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P. Gylys skeptiškai vertina
Baltijos gynybinę sąjungą

Lietuva ir Gruzija didins
bendradarbiavimą
Vilnius, balandžio 12 d.
(AGEP) - „Sveiki atvykę į
Gruziją, pone prezidente" tokiu
lietuvišku sveikinimu buvo
pasitiktas Lietuvos prezidentas
Algirdas Brazauskas — pirma
sis į Gruziją atvykusį posovie
tines valstybes, nepriklausan
čios Nepriklausomų Valstybių
Sandraugai, vadovą.
Tbilisyje pavasariškai ir šiltai
lyja* *ydi vyšnios, žalia. Gruzi
ja gydosi žaizdas nuo karo, kuris
cia vadinamas pilietiniu.
Prezidentai Algirdas Brazaus
kas ir Eduard Ševardnadzė
penktadieni pasirašė Deklara
ciją dėl bendradarbiavimo plė
tojimo, o, kurioje, be kita ko,
šalys pabrėžia NATO kaip vie
ną stabilumo ir saugumo Euro
poje ir pasaulyje garantą.
Apie NATO kalbėta ir prezi
dentų susitikime. I prezidento
Brazausko poziciją, kad Lietuva
nemato kitos alternatyvos sau
gumui užtikrinti, E. Ševard
nadzė apie tai kalbėjo daugiau
kaip apie ateities perspektyvą.
Kalbėdamas apie saugumo už
tikrinimą, E. Ševardnadzė spau
dos konferencijoje teigė, kad
Gruzijai tai reiškia užtikrinti
stabilumą šalyje ir atkurti eko
nomiją.
Gruzijos vadovas pabrėžė ir
gerų santykių su kaimynais
svarbą. Prezidentas Ševardna
dzė yra programos „Taikus
Kaukazas" iniciatorių*, knetrukus Tbilisyje įvyks visų
Kaukazo valstybių vadovų kon
ferencija.
Abiejų valstybių vadovai
komentavo Rusijos ir Bal

