apie gimnazijų valdybos su
kraštuose. Tėvo Saulaičio pas dėtį bei
nepriklausomumą
tangomis, j a u daugiau kaip nuo valdžios pareigūnų. Taip
metai veikia „Baltic Jezuit pat buvo klausimų apie moky
Board", kurio tikslas yra suor tojų parinkimą ir jėzuitų/
ganizuoti šalpą jėzuitų projek pasauliečių mokytojų propor
tams Lietuvoje ir Latvijoje.
ciją. Birutė (Šontaitė) KruAmerikos jėzuitų
rūpesčio
kovskienė pasiūlė steigti „endėka, Tadas Kulbis paskirtas
dowment" rūšies fondą, kurio
šio vajaus direktorium.
palūkanos užtikrintų ilgalai
Nors per vienerius metus kę pašalpą gimnazijoms, net
jau surinkta per 100,000 dole- Amerikos lietuvių susidomė
...rių,. apie šį projektą nedaug jimui atšalus. Tai minčiai pri
kas žino. Dr. Daugirdo nuo tarė ir kiti dalyviai. Dr. Aras
mone, daug kas lig šiol Žlioba pasiūlė steigiamą jė
drovėjosi Lietuvai padėti di zuitų fondą pavadinti Tėvo
desnėmis aukomis, kadangi Saulaičio vardu. J o nuomone,
jautėsi atstumti
Lietuvoje labai daug žmonių savo gyve
vykstančių politinių nesusi nime buvo ir vis tebėra stip
pratimų bei pinigų nesąži riai paveikti t. Saulaičio as
ningo nukreipimo. Kiti nusi menybės. Dr. J o n a s Valaitis
vylę Lietuvos žmonių pasau susirūpino našlaičių mokslei
lėžiūra, kurį pernelyg dažnai vių būkle ir siūlė įsteigti leng
ir neišvengiamai atspindi il vatas arba ypatingas stipendi
gus metus, praleistus komu jas našlaičiams.
nistų sistemos įtakoje. Dr.
Pabaigoje dr. Daugirdas pri
Daugirdas pabrėžė, kad rėmi
minė dalyviams, kad jie nebu
mas jėzuitų siekių auklėti
vo čia sukviesti asmeniškai
Lietuvos jaunimą būtų geriau
duoti pinigų (nors, žinoma,
sias vaistas bei būdas pervesti
prašymai jiems bus pasiųsti),
bręstančią kartą į vakarie
bet patarti, kaip geriausia
tišką, katalikišką galvoseną.
supažindinti Amerikos lietu
Tėvas Saulaitis, SJ., parodė vių visuomenę su vajumi
skaidrių iš dabar veikiančių šelpti Lietuvos jėzuitų gimna
dviejų jėzuitų gimnazijų. At zijas. Buvo siūlyta panašius
gavus senus, siaubingai ap pobūvius surengti pagrindileistus, Kauno jėzuitų gimna niose JAV lietuvių telki
Šiais laikais daug kas
rūpinasi Lietuvos politiniais
bei ekonominiais reikalais,
bet kas rūpinasi iš esmės
svarbesniu reikalu — Lietu
vos katalikišku švietimu ir
auklėjimu? Laikraščiuose ir
pašnekesiuose girdimi nusis
kundimai dėl komunizmo nu
alintos moralės ir etinės
sąvokos Lietuvoje. Tikrai rei
kėtų kiekvienam iš mūsų su
simąstyti apie savo atsakomy
bę šiuo klausimu.
Jėzuitai Lietuvoje nuo šimt
mečių turi aukštojo mokslo
tradiciją. Jėzuitų mokyklų
auklėtiniai yra tapę lyg Evan
gelijos raugu, kurio mažas
grūdelis paveikia aplinką di
deliu mastu. Šiuo metu, dide
lių pastangų ir ryžtingų
žmonių dėka, Lietuvos j ė 
zuitai vėl grįžta į švietimo
darbą — Vilniuje ir Kaune
jau veikią jėzuitų vadovauja
mos gimnazijos. Tai graži
pradžia didelio darbo, auklė
j a n t apsišvietusi ir moralų
jaunimą — Lietuvos ateitį.

