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Pašalintas Britanijos finansų
ministras

Žinios i š Lietuvos — Elta

Valstybei neįmanoma
kompensuoti sutaupų

Londonas, gegužės 27 d. jimai parodė, kad ministro pir(NYT) — Bandydamas atstatyti mininko populiarumas y r a žepasitikėjimą savo vyriausybe, miau nusmukęs, negu bet kurio
dar atsimenamo ministro pirmi
Britanijos ministras p i r m i
ninkas John Major iš pareigų ninko. Dar vienas smūgis įvyko
Vilnius, gegužės 31 d. (Elta)— rusijos (Gudijos) lietuvių
pašalino finansų ministrą Nor- šią savaitę savivaldybių rin
„Visi talonai bus keičiami į litus bendruomenės atstovų iš Ger
man Lamont, kurio kadencijoje kimuose, kai valdančioji parti
vienodu santykiu", spaudos vėčių.
vyko ilgiausiai trunkanti recesi ja Tories prarado kontrolę 15-oje
Gervėčiai - lietuviška salelė
konferencijoje dar kartą patvir
iš 16 jų valdytų vietinių tarybų.
ja Britanijos istorijoje.
tino Lietuvos Banko valdybos Baltarusijoje, kurioje yra 18
Finansų ministro pareigose Be to, specialiuose rinkimuose
pirmininkas ir Lito komiteto lietuviškų kaimų. Jų žmonės
Norman Lamont yra tapęs di išrinkti mirusio Parlamento na
išsaugojo gimtąją kalbą, papronarys Romualdas Visokavičius
džiausių ministro pirmininko rio įpėdinį konservatoriai taip
Pasak jo, ši anksčiau paskelbta čius. Svečiai įteikė prezidentui
kritikų pagrindiniu taikiniu, pat prarado turėtą vietą Parla
Lito komiteto nuostata yra 600 Gervėčių krašto šeimų
simbolizuojantis ir valdžios po mente.
gerai apgalvota, jai pritarė parašų ir kreipimąsi, kuriame
Bet opozicinės Darbo partijos
litinį smukimą, jo kadencijos
Tarptautinio Valiutos Fondo prašoma paramos, sprendžiant
pirmais metais bedarbių skai- vadas John Smith pasakė, jog
ekspertai. Šią Lito komiteto kai kurias jų problemas
čiui viršijant 3 milijonus.
reikia ne žmonių pakeitimo, o
Pastaruoju metu labai pasun
poziciją aštriai kritikavo Sočiai
Min. pirm. Major ketvirtadie- politikos pakeitimo. Didžiausios
demokrtai, kitos politinės jėgos. kėjo bendravimas su Lietuva:
nį
paskelbtame laiške ilgame- priežastys, dėl kurių Lamont
Jie siūlo mažesnį kiekį talonų sunkus sienos perėjimas,
čiam
draugui ir rėmėjui minist- buvo puolamas, tai — pernai jis
keisti į litus palankesniu santy muitinių suvaržymai, praktiš
rui Lamont sveikina jį „išskir- padarė sprendimą dirbtinai nekai nutrūko susisiekimas auto
kiu.
Lenkijos ministrė pirmininkė Hanna Suchocka sėdi su savo vyriausybės nariais penktadienį
tinais pasiekimais", jų tarpe ir begelbėti smunkančios BritaRomualdas Visokavičius pa busais. Daugelio viltis — Lie
parlamente skaičiuojant balsus, iškėlus balsavimą dėl pasitikėjimo vyriausybe. Jos vyriausybė
politika, kuri infliaciją Britani- nijos pinigų vertės. Bet jo rėmė
brėžė, kad indėlių indeksavimas tuvos vyriausybės ir suauko
pralaimėjo vieno balso skirtumu.
joje sumažino iki vos 2%. Tai jai sako, kad tikroji priežastis
yra vyriausybės, o ne centrinio tomis lėšomis statomas Gervė
žemiausia infliacija per 30 me- nebuvo ekonomika, o grynai pobanko problema. Tačiau, jei čių krašto lietuvių kultūros
tų. Bet atskirai padarytame pa- litinė. J i e sako, jog recesija
mėnesį, anot vieno politikos reiškime Ministro pirmininko Britanijoje jau pasibaigusi ir
d a b a r t i n ė vyriausybė tęsės centras. Šiame centre jie galėtų
žinovo. Jo nuomone tai bus arši įstaigos aukšti pareigūnai pra- ekonomija atsigauna daug sparankstesniųjų pažadus indek mokyti vaikus lietuviškai,
kova tarp dešiniųjų bei ko nešė, jog ministras pirmininkas čiau, negu kituose Europos
suoti iki 1991 metų vasario 26 puoselėti krašto tradicijas,
dienos turėtus indėlius, bankas atgytų senieji verslai. Tačiau
Prezidentas šiuo metu galėjo munistų, norinčių apsisiaus nutarė, jog „laikas atšviežinti Bendrijos kraštuose. Anot jų,
Varšuva,
gegužės
29
d.
(NYT)
dėl
pinigų
stokos
sulėtėjo
šio
yra pasiryžęs jai padėti. Pasak
priimti premjerės atsistaty ti kapitalizmo skraiste, ir
tikroji priežastis — tai, kad min.
— Lenkijos prezidentas Lech dinimą ir įsakyti parlamentui centristinių partijų, kaip De valdžią". Finansų ministrą La
Romualdo Visokavičiaus, neį centro statyba.
Lamont buvo auka mažam bū
Susitikimo dalyviai kėlė ir pi VValęsa šeštadienį pranešė, kad sudaryti naują vyriausyoe. Bet mokratinė Unija, kuriai pri mont pakeis dabartinis vidaus riui kraštutinių konservatorių,
manoma indėlių kompensuoti iš
sekretorius Kenneth Clarke.
skurdaus biudžeto — minima lietybės problemą: jie norėtų tu suirus premjerės Hanna Suchoc atrodo, jog šįkart prezidentas klauso ministrė pirmininkė.
Vyriausybėje p a d a r y t i ir kurie nenori, kad Britanija įsto
liais paskaičiavimais t a m rei rėti dvigybą Lietuvos-Baltaru ka sudarytai vyriausybei, jis šaukėsi rinkimų, vildamasis.
Ministrė pirmininkė Hanna
penki kiti pakeitimai. Dabar- tų į Europos Ekonominę Bendpaleidžia Lenkijos parlamentą :""",.„
...,.,.
,
kėtų apie 50 bilijonų talonų. sijos pilietybę.
Suchocka, praminta „geležine tinis aplinkos sekretorius Ken- riją, priimdama Maastricht su.
,
r mento
kad išbus
naujai
išrinkto
Todėl b a n k a s siūlys, k a d
Baltarusijos lietuvių reikalais : , . .
galima
sudarytiparlastip ponia" Lenkijoje, laimėjo neth Howard užims vidaus sek- tartį.
įr
saukia
naujus
parlamento
,
,.
,
vyriausybė žmonių santaupas rūpinasi Vilniuje susikūręs išei
resnę, didesnio balsuotojų tarptautinių finansinių insti
. ,•
i • • i
o A mento bus galima sudaryt i stip- tucijų pasitikėjimą, išlaikydama retoriaus pareigas, ir dabartinė
laikotarpy.
kompensuotų, išleisdama vals vių iš šio krašto klubas „Gervė- mėnesių
skaičiaus & paramą turinčią
n nPrez.
k i m u sLech
, kurie
;vyksbuvęs
3-4
. . .
VValęsa,
tybinius lakštus — obligacijas, čiai
Lenkijos valstybės biudžetą darbų politikos sekretorė Gilvyriausybę.
lian Shephard taps Agrikultū
Kariuomenės ir
Lenkijos darbininkų unijos
litais įvertintus investicinius
Ministrė pirmininkė Hanna subalansuotą. Bet kai ji atsi ros, žvejybos ir maisto ministre.
„Solidarnošč"
vadas,
prezidentu
Vagnorius atsisakė duoti
čekius a r kitais būdais.
visuomenės diena
Suchocka, 46 metų s:ažiaus, sakė pakelti valdžios tarnautojų
išrinktas 1990 metais, nepriėmė nors esanti populiari valsty algas ir padidinti pensijas, G. Shephard y r a v i e n a iš dviejų
parodymus prokuratūrai
Romualdas Visokavičius už
Kaunas, gegužės 31 d. (Elta)
ministrės pirmininkės Hanna bininke, vis vien nepajėgė išlai „Solidarumo" partijai priklau moterų premjero Major vyriau
tikrino, kad litas nebus įve
—
Gegužės 30 d. Kaune sureng
Seimo narys, buvęs ministras Suchockos atsistatydinimo, kurį kyti vieningumo vyriausybėje, santys parlamento nariai pasiū sybėje.
damas staiga: apie pinigų kei
Neaišku tuo tarpu, a r šie pa ta Kariuomenės ir visuomenės
timo tvarką, santykį bus pra pirmininkas Gediminas Vagno ji įteikė, jos vyriausybei penk nors pernai metų liepos mėnesį lė kelti pasitikėjimo vyriausybe
keitimai
nulems pasikeitimus, diena „Laisvę branginti ir ją
nešta iš anksto. „Litą turėsime rius atsisakė duoti parodymus tadienį pralaimėjus balsavimą ji b'ivo vienintelė iš viso galėjusi balsavimą. Jie ją kaltino kapita
ginti". Tokios dienos Lietuvoje
šiais metais, dar neatėjus šal Lietuvos prokuratūrai. (Gedimi dėl pasitikėjimo vyriausybe. surinkti vyriausybę. Paprašyta lizmui davus „nehumanišką kaip valdžia tvarkys ekonomi
jos ar kitus reikalus, nors kai buvo rengiamos nuo 1935 metų.
nas Vagnorius taip pat yra Pagal naująją Lenkijos Kons eiti ministrės pirmininkės pa veidą".
čiams", pasakė jis.
Ši šventė — iš eilės penktoji ir
Prieš jos vyriausybę balsavo kurie žinovai sako, jog naujasis
Romualdas Visokavičius ne neseniai susikūrusios opozicinės tituciją, premjerė laikinai eina reigas kol bus sudaryta naujoji,
finansų• ministras Clarke yra
pirmoji, Lietuvai atgavus nepripaaiškino, kokių priemonių Tėvynės Sąjungos — konserva pareigas, kol bus sudaryta nau ji sakė prašysianti parlamento susidariusi opozicinė koalicija iš —
pragmatikas
politikoje,
nesibaicentrinis bankas imasi talonui torių partijos valdybos pir ja vyriausybė po rinkimų.
ypatingų galių, kad galėtų buvusių komunistų bei naciona 1 1.1-. J _ _ 1 _ K ; « » , , m a g i n t i i n f l i j » _ klausomybę.
A,
- J - • i r _.
dantis dar labiau mažinti inflia
stabilizuoti, tačiau pasakė, kad mininkas). Pasak jo, prokuratū
dekretais įteisinti kai kuriuos listų ir „Solidarumo" partijos, ciją, negu buvęs min. Lamont. vėliavos
Šventė prasidėjo
pakėlimuVytautines
Vytauto
banko galimybės yra panaudo ros reikalavimas yra politinė dino Seimo pirmininkas Česlo būtinus, jau įstatymiškai api kurie nustelbė jos sudarytą koa
Ministras pirmininkas John Didžiojo karo muziejaus bokšte,
tos 35 procentais.
provokacija.
pavidalintus reikalus. ,,Aš pasi liciją iš centristinių dešiniųjų Major padarė pakeitimus, norė karinių orkestrų koncertais
vas Juršėnas.
„Iš pradžių buvau kaltina
„Švelnią" lito įvedimo me
Jis pažymėjo, kad pagrindi tikiu deputatų atsakingumu ir bei kairiųjų partijų. Tuo metu damas atsiliepti jo vyriausybės sodelyje ir Laisvės alėjoje.
todiką tikslina speciali penkio mas, kad bendrą Liet u vos-Vo nius dokumentus parengė kai kad jie nutars duoti valdžiai šias parlamento sprendimo laukė
kritikams, kurie sakė, jog bū
Po karinių dalinių parado ir
likos asmenų grupė, tam ruo kietijos įmonę Vilbara atleidau rioji Seimo dalis ar vyriausybė. galias, nes kraštas negali būti keli svarbūs įstatymų pro
tinajam šiek tiek pakeisti savo kovinės technikos apžiūros,
nuo mokesčių, o dabar proku Mažokai, Česlovo Juršėno nuo paliktas be valdymo priemo jektai, jų tarpe ir vienas
šiasi visos banko įstaigos.
vyriausybę. Žmonių apklausinė- buvo padėti vainikai ir gėlės
ratūra kviečia duoti parodymų mone, projektų pateikė opozici nių", šeštadienį pareiškė prem projektas, pagal kurį dar
prie Nežinomojo kareivio kapo,
Artėjama prie Baltijos
bininkai sutiks su algų ribo
dėl išieškotų iš Vilbaros mo
valstybių bendradarbiavimo kesčių", spaudos konferencijoje ja, nors nemaža dalis jos jerė.
Laisvės paminklo ir 1863 metų
Tačiau nebuvo aišku, ar parla- jimu, bet už tai gaus didesnį
pasiūlymų būna konstruktyvūs
sukilimo prieš carizmą vado An
Kad ir kokie būtų rinkimų pareiškė Gediminas Vagnorius.
•n j
mentas jai duos tas galias, nes balsą, nurodant kaip įmonės,
ir dalykiški.
tano Mackevičiaus žuvimo vie
Prezidentas
nori
Latvijoje rezultatai, šios šalies „Aš nesu atsisakęs liudyti, bet
Parlamento vadovas pabrėžė, parlamento paleidimas galioja kuriose jie dirba, turėtų būti
toje.
parlamento požiūris Baltijos tik tuomet, kai norima sužinoti, kad Seimui tenka dirbti vidinio nuo prezidento nutarimo pa- privatizuojama. Svarstomas ir
pakeitimų pajamų
Šventės programoje — ne tik
valstybių bendradarbiavimo o ne sukelti politinę akciją", ir išorinio spaudimo sąlygomis, skelbimo valstybės laikraštyje kitas kontroversiškas įstatymas
mokesčių
įstatyme
karinių
orkestrų, bet ir folkloro
klausimu nepasikeis — Jis yra p a s a k ė Jis.
Jis nesutiko su dešiniosios opo o tai įvyks dar pirmąją birželio pagal kuri būtu apmokestinaProkuratūra oficialiai kreipė zicijos tvirtinimu, kad ji esanti savaitę.
teigiamas. Tai, sugrįžęs iš Rygo
mos buitinės prekės bei patar
Vilnius, birželio 1 d. (Elta) — ansamblių koncertai miesto gat
je vykusio Baltijos asamblėjos si į Seimą su prašymu paveikti visaip skriaudžiama. Česlovas
Prezidentas Algirdas Brazaus vėse ir aikštėse. Be karių,
Rinkimų tikimasi rugsėjo navimai.
kas pasirašė dekretą, kuriuo šventėje dalyvavo šauliai, skau
prezidiumo posėdžio, pareiškė Seimo narį, kad šis duotų pa Juršėnas sakė esąs už tai, kad
— Lietuvoje smarkiai lijo Seimui grąžinamas persvarsty t a i , j a u n a l i e t u v i a i , kitos
Seimo vicepirmininkas Egidijus rodymus. Seimo vicepirminin būtų sumažintos Seimo narių
Nori
palengvinti
praėjusį šeštadienį. Žmonės ti prieš dešimt dienų priimtas organizacijos.
Bičkauskas. Jis pareiškė pasi kas Aloyzas Sakalas pasakė, komandiruotės į užsienį.
Kariuomenės ir visuomenės
tuo džiaugėsi, nes buvo labai įstatymas dėl asmeninių paja
tenkinimą, kad į gerąją pusę kad pagal Konstituciją be Seimo
pilietybės gavimą
Seimo pirmininkas tikisi, kad
dieną
organizavo Krašto ap
išdžiūvę daržai ir sodai.
mų mokesčių papildymo.
pasikeitė anksčiau buvusi „šal sutikimo jo nariui negali būti artimiausiu laiku bus sufor
Vilnius, birželio 1 d. (Elta) — Birželio 1 d. švenčiant
„Numatytas dividendų ir paja saugos ministerija ir Vytauto
ta ir skeptiška" Estijos dele iškelta baudžiamoji byla, tačiau muota Seimo vadovybė — trys
Seimo
pirmininko
potvarkiu
Tarptautine vaikų gynimo mų apmokestinimas pernelyg Didžiojo karo muziejus.
gacijos pozicija Baltijos asamb apie dalyvavimą liudytoju ap pirmininko pavaduotojai ir
sausio
mėnesį
sudaryta
komisi
dieną, prisiminta, kad ketvir aštrus, ir dabar, dar vykstant
klausoje Konstitucijoje nekal kancleris. Parlamento vadovybė,
lėjos atžvilgiu.
ja
parengė
Lietuvos
Respublikos
tadalį Lietuvos gyventojų su privatizacijai, ypač nepriim
Žurnalistai buvo informuoti, bama. „Niekas negali nusi pasak jo, turėtų atspindėti pa
kad Rygoje trijų Baltijos parla žengti įstatymams", pasakė grindines Seimo jėgas — ir deši pilietybės įstatymo pakeitimus daro vaikai. Puse visų šeimų tinas", pasakė jis, kalbėdamas
KALENDORIUS
mentų vadovų susitikime Lietu Aloyzas Sakalas ir priminė, kad niuosius, ir kairiuosius, ir ir papildymus. Su jais gegužės augina tik po vieną iki 18 m. per Lietuvos radiją. Nesinorėtų,
31
d.
įvykusioje
spaudos
konfe
vos Seimo pirmininkas Česlovas parodymus prokuratūroje anks
amžiaus vaiką. Tik 0.9^ šeimų kad akcijos .,pereitų" iš vienų
centrą.
rencijoje
supažindino
Seimo
Birželio 2 d.: Šv. Marcelinas
Juršėnas perdavė Algirdo Bra čiau yra davęs ir opozicijos
turi penkis ir daugiau vaikų. rankų į kitas. Žmonės. įmonių
Žmogaus
ir
piliečio
teisių
bei
ir
Petras kankiniai, Eugenijus.
zausko idėją visų respublikų vy vadas Vytautas Landsbergis.
Visiškų našlaičių yra 18.000. dirbantieji, įsigiję akcijų, turėtų
Kazys
Bobelis
JAV
pilietis
tautybių
reikalų
komiteto
na
pajusti, kad yra turto dalininkai Erazmas, Ąžuolas, Auksuole
riausybėse turėti po ministrą
Seimo pirmininkas Česlovas
—
Kambodijos
princas
Nororys,
šios
komisijos
vadovas
Birželio 3 d.: Šv. Karolis
Baltijos valstybių bendradarbia Juršėnas Gedimino Vagnoriaus
ir gerai, sąžiningai dirbdami,
dom
Sihanouk.
matydamas,
kad
Gegužės
31
d.
Seime
įvyRimantas
Markauskas,
Luanga
ir draugai kankiniai.
vimo reikalams. Idėja susilaukė elgesį pavadino „visiškai nesu
galėtų padidinti įmonės pelną,
rinkimai
rodo,
jog
žmonės
Pasak jo, numatyta paleng
pritarimo, ji tikriausiai bus prantamu". „Jeigu Gediminui kusioje spaudos konferencijoje
o tuo pačiu ir savo dividendus, Klotilda. Oliva, Tautkantas, Denenori
maoistų
Khmer
Rouge,
žurnalistams
buvo
pranešta,
v
i
n
t
i
pilietybės
atgavimą
velta, Dovilė.
svarstoma artimiausiame Balti Vagnoriui į prokuratūrą atves
pažymėjo jis.
pareiškė,
jog
jei
jis
bus
išrinktas,
kad
Seimo
Piliečių
Chartijos
buvusiems
Lietuvos
Respublijos valstybių vadovų susitikime. dinti reikės specialių procedūrų
Prezidentas informavo, kad jis
ORAS CHICAGOJE
Rygoje susitarta ir dėl Balti Seime, mes jas rasim ir pritai- frakcija gavo užsienio reikalų kos piliečiams ir jų vaikams, jis nekursiąs koalicinės vyriau pasiūlė Seimui peržiūrėti ir
sybės
su
Khmer
Rouge.
ministro
Povilo
Gylio
atsakymą
gyvenantiems
ne
Lietuvoje,
jos asamblėjos posėdžio sušau kysim", kalbėjo Česlovas Juršė
pajamų mokesčio ėmimo prin
— Pakistano Aukščiausiasis cipus. Maksimum 33% turėtų
į anksčiau pateiktą paklausimą Kitu straipsniu prezidentui nuTrečiadienį saulė tekėjo 5:17,
kimo. Jis įvyks spalio 28-31 nas.
Teismas
nusprendė,
jog
balan
m
a
t
o
m
a
galimybe
s
u
t
e
i
k
t
i
leisis
8:19. Temperatūra dieną
dieną Taline. Posėdyje bus
dėl Seimo Užsienio reikalų ko
būti imami nuo uždarbių, di
džio
mėnesį
išleistas
preziden
Lietuvos
pilietybe
asmenims
už
svarstoma bendra Baltijos vals Seimas dirba jau pusę metų miteto pirmininko Kazio Bobe
vrco...
«* vidutinį
»„,.,..,.„, atlyginimą.
_. 71 F (21 C), apsiniaukę, lietus
desniųH už
JO
ypatingus
nuopelnus.
Tautybių
tinis
įsakymas,
kuriuo
buvo
ats
tybių saugumo koncepcija.
O jei pajamos mažesnės, negu su perkūnija ypač po pietų ir į
lio pareiškimo. Jame nurodoma,
Seimo pusės metų darbo rezul kad JAV ambasadorius Lietuvo departamentas siūlo pataisą, tatydintas ministras pirminin vidutinis atlyginimas, tai jos vakarą, naktį 55 F (13 C),
Ketvirtadienį saulė teka 5:16,
tatas: 155 įstatymai, 106 nutari je, remdamasis valstybės depar k u r i palengvintu Lietuvos kas ir išskirstytas parlamentas, turėtų būti apmokestinamos
Prezidentas susitiko su
mai, 9 rezoliucijos ir panašaus tamento duomenimis, patvir Respublikos pilietybės gavimą buvo neteisėtas, tad įsako atsta atitinkamai mažesniu procentu, dalinai debesuota, truputį šilBaltarusijos lietuviais
tino, kad Kazys Bobelis šiuo pensinio amžiaus asmenimis, tyti buvusią vyriausybę ir par pažymėjo jis.
čiau.
Prezidentas Algirdas Bra pobūdžio dokumentai. Su juo
nemokantiems lietuvių kalbos. lamentą.
metu yra JAV pilietis.
spaudos
konferencijoje
supažinzauskas priėmė grupę Balta-