*

\
V i l n i u s , balandžio 15 d. ferinių" zonų, sakė ministras.
(AGEP) — Lietuvos užsienio rei
Jis tikino, kad Rusijos poli
\
kalų ministras Povilas Gylys tikai taip pat supranta, kad
skeptiškai įvertino Baltijos NATO plėtimas nėra agresijos
gynybinės sąjungos sukūrimo elementas. Ministras pabrėžė
idėją. Skaitydamas pranešimą tiek NATO plėtimo, tiek jo
pirmadienį Vilniuje vykusiame santykių su Rusija gilinimo
jungtiniame Baltijos Asamblė svarbą ir sakė, kad nereikia to
jos ir Šiaurės Tarybos posėdyje, laikyti priešingais procesais.
jis sakė, kad Baltijos gynybinė
Kalbėdamas apie Europos Są
sąjunga nėra daug žadanti. Pa jungos plėtimą, ministras pa
sak jo, panašių siūlymų būta ir brėžė, kad derybos su šalimis
Vidurio Europoje. Buvo kalba kandidatėmis turi prasidėti vie
ma, kad nepavykus įsijungti į nu metu, praėjus šešiems mėne
NATO, reikėtų kurti Vidurio siams po Europos Sąjungos
Europos Aljansą.
Tarpvyriausybinės konferenci
Ministras P. Gylys suabejojo jos. Jis išreiškė viltį, kad jau
tokios Baltijos gynybinės są 1997 m. pabaigoje bus sudarytos
jungos karine galia ir pabrėžė, sąlygos pradėti derybas ir pa
jog tai sustiprintų NATO plė tvirtino Lietuvos siekį dar
timo priešininkų pozicijas, kurie tūkstantmečių sandūroje tapti
Rusijos ypatingosios paskirties huno kariai (vadinamo OMON) balandžio 2 d. Grozne stebi Rusi
galėtų teigti, kad atsirado pa Europos Sąjungos nare.
jos prezidento Bons Jelcino pristatomi} karo Čečėnijoje užbaigimo planą. JAV laikraščių balandžio
kaitalas NATO plėtimui į Balti
Pirmajame jungtiniame posė
16 d. laidose rąžoma, kad Rusija jau išvedė du batalionus iš Čečėnijos Solkovskoi srities ir jie
jos šalis — pačių baltų gynybinė dyje, skirtame Europos bendra
jau pakeliui į Bavo baze Sibire. Kovos, tačiau tebesitęsia, čečėnams narsiai ginantis ir puolant
sąjunga. „Mes savo rankomis darbiavimui ir naujai Europos
kraite likusius Rusijos dalinius.
Nuotr. Reuter
sukurtume buferinį bloką", stabilumo ir saugumo koncepci
kalbėjo Lietuvos užsienio rei jai, apie Šiaurės Tarybą ir Eu
kalų ministras.
ropos saugumą kalbėjo Islandi
Švedijos dovanos
Povilas Gylys pažymėjo, kad jos ministras Halldor AsgrimsLietuvos krašto
NATO plėtimas suprantamas, son, o apie Šiaurės valstybių
kaip saugumo didinimas ir kelio lūkesčius 1996 m. tarpvyriausy
apsaugai
Vilnius, balandžio 15 d. sak jo, kad Klaipėdos uostas
užkirtimas priešiškų blokų išli binėje konferencijoje — Švedijos
Vilnius, balandžio 12 d. (Elta)
(AGEP) — Tėvynės Sąjungos būtų pertvarkomas dideliam
kimui. Tik įtraukus visas šalis, Šiaurės bendradarbiavimo mi
— Švedijos vyriausybė nutarė
naftos
produktų
importui
ar
(Lietuvos Konservatorių) pirmi
būtų išvengta „pilkųjų" ar „bu- nistrė Margareta VVinberg.
perduoti Lietuvai laivą Baltijos
ninko Vytauto Landsbergio eksportui.
jūros pakrančių apsaugai. Apie
nuomone, Lietuvoje nėra „ofi
Jo nuomone, Būtingės progra tai Lietuvos premjerą Mindau
cialaus valstybinės politikos mos žlugdymu turės pasidomėti
gą Stankevičių penktadienį in
masto apsisprendimo dėl Būtin teisėtvarkos institucijos. Šios
formavo Švedijos gynybos mi
gės terminalo statybos, kas programos vykdymas gali susto
nistras Thage G. Peterson, baig
galbūt laikinai naudinga priva ti dėl finansavimo stokos.
damas dviejų dienų vizitą.
čioms g r u p u o t ė m s " . Anot „Niekas iš Vakarų nedės lėšų į
Pokalbio metu taip pat buvo
V i l n i u s , balandžio 12 d. pinigų, o dabar tai yra daroma,
Landsbergio, „Ryškėja tikslas Būtingę, Lietuvai neįdėjus savo
pranešta,
kad
Švedijos
Ministrų
(AGEP)
— Dėl pražūtingos val teigė G. Vagnorius. Pasak jo,
vėlinti, kuo labiau nustumti į dalies", mano Landsbergis.
kabinetas
nutarė
skirti
Lietuvai
dančiųjų
politikos Lietuvos ūkio per dvejus paskutiniuosius me
ateitį galimą terminalą, kad Kaip galimą finansavimo šalti
lėšų
pakrančių
apsaugos
rada
padėtis
pasidarė
rizikinga, vy tus pinigų masė Lietuvoje buvo
Lietuva neatsistotų ant kojų, nį jis pasiūlė paimti tuos pini
nebūtų nepriklausoma arba gus, kuriuos finansininkas J. rams įsigyti. „Penkiasdešimt riausybė visiškai nebekontro- padidinta nuo 800 milijonų iki
pasinaudoti tokios politikos ne Urka pasiskolino iš banko. V. metų jūra mus skyrė, o dabar liuoja finansinės šalies būklės, 1.7 milijardo litų.
buvimu ir plėtoti būtent kuro, Landsbergio nuomone, galima jungia ir leidžia užmegzti dviša teigia Tėvynės Sąjungos (Lie
degalų prekybą, o ne gamybą". būtų įvesti specialų mokestį lius ryšius", sakė ministras T. tuvos Konservatorių) partijos
Peterson. Premjeras padėkojo už valdybos pirmininkas Gedimi G. Vagnorius kaltina
Pirmadienio spaudos konfe prie benzino. Jis tiki, kad Lie paramą.
nas Vagnorius. Spaudos kon
teisėsaugininkus
rencijoje V. Landsbergis įtaria, tuvos žmonės paremtų tokią pi
Lietuva
jau
yra
gavusi
iš
ferencijoje
penktadienį jis
kad šioje srityje vyrauja kokia lietinę akciją dėl gyvybinio Lie
nusikaltėlių
švedįjos jūros stebėjimo įrangos nurodė, kad gamyba pastarai
ir pašalpų kompensavimo klau nors „klano ar klanų politika". tuvos reikalo.
bei
kitų
labai
vertingų
dovanų,
siais
mėnesiais
smuko
dar
10%,
dangstymu
simas.
Atkakliai stumiama mintis, pa
ši Šiaurės valstybė padeda kurti o ekonomija tebesirita žemyn,
Protesto dalyviai siūlo sutvar
Baltijos taikos palaikymo ba nors jau nebėra kur besiristi.
Vilnius, balandžio 12 d.
kyti energetikos sistemos ob
talioną
BALTBAT. Švedijai pa
Pasak Vagnoriaus, ūkio at (AGEP) - Tėvynės Sąjungos
jektų valstybinį valdymą, parei
dedant diegiama centralizuota spindys — biudžetas, o 35% jame (Lietuvos Konservatorių) parti
kalauti iš energetinių objektų
Lietuvos jaunuolių šaukimo ir numatytų įplaukų negaunama, jos valdybos pirmininkas Gedi
vadovų asmeniškos atsakomy
Vilnius, balandžio 12 d. nimą didinti energetikos kai mobilizacijos sistema. Jau kitais ir 50% numatytų išlaidų neiš minas Vagnorius mano. kad po
bės už blogą darbą, sustabdyti
naftos produktų kontrabandą, (AGEP) — Socialdemokratai pa nas, „kol realiai neišspręstas metais Kaune turėtų įsikurti mokama. Tokių būdų priežasti kauniečio verslininko Sigito