niuose. Clevelande, Los An
geles, Detroite, New Yorke,
Bostone ir Floridos St. Petersburge (neužmirštant ir Toron
to). Dr. Daugirdas pareiškė
savo nuomonę, kad Amerikos
lietuviai retai aukoja tikrai
reikšmingas sumas projek
tams, vykstantiems Lietuvoje.
Pritariant šiem sumany
mams, ir, be abejo, giliai pa
veikti Jėzuitų gimnazijos pro
jekto pristatymo, dr. Petras
J r . ir Daiva Kisieliai patvirti
no, kad labai vertinga remti
Lietuvos jaunimo katalikišką
auklėjimą. Greitai tarpusa
vyje pasitarę, jie staiga labai
dramatiškai pasižadėjo aukoti
10,000 dolerių sumą per atei
nančius penkerius metus ir
pakvietė kitus panašiai pri
sidėti. Patrick Head, nuosta
biai parodydamas savo paties
gilų užsiangažavimą Lietuvos
jėzuitams, per akimirką pri
ėmė iššūkį ir pranešė taip pat
aukosiąs 10,000 dolerių! Šių
eilučių autoriui ir pasitarimo
šeimininkui nebuvo išeities,
kaip irgi t a pačia suma pri
sidėti.

Juozas Šlajus.

1996
metų
rugsėjį
Amžinybėn iškeliavo žurna
listas, visuomenininkas J u o 
zas
Šlajus.
Jam
mirus,
tikėjau, kad jo buvę bendra
darbiai
lietuvių
bendruo
menėje ir spaudos darbuose
prisimins jį pomirtiniame nek
rologe. Deja, to nebuvo. O J u o 

Vos apšilusius
aukotojus
sustabdė bruzdėjimas kai ku
rių dalyvių, kurie priminė,
kad pakvietimo laiške buvo
aiškiai nurodyta, jog žmonės
kviečiami planavimo posė
.DRAUGO"
džiui, kuriame pinigų nebus
prašoma. Dr. Daugirdas suti
ko su tokia pastaba ir tuo
P o 55 d o l . a u k o j o
užsibaigė posėdis. Kun. A.
Paliokui, SJ., sukalbėjus mal
Žemgulis,. S., Žadeikis J.,
dą, skaniai vakarieniaujant, Stonikas Eugene, dr., Skladaidiskusijos nusitęsė į pavaka tis Angelą,. Račiūnas Romas,
rę.
Panką Aldona, Norkus A., Ku
Labai kviečiame visus ne bilius Vytautas, K a m a r a u s k a s
gailėti stambesnių aukų už Sophįe, Jacobus Joseph, Ditikrinti Lietuvos jaunimui ka čius R., Baltrukėnas S.
talikišką auklėjimą jėzuitų
priežiūroje. Norintys aukoti
P o 50 dol. a u k o i o
arba prisidėti prie šio vajaus
Žloba Lina, Trakis M., T a r u plėtros, prašomi kreiptis į dr. lis Filomena, S t a n k u s J o n a s ,
Joną
Daugirdą
(630-325- Ruseckas j Vincent,
Raila
3277), tėvą Antaną Saulaitį, Stanley,, Rev., Paul, Pakal
S J , arba Tadą Kulbį (773-975- niškis John, Rev., Mileris Ka
6911).
zys, Mikulis J., Mikšys Paul,
J o n a s D a u g i r d a s Martinkus D a n , Kasčiukas J.,

„SAULĖS" MOKYKLAI — 90
1997 m. lapkričio 15 d. Ute
nos katalikiška „Saulės" vidu
rinį mokykla švęs garbingą
jubiliejų. Prieš 90 metų Lietu
vių švietimo draugijos „Saulė"
Utenos skyrius įsteigė pirmąją
pradžios mokyklą, kurios tiks
las buvo — mokyti vaikus „ant
pamato katalikų tikėjimo tarp
lietuvių". Pradinė mokykla
peraugo į keturklasę, o vėliau
— į progimnaziją, o j a u 1927ais — ji išleido pirmąją gim
nazistų laidą.
Šis lietuvybės ir katalikybės
židinys Aukštaitijos
krašte
išugdė daug žymių asmeny
bių. Daugelis jų ir šiuo metu
remia „Saulės" mokyklą. Di
delė garbė, kad šioje mokyk
loje mokėsi Lietuvos Katalikų
mokslų akademijos rektorius,
Vatikano popiežiškojo univer
siteto profesorius, LKMA pir
mininkas, akademikas, dr.