Atsistatydino Lenkijos
vyriausybė
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sveikinimą.
Linksmoji sueigos dalis buvo
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tikrai linksma, nes mažosios
paukštytės ėjo ratelius ir daina
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jančią Kernavės sodybą", pui
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kiai pasirodė, padainuodamos
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Second class postage paid at Chicago, IL and additional maihng offices
keletą Jubiliejinių stovyklų
Suhacription Rates: 80.00. Foreign countries $90.00.
dainų. Sesė Ramutė, kuri šiam
Poetrnaster: Send address changes to Draugas
4545 W 63rd St.,
skautiškam chorui vadovauja,
Chicago. IL 60629
pranešė, kad jos šiuo metu ilgai
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
ir dainai repetuoja, rengdamos
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
visų tautinių ir jubiliejinių
jo mokesti, atžymima, iki kada y r a užsimokėjęs
stovyklų dainų įrašą! Ši maloni
žinia nudžiugino šventės daly
DRAUGO pronumorarta mokama I i anksto
vius. Sėkmė, dainuojančios
metama *4 metų 3 mėn.
kernavietės!
$80
$45
$25
U S A
Nauja „Kernavės" tunto paukštytė Gabrielė Ausraitė po įžodžio bučiuoja tun Gražus būrys „Kernavės"
Kanadoje ir kitur ( U S A . dol> $90
$50
$30
to vėliavą. įžodį saliutu garbia JAV Vidurio rajono vadė S. Marytė Utz. skaučių mamyčių visus šventės
U S A savaitinis (šešt laida)
$45
$30
$25
Kanadoje ir kitur (šešt. laida
Nuotr. N. Užubalienėa dalyvius vaišino ne tik gausiais
U S A . dol.) savaitinis
$50
$30
$/o
skanėstais, bet ir puošniu, dau
•
ii. L .K_
• Redakcija straipsnius taiso savo
vimais ir apdovanotos ilgais giausiai paukštytėms skirtu,
tortu, ant kurio saldžiomis
• Administracija dirba kasdien
" ~ — **
*~
karoliais iš... saldainių!...
, . C » »* J
«io
nuožiūra. Nesunaudotų straipsraidėmis
buvo
išrašytas
tunto
Už pavyzdingai atliktas parei
nuo 8:30 ki 4 30. šeštadieniais
n«wiui
gas į vyresniškumo laipsnius šūkis:
"~.
nių nesaugo. Juos gražina tik iš
n
„Kernąvietė žiūri *- mato,
. . ,
anksto
susitarus. Redakcija už
anKSW s
buvo pakeltos: prit. sk. Nida
. Redakcija dirba kasdien nuo
f"
, ,
tunnj neatsako bkelbi5skelbimų
Tijūnėlytė — paskiltininkės, klauso — girdi, budi — vykdo...
8 30-4 00; šeštadieniais nedirba
"e,0,n ų
.
..
mų kainos prisiunčiamos gavus
šypsosi!"
prašymą
„KERNAVĖS" tunto skautės prit, sk. si. Kristina Jakštytė —
Besivaišinant,
S6SČ
Marytė
savo šeimos šventėn gegužės 16 skiltininkės, o vyr. skautė Lina Utz pranešė, kad birželio 4-5-6
dieną susurinko į Čiurlionio Augiūtė — vyr. skiltininkės.
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
6321 Avondala, St*. 102
Už pavyzdinga elgesį ir lais d. Lemonte prie Lietuvių centro
galeriją Jaunimo centre. Tar
DR. PAUL KNEPPER
vėl bus rengiama savaitgalinė
Chicago. IL 60631
tum tikros miško paukštytės, valaikio paaukojimą patarnau stovykla. Skautės ir vadovės
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
~~
Tai. 312-774-0042
1 M Eaat Suporfor, * * • 4 0 2
bruzdėjo, šokinėjo, kikeno, ple jant svečiams „Skautų Aido" 70 kviečiamos. Taip, pat skelbia
Tomas Kisielius, M.D.
Valandos pagal susitarimą
pėjo jaunesniosios skautukės. m. jubiliejinės šventės vakarie mas šaukštų, šakučių ir peilių
Stovon Sandler. M.D.
Tol. — (1-312) 337-1285
nėje,prit.
skautės
—
Onutė
Raudonavo jų kaklaryšiai, kaip
vajus,
nes
šių
virtuvinių
reik
Adrian
Bianco,
M.D.
•
—
•
~m' a ^ I " I T * v m
gegužės žiedai, ir linksma buvo Utz, Daina Lukaitė, Danutė menų labai trūksta Rako sto
Bozena VVitsk, M.D.
DR. ROMUALDAS POVILAITIS
vadovėms stebėti šį gausų tun Genčiūtė ir Lisana von Braun vyklavietei, kurioje įvyks Jubi
buvo
viešai
pagirtos.
Ačiū,
DANTŲ GYDYTOJAS
Vėžio ligos (Onkologija/hematologija)
to prieauglį.
Tol. (1-312) 767-7575
seses ! Jumis didžiuojasi „Kerna liejinė stovykla. Šie reikmenys
Valandos pagal susitarimą
K u r „ s k r e n d a " mažosios
5730 Archor Avo.
vės" tuntas!
'; '•'• bus renkami savaitgalinėje
paukštytės, ten atskuba ir jų
(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.)
stovykloje. Juos priima ir pati
Valandos paga! susitarimą
Sesė Ramutė Kemėžaitė, sesė Marytė, teL 708-423-0307.
mamytės, ir tėveliai ir, žinoma,
laimingos močiutės. Todėl ši „Kernavės" tuntininkė, pasvei
DR. U N A S M . KLYGIS
y tątni ••
Kab. tol. (312) 585-0348;
Praktika su
kernaviečių šventė pasižymėjo kino brolius „kernaviečius"
Sesė N.
Roz. (312) 779-5533
DR. ALLEN C. BERNTHAL
ne tik mažais veideliais, bet Jurgį Augių ir Vidą Kazlauską,
DR.
FRANCIS MAŽEIKA
GASTROENTEROLOGIJA
jaunais ir net pagyvenusiais sutikusius būti „Kernavės" pa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR KEPENŲ LIGOS
stovyklės koordinatoriais, pra
veidais.
4255 W. 63rd St.
8 3 2 7 W. Stanley Avo., B e n r y n , IL
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4
Šventė buvo pradėta „Kerna šydama visų tėvelių ir mamyčių
(prie MacNeal ligoninės)
Šią vasarą Rakė vyks LSS
6-9; antr 12 6; penkt 10-12; 1-6.'
Tol. ( 7 0 3 ) 743-4317
vės" tunto sueiga. Įnešus tunto rasti laiko talkininkauti Rako
Jubiliejine
stovykla.
Stovykjai
Valandos
pagal
susitarimą
stovyklavietės
darbuose.
O'jų,
vėliavą, jaun. skautės įžodį
Kab. tel. (312) 471-3300
davė: Gabrielė Ausraitė, Aušra rengiantis Jubiliejinei stovyk labai trūksta valgymui įrankių
VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
— ypač šaukštų, šakučių, peilių,
Bužėnaitė, Cari Kunce, Cyra lai, atsiranda daug ir įvairių.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C.
7722 S. Kedzie Ave..
Kadangi sesei Ramutei, kaip kitų virtuvei reikmenų ir
Trejo ir Erika Trejo.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PALAPINIŲ",
;
Chicago, III. 60652
Pirmoji „Kernavės" tunto ji pati sako, lengviau dainuoti,
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
Skelbiame:
šaukštų,
šakučių,
2434 W. 7 1 Stroot, Chicago
tuntininkė, tunto globėja, v.s. negu kalbėti, ji, gitara pritar
Cardlac Dlagnosls, Ltd.
peilių
ir
palapinių
rinkimo
vajų!
Tol. 312-434-5349 (veikia 24 vai)
H. Plaušinaitienė naujoms dama, daina pasveikino sesių
Marquetto Morflcal Bulldlng
Pirm., antr. ketv.. penkt. nuo 12iki3v.p.p
6132 S. Kodzlo
paukštytėms užrišo kaklary mamytes ir močiutes Motinos Prašome vistjs kub galint prie:
1 0 4 0 1 S. Roberte Rd., Palos Hllls, IL
šio
vajaus
prisidėti.'
{Gera
pro
"
Chicago, IL 60629
šius, jų mamytės — tėvynės dienos proga, o skautės įteikė
Tol. 708-598-4430 (veikia 24 vai)
Tol. (312)436-7700
meilės mazgelius, o tuntininkė- | savo mamytėms gėles. Gėlėmis ga ištuštinti virtuvės stalčiuose Pirm., antr.. ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v. RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D,
buvo apaovanota ir tunto globė „dykinėjančius" daiktus).
gerojo darbelio.
K a b . 312-735-4477;
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Palapinės
ir
minėti
valgymui
Roz.
(708)248-0067;
arba (708)246-8581
Naujos kernavietės buvo su ja v.s. H. Plaušinaitienė. Buvu
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
DR. E. DECKYS
tiktos linksmais šūkiais, valia siai tunto globėjai, v.s. O. Siliū- ir virtuvei reikmenys bus pri
Valandos pagal susitarimą
GYDYTOJA rR CHIRURGĖ
imami Jamboree skautų sto? SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
Namų (708) 584-5527
vyklėlėje,birželio 4-6 dienomis
EMOCINĖS UGOS
JUBILIEJINĖS STOVYKLOS
DR.
ALGIS PAULIUS
•: - - . vyksiančioje prie Lietuvių cen
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
ORTOPEDINĖS LIGOS
6449 So Pulaskl Road
tro, Lemonte,' arba turimi reik
VADIJŲ PASITARIMAI RAKĖ IR
CHIRURGIJA
Valandos
pagal susitarimą
menys bus paimti iš jūsų namų,
6132 S. Kadžio, Chicago, III.
CHICAGOJE
DR. A. B. GLEVECKAS
Tol. (312) 925-2670
susitarus su s. Maryte Utz;
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1185 Oundoe Avo., Elgln, III. 60120
skambinkite
jai
telefonu
708Jubiliejinės stovyklos vadijų kitų reikalų. Vyko gyvas pasi
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
Tol. (708) 7 4 2 0 2 5 5
3000 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101
pasitarimai įvyko š.m. gegužės dalinimas idėjomis, vykdomų 423-0307.
Valandos pagal susitarimą