pakeisti energetinių šaltinių vadino „nusikaltimu" vyriau atlyginimų, pensijų, stipendijų pirmasis centras, kuriame Šve mi jis nurodė bandymą pritai Čiapo nužudymo (balandžio 5 d.)
pirkimo tvarką: atsisakyti sybės ketinimą privatizuoti ir pašalpų kompensavime klau dijos dovanota įranga bus tikri kyti pusiau socialistinius me turėjo atsistatydinti aukšti
nama šauktinių sveikata, fizinis todus, sąmoningai ar nesąmo
tarpininkų paslaugų, kurą energetikos sistemą ir pasisako simas".
teisėsaugos pareigūnai, o ne
pasirengimas.
ningai slopinant ūkį. Dirbtinai būti pravedami „masiniai areš
pirkti esant mažiausioms sezono už „visuomenės spaudimą",
„Nuolat keliami mokesčiai
sprendžiant šią problemą.
slopinama rinkos perkamoji ga tai".
kainoms.
— J A V ir Pietų Korėja antra
jau
pradeda viršyti sveiko pro
Užsimindamas tai, kad S. ČiaNors profesinių sąjungų rezo Seimo socialdemokratų frakci to ribas ir pažeidžia pagrindinę dienį pasiūlė Šiaurės Korėjai ir lia, remiamos užsienio prekės,
liucijoje daugiau dėmesio ski jos narys Rimantas Dagys spau mūsų teisę — teisę užsidirbti Kinijai pradėti keturšales dery vidaus skolos „be saiko" didi pas buvo laikomas svarbiu liu
namos, o investiciniai srautai dininku Kauno mafijos vadeivos
riama energetikos kainų augi dos konferencijoje penktadienį
pragyvenimui", sakoma kvieti bas, ieškant galimybės Šiaurės pakeisti spekuliaciniais valiu
sakė,
kad
nedera
privatizuoti
H. Daktaro byloje. Vagnorius
mui, tačiau kalbėjusieji akcen
ir Pietų Korėjoms susijungti.
me į šią demonstraciją.
tiniais srautais.
penktadienį spaudos konferen
tavo ir sunkų pragyvenimą Lie energetikos objektų, nes ener
getikos sistema yra vieninga,
„Vyriausybė pasirinko tik cijoje pastebėjo: „Svarbaus liu
tuvoje.
skolinimosi politiką, visi dininko svarbioje byloje nesuge
Lietuvos vietinio ūkio ir pa todėl „kiekviena akcija joje yra
pretenzija
į
visą
turtą,
visą
sis
ministrai ir prezidentas tik ir bėjo apsaugoti atsakingi teisė
slaugų darbuotojų profsąjungų
temą".
tekalba, kur pasiskolinti pinigų saugininkai". Dabar yra dangs
federacijos pirmininkas Dainius
ir užlopyti kokią skylę", teigė tomi kaltieji, o areštuojami ne
Seimo narys pranašauja, kad
Paukštė teigė, kad jie vyriau
konservatorių valdybos pirmi mafijos vadeivos, bet „smulkme,
sybei turi tik vieną klausimą — ateityje, panorus pertvarkyti
jeigu jau taip stengiamasi ly energetikos sistemą, valstybei
V i l n i u s , balandžio 12 d. programą buvo įtraukta apie ninkas. Jis siūlė nelaukti rinki kuri po kelių savaičių bus pa
giuotis į Europą tai kodėl Lie teks už mokesčių mokėtojų pini (AGEP) — Valstybės investicijų 45% numatytųjų investicijų, joje mų, o jau dabar pradėti įgyven leista", įsitikinęs G. Vagnorius.
tuvoje nesilygiuojama į Vakarų gus atgal išpirkti akcijas iš programa 1995 m. buvo vykdo buvo svarbūs gamybos ir sociali dinti konservatorių parengtą
Pasak jo, konservatoriai turi
Europos atlyginimus ir pensi privataus kapitalo, o vėliau, ma nepatenkinamai, mano Eko niai projektai. Pernai iš visų fi ūkio gaivinimo planą. Tai būtų žinių, kad kai kurie aukšti
jas? O jeigu tai neįmanoma, tai pertvarkymus atlikus, vėl spręs nomikos ministerijos sekreto nansavimo šaltinių, įskaitant grįžimas prie klasikinių finan teisėsaugininkai susitikinėja su
reikia nustatyti, kad kiek kartų ti, ką privatizuoti, o ką palikti rius Gediminas Miškinis. Pernai privačius šaltinius, kapitalo in sinių svertų, atsisakymas slo asmenimis, kurie yra patraukti
darbo užmokestis ir pensijos valstybės rankose.
įvairiems projektams finansuoti vesticijoms panaudota 2.7 mili pinti rinką. Socialines problemas baudžiamojon atsakomybėn už
Lietuvoje yra mežesnės už
R. Dagys ypač baiminosi, kad iš valstybės biudžeto, užsienio jardai litų arba 84% numatytos siūloma spręsti, ne didinant iš pinigų iš bankų išgrobstymą, ir
Vakarų Europos, tiek kartų į „nežinia kieno" privačias paskolų ir įmonių lėšų buvo investicijų apimties. Tik 15% mokas iš kiauro biudžeto, bet po to „koreguojama" tokiu bylų
turėtų būti mažesni mokesčiai. rankas gali patekti „strate numatyta 1.4 milijardo litų, šių investicijų buvo įdėta į vals didinant ekonominę apyvartą. eiga. „Ateis laikas, ir mes im
Prezidento ir daugelio politi simės priemonių prieš tokius,
Lietuvos Profesinių Sąjungų giniai" energetikos objektai — tačiau panaudota tik 408 mili tybės investicijų programos pro
nių
partijų rėmimą lito patiki kyšius imančius pareigūnus",
naftotiekis
ir
Klaipėdos
naftos
jektus.
Tai
rodo
didėjantį
priva
jonai litu arba 29 procentai.
Susivienijimo pirmininkas Al
mumo
įstatymo neliečiamumą sakė G. Vagnorius.
terminalas.
taus
kapitalo
panaudojimą
in
Miškinis mano, kad tokį rezul
girdas Sysas apgailestavo, jog
Gediminas
Vagnorius vadino to
Socialdemokratas
Seimo
na
vesticijoms.
vyriausybė, rengdama nutari
tatą nulėmė pirmiausia blogas
Ekonomikos ministerijos ži lesnio ūkio griovimo užprogramų projektus, mažai bendra rys taip pat pritarė profsąjungų užsienio paskolų (panaudota tik
KALENDORIUS
darbiauja su Trišale taryba (su (darbininkų unijų) rengiamai 14%) ir įmonių lėšų (panaudota niomis, 1995 m. vien akcinės mavimu. „Žinant, kad bankru
daryta iš profsąjungų, įmonių protesto demonstracijai prieš tik 23%) panaudojimas, taip pat bendrovės investavo 870 mili tavo pasirinktoji ekonominė po
Balandžio 17 d.: Anicetas,
/
vadovų ir vyriausybės atstovų — šilumos kainų didinimą. Profe tai, kad daliai projektų, ypač jonų litų, gyventojai gyvenamų litika, siekiama ir toliau nieko Robertas. Dravenis, Sigita,
Red.). O bendradarbiauti, ypač sinių Sąjungų Susivienijimas energetikoje, transporte ir pra jų namų statybai — 392 milijo nekeisti", mano jis.
Skaidra 1388 m. Lietuva pa
Iki Lito patikimumo įstatymo skelbta krikščioniška.
tokiais visiems aktualiais klau pirmadienį kviečia rinktis prie monėje, buvo pavėluotai pa nus litų, kitos bendrovės ir už
simais, kaip energijos resursų Seimo rūmų ir pareikšti pro rengti dokumentai.
sienio kapitalo įmonės — 295 priėmimo Lietuva neturėjo biu
Balandžio 18 d.: Apolonijus,
džeto deficito ir nespausdino Eleuterijus. Totile. Girmante
kainos, būtina.
testą prieš vyriausybės keti
11995 m. valstybės investicijų milijonus litų.