Lietuvos ambasadorius Pietų Amenkai Vytautas Antanas Dambrava. susitikęs su Saules mokyklos choru
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VIENERI METAI BE
ŽURNALISTO JUOZO ŠLAJAUS

Antanas Liuima, enciklopedistas Bronius Kviklys, profeso
rius higienistas Vladas Kviklys,
žurnalistas Vincas Rastenis,
ambasadorius Vytautas Anta
nas Dambrava, istorikas Adol
fas Šapoka, Lietuvos Krašto
apsaugos ministras
Kazys
Musteikis,. Nobelio premijos
laureatas, gydytojas Boruchas
Lacas, dr. Juozas Girnius.
Po ilgų sąstingio
metų.
1992-aisiais, ši katalikiška
mokykla vėl pradėjo savo
veiklą. Pagrindinis mokyklos
globėjas ir rėmėjas klebonas
Petras Adomonis — moko ti
kybos, krikščioniškos pasau
lėžiūros pagrindų. J a u kelinti
metai mokykloje dirba ir pade
da dvasiškai bendrauti moki
niams, mokytojams, tėvams
seselės pranciškietės Michelle
Garas ir Ruth Maria Ratkievičius. Beveik 300 mokinių
moko per 30 mokytojų. Kas
met mokiniai dalyvauja įvai
rių dalykų olimpiadose, kon
kursuose. Mokykla priklauso
katalikiškų mokyklų sąjungai.
Ji nuolat jaučia buvusių gim
nazistų. Lietuvių Katalikų re
liginės šalpos, JAV Pittsburgo
seselių vienuolyno, Vokietijos
Maltos ordino,
Lioningeno
miesto draugijos „Caritas" pa
ramą.

zas Šlajus — taip vertas atmi
nimo žodžio. Tai žmogus,
gyvenęs kitiems, mažiausiai
sau.
J u o z a s Šlajus — žemaitis,
gimęs
1909 m. Tauragės
apskr., Švėkšnos valsč..- Blūdsukių kaime. Gyvenimo są
lygos
neleido
paauglystėje
mokytis, o to visada taip
troško. Tačiau nenurimo J u o 
zo veržli širdis: 19 metų
b ū d a m a s , privačiai besimoky
d a m a s , baigė vidurinę mo
kyklą. Pradžioj dirbo Švėkš
nos valsčiaus savivaldybėje, o
n u o 1936 m. Tauragėje,
ap
skrities ipotekos knygų ve
dėju.
Lietuvoje
buvo
aktyvus
Šaulių s-gos ir jaunalietuvių
s-gos narys. Sovietų sąjungai
okupavus Lietuvą, įsitraukė į
pogrindžio veiklą, buvo areš
t u o t a s ir kalėjo Kauno sun
kiųjų darbų kalėjime. Pra
sidėjus vokiečių — sovietų ka
rui 1941 m., tik ištrūkęs iš
kalėjimo, nuėjo į partizanų
eiles. Bolševikinio kalėjimo at
s i m i n i m u s , pavadintus „Ką ra
siu sugrįžęs?" aprašė j a u bū
d a m a s Čikagoje. Jie buvo

RĖMĖJAI
K a r a i t i s V., Gruodis P., Gri
n i ū t ė L. O., Garūnas A. dr.,
B u d r y s Ignas, Beinarauskas
Petras.
P o 45 d o l . a u k o j o
Pečiulis Elena, Misevich R.
V., Kupcikevičius Vytautas.
P o 40 dol. a u k o j o
Ž u k a u s k a s K., Žibąs Horace.
Vėželis Louis, Rev., Urbutis
A., Udrys V., Sisters of Imm a c u l a t e Conception, Pranckevičius Žibutė, Paškonis Ka
zys, N a u s ė d a s N., Mažeika V.,
Likanderytė Rita. Lesevičius
B., Kriščiūnas Felix, Kenter
G r a ž i n a , Gylys Paulius, Dalind a i t ė O., Dainauskas Jonas,
Bender Elitą. Bakšys Vincas,
Ambrozaitis K., MD.
P o 39 d o l . a u k o j o
V a n a g ū n a s Arvydas, Stankus K.. Rūta A.
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spausdinami „Dirvos" atkar
poje 1966 m.
Grįžęs iš kalėjimo vėl toliau
dirbo Tauragės ipotekos įstai
goje, priklausė „Laisvės kovo
tojų sąjungai".
Juozas Šlajus su rašytu
žodžiu nesiskyrė visą gyve
nimą. 1944 m. pasitraukęs į
Vokietiją nuo antrosios bol
ševikų okupacijos,
gyveno
Schvveinfurto stovykloje, buvo
laikraščio „Tėviškės garsai"
reikalų vedėjas, buvo vienas iš
steigėjų „Tėviškės" knygų lei
dyklos, kuri leido lietuviškas
knygas.
Atvykęs į Š. Ameriką, į
Čikagą, greit įsitraukė į Lietu
vių Bendruomenės veiklą. Vi
suomeniniame darbe jis buvo
retas darbininkas. Jis ir Brighton Parko LB pirmininkas.
Žurnalistų s-gos narys, Tau
ragės klubo, Šaulių s-gos,
Namų savininkų d-jos narys.
Visur jo būta. visur
suspėta.
Ir kiek straipsnių ..Drauge"
„Naujienose", „Dirvoj", „Tėviš
kės žiburiuose'.
Bendruo
menės susirinkimai, tautinių
švenčių minėjimai, Jaunimo
kongresai, tautinių šokių ir
dainų šventės visada buvo jo
plunksnos paliesti.
Turėjo
lengvą stilių, o ir lietuvių
kalbą gerai mokėjo, nuolat ją
tobulino apsikrovęs žodynais,
gramatikomis, knygomis.