DRAUGAS

SKAUTYBES
kelias
Ooė- 1

R e d a k t o r ė j.v.s. I r e n a R e g i e n ė

„SKAUTŲ AIDAS" PRO
REDAKTORIŲ AKINIUS
NUO KAUNO LIGI RODNEY
tį tvartuką, kuriame atsitvėręs
kartonu, įsteigiau „spaustuvę".
Tai buvo beveik fantazija steig
ti spaustuvėlę, kada visų kiše
nės tuščios.
Buvau truputį dirbęs spaus
tuvėje Lietuvoje, tad nebebuvau
visai naujokas, nors nepasise
kimų turėjau užtektinai. Atsi
menu: surinkęs pirmąjį puslapį
— tuo presu tegalėjome atspaus
ti tik po vieną puslapį — nesu
s. P. Enskaitis
varžiau tinkamai rinkinį, ir jis
benešant į presą išbiro. Vėl
1935 m. Napoleono kalne prie reikėjo rinkti iš naujo, o rinkti
Kauno daviau skautų vyčio tegalėjau tik naktimis, nes die
įžodį ir tapau mažu ratuku nomis turėjau dirbti pas tabadidelėje skautiškoje mašinoje. kininkus ūkiuose. Tačiau visa
Sueigos, stovyklos, laužai...
tai niekis prieš džiaugsmą, kada
Dvi okupacijos gražiai pražy- išsiuntinėjau 500 egz. pirmojo
dusio lietuviškos skautybės „Skautų aido", numerio, da
žiedo nepalaužė. Jis vėl pra tuoto 1950 m. vasario 28 d.
siskleidė Vokietijoje, kurion
Kai žvelgiu į savo leisto
buvome nublokšti Antrojo Pa
„Skautų
aido" komplektėlį, jis
saulinio karo metu.
labai vargingas ir išvaizdos, ir
Aš atsidūriau Meerbecko paturinio požiūriu, tačiau jis davė
baltiečaų DP stovykloj. Likę čia
impulsą mūsų skautams organi
ilgiau, pradėjome galvoti apie
zuotis.
lietuvių skautų vieneto įkū
Pranas Enskaitis
rimą.
(red. 1950 m.)
— Bent skiltį įsteikime, — siūlė
inicatorius brolis E. Reikenis,
čia kartu likimo atblokštas.
Ėjome per butus, ieškodami
SESĖ VIDA J U Š K I E N Ė
Lietuvoje skautavusių. Ir at
sirado nemažas būrys ne tik
skautų, bet ir skautininkų; ne
tik | skiltį* bet ir visą „GIN
TARO" tuntą įsteigėme. Deja,
ir šią vietovę greit teko apleisti.
Aš pasirinkau emigraciją į
Kanadą ir netrukus nutūpiau
netoli Toronto, Rodney vietovės
tabako ūkyje. Bet ir čia mano
nerami dvasia kuždėjo: reikia
atkurti lietuvius skautus Kana
doje. Laišku susisiekiau su jūr.
skautu Arūnu, su kuriuo skautavome Vokietijoje. Jis šiai
Sesė Vida Juškienė Jubilie
minčiai pritarė.
jinės LS Seserijos stovykloje
Dauguma skautų tuo laiku vykdys jaunų šeimų „Skautijos
dirbo sutartimi įsipareigoję miš d a r ž e l i s " p a s t o v y k l ė s vir
kuose, kasyklose, o skautės — šininkės pareigas.
miestuose tarnaitėmis pas turSesė Vida skautauti pradėjo
olius ir ligoninėse. Kaip šią 1956 metais skaučių „Gabijos"
iai pasklidusią šeimą pa- tunte, Detroite. Labai nekant
Kti? Nutariame, kad reikia riai laukė savo septinto gimta
icisti laikraštėlį, kuris šį dienio, kad galėtų duoti paukš
šauklio darbą ir atliks. Gerai tytės įžodį.
prisimenu tą mūsų pirmąjį pasi
Vida yra profesionalė mo
tarimą.
kytoja, baigusi
Oakland
Važiavau į Torontą tartis universitetą, Rochester, Michi„Skauto aido" reikalais. Susi gan. Septynerius metus moky
rinkome po Šv. Jono bažnyčia tojavo amerikiečių mokykloje.
arti dešimt sesių ir brolių. Iš 1978 metais „Gabijos" tunte
ryškesnių veidų prisimenu tik suorganizavo l i e s p n e l i ų ir
Stepą Kairį, Šarūną. Ilgai giliukų būrelį. Buvo Detroito
kalbėjome, nes, sargui norint „ Ž i b u r i o "
lituanistinės
uždaryti patalpas, turėjome per mokyklos tėvų komiteto pirmi
sikelti į St. Kairio butą. Išgąs ninkė. „Žiburio" mokykloje
dinome jo žmonelę, įsibraudami sudarė priešdarželinio amžiaus
visu dešimtuku. Ji kėlėsi ir virė vaikučių klasę ir joje dirbo.
mums arbatą. Viską aptarėme, Moko lietuviškai besimokančių
o tačiau nebuvo kas imasi dar vyresnę klasę. Paruošė „Vil
bo: visi norėjo nustumti nuo niaus Vaško muziejų", kuriame
savęs.
vaikai gražiai parodė savo iš
— Tu, Pranai, turi spaudos dar rinktus žymius lietuvius.
bo praktiką, — sakė broliai. Juk
1986-1989 metais buvo „Ga
dirbai porą metų Lietuvoje. Ir bijos" skaučių tunto tuntininkė.
„Skautų aide" bendradarbiavai Yra sėkmingai pravedusi „Avi
Lietuvoje ir Vokietijoje. Tu ir lio" ir „Nemuno" skautų va
privalai groti pirmuoju smuiku. saros stovyklas Dainavoje. VII
Mes tau padėsime!
Tautinėje stovykloje vadovavo
Broliai neatleido, bet kaip gro „Močiutės pasaka" pastovyklei.
si, jei nėra nei smuiko, nei Šiuo metu yra skaučių drau
smičiaus. Ką nors reikėjo da govės draugininke „Gabijos"
ryti, tai ir apsiėmiau. Jokios lie tunte.
tuviškos spaustuvės Kanadoje
Vidos ir Lino Juškų šeimoje
nebuvo, turėjau įsirengti nuosa auga trys s ū n ū s ir viena
vą. Už asmeniškai pasiskolintus liepsnelė. Sesė Vida, kartu su
pinigus (arti tūkstantį dolerių) p a t y r i u s i u vadovių š t a b u ,
skolon nupirkau keliasdešimt kviečia
visus
dalyvauti
svarų rankinių raidžių ir mažą Jubiliejinėje stovykloje, o ypač
rankinį presą. Turėjau nedidu- jaunas šeimas.
jp
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22 ir 23 dienomis.
Šeštadienį 22 Jubiliejinės
stovyklos vadovai,-ės nuvažiavo
į Rako stovyklą. Joje jau dirbo
visų keturių tuntų vadovai ir
kiti darbuotojai, ruošdamiesi už
dviejų mėnesių sutikti svečius
iš visų pasaulio kontinentų.
Nuvykusius sesės Renata
pavaišino kava ir saldumynais
„Aušros Varių" tunto valgyk
loje. Ten vyko bendras supažin
dinimas su apylinke, stovyklų
išdėstymu, esamais ir ruošia
mais įrengimais, papuošimais ir
d a u g y b e k i t ų stovyklinių
reikalų. Po klausimų ir disku
sijų vadovai,-ės išsiskirstė
apžiūrėti
stovyklavietę,
planuoti ir tartis dėl stovyklų iš
dėstymo. Bendros stovyklos yra
paskirstytos šitaip: Brolija —
„Lituanicos" tunto stovykloje;
Seserija — „Aušros Vartų";
Akademikai — „Nerijos" tunto
ir Jubiliejinės stovyklos Vadija
su Bendrija, ūkio skyriumi ir
jaunų šeimų stovyklomis —
„Kernavės" rajone. Po pasi
tarimų šakose ir skanių pietų iš
vykome į Chicagą.
Sekmadienio rytą 9:00 vai.
prasidėjo pasitarimai Jaunimo
c e n t r e . Čia dalyvavo 25
vadovai,-ės, kurie atvyko su sa
vais planais, daugybe klausimų
ir pasiūlymų. Diskutuota at
vykimo laikas, transportas,
draudimai, palapinių parūpinimas, programos, svečiai,
paroda, laikraštėlis ir daugelis

•

•

•

darbų pristatymas ir būsimųjų
STOVYKLOS
įvykdymo datų aptarimas.
Vienuoliktą valandą Jubilie
Birželio 19 - 26 d. Detroito
jinės stovyklos suvažiavimo
skautų stovykla „Dainavoje".
vadovai.-ės dalyvavo šv. Mišiose
Liepos 3 -10 d. — Jubiliejinė
Jėzuitų koplyčioje. Mišias auko
jo v.s. fil. kun. Juozas Vaišnys, stovykla Palangoje, Kunigiškių
LSS R. Katalikų dvasios va pušyne, Lietuvoje.
dovas.
Liepos 31 - rugpjūčio 7 a.—
Po užkandžių vyko grupiniai Kanados vilkiukų ir paukštyčiu
pasitarimai. Dalis atvykusių iš stovykla „Romuvoje".
kitų vietovių turėjo skubėti į
Liepos 31 - rugpjūčio 1 1 d .
aerodmmus. Kiti nenoriai skirs
— Jubiliejinė stovykla Rako sto
tėsi po trečios valandos ir dar
vyklavietėje, Custer, Michigan.
Jaunimo centro vestibiulyje
stovinėti tardamiesi kas ir ką
vykdys šią ar kitą savaitę, kad
RENGINIAI
atvykę skautai,-ės Jubiliejinėje
Spalio 10 d. - ASS metinė
stovykloje būtų užimti įdomio
šventė
Lietuvių
centre,
mis programomis.
s.m. Lemonte.

•.- Valandos pagal susitarimą
Pirmd. 3 v p.p.-7 v.v. antrd 12.30-3 v p p
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p .
penkt. ir šežtd 9 v r -12 v p.p.
6132 S. Kadzia Ava., Chicago
(312) 778-6969 arba (312) 489 4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIAllSTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nectiirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5640 S. Pulaskl Road.
Tol. (312) 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Pirm., antr. penkt. 12-3 v.p.p., ketv 2-7 v.v
Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W 55th St., Chicago. IL
Tol. ( 3 1 2 ) 4 7 6 - 2 1 1 2
9525 S 79th Ave.. Hickory Hills ii
Tol. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą
Tol. kablnoto Ir buto: (708)652 4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avo., Clcoro
Kasdien 1 iki 8 v v
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
3635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL
Tol. 312-585-1955
172 Schlllor St., Elmhurst. IL 60126
706-941 -2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais te1 708-834-1120

DR. S. LAL

Linksma „ K e r n a v ė s " t u n t i n i n k e i ps R a m u t e i K e m e ž a i t e i - gražios ir g e r o s
jos naujos p a u k š t y ė s , o j o m s s k i r t a s t o r t a s - s k a n u s !
Nuotr. N. U ž u b a l i e n ė a

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
2454 W 71st Stroot
(312) 434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roborts Rd., Hlckory Hllls, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave
Tol. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis. pritaiko akinus
2618 W 71st St.
Tol. (312) 737-5149
Vai pagal susitarimą
Palos Vision Contor. 7152 W. 127th St
Palos Hgts. III Ketv. vai 3-6 v v
Tol. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Stroot
Vai: antr. 1-4 v. p.p ir ketv 2-5 v p p
šešt pagal susitarimą
Kablnoto tol. (312) 776-2880.
Roz. (708) 448-5545

EDMUNDAS VIŽINAS,M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archor Avo. (prie Austm)
Valandos pagal suS'ianmą
Tol. (312) 585-7755
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarttan Modleat ConterNaporvtllo Campu*
1020 E. Ogdon A v o . , SuKo 3 1 0 ,
Napervllle IL 60563
Tol. 708-527 tK)90
Valandos pagal susitarimą
Kab. tol. 312-586-3168
Namu 708 381 3772

DR. P

1A'. ' LIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 W. 63rd St.. Chicago, IL 60638
Vai pirm. antr. votv ir ponkt. M ; *
Sootodtoniaia p*oal susitarimo