tarusijos sutartį. Lietuvos
prezidentas pabrėžė, kad Gruzi
jos ir Rusijos integravimasis
skiriasi nuo Rusijos ir Balta
rusijos procesų taip smarkiai,
kad nereikia net komentuoti.
Gruzijos vadovas daug dėme
sio skyrė, girdamas A. Brazaus
ką ir prisimindamas tuos metus,
kuomet Lietuvos prezidentas
„nuosaikiai ir išmintingai"
vadovavo savarnakiškajai Lie
tuvos Komunistų partijai ir
padarė viską, kad Lietuva iš
vengtų „dramatiškų įvykių".
Tbilisyje be Deklaracijos
pasirašytos dar šešios sutartys
— dėl prekybinio bendradarbia
vimo, susitarimas dėl muitinių,
sutartys dėl susisiekimo oro
transportu, tarptautinio vežio
jimo automobiliais, dėl bendra
darbiavimo sporto ir turizmo
srityse. Tačiau kelios kitos sutar
tys nebuvo pasirašytos, tarp jų
— dėl Lietuvos ir Gruzijos cent
rinių bankų tarpusavio atsiskai
tymų bei pramonės ir prekybos
ministerijų bendradarbiavimo
protokolas.
A. Brazauskas pakvietė E.
Ševardnadze aplankyti Lietuvą,
todėl Gruzijos vadovas, kalbė
damas apie nepasirašytas sutar
tis, žurnalistams juokavo, kad
tos sutartys paliktos pasirašy
mui per jo vizitą į Vilnių.
Svetingumo nepraradę gruzi
nai kelia tostus už draugystę,
ateitį ir busimas sutartis su
Lietuva. Garsieji Vyriausybės
rūmai Rustavelio prospekte,
kur dabar įsikūręs parlamentas,
bei aplinkiniai pastatai atsta
tyti arba baigiami atstatyti.