Savo veikloj jis ieškodavo ką
nors naujo. 1975 m. būdamas
LB Brighton Parko pirminin
kas, suorganizavo J a u n i m o
centre įdomų tarmių vakarą ir
įspūdingą tautodailės parodą.
Visuomeninis darbas buvo jo
antroji darbo pamaina.
Juozo ir Bronelės Šlajų
duktė Birutė paveldėjo tėvų
meilę lietuviškai knygai. Lite
ratūriniais gabumais
pasi
reiškė dar būdama Čikagos
aukštesniojoj lituanistinėj mo
kykloj. Ji būdavo viena iš tos
mokyklos metraščių redakto
rių. Birute parašė eiliuotą pa
saką „Kalnų gėlyte" vaikams.
Ją išleido LB Švietimo taryba.
Juozo Šlajaus žmona Bro
nelė buvo namų
žmogus.
Išleisdavo savo išdabintą Juozulį į susirinkimus, posėdžius.
suvažiavimus, o pati savo lais
valaikį praleisdavo prie muzi
kos ir knygos. Buvo ypatinga
lietuviškos knygos mylėtoja.
Vargu ar buvo kokia lietu
viška knyga, kurios ji nebuvo
skaičiusi.
Iškeliavo Amžinybėn abu
Šlajai tais pačiais metais.
Bronelė 1996 m. pavasarį,
Juozas 1996 m. rudenį. Nepri
glaudė jų žemiškų palaikų
mylima žemaičių žemė, bet ti' kime, kad jų sieloms dan
gaus angelai pakėlė dangišką
uždangą.
Stasė Petersonienė

A.tA.
Dr. MARIJAI ŽUKAITEI
Abaravičienei
mirus, r e i š k i a m e gilią u ž u o j a u t ą jos s e s e r i m s
JANET G L I A U D E L I E N E I i r ALEKSANDRAI
ŠVARIENEI su šeimomis.
Jadvyga
Stravinskienė
Rita ir Rimantas
Penčylai

A.tA.
muz. PETRUI ARMONUI
mirus, jo žmoną ONĄ ir visus artimuosius nuošir
džiai užjaučiame.
Irena ir Aleksas
Kusinskiai
Danutė ir Vytautas
Mažeikos
Vanda ir Algis Ulbinai

P o 35 d o l . a u k o j o
Milaitis L., Los Angeles Dra
mos sambūris.
P o 30 d o l . a u k o j o
T u m a s A.. Šaulytė Asta,
Prapuolenis
A.,
Navickas.
Naudžius Victor. Kazlauskas
Anna, Kaunas Niuta. Jokub a u s k a s Stasys. Ancerys Ire
na.
P o 20 d o l . a u k o j o