>>

O vis tik ir

jektuotų žmonių naikinimo ka masiniai naikinami, Amerikos
meras ir aprūpintų jas tobuliau kariai kariavo, kad sustabdytų
siais žmogaus kankinimo įran šį naikinimą. Bet, kai lietuvius
vežė į Sibirą ir kankino kame
kiais.
Ar galime patikėti, kad šiame rose, JAV rėmė pinigais, gink
civilizacijos
amžiuje iš žmogiškų lais ir maistu bolševikinę im
Romo Kalantos prisiminimui
lūpų galėjo sklisti tokie žodžiai: periją, visai nereikalaudami,
Tokie
prisitaikiusieji
ir
kailį
Prieš porą metų niekam nė į
Prieš 21 metus, gegužės 14 d.,
kai 1990 m. kovo 11d. tame pa „Atėjo laikas paskutiniajam kad būtų sustabdytas lietuvių
J O N A S DAUGĖLA
galvą nebūtų mintis atėjusi, pakeitę po kurio laiko įsi prie Kauno teatro pats susidegi
čiame Vilniuje vėl buvo pa sprendimui. Aš turiu galvoje, tautos genocidas.
drąsino
ir
pradėjo
kalbėti,
kad
no Romas Kalanta. Šios reikš žmogiškoji esybė buvo grin skelbtas Lietuvos nepriklauso kad atėjo laikas visoje Europo
Ant izraelitų paminklo yra
kad Lietuvoje nebuvo komunis
tų. J a u nė nekalbant apie jie niekuomet komunistais net mingos tragedijos prisiminimas džiama grynai fizine materija. mybės atstatymas, tą pačią aki je išnaikinti izraelitus. Tuo užrašas: „Niekada daugiau".
Lietuvą, jų net išeivijoje buvo nebuvę. Nepradėsiu dėl to aš yra paskendęs daugelio kitų Kristaus gimimas pradėjo vi mirką visuose penkiuose konti pačiu mūsų pastangos bus įra Bet ant mūsų tautos genocido
ieškoma. Buvo priimti White diskusijų vesti. Tegul kalba mūsų tautos reikšmingų su duramžių laikotarp}. Žmonijoje, nentuose bilijonai žmonių matė, šytos į istorijos garbės pus aukoms prisiminti paminklo
Plains ir Clevelando nutarimai, tie, kurie t a i geriau žino. kakčių minėjimų sriaute. Net kad ir labai sunkiai ir paleng kaip Lansbergis išeina iš par lapius"'. Ir taip kalbėjo ne koks galėtume užrašyti: ..Neik su
kurie griežtai mūsų dorą prižiū „Peikia pasakyti, kad tarp praėjusiais metais šio įvykio va, plito krikščioniškojo huma lamento rūmų ir jį gėlėmis api žmogžudys ar banditas, bet velniu obuoliauti. Neparsineši
rėjo, o prasilenkusiems buvo Lietuvos komunistų taip dviejų dešimtmečių sukaktis nizmo tikėjimas ir idealai. Tikė beria lietuvių minios. Matė, legendarinės germanų tautos nei obuolių, nei kraitelės". O
prisegamas išdaviko vardas. įsitikinusių buvo kur kas nebuvo deramai nei išeivijos, jimas, kuris buvo pagrįstas kaip nukabinamas pjautuvas ir palikuonis, naujojo pasaulio juk tuo pačiu metu Amerikos
universitetuose ir kitose aukš
Vienas mūsų žymus veikėjas ir daugiau negu Rusijoje, kur net nei Lietuvos spaudoje prisi žmogaus dvasinės egzistencijos kūjis ir į jų vietą iškeliamas ideologas.
minta.
komunistai
į
komunizmą
rimtai
spaudos darbuotojas tokį epite
Tačiau lietuvių ausyse dar tesnėse mokyklose buvo stu
esme. Tikėjimai k d žmogaus mūsų Vytis.
O negalime užmiršti, kad protas nėra vien mechaninė
tą nusipelnė už tai, kad Kruščio- nežiūrėjo. Lietuvoje tokie kaip
Be abejo, ateities istorikai žiauriau skamba kito „ideo dentams skleidžiamas komuniz
vo prašė išleisti motiną i JAV. aš į marksizmą-leninizmą žiū Kalanta tuomet buvo 19 metų smegenų funkcija, bet tai yra didžiai vertins šio amžiaus tech logo" Suslovo žodžiai. Jis, ap mas. Ir daugelis šios šalies
Dabar laikai pasikeitė ir tų epi rėjo rimtai... (prof. A. Štromas jaunuolis. Mes gi visi prisi Aukščiausiojo dovana, kurią nišką pažangą ir laimėjimus. silankęs pavergtoje Lietuvoje, intelektualų susižavėjo bolše
tetų segiotojai, buvusius ko - Lietuvos rytas, 1990.X.20)". mename, kaip jautėmės sulaukę žmogus turi naudoti grožiui ir Bet ar jie galės užmerkti akis savo viršininkui atraportavo: vizmo šūkiais.
A. Brazauskas, nors su Sąjū tokio amžiaus. Buvo užsibaigę gėriui skleisti.
Tačiau jau ne vien tokiomis
munizmo vadus apsikabinę, su
prieš tas gėdos žymes, kuriomis „Lietuva graži šalis. Tik labai
jais tango šoka. Padorioje drau džiu ir ėjo. bet jau pačioje pra kūdikystės ir vaikystės metai.
Naujieji amžiai apsivainikavo pasižymėjo t a s techniškos pa gaila, kad šioje gražioje šalyje juodomis mintimis būsimosios
gijoje net nebėra patogu apie tai džioje pradėjo skirtis savo pažiū Širdys pradėjo plakti jaunystės techninės pažangos ir naujų iš žangos amžius?
yra per daug lietuvių. Mes ją ap lietuvių kartos galės minėti šį
pavasarišku
tvaiku.
Svajonėmis
romis.
Jis
norėjo
eiti
„mažais
kalbėti ir komunistus minėti.
radimų laimėjimais. StephensoTurbūt dar niekada istorijoje valysime nuo lietuvių". Turbūt civilizacijos amžių.
Šio šimtmečio pradžioje
Žinoma, didžioji dalis da žingsneliais" — įdomu, kur būtų puošėme savo gyvenimo ateitį. nas išrado garo rr.ašiną, Guten- nebuvo išeikvota tiek žmogiš ir jis tikėjosi, kad šis ketinimas
bartinių komunistų arba LDDP buvę nueita? Būdamas Maskvos Degėme noru mokytis ir visas bergas — spaustuvę, o Kolum kosios energijos, mokslininkų bus įrašytas į istorijos garbės griuvo tradicinės Europos im
perijos. Ant jų griuvėsių kūrėsi
veikėjų tiesiogiai savo rankų auklėtiniu, neturėjo drąsos iš į savo jėgas paaukoti savajai bus atvėrė kelius į Naująją išminties ir darbo, kad išrastų puslapius.
gal nėra susitepė Tačiau pati karto nuo jos atsiskirti. „Nepri tautai. Be abejo, tokiomis nuo Žemę. Visi šie išradimai ir ir pagamintų moderniškiausius
Šiandien visos šios „garbės naujos t a u t i n ė s v a l s t y b ė s .
partija nuo savęs dėmių dar klausomybės sampratą A. Bra taikomis tuomet gyveno ir Ka atradimai turėjo palengvinti ginklus vienam vieninteliam puslapių" programos enciklo Laisvam gyvenimui atbudo ir
nėra nusiplovusi ir vargu ar jas zauskas, pasirodo, supranta lanta. Tad kaip tik tokiu metu žmogaus gyvenimo kasdienybę. tikslui — greičiau sunaikinti pedijose yra pavadintos „geno mūsų istorinė tauta. Ir tame
kuomet nusiplaus! Teisingumo kitaip, negu tarptautinės teisės pačiam sau nutraukti gyvybės Tačiau buvo išrastas ir parakas, galimai didesnį žmonių skaičių. cido" vardu. Ir genocidas pa pačiame šimtmetyje mūsų tau
dėlei reikia pripažinti, kad, A. duodamas apibrėžimas ir žada siūlą ir amžinai užgesinti kuris buvo naudojamas tam
Didžiųjų pasaulio galybių val siliks juodžiausia šio šimtmečio tos sūnūs ir dukros net du kar
Brazauskui perėmus partijos kovoti už realų suverenitetą. jaunos širdies plakimą, reikia pačiam žmogui greičiau amži dovai irjų valdžios beatodairiš istorinė dėmė, kuri temdys vi tus paskelbė visam civilizuotam
vadovybę, ji pradėjo Įgauti Mano, kad naujoji Konstitucija į turėti ne tik stiprią žmogišką nąją dangaus laimę pasiekti.
kai lenktyniavo mirtinų bran sus kitus techniškus laimėji pasauliui savo laisvo gyvenimo
valią. Visoje Europoje, o tuo pa
žmoniškesnį veidą. Taip pat jo turėtų atspindėti pereinamąjį valią, bet gilius tėvynės meilės
Kalanta ant tėvynės aukuro duolinių ginklų gamybos laimė mus.
vadovaujama partija suvaidino laikotarpį — didelės sienos jausmus.
Žymus JAV diplomatas Hen čiu ir mūsų tautoje, atgimė ir
savo jauną gyvybę paaukojo jimais. O juk jiems buvo pati
žymų vaidmenį tautos atgi vienu šuoliu neperšoksi (Mažoji
Kalantos tragedija tuojau la 20-tajame amžiuje. Jau dabar is kėta to gražiausio tvarinio ry Grunwald „Times" žurnale visu savo grožiu iškilo tautos są
mime. Iš pradžių Kremlius Lietuva, 1989.IV.14)".
bai plačiai nuskambėjo visame torikai spėja, kad šis amžius žmogaus globa. Šiame civilizaci bando nuspėti, kaip ateities voka. Eilinio žmogaus širdyje ir
Įdomu, kas būtų su visa „pe- pasaulyje. Bet, svarbiausia, kad užbaigs naujųjų Amžių gadynę jos amžiuje jie didžiavosi, jog jų istorikai vertins šį amžių. sąmonėje subrendo tėvynės mei
galbūt net nesusigaudė, kas
Lietuvoje vyko, kadangi beveik restroika" ir imperija nutikę, j ši tragedija sudrebino bolševi- ir bus pradžia Naujausių Amžių mokslininkai jau yra pagaminę Mums taip pat įdomu pažvelgti, lės jausmai ir ryžtas aukotis už
viskas buvo daroma Aukščiau jeigu Lietuva pusiaukelėje būtų kinės imperijos pamatus ir su gadynės. Netruks prabėgti pakankamai branduolinių gink o kaip mūsų istorikai apžvelgs amžinuosius tautos idealus.
Ir čia kaip tik visu grožiu
siosios Tarybos ir Komunistų sustojusi? Tuo metu Lietuva darė daug rūpesčio Kremliaus septyneri metai. Užbaigsime ne lų, kad galėtų sunaikinti visą tuos metus, kada įvyko Romo
iškyla Kalantos didingas pavyz
partijos (dar neatsiskyrusios ir buvo kelrodis visoms išsilais valdovams, prieš kurių galybę tik šį amžių, bet ir antrąjį tūks žemės rutulį net tris kartus. Ir Kalantos tragedija.
rašomos didžiosiomis raidėmis) vinančioms tautoms. Net Rusi anuomet lenkėsi ir visas Vaka tantį metų po Kristaus gimimo. toks žmonijos sunaikinimo lenk
Šiomis dienomis Izraelio dys. Bolševikai patys tikėjo ir
vardu. Tad beveik rimtai į bruz jos intelektualai į ją žiūrėjo ir rų pasaulis.
Be abejo, ateities istorikai šį tyniavimas vyksta šiame civili valstybė savo tautos aukoms visam pasauliui tvirtino, kad
dėjimą net nežiūrėjo, kadangi laikė pavyzdžiu. Tuo tarpu,
prisiminti y r a p a s t a č i u s i tautos idealai yra gyvi tik seno
19 metų jaunuolio biografija amžių atžymės, kaip nepapras zacijos amžiuje.
tie patys asmenys ne tik Vil atrodo, A. Brazauskas tik su Į yra labai paprasta ir nesudė- tos ir žmogiškajam protui sunTačiau mūsų lietuvių tautos didingą paminklą — muzoliejų. joje, „buržuazinėje" kartoje. Kai
niaus, bet ir Maskvos korido gyvenimo srove ėjo, bet „Lais- . tinga. Ji nėra pppuošta kokiais kiai apčiuopiamos pažangos žmones daugiau jaudina, kad Daug kas stebisi, kodėl šis tik ta karta pasitrauks iš gyve
riuose stumdėsi. Kuomet Gor vos Lietuvos*' vizijos neturėjo, j nors dideliais laimėjimais. Tad amžiumi. Niekada žmonija nėra tame pačiame civilizacijos ir didingas pastatas yra pasta nimo, naujai užaugusi ateistinio
bačiovas ir kiti Kremliaus di Jis negalėjo būti vėliavnešys, galbūt ir būtų tikslinga į šią tra padariusi tokios techninių kultūrinės pažangos amžiuje tytas prie pat Baltųjų rūmų, auklėjimo karta bus paklusni ir
džiūnai atsikvošėjo, tai jau buvo nes širdyje drausmingas „apa- gėdiją, kuri daugiau ar mažiau išradimų pažangos, kaip šiame buvo sukurtos ir pasauliui pa laisvės kovotojų Lincolno ir Jef- nesudarys jokių kliūčių ko
per vėlu: ta „lietuviška bak ratčikas" dar tebebvo. Apie jj simbolizuoja ir visos mūsų šimtmetyje. Ir ši pažanga buvo skelbtos visai naujos tautų fersono paminklų pavėsyje. munizmui visame pasaulyje įsi
terija" jau buvo ir pačioje Rusi yra taip rašoma: „Tačiau kaip tautos tragišką likimą, pažvelg padaryta palyginti per labai žudymo irjų fizinio sunaikinimo Galbūt būtų geriau jį pastatyti galėti. Šiam procesui pagreitinti
tada vertinti A. Brazausko ti iš platesnio gyvenamojo trumpą laiką. Nauji moksliniai programos.
joje išplitusi.
Vokietijos žemėje arba Treblin- reikia žudynėmis, trėmimais ir
tardymų kameromis sunaikin
Tiesa, visais istorijos lai kos laukuose...
išradimai pralenkė ilgų metų
Ne tik K r e m l i u s , bet ir elgesį 1989 m. žiemą ir pavasarį, amžiaus akiračio.
ti tą „buržuazinę" kartą.
kad
galvas
pakėlė
revanšo
Jeigu
lietuviai
kasmet
gaut
.
Pirmiausia reikia prisiminti, žmogaus svajones ir net žmogiš kotarpiais tautos kariavo. Už
Lietuvos KP centro komitetas
Kalanta sugriovė visas šias
padėties gerai nesuprato ir jos siekiantys Lietuvos komunistai kad ši tragedija įvyko ne senai kosios fantazijos ribas. Žmogus grobdavo svetimas valdas ir jų bilijonines pašalpas, be abejj,
neįvertino. Įsijungę į pirmąsias ortodoksai? A. Brazauskas jiems siais amžiais ar viduramžiais. prasiveržė į pasaulio visatos gyventojus paversdavo vergais. būtų galima pastatyti ir lietu viltis ir iliuzijas. Jis gimė, augo,
Sąjūdžio eiles, manė, kad ir • nepasipriešino. 1989 m. LKP Kalanta susidegino šiame, dvi tolybes ir savo kojomis palietė Ir mūsų istorinė tauta yra ilgą vių tautos genocido muziejų. brendo kaip tik jau komunisti
toliau jie masėms vadovaus, bet CK vasario plenumas nubrėžė dešimtajame amžiuje, kuriame palaptingojo mėnulio paviršių. šimtmetį nešusi vergijos pan Jame būtų nuotraukomis ir pa nėje santvarkoje. Praėjo visas
O kur dar naujausi žmonijos čius, kentėjusi vergiją ir veikslais parodyta, kaip nėščios spaliukų ir komjaunimo klases,
jie apsiskaičiavo. Kuomet susi naują LKP politinį kursą, reika ir mes visi esame gimę, augę ir
laujantį
atkurti
komunistų
par
lietuvės moterys grūdamos į gy lankė visas ateistinio auklėjimo
dar šiandien gyvename. Šis lai susižinojimo ir tarpusavio ryšio panieką.
gaudę, kad jie nebesėdi bal
Tačiau jau šiame civilizacijos vulinius vagonus, naujagimiai pamokas, klausėsi visų komu
nuose, pradėjo iš partijos eilių tijos valdžią Lietuvoje ir nu kotarpis yra pavadintas žmoni išradimai? Visi šie išradimai
traukti
bet
kokias
kalbas
apie
šimtmetyje
nebebuvo pasitenki mėtomi į griovius šunims su nistinio auklėjimo paskaitų ir
jos civilizacijos, technikinės ir buvo ištobulinti vos kelių pa
dezertyruoti. „Komunistų var
das, beje, ir anksčiau nebuvęs Lietuvos nepriklausomybę. Pri kultūrinės pažangos amžiumi. skutiniųjų metų bėgyje. Kai nama pavergti tautas ir jų draskyti... Lentelėmis ir doku buvo priverstas lankyti visas
itin mėgstamas, nūnai tapo taręs plenumo rezoliucijai, A. Pasaulio istorikai istorijos 1918 m. Vilniuje buvo pasira žmones. Atsirado užmačios fi mentais būtų galima pavaiz komjaunuolių stovyklas... Tik iš
keiksmu. Pilti purvą ant ko Brazauskas, gal to ir nenorė vadovėliuose visada bando įver šytas Nepriklausomybės aktas, ziškai jas ir jų gyventojus su duoti lietuvių tautos genocido slaptų leidinių jis galėjo šį bei
munistų madinga. (...) Steng d a m a s , p a l a i k ė tuo metu tinti ne tik atskiro amžiaus, bet truko net keli mėnesiai, iki visa naikinti. Ir šiam tikslui gabieji nuostolius. Ir tokį paminklą lie tą sužinoti apie laisvo Lietuvos
damiesi išsilaikyti valdžios vyraujančias antidemokratines amžių sąvartos laimėjimus, Lietuva apie jį sužinojo. Ameri mokslininkai nepagailėjo savo tuviai turėtų daug daugiau pa gyvenimo metus. Bet visa tai
balne, kai kurie LKP vadovai bei Lietuvai ir lietuvių tautai pasverti tų laimėjimų tikrąją kos lietuvius ši žinia dar vėliau talentus, išsimokslinimo ir pro grindo pastatyti kaip tik ties nepalaužė jo tautiškumo ir neišpasiekė, o ką ir bekalbėti apie to paaukoti tik tam, kad Baltaisiais rūmais Vašingtone.
skuba keisti kailį, prisitaiko, priešingas politines nuotaikas vertę žmonijai.
(Nukelta į 4 psl.)
(iš
Vytauto
Tininio
rengiamos
spekuliuoja savo idėjiniais įsi
Buvo senieji amžiai, kuomet tolimus pasaulio kampus. Bet, įrengtų krematoriumus, supro Kai Europoje izraelitai buvo
tikinimais arba juos išduoda knygos)".
(Tiesa. 1990 m. gruodžio 5 d.)".
J . Ž.
ir Pienininkystės mokyklą Belvederyje, žuvęs nuo stri išaštrintas kirvukas buvo panašus į skustuvą. Kai
bų; Tumasonis Vytautas iš Noragėlių, ūkininkaitis, nuėjome į mišką ieškoti sodinimui tinkamų medelių,
šiek tiek lankęs Alytaus gimnaziją, labai patriotiškas, man patiko kirtiminiai atžymėjimai — nutašyta žievė
antrosios bolševikų okupacijos pradžioje kažkur dingęs ir grynoje medienoje įmuštas numeris. Taip ir aš elgiau
(pasislėpė), o po dviejų dešimtmečių pasirodęs Žemai si: kur ėjau. tašiau ir nepagalvojau, kad blogai darau.
tijoje; Volertas Vytautas iš Juozapavičių, šiuose Nekaltai tapau bepročiu variotu.
VYTAUTAS VOLERTAS
Eigulio kalba labai nugąsdino. Galvojau ir galvo
puslapiuose ieškąs vaikystės; Žilionytė, vardo neprisi
jau,
kas bus, kai išaiškins didįjį miško nusikaltėlį. Net
menu, ūkininkaitė iš Noragėlių, apie kurią po
miegoti negalėjau. Tai buvo pirmasis didelis rūpestis
Ir štai po mokslų... Keturių skyrių egzaminams į mokyklos pabaigimo nieko negirdėjau.
mano
gyvenime. Bet šią baimę, užklupusią po laimin
Taigi pradžios mokykla buvo atsisveikinta, galėjau
Noragėlius atvyko ir Gudonių mokykla su ketvirtojo
go
mokyklos
užbaigimo, nuslopino labai rimtas
skyriaus herojais ir herojėmis. Visi buvome nusigandę, džiaugtis ir dykinėti. Tačiau mane užklupo nelaimė.
Vienądien tėčio kalvėje, žaizdro ugnelei ūžiant, projektas — ruošimasis egzaminams į antrąją Alytaus
bet pasipuošę. Diktantas, atpasakojimas, aritmetikos
rašomasis... O tada egzaminai žodžiu. Trys mokytojai, įkaitusiai geležiai raudonuojant, dumplėms kilnojan gimnazijos klasę. O miško piktadario niekas nesuži
taip nejauku... Mane kviečia pirmą. Ko klausė, kaip tis, nes aš pats, Noragėlių keturskyrės abiturientas, nojo iki šios dienos.
* * *
atsakiau, neprisimenu dabar, neprisiminiau ir tada. tas dumples aptarnavau, atsirado eigulys. Atėjo
Vozbūčių kaime, beveik Padegimo kaimynystėje,
Vaje, vaje, kokia sunki buvo diena! Po manęs ėjo mer kažkokiu paprastu reikalu, su kokiais į kalves vaikš
kur
lankiau pirmą skyrių, stovėjo Bražinskų sodyba.
čiojama.
Tėtis
ir
svečias
apkalbėjo
šį
bei
tą,
nors
kalbos
gaitė raudona suknyte iš Gudonių, tada kiti ir kitos.
!
Po kelių dienų susirinkome užtarnauto atpildo, mano tėčio nuo darbo neatitraukdavo, pasitarė, Senis Bražinskas buvo lėtas žmogus, o jo žmona,
pažymėjimų. Maname — vieni penketukai. Mokytojas pajuokavo, o svečias tarp kitų temų paminėjo ir šią: Bražinskienė, — didelė narsuolė! Jie turėjo du sūnus.
— Kažkoks velnias miške apgadino daug medžių. Vyresni skyrė ūkininkauti, o jaunesnis, Viadukas,
išgyrė, išglostė. Ir tos raudonos suknelės mergaitės iš
Gudonių — tik penketukai. Štai kodėl mus pirmus kvie Jei girininkas pamatytų, nežinau, ką sakytų. Eita ir buvojau baigęs penkias gimnazijos klases Alytuje. Tai
tė atsakinėti, nes manė, kad esame stipriausi mokiniai. tašyta. Gal iš kokio man keršto, bet, rodosi, su niekuo šis Vladas Bražinskas iš Vozbūčių kaimo, protingas ir
Aš pats apie save taip gerai nemaniau. Tš viso, nieko nesipykstu. Sugaučiau tokį variotą, pirmiausia nagus švelnus vaikinas, tapo mano mokytoju.
Kai apie dešimtą valandą ryte tvartų pavėsiuose
nukapočiau, tada teismu išreikalaučiau, kad už tuos
nemaniau, tik mokyklą mielai lankiau
muses vaikydavosi pargintos ir pamelžtos karvės,
Tais metais, 1932, Noragėlių mokyklos keturis sky visus medžius sumokėtų! Gali jie nudžiūti.
šešėliuose kapstydavosi vištos, besistengdamos į žemę
—
Kokių
bepročių
pasitaiko...
—
stebėjosi
tėtis.
—
rius baigėme aštuoni berniukai ir dvi mergaitės:
sulįsti ir nuo kaitros pasislėpti, šiltomis vieškelio
Jonuška Antanas iš Onciškių, ūkininkaitis, žuvo nuo Aišku, kad aptašyti medžiai nudžius.
Eita ir tašyta, o paliesti medžiai nudžius... Bepro dulkėmis basas leisdavaus j Vozbūčius pro t a s pačias
stribų; Jurgelionis Vladas iš Onciškių, ūkininkaitis,
10 metų prabuvęs Sibire; Bucevičiūtė Ona ir Onciškių, čiui variotui nukapos nagus ir benagis turės sumokėti... senas kapinaites, kurių, lankydamas pirmą skyrių, taip
Tai bent, tai bent... Juk tasai variotas buvau aš, bijodavau Dabar jau ir Juškelio sodybą praeidavau be
ūkininkaitė, ištremta į Sibirą, nežinomo likimo;
tik
kol kas dar su nagais...
dėmesio, nes Pranukas, buvęs mano artimas bičiulis,
Bračiulis, vardo neprisimenu, ūkininkaitis iš
Mokytojas Akucevičius, garbingas pedagogas, pa negalėjo vieškelyje stoviniuoti ir vaikiškai kalbėtis. OgGinčionių, likimo nežinau; Ivašauskas Pranas iš Nora
gėlių, ūkininkaitis, antros okupacijos metu tapę* ko vasarį mokykloje buvo paskelbęs medelių sodinimo telėjęs padėjo tėvams ūkio darbuose. Aš taip pat ne
munistų partijos šiokiu tokiu viršininkėliu; šventę, kurioje dalyvavo trečio ir ketvirto skyriaus turėjau laiko Priekin stūmė dideli mokslai, kuriuose
Taip atrodo Klaipėdoje pastatytas paminklas Klaipėdos krašto sukilimo Kavaliauskas, vardo neprisimenu, ūkininkaitis iš mokiniai. Iš vakaro kai kuriems berniukams liepė dar gana menkai orientavausi. Stūmė ir orientacijos
aukoms paminėti, šiemet sausio mėnesį sueina 70 metų nuo tu atmintinų Ginčionių, likimo nežinau; Motiejūnas Vladas iš turėti kastuvus, o man įsake atsinešti kirvį. Visada stokos sukeltas didelis mano rimtumas.
dienų 1923 m, kai Lietuva atgavo savąjį Klaipėdos kraštą
Nuotr. Ed. Šulaitfo Onciškių, vėliau baigęs Žemės ūkio mokyklą Alytuje buvau pareigingas, paklausiau ir tada. Tėčio gerai
(Bus daugiau)
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BROCKTON, MA