V. Landsbergis susirūpinęs
dėl Būtingės terminalo

G. Vagnorius ragina
atsisakyti „pusiau
socialistinės" ekonomikos

Protesto akcija prieš
didėjančias energetikos
kainas
Vilnius, balandžio 15 d.
(AGEP) — Pirmadienį sostinėje
Nepriklausomybės aikštėje
įvyko Lietuvos Profesinių
Sąjungų Susivienijimo organi
zuota protesto akcija. Profsą
jungų (darbininkų unijų) ats
tovai iš Ukmergės, Utenos,
Kauno, Rokiškio, Trakų ir kitų
rajonų protestavo prieš ener
getikos kainų augimą.
Protesto akcijoje buvo priim
ta rezoliucija, kurioje stojama
prieš energetikos kainų didini
mą, kol realiai neišspręstas
atlyginimų, pensijų, stipendijų

Investuotojus
baugina
nusikalstamumas
Vilnius, balandžio 11 d. (Elta)
— Galimų užsienio investuotojų
Lietuvoje apklausos liudija, kad
labiausiai juos baugina nusikalstamumas.įstatymų keiti
masis, painiava mokesčių siste
moje, korupcija, žemas darbo
našumas, žaliavų ir energetinių
resursų nebuvimas.
Pernai Lietuva pritraukė tik
50 milijonų JAV dolerių, tuo
tarpu Estija pritraukė 311
milįjonų užsienio investicijų.
Tuo tarpu Singapūras pritraukė
7 milijardus, Kinija — 30 mili
jardų dolerių.
Šie duomenys pateikti semi
nare „Užsienio investicijos Lie
tuvoje: jų reikšmė ir proble
mos", kurį Kauno miesto savi
valdybėje surengė Lietuvos In
vesticijų agentūra. Seminare
dalyvavo stambių pramonės
įmonių vadovai, verslininkai.

Nr. 75

Socialdemokratai priešinasi
energetikos privatizavimui

Pernai valstybės investicijų
programa vykdyta
nepatenkinamai
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Redaktorė j.v.s. Irena R e g i e n ė

ĄŽUOLO" MOKYKLA

K a s y r a „Ąžuolo" mokyk
la?
„Ąžuolo" mokykla yra jaunų
vadovų arba draugininkų lavi
nimo kursai.
Koks y r a „Ąžuolo" mokyk
los /„A.M.'V tikslas?
„A.M."/ tikslas yra paruošti
jaunus draugininkus, padedant
jiems pagilinti skautiškas žinias
ir susipažinti su vadovavimo
principais.
Kas yra lavinimo kursai?
„A.M." kursai sudaryti iš
keturių dalių:
a. rašto darbai — trumpa tema
(250 žodžių) — laisva tema —
trumpai atsakyti 20 klausimų
b. stovykla — „A.M." vasaros
stovykla
c. vadovavimas — bent 9 mėn.
vadovavimo tunte/vienete
— tuntininko/vieneto vadovo
įvertinimas eitų pareigų.
d. baigiamasis rašto darbas —
tema maždaug 300 žodžių —
įvertinant tai, kas buvo iš
mokta, siūlant papildymus ir
t.t.
Ar neužtektų vien dalyva
vimo „A.M." stovykloje?
„A.M." stovykloje labai sma
gu, bet labai svarbu, kad
„A.M." dalyviai suprastų, jog jie
įsipareigoja daugiau negu „tik
pašto vyklauti".
K a s gali dalyvauti „A.M."?