Alisius Stasys. Žvynys J..
Žitkus Agnės. Žilionis Ona,
Vai V., Traška Alexander,
T a u p a , Tamulionis Stasys,
Szwed Eleonora, Stončius Pi
j u s , Smilgius Alfonsas, Sinkus
Vytautas,
Siaurusaitis
J.,
Shilling Edvvard, Seibutis Leo
n a s , Rūtenis Veronika. Prelg a u s k a s K. Pocius Antanas,
Petrikonis J. Paliulis Bronius,
Padleckas Regina, Pačkausk a s Leokadija. Navasaitis Da
lia. Mironaitė Ona. Mikonis
B., dr.. Maurukas Stella. Ma
siulis A. Marks Janina. Ma
čiūnas Vincas ir Genove. Liubinskas Daila. Laugailis V.,
Latoza Bruno. Lapkus Domas,
Šią istorinę apybraižą no Kuzmickas V., Jokubauskas
rime baigti mokyklos himno E., J a n s o n a s Irena. įlenda
žodžiais:
J a d v y g a . Gudauskas Kazys.
Ir vėl į „Saulę" tais takeliais. Elerts Ona. Dzirvonas A..
Kuriuos seneliai mūsų my Dzenkaitis J.. Dragūnevičiene
nė.
A.. Dimgaila Flicita. DamaSugrįžom mokytis, mylėti
sius Gediminas. Čepulis R..
Ir artimą, ir Dievą, ir Tė Čelkis
Petras.
Bukauskas
vynę.
Cass, Bernotas M a d a s . And
Adresas: Ladygos 20, Utena, riulis
Vytautas.
American
4910.
Travel Service.
P. Aleknavičius
Mokyklos direktorius
Esame nuoširdžiai dėkingi!

mmmm

PADĖKA
A.tA.
ELENA BUDRIENĖ
Mūsų mylima Žmona, M a m a ir Močiutė mirė
1997 m. rugpjūčio mėn. 6 d., Tinley Park, Illinois.
Šią liūdną atsiskyrimo valandą nuoširdžiai dėko
jame kun. Algirdui Paliokui, S.J. už sukalbėjimą va
karinių maldų koplyčioje, k u n . Thomas Libera už
maldas ligoninėje, koplyčioje ir a t n a š a u t a s Šv.
Mišias, k u n . Antanui Saulaičiui, S.J. už a t n a š a u t a s
Mišias ir palydėjimą į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Dėkojame O u r Lady of the Woods parapijos cho
rui už giesmes gedulingų Šv. Mišių metu.
Esame dėkingi visiems r e i š k u s i e m s užuojautą
raštu, žodžiu ir asmeniškai.
Nuoširdžiausią padėką reiškiame visiems drau
gams ir pažįstamiems atsilankiusiems koplyčioje,
dalyvavusiems laidotuvių Mišiose ir laidotuvėse.
Ačiū visiems už gėles, užprašytas Šv. Mišias, au
kas Lietuvos Vaikų Vilčiai ir gausias aukas skirtas
Šv. Mišioms ir šeimos nuožiūrai prisimenant velionę.
Dėkojame k a r s t o nešėjams suteikusiems velionei
paskutinį patarnavimą.
Esame dėkingi Donald Petkui ir jo laidotuvių
namų darbuotojams už nuoširdžiai, jautriai ir pa
garbiai atliktas laidojimo apeigas.
Liūdintys:
vyras Kazimieras
Budrys,
duktė Birutė ir vyras Arvydas
Babušiai
ir anūkė
Audronė,
anūkas Raymond Apton su žmona Lisa,
duktė Veronica ir vyras Santo
Mostacchio.
sūnus Antanas ir žmona Jūratė
Budriai
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

DU DAINŲ IR MUZIKOS KONCERTAI
Čikagos ir apylinkių lietuviai turės retą progą išgirsti
dvi jaunas menininkes dainų
ir fortepijono muzikos koncer
tuose. Spalio 19 d., 1 vai. po
pietų. Lemonte ir spalio 26 d
Jaunimo centre Čikagoje. Lemonte koncertą rengia Lietuvių dailės muziejus, o ČikagoJaunimo centras