niekur" — Banaitis. Publika ne
pertraukiamai plojo. A. JakniūDOSNI AUKA „LIETUVOS naitė solistei įteikė rožių puokš
VAIKU GLOBAI"
tę, o akompaniatorei T. Miliaus
kaitė prisegė orchidėją. Buvo
B r o c k t o n Šv. K a z i m i e r o malonu vėl m ū s ų t a r p e t u r ė t i
bažnyčioje gegužes 16 d. popietę mielą solistę Daivą Mongirdaitę
įvyko nuotaikingas Robert Love ir akompaniatorę O ga_ Keršytę.
vargonų muzikos rečitalis. Po
Daug darbo m o t e r y s įdėjo
koncerto vargstantiems vai ruošdamos šį koncertą, atnešusį
kams Lietuvoje suaukota 1,346 gražius vaisius. P i e t u s gamino:
dol., kuriuos klebonas kun. A. Garsiene — vyr. š e i m i n i n k e .
P e t r a s Šakalis įteikė Bostono A. Brantiene. L J u o d a i t i e n ė , R.
„Lietuvos vaikų globos" orga Valinskiene. R. Š t e i n i e n ė , V.
nizacijos direktorėms Redai ir Ramonienė. Svečius a p t a r n a v o :
Irenai Veitienėms. Tai antrasis I. Markevičienė. A. D e g u t i e n ė .
š.m. vargonų mėgėjų renginys, A. Jakniūnaitė, N . P r a n s k e v i teikiąs stambią paramą „Glo čienė, D. Zaleskaitė, I. Paruliebai". Pirmasis buvo Vytenio nė. Kitus darbus atliko: R. Bra
Pirmąja komunija priėmusios „Saulės" lituanistinės mokyklos mokinės ir jų palydovės. Iš k.
Vasyliūno koncertas kovo mėn.. zauskaitė. D. V i r b a š i e n ė , A n n
Wendv Ross. Rūtele Dimaite, Viktorija Krulikaitė ir Genutė Ross.
per kurį buvo suaukota 1,450 Walinsky. Vivian Rodger. T.
šomi paraginti jas susidomėti li siai ir vyriausiai motinoms buvo
Miliauskaitė. J . M i l i a u s k i e n ė . S T . P E T E R S B U R G , F L
d
°'
L.Ž.
tuanistine mokykla — lietuviš prisegtos gėlės. Paskaityta šiai
„SAULĖS"
kumo tęstinumo židiniu. Infor progai tinkama poezija. Choras
LITUANISTINĖS
macijai k r e i p t i s į „ S a u l ė s " „ B a n g a " , vadovaujamas muz.
MOKYKLOS MOKINIU
lituanistinės mokyklos vedėją D a n u t ė s Liaugminienės. atliko
P I R M O J I KOMUNIJA
Aureliją Robertson.
meninę programos dalį. Vadovei
A.L. R o b e r t s o n buvo įteiktos gėlės. Jauku buvo
Rūtelė Dimaitė ir Viktorija
klube, papuoštame gražiomis
K r u l i k a i t ė . „Saulės" lituanis
gėlėmis, dovanotomis klubo di
ŠIAURIEČIAI PALIEKA
tinės mokyklos mokinės, priėmė
r e k t o r i a u s Lino Ramūno ir jo
Pirmąją Komuniją gegužės 16 d.
N e s k a i t a n t daug turistų, ku žmonos Inos. Šventę tęsėme prie
Šv. Vardo bažnyčioje vykusiose
pietų stalo.
lietuviškose šv. Mišiose. Komu- rie žiemos metu vienai kitai sa
V. D.
n i k a n t e s procesijoje palydėjo vaitei pasirodo mūsų apy
mokyklos vedėja Aurelija L. Ro- linkėje, yra g a n a nemažas skai
ŠIO ŠIMTMEČIO...
bertson ir mokiniai — Giedrė čius šeimų, kurios apsigyvena
K r u l i k a i t ė , Wendy Carolina net ir mėnesiais. Tačiau jie j a u
(Atkelta iš 3 p.)
Ross. Genė Ross ir Petras Ross. balandžio gale ar gegužės pra t r y n ė j o meilės bei ištikimybės
Visi jie nešė gėles, kurias sudėjo džioje pradeda palikti šiltas amžiniesiems t a u t o s idealams.
prie Švč. M. Marijos altorėlio. įlankos p a k r a n t e s ir traukia į
Prieš 21 metus jis susidegino
šiaurę. Sako: ..Turime žolę
Tą
pat
dieną
ir
Romo
Kalan
a n t tėvynės a u k u r o ir dar spėjo
Ligita Nasickaitė po sėkmingos žandikaulių ir šonkaulių operacijos sveiks
pjauti, daržą paruošti, kamba
tos kuopos šauliai šventė savo
p a s k e l b t i savo testamentinį
ta Children's Hospital Bostone.
rius išvėdinti", ir panašiai. Tad
jubiliejų, iškilmėse dalyvau
palikimą: „Laivės mano tėvynei
atsiranda naujos progos pabend
dami
su
vėliavomis
ir
tautiniais
Lietuvai".
Šv. Kazimiero parapijos mote
WORCESTER, MA
rauti. Veik nėra dienos, kai
drabužiais pasipuošusia jų pa
Žvelgdami iš dviejų dešimt
rys
susiorganizavo
šių
m
e
t
ų
•
mažesniuose ar didesniuose bū
lyda.
mečių
tolumos į šią Kalantos
pradžioje, suprasdamos sunkią
L A B D A R O S KONCERTAS
reliuose vyksta atsisveikinimo
V a r g o n i n i n k a s V. Kerbelis
tragediją, galbūt kartais pra
parapijos finansinę padėtį, kad
IR PIETUS
priešpiečiai ar pietūs. Apkal
d e d a m e per d a u g idealizuoti
galėtume greičiau užbaigti vi maršo muzikos akordais sutiko
bama, išsikalbama, perduodami
' Šv. Kazimiero parapijos mote sas bėdas ir r e m o n t o darbus. įžygiuojančius šaulius ir švelnia
mūsų istorinę tautą. Norime,
l i n k ė j i m a i k i t i e m s ir pri
rys Maironio Parke gegužės 16 Prieš šv. Velykas suruošėme ge melodija palydėjo Pirmosios Ko
k a d visa mūsų t a u t a susidėtų
siekiama rudeniop vėl susitikti.
d. surengė koncertą ir pietus rai pasisekusį įvairiausių kepi munijos procesiją. Buvo gražu ir
t i k iš kalantų. ir jaudinamies.
Tada jau bus nauji susipažinimo
finansiniai
paremti parapiją. nių ir kugelio pardavimą.
iškilminga.
kai mūsų tautoje atsiranda to
pobūviai. Gyvenimas per vasarą
Susirinkusius lietuvių ir anglų
Šv. Mišias koncelebravo net
kių, kurie dar ir šiandien ..dėl
Mūsų parapija yra m ū s ų ant
St. Petersburge aprimsta.
kalbomis pasveikino T. Adoma rieji namai. B r a n g i n k i m e ją ir penki kunigai. Klebonas tėvas
g a r d a u s valgio šaukšto" at
Mečys
vičienė, pareikšdama, kad pa džiaukimės, k a d d a r t u r i m e Steponas Rapolas savo pamoks
sisako tautos idealų. O mes iš
rapija yra mums brangi. Dauge lietuvius kunigus, lietuviškas le kvietė visus džiaugtis vai MIAMI, FL.
eiviai dar skaudžiau išgyvena
lis esame joje krikštyti, sakra pamaldas, mišrų parapijos cho kučių laime, jiems pirmą kartą
m e , jei tokių atsiranda ir mūsų
MIAMI LIETUVIŲ
mentus priėmę, o nemažai para- rą, vadovaujamą vargonininkės priimant Šventąją Eucharistiją
eilėse.
AMERIKOS PILIEČIŲ
piečių esame ir į kapines išlydė O.
Bet mūsų tauta yra labai įvai
Valinskienės
ir
k t . ir k a r t u su jais dėkoti Viešpa
KLUBE
jęčiui
ir
melsti
palaimos
visiems.
r
u
s ir s p a l v i n g a s žmonių
Įvertinkime tai ir d i r b k i m e
Programai vadovavo B. Mi- parapijai, remkime j a finan S k a i t y m u s ir visuotines maldas
kompleksas. Tėvų žemėje ir
Mėnesinis narių
liauskaitė-Harris. Invokaciją siniai ir melskime šv. Kazimie s k a i t ė Aurelija Robertson-Žalšiandien
tauta
išgyvena
susirinkimas
prieš pietus sukalbėjo klebonas rą, mūsų parapijos globėją, n e r i ū n a i t ė .
didžiulę gyvenimo dramą. O
Po iškilmingų pamaldų „Sau
kun. V. Parulis. MIC. Visiems padėti greičiau užbaigti visus
gero dramaturgo ir gerai pa
Mėnesinis Miami Lietuvių ruoštoje dramoje visada šalia
lės" lituanistinės mokyklos mo
pasistiprinus skaniais moterų remonto darbus.
Amerikos Piliečių klubo narių heroizmo yra ir d a u g niekšybės.
paruoštais pietumis, prasidėjo
Dėkojame Maironio Parko pir kiniai su tėvais ir artimaisiais
koncertas. Programos vedėja su mininkui Kaziui Adomavičiui ir fotografavosi bažnyčios sode, o susirinkimas įvyko gegužės 16 Šalia pasiaukojimo yra ir daug
pažindino su soliste Daiva Mon- vadovybei už salę ir dovanėles. vėliau visi rinkosi į lietuvių d. Buvo sprendžiami einamieji i š d a v y s t ė s pavyzdžių. Salia
reikalai. Pranešta, kad klubas meilės yra ir klasta. Tačiau visi
klubą pietums.
girdaite-Richardson ir akom
Pamaldos
uždaromas vasaros atostogoms šios dramos aktoriai yra mūsų
paniatorę muzike Olga Keršyte.
iki spalio 3 d. Klubo valdyba ir broliai ir seserys. Tad ir visą šią
Pirmoje dalyje soliste padai
Gegužės mėnesį Šv. Kazimie L I T U A N I S T I N Ė MOKYKLA
direktorių
taryba linki visiems d r a m ą turime priimti ne vien
navo: ..Ar a š tau. sese. nesa ro parapijos bažnyčioje po
KVIEČIA
gerų atostogų. Susitiksime va a u d r i n g a i s plojimais, ne vien
kiau"—Šimkaus, „Vai pūtė. pū lietuviškų šv. Mišių kiekvieną
sarai pasibaigus.
tė"—Šimkaus. ..Vasara"—Gu rytą buvo Gegužines Dievo Mo
paniekos švilpimais, bet realiai
,,Saulės"
lituanistinė
dauskienės. ..Lopšinė"—Šim tinos Marijos garbei skirtos pa m o k y k l a g e g u ž ė s 29 dieną
ir šaltai.
kaus, ..Its a grand night for sin- maldos.
Motinos diena
baigia dar vienus sėkmingus
Gero dramaturgo, gerai pa
ging"—Richard Rodgers. arija iš
ruoštos dramos paskutinis
Birželio mėnesį, taip pat kiek m o k s l o m e t u s . N a u j u o s i u s
„Gianni Schicchi" — Puccini. vieną rytą. po lietuviškų šv. Mi mokslo m e t u s pradės po Darbo
Motinos diena klube buvo pa veiksmas visada baigiasi gėrio
Kiekviena daina publikos buvo šių būna Švenčiausios J ė z a u s dienos šventės — rugsėjo 11 die minėta gegužės 9 dieną. Direk ir grožio laimėjimu. Tad tikė
palydėta ilgais plojimais.
Širdies garbei skirtos birželinės ną. 9:30 vai. ryto. Visi St. torių pirm. muz. Algis Šimkus kime, kad ir Lietuvoje šiuo
Antroje dalyje solistė padaina pamaldos, brangios lietuvio šir Petersburgo ir apylinkių lietu pasveikino susirinkusius ir jaut m e t u vykstanti d r a m a baigsis
viai, pažįstantys j a u n a s šeimas ria kalba pagerbė motinas. Da m ū s ų tautos gerųjų tautinių
vo: ..Pas močiutę augau". ..Išdy džiai.
kęs rudenėlis" — Budriūno.
J . M . su mažais vaikučiais, y r a pra lyvių tarpe esančioms jauniau jėgų laimėjimo triumfu.
„Dainos, muzika ir gėlės" Metnkienes. „Will you remember" iš ..Maytime" - Romberg.
Skriskite SAS iš Š. Amerikos į
Linksmosios našles valsą — LeVilnių per Kopenhagą! Kopenha
har. ..Vilią" - Lehar. ..Oi nėra