Skautai nuo 17 metų amžiaus;
I skautų, arba II prit. skautų pa
tyrimo laipsnio; vadovai, arba
turintys sugebėjimų vadovauti.
Išimtinais atvejais, t u n t i n i n kams pristačius ir Vadovų lavi
nimo skyriaus vedėjui p r i t a r u s ,
gali dalyvauti ir 16 m. J a u n e s 
niems, tačiau, „A.M." n e t i n k a
— geriau skilti n inkų k u r s a i .
Kiek kainuoja „A.M." sto
vykla?
Maždaug 100 dol. /V.SJ.
Kas daroma „A.M." stovyk
loje?
Grupiniai žaidimai, pašneke
siai, skautiški p r a t i m a i ir užsi
ėmimai, virimas, iškylavimas,
lengva pionerija, vadovavimo
principai — žodžiu, viskas, k a s
reikalinga s k a u t a m o k s l i u i ir
ypač vadovavimui įsisąmonin
ti. Visur ir visada veikiama skil
timis.
Ar s t o v y k l a u j a m a s u s e s ė 
mis?
Taip, nes k a r t u s u „Ąžuolo"
mokykla vyksta ir „ G i n t a r o "
vadovių mokykla sesėms.
Kas teikia d a u g i a u infor
macijų apie „A.M.'*?
Kreipkis į savo tuntininką/vieneto vadovą arba į
LSB Vadovų lavinimo skyriaus
vedėją — v.s. fil. Kazį Matonį,
10932 W. EI C a p i t a i n Cir., Sun
City,AZ 85351-2107. Tel. (602)
933-0547.

„SIETUVA;" PENKERI
METAI

DRAUGO prenumerata m o k a i a i i anksto
matams * metų
JAV

Iškilmingoje Čikagos skautų, čių surigoje. 1$ k — ..Nerijos" jūrų skaučių tunto tuntininkes pava
duotoja jps fil. Virginija Rimeikiene, ,.Aušros Vartų" „Kernavės" tunto tuntininkė s. fil. Dalia
Trakiene, LSS Tarybos pirm. pavaduotoja vs Marvte Utz, LSS Tarybos ir Pirmijos pirm. vs. fil.
Kęstutis Ječius, „Lituanicos" skautų tunto tuntminkas ps. fil. Ramutis Račiūnas.
Nuotr J . T a m u l a i č i o

JŪRŲ SKAUTUOS
ŠV. JURGIO SUEIGA
„Nerijos" jūrų skaučių ba
landžio 13 d. Pasaulio Lietuvių
centre, Lemonte, 2 vai. p.p. vy
kusioje iškilmingoje Šv. Jurgio
šventės sueigoje dalyvavo ir „Li
tuanicos" t u n t o jūrų skautai.
Darnioje rikiuotėje dalyvavo
daugiau 60 šaunių jūrų skaučių
ir j ū r ų skautų, jų vadovės ir va
dovai. Šalia tėvelių susilaukta
ir svečių — „Aušros Vartų"/
„ K e r n a v ė s " tunto tuntininkes
s. fil Dalios Trakienės, „Litu
anicos" t u n t o tuntininko ps. fil.
Ramučio Račiūno, LSB Vidurio
rajono atstovo s.fil. Romo Rupinsko, s.fil. Vyto Januškio ir
ps. Danos Mikužienės.
Sueigą entuziastiškai pravedė
„Nerijos" tunto komendante
vair. Kristina Jonušaitė.
Sueigoje Šv. Jurgio dienos pro
ga vyko sesių apdovanojimai ir
pakėlimai į aukštesnius vyres
niškumo laipsnius.
LS Seserijos Vyriausios skau
t i n i n k ė s v.s. Birutės Banaitie
nės įsakymu už pavyzdingą pa
sireiškimą veikloje ŽUVĖDROS
žymeniu buvo apdovanotos:
vair. Kristina Jonušaitė, valt.
Lina Lendraitytė, valt. Alisa
Nalytė, valt. Marytė Santoski ir
valt. K a r i n a Turnerytė. Valt.
Alisai Nalytei buvo įteiktas GY
VYBĖS GELBĖTOJOS KRY
ŽIUS. Sesė Alisa praėjusią
vasarą Rako stovyklavietėje
išgelbėjo ežere skęstančią sesę.