žymią profesorę Olgą Šteinberg, pas kurią, beje, mokėsi
ir Gintės mama. Tuo metu
pradėjo ruošti rimtus solinius
rečitalius ir pastoviai koncer
Užsakykite „Draugą" sa
„Draugui" reikalinga tar
tavo su smuikininku Martynu
nautoja 5 dienas savaitėje. vo studentams vaikams, išvy
Švėgžda-von Bekker, kuris jau
Būtina gerai kalbėt: lietu kusiems į tolimą universitetą,
10 metų yra pastovus partneviškai ir laisvai angliškai: pa užprenumeruokite neseniai iš
ris
muzikoje. Jis po studijų
geidaujama, kad mokėtų ra Lietuvos atvažiavusiems arti
Hamburge persikėlė į Paryžių.
šyti mašinėle. Darbas įvairus. miesiems ar pažįstamiems,
Prieš atvykstant į Ameriką,
Kreiptis į administraciją.
nepagailėkite 60 dol. — taip,
su juo koncertuos Vilniaus Fil
tai tikra tiesa,
naujiems
Jūros skautų 75 m. ir jū prenumeratoriams
harmonijoje, o lapkričio mė
ribotą
ros skaučių 60 m. veiklos laiką metinė prenumerata yra
nesį Paryžiuje. Beje, Gintė
sukaktys bus minimos iškil
1989 m. laimėjo konkursą ir
tik 60 dol.! — pradžiuginti vie
minga sueiga Pasaulio lietu
gavo
stipendiją studijuoti mu
nišą pensininką, kuris labai
viu centre, Lemonte. penkta
ziką
Salzburge
„Mozarteume"
norėtų, kad „Draugas" lan
dienį, spalio 17 d. 7:30 v.v., o
su
prof.
Peter
Lang
ir A. Lotaip pat ir šeštadienį, spalio kytų kasdien. Visus kviečiame
sonszy.
3
metus
Gintė
buvo
1S d., 6:30 v.v. PLC, Lemonte. jungtis į skaitytojų eiles.
prof. Virgilijaus Noreikos kon
ruošiamoje tradicinėje „Puoto
certmeistere. Po to vyko dokDailininkės iš Lietuvos
je jūros dugne". Jubiliejiniame Aušrinės Marcinkevičiūtės
toratūros studijos; vis norėjo BALFo Cicero skyriaus posėdyje rugsėjo 25 d. valdybos nariai ir rudens vajaus talkininkai dalinasi aukotojų
renginyje tikimasi daug svečių meniniu odos dirbinių paroda
tobulėti savo specialybėje. sąrašais Nuo spalio 1 d jie pradėjo rinkti aukas BALFo šalpai, lankydami tautiečius IS kairės sėdi aukų
ne vien iš Čikagos ir apylin ..Oda ir žolė" bus atidaryta
Daug koncertavo su Lietuvos rinkėjai R Rimkus, J Mikulis, A Zailskas, J. Skamienė; stovi: S. Didžiulienė, O. Baukienė, B. Motuzienė
kių, bet ir iš tolimesnių vieto Balzeko Lietuvių kultūros mu
simfoniniais orkestrais. Prof. (pirm.), A. Didžiulis. Nuotraukoje nėra aukų rinkėjų. Č. Bacinskienės, B. Novickio, S. Pranskevičiaus, E. RadviNuotr. Viktoro Motuiio
vių. Jau pasižadėjo dalyvauti ziejuje penktadienį, spalio 17
Saulius Sondeckis, Lietuvos lienes.
tomis dienomis Lemonte vyk d.. 7 vai. vakaro. Dailininkė
Kamerinio orkestro dirigen talkino Vytas Vaitkus, skirstė Baras ir Lietuvių fondo rei surinkta ir perduota BALFo
siančio Lietuvių Skautų s-gos gimė ir augo Šiauliuose, baigė
tas, yra parašęs: „Talentinga žaidėjus grupėmis į laukus, kalų tvarkytoja Alė Razmiene. centrui 5,953 doleriai.
Tarybos' akivaizdinio suvažia Šiaulių Pedagoginio instituto
jauna muzikė, kuri savo kad nebūtų jokių sutrikimų.
Pagarba ir padėka priklauso
Lietuvių fondas tikisi su
vimo nariai. Šias svarbias su Dailės fakultetą, vėliau dėstė
Lnana Kopastaite
skambinimu parodo savo asaukotojams
ir nepailstantiems
Oras golfininkams visą die laukti golfo žaidėjus atsilan
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Arčiausia, prie vėliavėlės Fas veda šelpiamųjų tikslią paroda Lietuvių Dailės muzieBilietai
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lapkričio 9 d. Atidarymas šešterų grupėje numušė Daiva tikima informacija.
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siai į tave kieno paklydęs ka rūpinosi ir jas organizavo Ra- Iš visų aukotojų, aplankytų lycioje", 2711 W. 71 St.
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(sk.)
muoliukas, Stasys Baras, jam mona Steponavičiūtė, Stasys asmeniškai ir laiškais, buvo
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