The
right
flight
to
Vilnius

SO'

s>* 4
e

* > °
VO*

Sol Daiva Mongirdaitę Richardson

se»

gos aerodrome lengva ir patogu
persėst Į kitą lėktuvą. Čia iš
vengsite keleivių spūsties.
;\\>S Skrydžiai Į Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai
pritaikytas transatlantiniams.
Kai būsite Kopenhagos aerodrome,
aplankykite ,,tax free" parduotuves.
Nemažai sutaupysite!
Mileage Plūs" ir ..OnePass" nariai gauna kreaitą už nukeliautas mylias. Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba

SASTel. 1-800/221-2350

S4S

SCANDINAVIAN AIRLINES

ELEKTROS
(VEDIMAI — PATAISYMAI

GRE AT
PARDUODA

Tunu Chicagos miesto leidimą. Dirbu
ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
^

10%—20° b—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
pas mus
FRANK ZAPOLIS
3208V2 West 9 5 t h Stret

RIMAS L. STANKUS

Tel. — ( 7 0 8 ) 4 2 4 86 E 4
(312) 58^ 3 6 i i

Greitai ir pigiai atliekame namų
remonto darbus (elektros, staliaus,
dažymo bei plytelių dėjimo). Kreip
tis { Virgį, tel. (312) 254-3041
nuo 7 v.v. - 11 v.v.

• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba'
• Nuosavybių įkainavimas v*ttul
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.
• Pensininkams Nuolaida." . _

C jSTltUIK
r
^
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" •

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis Į Hermis Deckys
Tel. S85-6624 Nuo & ryto Iki 6 v.v.
Kaloeti įietuvišKi,;

Grupė specialistų atlieto visus namo
remonto ir apdailos darbus. Dirbame
greitai, gerai ir garantuotai Kainos la
bai prieinamos! Skambinti:
Rainoldas: (312) 2 4 7 - 5 2 4 6
Rolandas: (312) 4 7 1 - 4 9 3 7 .

U.S. Savings Bonds
Make Great Gifts.
*LK1L~ f. K

i

\ |Mibli< M-rvin <>t Ihis i u - t t s p . i | n t

RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5958
(708) 425-7161

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.
4363 S. Archer Ave.

DANUTĖ MAYER
284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti na
mus kreipkitės Į Danutę Mayer. Ji
p/otesionaliai. sąžiningai
ir
.įsnieniskdį patarnaus. Įkainavimas
veltui

HELP VVANTED

Reikalingos moterys — na
mų ir raštinių valytojos. Alga ne
mažesnė, kaip $300 iki $380 į
savaitę. Reikia gyventi Wheaton, IL Kambarys parūpina
mas.
Kreiptis tel.:

1-708-393-3999.

DRAUGE GAUNAMI ANGLŲ KALBA
LEIDINIAI
SVETUR OR AVVAY FROM HOME. a Lithuanian odyssey. A ncvel of sorts. L. Fike. 419
psl
EASY VVAY TO LITHUANIAN Vadovėlis ir
6 kasetės mokintis lietuvių kalbą
CATHOLIC PRAYER BOOK. Ruth M. Hannon. 115 psl
SVVARD AND THE CROSS. a history of
church in Lithuania. Dr. S. Sužiedėlis. 264
psl
HISTORY OF LITHUANIA. Dr J. Končius.
142 psl
LITHUA,>IIAN SELF-TAUGHT. M. Inkenienė. 144 psl
A RADIANCE IN THE GULAG. Nijolė Sadūnaitė 148 psl
LITHUANIAN CUSTOMS AND TRADITIONS. Lietuvių-anglų kalbomis. D. Bindokienė. 364 psl
THE BEAUTIFUL GATE ROSARY. Kathleen Gavlas. T. O. Carm. 152 psl
POPULAR LITHUANIAN RECIPES. J .
Daužvardis. 124 psl
VYTAUTAS THE GREAT. Dr. J. Končius.
211 psl
BALTIC STATES VS THE BALTIC EMPIRE.
Vai. Ramonis. 79 psl
ONA. novelės Vytautas Behajus. 100 psl.
CATHOLIC PRAYER BOOK. Fr. Rob. Fox.
128 psl
M. K. ČIURLIONIS Vyt. Landsbergis. 208
psl
PHISICIAN AT THE CROSSROADS. J. Mikelioms. M.D 207 psl
THE SAMOGITIAN CRUSADE. VVill. Urban.
304 psl
LITHUANIAN DIASPORA KOENIGSBER
TO CHICAGO. A J. Van Reenan 329 psl.
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Pastaba Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti.
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos.

KONFERENCIJA
SKIRTUMŲ SIENAI
GRIAUTI
ALGIMANTAS S. GEČYS

RENGINIAI ČIKAGOJE
Rugpjūčio 29 d. - PLC ge
gužinė Lietuvių centre. Lemonte.
Rugsėjo 9-12 d. - Santa
ros-Šviesos 40-sis suvažiavimas
Lemont, IL.
Rugsėjo 11 d. — „Merey Lift"
pokylis Lietuvių centre, Lemonte.
Rugsėjo 12 d. — LB Lemon
to apylinkės gegužinė Lietuvių
centre, Lemonte.
— Tauragės Lietuvių klubo
gegužinė Šaulių namų salėje.
Rugsėjo 17 d. — Vakaronė su
Lietuvos Akademinio dramos
teatro aktorium Tomu Vaisieta
Jaunimo centre.
R u g s ė j o 18 d. - „Ar
monikos" koncertas Jaunimo
centre.
Rugsėjo 19 d. — Pietūs su
Birželio 20 d. — „Lietuvos programa Lietuvių centre, Leaidų" radijo programos gegu- monte. Ruošia JAV LB Vidurio
žinė Šaulių namuose.
Vakarų apygardos valdyba.
Birželio 27 d. - PLC gegu- — „Lietuvos aidų" radijo pro
zinė Lietuvių centre, Lemonte. gramos gegužinė Šaulių na— Tauragės Lietuvių klubo muose.
susirinkimas Šaulių namų sa- — „Armonikos" koncertas
lėje.
Jaunimo centre.
Liepos 4 d. — Anglijos
Rugsėjo 24 d. — Prof. RimLietuvių klubo gegužinė Šaulių vydo Šilbajorio paskaita: „Pa
namų salėje.
baisos Arkadijoje: Laisvės ago— Lietuvos Vyčių Amerikos nija pastarųjų metų lietuvių
Vidurio apygardos gegužinė prozoje ir poezijoje" . 7:30 v.v.
Stankūnų sodyboje, Pines, Balzeko Lietuvių Kultūros muIndianoje.
ziejuje.
Liepos 9-11 d. Brighton Par- Rugsėjo 26 d. — ..Draugo"
ko festivalis prie WesternAve., dienraščio metinis banketas
parkelyje prie 43 St., Brighton Martiniąue pokylių salėje.
Parke.
Spalio 3 d. Zarašiškių klubo
Liepos 10 .d. — East Čikagos gegužinė Šaulių namuose.
Medžiotojų ir meškeriotojų ge
Spalio 9 d. — Rudens balių
gužinė prie Bass ežero.
Šaulių namuose rengia Brigh

Birželio 6 d. - Nekaltai Pra
dėtosios M. Marijos Seserų
rėmėjų narių visuotinis metinis
susirinkimas Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos salėje.
— Suvalkiečių draugijos gegu
žinė Šaulių namuose.
Birželio 13 d. — Brighton
Parko Lietuvių namų savininkų
draugijos gegužinė Šaulių na
muose. Pradžia 12 vai.
— Iškilmingos šv. Mišios už
Lietuvą 11:00 v.r. Pal. Jurgio
Matulaičio misijoje, prisime
nant žiauriuosius Birželio
įvykius. Iškilmes ruošia LB
Lemonto apylinkės valdyba.
Birželio 19 d. — Balzeko Lie
tuvių Kultūros muziejaus 27
metų veiklos sukaktuvinė puota
muziejuje.

Seimo ir prezidento rinkimų postus užimantys visuomeni
rezultatai, palaipsniui išryš ninkai. Iš Lietuvos konfe
kėjęs Lietuvių tautos susi rencijoje dalyvauti atvyksta
skaldymas, naujosios Lietuvos Lietuvos ministras pirmininkas
vyriausybės politiniai posūkiai Adolfas Šleževičius, Lietuvos
Rytų link, galop valstybinės Socialdemokratų partijos pirmi
^patirties stoką liudijantys ninkas ir Seimo prezidiumo
ėjimai ambasadorystės klau vicepirm. Aloyzas Sakalas ir
simu, išeiviją s u k ė l ė a n t Lietuvos Centro judėjimo pirm.
kojų. J a u d a u g i a u kaip R o m u a l d a s Ozolas. Tebesipusmetis, kai išeivijos spaudoje tariama dėl naujai įsikūrusios
Lietuvos atžvilgiu kritiškai Tėvynės Atgimimo sąjungos
pasisakoma, metami iššūkiai. (konservatorių) atstovo daly
Laiku nepristabdytos, kritiškos vavimo.
nuotaikos gali virsti Lietuvos
Išeivijoje esančiųjų konfe
niekinimo manija. Tarp Lietu rencijoje teks išgirsti ambasa
vos ir išeivijos jaučiame kylant dorių S t a s į Lozoraitį, dr.
susvetimėjimo sieną.
Vytautą
Bieliauską,
dr.
O, rodos, dar taip neseniai Vytautą Vardį, kun. Antaną
idealizavome sovietinį monolitą Saulaitį, dr. Joną Valaitį, dr.
skaldančią lietuvių tautą. Apie Tomą Remeikį, dr. Kazį AmbroLietuvą ir lietuvius buvome zaitį, adv. Rimą Domanskį, dr.
sukūrę romantinį idealą. Čika Valdą Adamkų, Vaivą Vėbgoje tada lankęsis Vytautas raitę-Gustienę, Juozą Polikaitį,
Landsbergis kvietė: ,,... mylėti Sigitą Miknaitį, Algimantą
Lietuvą ne idealizuotą, ne pasa Gečį ir dar kelis kitus.
kų karalaitę iš tolo, bet vargšę,
Konferencija
pradedama
sergančią, išprievartautą, girtą birželio 18 d. (penktadienį) susi
ir purviną".
pažinimo vakarone Holiday Inn
„Ar bus jėgų tokią mylėti?", of Southfield viešbutyje. Iškil
klausė tuomet V. Landsbergis. mingas konferencijos atida
Šis klausimas, šiandieną tapęs rymas įvyks birželio 19 d., šeš
kur kas aktualesniu, laukia tadienio rytą, 9 vai., kultūros
išeivijos atsakymo.
centro patalpose. Posėdžiai tęsis
Išeivija, jei nori pati ilgesniam visą dieną, o vakare įvyks iš
laikui išlikti tautiškai gyva, kilmingas banketas.
privalo tarp Lietuvos ir išeivijos
Sekmadienio posėdžiai bus
bręstantį konfliktą skubiai pradėti 9 vai. ryto. Iškilmingos
aiškintis ir kylančią susve šv. Mišios, kurių metu bus
timėjimo sieną nedelsiant griau p r i s i m i n t i Baisiojo birželio
ti. Yra pribrendęs laikas kalbėti įvykiai, bus aukojamos prie
atvirai, be filtrų, be cenzorių, be kultūros centro esančioje Dievo
iškreipto Lietuvos idealizavimo Apvaizdos lietuvių parapijoje,
ir be partine etikete paženklin 10:30 vai. ryto. Konferencija bus
tos antipatijos. Tuo tikslu JAV iškilmingai užbaigta 3 vai. p.p.
Lietuvių Bendruomenės Visuo Smulki konferencijos darbo
meninių reikalų taryba š.m. bir tvarkė bus skelbiama lietuvių
želio 19 ir 20 d. (šeštadienį ir spaudoje.
sekmadienį) Detroito priemies
Konferencijos vietovė buvo patyje Southfield, MI esančiame rinkta, remiantis dviem svar
kultūros centre ruošia visuome- biais motyvais. Pirma, Detroi
ninę-politinę konferenciją. Į ją tas yra pats pigiausias lėktuvais
kviečiami Šiaurės Amerikoje pasiekiamas didmiestis. Antra,
veikiančių lietuviškų organiza Detroito lietuvių apylinkė
cijų darbuotojai, spaudos ir radi veikli, turinti modernias konfe
jo atstovai, Lietuvai paramą rencijai patalpas. Konferencijos
teikiančių organizacijų bei r u o š a ir d a r b o t v a r k ė s su
vienetų vadovai ir ryšiais su statymu rūpinantis JAV LB
Lietuva besisieloją visuomeni Visuomeninių reikalų tarybai,
ninkai.
atsakomybę už technikinius
Konferencijai parinkta pro konferencijos ruošos darbus
vokuojanti tema: „Lietuva ir neša LB Michigano apygardos
išeivija — kartu ar atskirai?" valdyba (pirm. Liuda RugieTikimasi, kad konferencija nienė), kuriai talkina specialiai
ramiai, be emocijų, sugebės susiorganizavęs vietos lietuvių
peržiūrėti išeivijos snatykia- komitetas.
vimą su Lietuva, panagrinėti,
Konferencijos dalyviams kam
kas mus jungia ir kas mus bariai yra rezervuoti Holiday
skiria, pasisakyti, kas kitoje I n n
of
Southfield
(tel.
Atlanto pusėje džiugina ir kas 313-353-7700). Kambario kaina
rūpestį kelia. Netenka abejoti, nakčiai yra 49 dol. Būtina užsi
kad bus aiškiai pasisakyta, jog registruoti iki š.m. birželio 4 d.,
opozicijos ir pozicijos nesu kad gautų konferencijos dalytarimai kenkia valstybingumo viams papiginimą.
įtvirtinimui, krašto ekonominei
Konferencijos registracijos
gerovei. Išeivija, okupacijos mokestis iš a n k s t o užsire
metais padėjusi laisvajame g i s t r u o j a n t i e m s — 65 dol.
pasaulyje išlaikyti Lietuvos Registruojantis konferencijos
valstybingumą,
šiandieną dieną — 75 dol. Šis mokestis pa
norėtų lietuvių tautai padėti at dengia dalyvavimą penkta
gauti vidinę pusiausvyrą, dienio vakaronėje, šeštadienio ir
atsikratyti komunizmo įtakoje sekmadienio priešpiečius, šešta
igytų ydų, padėti tautai su dienio banketą ir kitas konfe
brandinti dvasia tvirtą lietuvį. rencijos dalyviams teikiamas
Konferencijoje
p a s k a i t ų , paslaugas. Registruojamasi, iš
simpoziumų ir pranešimų forma rašant čekį Litbuanian Ame
bus gvildenami Lietuvai ir rican Community, Inc. vardu ir
išeivijai opūs klausimai. Norint, jį siunčiant Alg. Rugieniui,
kad išsivystytų dialogas, konfe 3620 B u r n i n g Tree Drive,
rencijoje kalbėti yra angažuoti Bloomfield Hills. MI 48302.
Lietuvos politinio gyvenimo va
Konferencijoje dalyvauti yra
dovai, išeivijoje d i r b a n t y s kviečiami visi politiniais-vipolitologai ir vadovaujamus suomeniniais klausimais, o ypač