vėdros ženklu, o taip pat daili
ninkės ir pirmosios pagalbos
specialybių ženklais.
Jūrų jaunėms Sabrinai Česaitei. Rasai Dovilaitei, Andrea
Dutton, Dianai Juškytei, Gied
rei Kazlauskaitei, Nidai Lendraitytei, Kristinai Mikaitytei,
Vilijai Pauliūtei ir Aušrai Pum
putytei suteikiami čiuožėjos ir
slidinėtojos specialybių ženklai.
,.Nerijos" tunto tuntininkė j.s.
Viligailė Lendraitienė pasvei
kino visus skautus, skautes ir
svečius. Sesė Vilytė priminė,
kad šv. Jurgis yra viso pasaulio
skautų globėjas ir kad mes visi
turime stengtis sekti jo pavyz
džiu — būti drąsūs, visada ir vi
sur kovoti prieš blogį.
Po to s.fil. Romas Rupinskas,
LSB Vidurio rajono atstovas,
pravedė j.budžio Alekso Rimei
kos skautininko įžodį.
Sueiga buvo baigta bendrame
rate supintomis rankomis su
giedojus t r a d i c i n ę „Ateina
naktis".
Po sueigos vyko vaišės, kurios
jau gerokai praalkusių dalyvių
buvo labai įvertintos.
y j

no atstovė vs fil. R i t a Penčylienė, LSS „Aušros Vartų"/„Kernavės" t u n t o t u n t i n i n k ė s. Da
lia Trakiene, o r a š t u — LS Sese
rijos Vyriausia s k a u t i n i n k e vs
Birutė Banaitienė. Žodį t a r ė ir
„Sietuvos" d r a u g i n i n k e ps. fil.
Svajonė Kerelytė; daug kam pa
dėką reikšdama įteikė ir po rau
doną gvazdiko žiedą, o sesė Ra
moną Kaveckaitė visus apdova
nojo saldainiais.
Po kapeliono k u n . A. Palioko
invokacijos, vaišinomės pietu
mis su bealkoholiniu vynu.
Po pietų s Irena Serelienė pa
kvietė ps. fil. dr. Viliją Kerelytė
pravesti „Dainą apie mus",
pagal liaudies dainos melodiją
parašyta s. Ritos Fabijonienės.
Nuotaikingai skambėjo ši skau
tišku humoru perpinta daina,
visiems dalyviams ją dainuo
jant.
Dainuojant „Sietuvos" penk
mečiui s u k u r t ą dainelę,
Ramoną Kaveckaitė ir Birutė
Trinkienė salėn įvežė sukaktu
vinį „šakotį". S u s k a m b o „Il
giausių m e t ų " ir vyno taurės.
„Šakočiu" ir k a v a pasivaišinę
svečiai ir sietuvietės dar ilgai
dainavo sesės Vilijos Kerelytės
vedamas dainas. Tikimės (ir at
rodo), kad sietuvietės dar ilgai
Po Mišių sietuvietės ir svečiai
skautaus ir dainuos.
susirinko ..Bočių"" menėje.
s e s ė Birutė V.
Malonu buvo mūsų tarpe turėti
LSS Pirmijos pirm. vs. fil
PATIKSLINIMAS
g.v.v. Laima Pauliūtė
Kęstuti Ječių. LS Seserijos Vi
durio rajono atstove vs fil Ritą
„Gintaro", vadovių mokyklos
Sveikiname Mariją EivaiPenčylienę ir kitus svečius.
tę-Hauser, įdomiai aprašiusią baigimo ženklelis ir pažymė
Akademinę pobūvio dalį Bostono Kaziuko mugę „Drau jimas buvo įteiktas g.v.v. Lai
sklandžiai vedė s Irena Sere go" š.m. balandžio mėn. 3 d. mai Pauliūtei.
I vairininkės laipsnį buvo
lienė. Pasveikinusi dalyvius,-es . . S k a u t y b ė s k e l i o " laidoje.
ji pravedė ..Sietuvos" draugo Tenka , tačiau , priminti, kad pakeltos jūrų jaunės Sabrina
vės naujos gairelės įteikimą Kaziuko muges Bostone pradėjo Čėsaitė, Kristina Mikaitytė ir
vadovybei. Gairelę drauginin- ruošti a.a. v.s. Elena Gimbu Dalia Šataitė.
Ūdrytės Kristina Bacevičiūtė,
kei ps. fil. Svajonei Kerelytei ir tienė, dr. Jurgio Gimbuto moti
jos pavaduotojai sesei Ramonai na, būdama pirmąja skaučių Lina Dovilaitė, Vilija Jozaitytė.
Kaveckaitei įteikė s. fil. Jolan „Baltijos" t u n t o t u n t i n i n k ė Vida Mikalčiūtė, Liana Modes
da Kerelienė
Bostone, bet ne a.a. dr. Marija taitė. Jazminą Pumputytė. Vai
Penkmečio proga „Sietuvą" Gimbutienė, k a i p kad straips va Rimeikaitė, Žibutė Šaulyte.
Aleksandra Strub, Krista Weir
sveikino LSS Pirmijos pirm. vs nyje parašyta.
fil. K. Ječius, LSS Vidurio rajoK. N e n o r t a s ir Aida Žygaitė apdovanotos Žu