A.tA.
EDMUNDAS A. ZIGAITIS

Liepos 11 d. - Amerikos ton Parko Lietuviu Namų savi
Lietuvių Tautinės sąjungos ninkų draugija. ,
— Kazio Sajos dviejų dalių ko
Čikagos skyriaus gegužinė
Ateitininkų namų ąžuolyne. mediją „Barakudos" Jaunimo
centre atliks Los. Angeles Dra
— Šv. Kazimiero Seserų Vasa mos sambūris. Rengia „Margu
ros festivalis vienuolyno kieme, tis".
Marquette Parke.
Spalio 10 d. — „Barakudos"
Liepos 17 d. — Dariaus- — Kazio Sajos dviejų dalių ko
Girėno 60-jų metinių iškil medija 3. v. p.p. Jaunimo centre
mingas minėjimas. Memoria atliks Los Angeles Dramos sam
linės lentos atidengimas Mid- būris. Rengia „Margutis".
way oro uoste, Dariaus-Girėno
Spalio 23 d. — Lietuvių
parodos atidarymas Balzeko Amatininkų klubo Rudens ba
Lietuvių Kultūros muziejuje.
lius Palos Country Club. Pelnas
Liepos 18 d. — Dariaus-Girė skiriamas „Lietuvos Vaikų vil
no 60-jų metinių iškilmingas čiai".
minėjimas: šv. Mišios, paradas,
Spalio 24 d. — Karinės minvainiko padėjimas prie didvyrių ties spaudai paremti kavutė
paminklo Marquette Parke, pie Šaulių namuose. Rengia Lietu
tūs.
vių
veteranųsąjunga
Liepos 25 d. — PLC gegužinė „Ramovė".
Lietuvių centre, Lemonte.
Spalio 29 d. Lietuvių Foto
Rugpjūčio 1 d. — „Draugo" Archyvo ruošiamas lietuvių
dienraščio gegužinė Marijonų fotografų parodo? atidarymas
vienuolyno sode.
Čiurlionio galerijoje Jaunimo
Rugpjūčio 8 d. LB Vidurio centre. Paroda tesis iki lapkričio
Vakarų apygardos gegužinė 7 d.
Lietuvių centre, Lemonte.
Spalio 31 d. — Šv. Kazimiero
Seserų
rėmėjų metinė vakarie
— Lietuvių Krikščionių Demokrtų Sąjungos Čikagos sky nė ..Archvievv Banąuets", 3429
riaus gegužinė — piknikas Lidi- So. Archer A ve
Lapkričio 6 d. — Lietuvių
jos ir Vlado Šoliūnų sodyboje,
Fondo balius Martiniąue poky
Willow Springs, Illinois,
lių salėje.
Rugpjūčio 14 d. - „Lituani
— Zarasiškių klubo pusme
ca-Liths" futbolo klubo geguži
tinis susirinkimas Šaulių
nė Lietuvių centre, Lemonte.
namuose.
Rugpjūčio 15 d. — Atei
Lapkričio 13 d. — LB Lemon
tininkų namų gegužinė Namų
to apylinkės Rudens balius Lie
ąžuolyne, Lemonte.
tuvių centre. Lemonte.
Rugpjūčio 22 d. Balfo gegu
L a p k r i č i o 19 d. Prof.
žinė Jaunimo centre.
Aleksandro Štromo paskaita
Lietuvos šiandieninėmis pro
blemomis,
besirūpinantys
asmenys. Išeivijos lietuvių vi
suomeniniam gyvenimui nesant
apsaugotam nuo vidinių audrų,
ši konferencija suteikia progą
visų pažiūrų tautiečiams aptarti
problemas, pabendrauti, paieš
koti tiesesnio kelio į šviesesnę
Lietuvos ateitį.

INTERNATIONAL
v
TRAVEL CONSULTANTS

„Pabaltijo kelias į Europą"; 7:30 DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. birželio mėn. 2 d.
v.v. Balzeko Lietuvių Kultūros
muziejuje.
adresuotas, mirė prieš 15 metų,
ILGAI E J O LAIŠKAS
— Lietuvos fotografija išeivi
sulaukusi 93 m., bet toje pačioje
joje. Paroda vyks Čiurlionio ga
1910 m. kovo 22 d. Pearl VVild gatvėje tebegyvena jos vaikai
lerijoje Jaunimo centre. Atida
iš
Cannonsburg, MI pasiuntė tis, todėl jam įteiktas atvir
rymas 7:30 v.v.
Lapkričio 20 d. — lietuvių savo seseriai į Grand Rapids, MI laiškis.
Šį nuotykį verta prisiminti ir
dailininkų meno parodos atida atvirlaiškį. Grand Rapids pašto
mūsų
skaitytojams, kai „Drau
įstaiga
atvirlaiškį
atnešė
po
82
rymas
Lietuvių
centre, j
gas"
pavėluoja
kelias dienas.
metų!
Moteris,
kuriai
laiškas
Lemonte.
— Futbolo klubo „Lituanica"
tradicinis sezono užbaigimo po
kylis 6:30 v.v. Lietuvių centre,
Lemonte.
Lapkričio 21 d. — Lietuvos
Kariuomenės atsikūrimo 75
metų sukakties minėjimas Šau
Gyveno St. Petersburg, FL.
lių namuose. Rengia Lietuvių
Mirė 1993 m. gegužės mėn. 30 d.
Gimė 1936 m. rugsėjo 8 d. Lietuvoje.
Karių veteranų sąjunga „Ra
Nuliūdę liko: motina Marija Zigaitienė-Gelažienė su vyru
movė".
Vladu;
dukterys: Rasa Zigaitytė-Wise, žentas Joseph ir Rima
Lapkričio 24 d. — Aštuntojo
Zigaitytė; seserys: Nijolė Rivas su šeima, Regina Girdauskienė
Mokslo ir Kūrybos simpoziumo
su vyru Sigurdu ir šeima; brolis Kęstutis Zigaitis su žmona
dalyvių susipažinimo vakaras
Carla ir šeima bei daug kitų giminių Amerikoje ir Lietuvoje.
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
Velionis buvo sūnus a.a. Augustino Zigaičio.
ziejaus patalpose.
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, birželio 3 d. nuo 2 iki
Lapkričio
26
d. —
9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Literatūros ir muzikos vakaras
Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 4 d. Iš laidojimo
Mokslo ir kūrybos simpoziumo
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo
dalyviams ir visuomenei Jauni
parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas
mo centro didž. salėje.
į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Lapkričio 27 d. — Mokslo ir
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
kūrybos simpoziumo pokylis
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Lexington House restorane,
Hickory Hills.
Nuliūdę motina, dukterys, seserys, brolis ir kiti
Lapkričio 28 d. — Anglijos
giminės.
Lietuvių klubo susirinkimas
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus.
Jaunimo centre.
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600.
— Ekumeninės pamaldos ir
Mokslo ir kūrybos simpoziumo
uždarymas Lietuvių centre,
Lemonte.
Gruodžio 17 d. — LB Lemon
to apylinkės Kūčios Lietuvių
Mano širdis atsigavo, o Dieve,
centre.
mano širdis atsigavo,
Gruodžio 31 d. — Lietuvių
noriu Tau giedoti ir skambint.
Operos Naujųjų Metų sutikimas
Tad pabusk, mano siela!
Jaunimo centre.
Ps 56, 8
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Mylimai Motinai, Močiutei ir Senolei
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About?

•

The Mariems OfThe
Immaculate Conception...
An international
community of Priests and
Brothers with locations
around the world.

Tauriam Tėvynės Sūnui, Lietuviškosios veiklos dar
bų Rėmėjui

Contact:
Fr. Bill Hayward. M.I.C.
Vocation Director
Congregation of Marians
Thompson, CT 06277

A.tA.
VLADUI SKIRGAILAI

(203) 923-9565

Žemiškąją kelionę užbaigų? K a n a d o j e , giliame
liūdesyje likusius: Jo dukrą. Lietuvių Bendruomenės
Daytona Beach apylinkės pirmininkę dr. SIGITĄ
RAMANAUSKIENE, Jos šeimą ir visus a.a. VLADO
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir
drauge liūdime.

arians
fAITH

IH

ACriON

W
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Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja
grupines ir indiv dualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime Informa
cijai skambinti 1-708-422-3000. Darbo vai : pirmad., antrad..
trečd. ir penktd 9 v.r.—5 v. p.p., šeštd. 9 v.r.—1 v. p.p.

>

Buvę Algirdo bendraklasiai:
Zota
Daugvilaitė-Mickevičienė
Zenonas ir Vanda Petkai
Vytautas ir Onutė Senkai
Irena
Aukžemaitė-Serelienė
Vytenis ir Vida Šilai
Algimantas
Tamašauskas
Kęstutis
Valantiejus

Only by experiencing the
divine, through service to
God, can the restlessness
of the human heart be
quenched.

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.
CAROO — siunčiame oro linija
„ Ž A I B A S " — v i r i 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
Lietuvoje per 10 darbo dienų.
9928 8©uth 791h Avenue
223 Katvart)| aatv*
Mefcory H9J, Mnots 80487
V * * * . Ueteva
Tel. 70*490-7272
Tekšenate 77-7M7 k 77-02-02

mirus, mielam bičiuliui ALGIRDUI MAČIULAIČIUI,
žmonai KONSTANCIJAI, jų sūnui MARKUI ir
dukrai KLAUDIJAI su šeimomis reiškiame nuošir
džią užuojautą.

GOD, SERVICE,
ETERNITY...

NEW JERSEY, NEW YORK - „Lietuvos Atsiminimai",
sekmadieniais nuo 2 M 3 v. p.p. I i Soton Hali Universi
t e t o stoties, 89.5 F M banga. „ M u s l c of U t h u a n l e " pro
gramos, vedamos anglų kalba, I i tos pačios stoties,
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr.
J . J . Stukas - direktorius, 234 Sunllt Dr., Watchung,
N. J. 07060. Tel. 908-753-5636.

AMERICAN TRAVEL SERVICE
9439 S. KEDZIE AVENUE
EVERGREEN P ARK, IL 60642
TEL. (708) 422-3000
FAX (708) 422-3163

A.tA.
VERAI MAČIULAITIENEI

Lietuvių Bendruomenės Daytona Beach
apylinkės valdyba ir nariai

LITERATŪRINĖ NAUJIENA

LIETUVIU
EGZODO
LITKRYH R.
M51990

Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajo
rio redaguota, dvidešimties autorių
parašyta knyga, apžvelgianti visą
45 metų mūsų egzodo literatūros
laikotarpi Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia
šimtai (vairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas
Leidinys gaunamas ..Drauge".
4545 West 63rd Stree. Chtcago, IL
60629 Knygos kaina — $30.00.
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4.00, į Kanadą
— $6 00, j kitus kraštus — $6.50
lllinojaus gyventojai visais atvejais
dar primoka $2.63 valstijos mo
kesčių.

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. birželio mėn. 2 d.

ČIKAGOJE IR
A L T ' o Čikagos s k y r i u s
rengia Baisiųjų birželio įvykių
ir visos lietuvių tautos genoci
do minėjmą birželio 13 d.,
sekmadienį. Minėjimas vyks šia
tvarka: 10 vai. ryto vėliavų
pakėlimas Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčios
aikštėje, Vytauto Didžiojo
Šaulių rinktinės vadovybei pra
vedant. Dalyvauja ir kitos
šaulių kuopos ir ramovėnai.
10:30 vai. ryto iškilmingos
pamaldos toje pačioje bažny
čioje. Pamaldų metu giedos
parapijos choras, vadovaujamas
muziko Antano Lino.
10:30 vai. ryto pamaldos
Lietuvių Evangelikų Liuteronų
„Tėviškės'" parapijos bažnyčioje.
11 vai. pamaldos Lietuvių
Reformatų Ziono parapijos
bažnyčioje. Po pamaldų 12 vai.
dieną trumpas minėjimas para
pijos salėje, 6820 So. Washtenaw Ave., Chicago, Illinois.
Žiaurios kančios kankinius
prisiminti glaudų žodį tars
svečias iš West Bloomfield,
Michigan, žurnalistas Vladas
Pauža. Bus rodoma video filmas
iš trėmimų minėjimo Lietuvoje,
kurią atliko iš Sibiro grįžę
tremtiniai.
Organizacijos su vėliavomis,
moterys ir mergaitės, pasipuo
šusios tautiniais drabužiais, ir
visa lietuviškoji visuomenė
kviečiama gausiai dalyvauti.
Po minėjimo — kavutė su
užkandžiais.

APYLINKĖSE
„Dainuojančios žemaitės":
Bronė Stravinskienė, Aldona
Underienė
ir
Danutė
Varaneckienė, vadovaujamos
muz. Kazio Skaisgirio, gies
mėmis praturtins šv. Mišių
liturgiją birželio 6 d., 8 vai. rytą,
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje. Mišios bus auko
jamos už gyvus ir mirusius
Nekaltai Pradėtosios Marijos
seserų rėmėjus. Po Mišių įvyks
rėmėjų susirinkimas ir pus
ryčiai parapijos salėje. Visi kvie
čiami.
Manigirdo Motekaičio fortepiono studijos mokinių kon
certas įvyks šį penktadienį, bir
želio 4 d.. 7 vai. vakaro Jaunimo
centre. Visi maloniai kviečiami
atsilankyti.
Prof. V. Landsbergio „Lais
vės b y l a " gaunama Drauge.
Kai kurie knygos prenumerato
riai per ,,Lietu vos aidą" dar šios
knygos paštu nėra gavę. Nega
vusieji prašomi pranešti tele
fonu (vakarais) 708-986-1613
įgaliotiniui Broniui Juodeliui.
A. a. Julijos Zdanienės at
minimui artimieji ir draugai su
aukojo 1,100 dol. ir perjos sūnų
Almį Zdanių bei seserį Mariją
Paškevičiene įteikė Lithuanian
Mercy Lift. Aukos skiriamos
Antakalnio Vaikų tuberkulio
zės ligoninei.

PAPILDOMAS
PAREIŠKIMAS
Žinodamas, kad Lietuvos ats
tovų
užsienyje
skyrimas
priklauso tik nuo Lietuvos
vyriausybės, ne valdybos, bet
savo iniciatyva parašiau laišką
prez. A. Brazauskui, tik pri
tariant garbės konsulo V. Čeka
nausko paskyrimui Lietuvos
atstovu į Washington, D.C.
Mano laiške jokio pritarimo
Stasio Lozoraičio atšaukimui
nebuvo ir nebuvo jokios padėkos
pareikšta už V. Čekanausko
paskyrimą, kaip kai kas dar
savo pasisakymuose kartoja ar
daro kitas išvadas.
Primenu, kad pagal ALTo
valdybos 1993 m. sausio 15 d.
viešą pareiškimą Lietuvoje
vykstančių
demokratinių
rinkimų bei kitais politiniais at
vejais, ALTo centro valdyboje
esantieji įvairių oganizacijų
atstovai, jų organizacijos, gali
reikštis individualiai pagal savo
nusistatymą.
Gana intrygų. Visi vieningai
junkimės į naudingą Lietuvai
darbą!
G r o ž v y d a s J . Lazauskas,
ALT pirmininkas

x Parduodame bilietus ke
lionėms j Lietuvą ir į visus
pasaulio kraštus geriausiomis
kainomis. Skambinti: T. Lesniauskienei, TravelCentre,
Ltd., tel. 708-526-0773.
(sk)
Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 776-5162
14325 S. Be Ii Rd . Lockport, IL 60441
Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

Tel. (1-312) 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vak
Šeštad. 9 v.r. iki 1 vai d

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
2501 W. 69th Street
Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 778-0800
Valandos pagal susitarimą

^^tl^
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Šuoliais skrieja mano žirgas,
Iš po kojų žaibas žirba —
Žaibas žirba ir žaibuoja,
Joju vieškeliu didžiuoju!
Aš per kalnus, per alksnynus
Link žalių laukų Tėvynės!
Link tėvynės, link mieliausios
Šuoliais jodamas keliausiu.
Stoja žirgas prie Vilnelės,
Kur senų senolių kelias,
Senas kelias Gedimino —
Šaunų Vytautą pažino.
Aš Vilnelėj girdau žirgą,
Džiaugsmo ašara man žvilga:
Čiulba paukščiai ąžuolynuos
— Žodžiai šimtmečių tėvynės...

Vieną vakarą aš išėjau iš
kambario ir ėjau į antrą ežero
pusę. Beeidama girdėjau, kad
kažkas šoko nuo lentos į ežerą.
Paėjus dar toliau, vėl išgirdai:
šokimą nuo lentos į vandenį, bet
nieko nemačiau. Aš labai išsi
gandau ir bėgau atgal j bara
kus.
Vika Gylytė

x TIK $35 kava. arbata,
kakava, apelsinų koncentratas,
aliejus, mėsos k o n s e r v a i ,
vitaminai — viskas užsienie
tiška. 55 sv. įvairaus maisto —
$98. Produktai užsienietiški,
išskyrus mėsos gaminius ir sūrį.
45 sv. įvairaus maisto be mėsos
- $75. TRANSPAK. 2638 W.
69 St., Chicago, IL 60629, tel.
312-436-7772.
(sk>
x Norint pirkti bei p a r d u o 
ti sklypus ar namus, prašome
kreiptis j Vyt. ar Genę Belec
kus, 540 A m b a s s a d o r Ct.,
S u n n y Hills, Fla. 32428, tel.
904-773-3333.
(sk)
x Lemonte, PLC, siuntiniai
priimami kiekvieno mėn. pir
mąjį sekmadienį. T r a n s p a k ,
tel. 312^436-7772.
(sk)
x TRANSPAK siunčia talpintuvus (konteinerius) į Lietu
vą k a s savaitę. Siunčiame
„AIR CARGO". Pinigai per
vedami doleriais. TRANSPAK,
2638 W. 69 St., Chicago, I L
60629, tel. 312-436-7772.
(sk)
ARAS ROOFING
Arvydas K M i
D»nglam« Ir l i l t o m i
visų rūsių stogus
Tel 708 257-0746
Skambinti po 6 v v

x S P E C I A L I O S NUOLAI
DOS. Į Vilnių iš Nevvark birž.
28. grižimas — liepos 13 d. $960.
Iš N.Y. (JFK) į Vilnių (viena
kryptis) birželio, liepos ir rug
pjūčio mėn. $498. Taksai ne
įskaityti VYTIS 800-952-0119.
(sk)

x
„ŽAIBAS"
ketvirti
metai garantuotai ir patikimai
pristato užsienietiškas maisto
p r e k e s Lietuvoje į namus. Dvy
likos labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi
u ž s a k y m a i pristatomi p e r 10
d a r b o d i e n ų į n a m u s . Kreip
tis: „ Ž A I B A S ' , 9525 So. 79th
Ave., H i c k o r y Hills, n 60457,
tel. 708-430-8090.
(sk)
x A T L A N T A IE, Inc. viena
iš pirmųjų kompanijų pradėju
si kompiuterizuotą aptarna
vimą ir toliau siunčia siuntinius
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją,
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją,
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
teineriai) išsiunčiami kiekvieną
pirmadienį. Oro siuntos iške
liauja kiekvieną šeštadienį. Per
siunčiame dolerius į Lietuvą.
Suteikite džiaugsmo savo gimi
nėms. Mūsų naujų amerikie
tiškų maisto siuntinių 66 sv. —
kaina $99. 2719 W. 71 St.,
C h i c a g o , IL 60629, tel. (312)
434-2121. I š toliau - 1-800775-7363.
(sk)

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Oucagos

i

Vieną naktį vadovai išdykavo
ir norėjo padaryti daug
triukšmo. Jie surado teniso
sviedinių skardinę su vienu
teniso sviediniu. Jie nuėjo į
vieną kambarį barakų gale ir
mėtė tą skardinę. Ji nusirito iki
pirmojo kambario ir ten susto
jo. Nieko ten nebuvo ir nieks
nieko nematė. Jie truputį išsi
gando, nes galėjo būti šmėkla.
Vilija Šimaitytė,
(Iš JAS Universiteto
laikraštėlio, 1992 m.)

ŠVENTĖS IR DOVANOS
Kiekvienam žmogui viena
diena metuose yra svarbiausia.
Vieniems gimimo diena, ki
tiems Kristaus Gimimo diena.
Mažiems vaikams patinka bet
kuri diena, kurią jie gauna
dovanų. Žinoma, ir man patin
ka tos dienos, bet yra dar viena,
kuri man yra labai svarbi, tai
Lietuvos nepriklausomybės
paskelbimo diena, Vasario Še
šioliktoji.
Vasario 16 man primena sun
kias kovas už Lietuvos laisvę.
Kaip gera žinoti, kad visi kovo
tojai už laisvę nemirė be reikalo.
Šis jausmas yra geresnis už bet
kokią dovaną. Ir dabar visiems
lietuviams yra geriausia dovana
žinoti, kad vėl mūsų graži Lietu
va yra laisva ir nepriklausoma.
Darius Gilvydis,
Detroito „Žiburio" aukšt.
lit. m-los mokinys
(„Lietuvos prisikėlimas")

I

skyrimu

VASAROS PRISIMINIMAI

MANO ŽIRGAS

plaukiojo Spyglio ežere. Daug
kartų gerai sekėsi, bet, paga
liau, nuskendo. Kurioje Spyglio
dalyje nuskendo, niekas nežino.
Ieškojo visur Spyglyje, bet ne
galėjo surasti. Berniukas buvo
keturiolikos metų amžiaus.
Daug metų praėjo, bet iki šiol
liko nesurastas. Aš nežinau jo
vardo, bet apie šį įvykį aš gir
dėjau iš savo tėtės. Jis nusken
do apie 2 vai. po pietų.
Paulius Rukšėnas

Audra Kazlauskaite atsisveikina aštunto skyriaus vardu Maironio lituanis
tines mokyklos užbaifftuvėse.

T>

Itodaguoj* J. pjatas. Medžiagą siųsti: 3206 W. (Bth Piace, Chicago, IL 60629

Paneriuos liepynai, uosiai —
Puolęs žemę pabučiuosiu,
Žemę šventą, žemę juodą
Lietuvos Seimo krikščionių
— Tavo dulkė — man paguoda...
demokratų frakcijos ir LKD parBale Voveraitė
tijos p i r m i n i n k a s Povilas
Katilius atvyksta į Čikagą ir
birželio 8 d. 6 vai. 30 min. Gim.
NELAIMINGAS
Švč. Mergelės Marijos parapijos
ATSITIKIMAS
salėje, 6820 S. Washtenaw Ave.,
padarys pranešimą ir atsakys į
Vieną kartą Dainavoje sto
klausimus. Visi kviečiami.
vyklavo berniukas. Jis dažnai

Lietuvos Vyčių V i d u r i o
Amerikos distrikto šv. Mišios už
Konstance Savickas vienų
metų mirties sukakties proga
bus ateinantį šeštadienį, bir
želio 5 d., 11:30 vai. ryto Švč.
Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje, Marąuette
Parke. Mišias aukos kun. An
tanas Zakarauskas. Po Mišių
parapijos salėje bus Vidurio
Amerikos Lietuvos Vyčių
distrikto vasarinis susi
rinkimas. Visi nariai prašomi
Mišiose ir susirinkime daly
vauti.
x TĖVŲ DIENOS šv Mišių
bei maldų novena prasidės bir
želio 11 d. ir tęsis iki 21d., Mari
jonų koplyčioje prie ,,Draugo".
Ši novena skirta Švč. Jėzaus
Širdies garbei, meldžiant tė
vams kūno ir sielos sveikatos,
sėkmės darbuose, kantrybės
kančioje, gi mirusiems — amži
nosios laimės.
Maloniai
kviečiame įsijungti į šias ypa
tingas mūsų maldas. Savo tėvų.
vyrų, uošvių ir senelių vardus
siųskite: Marian Fathers, 6336
S. Kilbourn Ave., Chicago, IL
60629.
(pr)

l i k . ŽVAIGŽDUTĖ
Aš praėjusią vasarą buvau
Dainavoje, tėvų ir mokytojų sa
vaitėje. Visos dienos ten buvo
linksmos, bet man labiausiai
patiko paskutinė diena. Tą die
ną buvo visų stovyklautojų at
sisveikinimo vakaras. Tą dieną
man nereikėjo anksti keltis, ir
aš ilgiau miegojau. Kai atsikė
liau ir pavalgiau pusryčius, ėjau
maudytis į Spyglio ežerą. Mau
dėsi ir daugiau mano draugų.
Po maudymosi mes žaidėme
krepšinį ir vėliau ruošėmės eiti
į pamaldas.
Po pamaldų prasidėjo atsisvei
kinimo vakaro programa. Buvo
įdomu žiūrėti, kaip šoko mano
sesutė su kitomis mergaitėmis.
Vėliau šoko ir dainavo mano
mama, o aš viską fotografavau.
Po atsisveikinimo koncerto ir
stovyklos vadovų ir paskaiti
ninkų pagerbimo, buvo bendri
šokiai visiems. Mes visi šokome
Gražu pavasario gamtoje.
Piešė Ada Valaitytė, Marąuette Parko lit. m-los 6 sk. mok.
iki nakties, ir visai nenorėjome
miegoti. Bet vėliau vis tiek teko
eiti pailsėti. Man patiko ta atos
ANYKŠČIAI
PASIVAIKŠČIOJAU
togų savaitė, ir aš dar norėčiau
Visi tvirtina, kad Anykščių sugrįžti į Dainavą.
Vieną dieną aš ir mano močiu
tė iškeliavom į tolimą salą. Kai vardas kilęs nuo Anykštos var
Tomas Šatas,
mes atvykome, močiutė atsisėdo do upės, tačiau upės vardo
8 sk., Lemonto Maironio
ant kėdės po skėčiu ir pradėjo kilmė nėra tinkamai išaiškinta.
lit. mokykla
skaityti knygą. Aš viską apžiū- Apie vietovės vardo atsiradimą
rinėjau. Netikėtai pamačiau yra keli padavimai, žmonių
arklių pėdsakus smėlyje. Aš pasakojimai. Vienas iš tokių:
MAN PATINKA MUZIKA
labai mėgau arklius, todėl norė lietuviai, matydami nuo kalno
viršūnės
didelį
Rubikių
ežerą,
jau juos surasti. Nusekiau pėd
Muziką yra labai smagu klau
sakais iki miško ir ten aš juos gėrėdamiesi jo gražumu, saky syti. Man patinka todėl, kad ra
pamačiau. Buvo labai graži ark davę: „Kaip delnas" arba „O dijo duoda daug naujų dainų.
lių šeima: mama, tėvas, dvi nykštys" — iš čia ir upės pava Muzika mane linksmai nutei
seserys ir brolis. Staiga pasiro dinimas — Anykšta. Kitas pada kia. Man ralinka ir pianino
dė šviesa. Arkliai įžengė į ją ir vimas sako: „Senovėje viena muzika, mielai ir jos paklausau.
dingo. Aš sekiau juos toliau, ūkininko duktė skalbusi balti
A u š r a Mulokaitė
todėl įžengiau į tą šviesą. Čia nius toje vietoje, kur iš Rubikių
arkliai jau buvo virtę centau ežero išteka upelis. Netyčia ji
Aš mėgstu muziką, nes, ją
rais: pusė arklio ir pusė žmo kultuve (skalbimo įrankis) suda- klausydamas, jaučiuos labai.
gaus. Labai nustebau! Netyčia vusi sau per ranką, skaudžiai linksma ir laiminga. Muzika
užlipau ant sausos šakelės, ir užgavusi nykštį ir ėmusi šaukti: gali būti raminanti po sunkios
staiga
pasigirdo
didelis „0 nykštys!". Iš to šauksmo ir dienos. Žmonės dažniausiai
„triokšt". Tuo atkreipiau arklių upelį pradėję vadinti Onykštys klausosi muzikos, nes jie jaučia
dėmesį. Tėvas paėmė mane už (Anykšta). Rašytojas A. Vienuo malonumą. Muzika yra įvairi.
pečių, pakėlė ir paklausė, kaip lis, kuris gyveno Anykščiuose, Visi ir mėgsta tą muziką, kuri
aš čia atsiradau. Jis labai pyko užrašė dar trečią padavimą. Ar jiems patinka. Man patinka
ant manęs ir pasakė: „Kas nors jis iš kur nugirdo, ar pats įvairi muzika, bet dažniausiai
turės tave nuvesti atgal į tikrą sukūrė. Anot jo, Anykšta savo klausaus „rock" muzikos. Pia
pasaulį". Tuojau jo sūnus pasi vardą gavusi nuo nelaimingo ninu skambinu klasikinę muzi
siūlė mane nuvesti atgal į tik įvykio. Bajoro Nykščio žmona ką.
rą pasaulį. Jis man atrodė labai Ona Nykštienė, sužinojusi, kad
Nežinau ir nesuprantu, kaip
gražus: tamsiais plaukais ir ži jos mylimas vyras žuvo kare, iš
galėtų
žmonės gyventi be muzi
bančiomis, mėlynomis akimis. didelio skausmo pasiskandinusi
kos.
Mes pasiekėme tikrąjį pasaulį. tame upelyje. Nuo tada upelį
Vilija Gulbinaitė,
Kai perėjome šviesą, jis vėl pa pradėję vadinti Onos NykštieLos Angeles Šv. Kazimiero
nės vardu. Vėliau vardas su
virto paprastu arkliu.
lit. m-los mokinė
Man buvo labai liūdna, kai trumpėjęs į „Onykštienė". Ir
(„Vardan
tos Lietuvos")
reikėjo atsisveikinti. Jis greitai taip besikeisdamas liko Onykšnubėgo atgal į mišką, o aš risčia ta arba Anykšta. Kaip žinote,
bėgau pas močiutę. Močiutė jau prie Anykščių yra didelis ak
buvo pradėjusi manęs ieškoti. muo — Puntuku vadinamas. Ja
GALVOSŪKIO NR. 152
Pamačiusi mane, gerokai išba me vieno menininko iškalti Da
ATSAKYMAS
rė, bet mačiau jos akyse ir riaus ir Girėno atvaizdai. Taip
pat pro Anykščius teka didoka
džiaugsmą.
Atlikus uždavinį, turės būti
Saloje buvome ištisą savaitę. Šventosios upės. (Pasižiūrėkite šitokia patarlė: „Atskrido
pelėda nekenčiama, sėdos už
Čia kiekvieną dieną mačiau į Lietuvos žemėlapį.)
stalo nekviečiama".
arklių šeimą.
Ada Valaitytė,
GALVOSŪKIO NR. 154
Marąuette Parko lit. m-los
ATSAKYMAS
6 sk. mokinė
LIETUVIŲ TAUTOSAKA
APIE VAIKUS
I mažą vaiką nedera sakyti
„varlė", nes bus nevikrus, kaip
varlė.
(Varėna)
Augančiam gyvuliui ar vaikui
nesakyk „varlė", nes tą dieną
jis nebeaugs.
(Kupiškis)
Jei višta perskrenda per lopšį
— vaikas nemiegos. Tą vištą
reikia tuojau sugauti ir atgal
perkelti per lopšį, tada kūdikis
naktimis ramiai miegos.
(Alunta)
„Varle" pavadinus vaikas
dvylika dienų neaugs.
(Tverečius)

Pavzdžiai: laukinei žąsiai, me
tinei išpažinčiai ir t.t.
GALVOSŪKIO NR. 155
ATSAKYMAI
1. Vidurkis tarp 30 ir 31 metų.
Vyriausias buvo 53-54 m., o jau
niausias 17-18 metų. Mergaitė
23-24 metų. 2. Kelturis kartus:
1382,1384,1390,1404. 3. „Auš- :
Iliustracija iš Detroito lit. m-los
ra" patekėjo iš Vakarų, iš
laikraštėlio.
Tilžės. 4. Šarkis-Žukauskas
nugalėjo Europos čempioną
Jei višta perskrenda per lopšį. vokietį Šchmelingą 1932.VI.21.
— vaikas nemiegos.
Žukauskas tebėra gyvas. Jis
(Aukštadvaris. Panemunėlis, gimęs 1902.XI.26. 5. Mika
Pilviškiai) lojus Čiurlionis, žymus muzi-^
Jauno vaiko negalima „varle" kas ir tapytojas. Tačiau pasauly
je labiau pagarsėjęs savo menu,
vadinti, nes jis neauga per tris
kaip modernaus meno pradinin
dienas.
kas.
(Merkinė),(Varėnai)
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