Šeštojo pavasario dar vis be
laukdamos prisimename 5-tąjį
skautininkių-židiniečių „Sietu
vos" draugovės sukaktuvinį
pobūvį, 1995 m. gruodžio 10 d.
vykusį Pasaulio Lietuvių centro
„Bočių" menėje, Lemonte.
Šventė buvo pradėta Palai
minto Jurgio Matulaičio misijos
bažnyčioje šv. Mišiomis už gy
vas ir mirusias draugovės
Sietuvietės labai aktyviai daly
vavo šv. Mišių aukoje: sekma
dienio skaitinius perskaitė jvs
fil. Birutė Vindašienė ir s. Irena
Serelienė. O aukojimo metu
vyr. skautės mėlyną kaklaraištį
prie altoriaus nešė vyr. skautė
Živilė Katiliauskaitė, skautininkės žalią kaklaraištį prie
altoriaus nešė vyr. skautė Živilė
Katiliauskaitė, skautininkės ža
lią kaklaraištį — sesė Valė Plepienė, ..Sietuvos" gintaru pa
puoštą gairelę — draugovės stei
gėja s. fil. Jolanda Kerelienė ir
dr-vės sekretorė j.s. Danutė
Bilaišienė, gėles — sesė Irena
Garunkštienė. šv. Mišių aukos
vandenį — vyr. skautė si. fil.
Ramoną Kaveckaitė, vyną —
„Sietuvos" draugininke ps. fil.
Svajone Kerelytė, komunikantus — vyr. sk. Birutė Trinkienė.

DETROITO SKAUTUOS
SUKAKTUVINĖ ŠVENTĖ
„Gabijos" ir „Baltijos" tuntai
Detroite šį pavasarį švenčia sa
vo veiklos 45 metų sukaktį. Visi
šiuose tuntuose skautavę broliai
ir sesės yra kviečiami šioje šven
tėje dalyvauti ir kartu su dabar
skautaujančiais šį jubiliejų
švęsti. Taip pat kviečiami visi
skautų,-čių tėveliai, seneliai,
šeimų nariai, draugai ir visi,
kurie per šią ilgą metų grandinę
rėmė ir teberemia skautišką
veiklą.
Šventė vyks sekmadienį, ge
gužės 5 d., Dievo Apvaizdos
parapijos patalpose. Visi or
ganizuotai žygiuosime į baž
nyčią dalyvauti 10:30 vai. ryto
šv. Mišiose. 12:15 vai. p.p. Kul
tūros centre vyks iškilminga
abiejų tuntų bendra sueiga, po
to programa ir vaišės.
Visi numatantieji šventėje da
lyvauti yra prašomi iš anksto
pranešti Rasai Karvelienei, tel.
810-380-1363.
Maloniai kviečiame ir laukia
me visų.
„ G a b i j o s " ir „Baltijos"
tuntų vadovybė

TRADICINĖ KAZIUKO MUGĖ
WORCESTER, MA
Worcesterio,,Neringos"-„Nevėžio" tunto skautų ir skaučių
tradicinė Kaziuko mugė š.m.
kovo 31 d. — Verbų sekmadie
nį vyko Maironio Parke, Shrewsbury, MA. Gerokai prieš 12-tą
valandą rinkosi lankytojai, o
skautai ir s k a u t ė s skubėjo
tvarkyti savo prekystalius.
Mugę atidaryti pakviesta at
vyko LS Seserijos Vyriausia
skautininke v.s. Birutė Banai
tienė. Laikrodžio rodyklei ro
dant 12-tą valandą, Vyriausio
ji skautininke atidarydama
muge atrišo geruoju mazgu su
rištas dvi t a u t i n e s juostas,
pasveikino svečius ir mugės
rengėjus, linkėdama skautams
ir skautėms sėkmingo „tur
gaus".
Muge atidarius, išalkusieji
svečiai skubėjo ton pusėn, iš
kurios sklido lietuviškų valgių
kvapai, o kiti — prie dirbiniais
apkrautų stalų.
Virtuvėje vikriai sukosi skau
tininkės Dana, Vanda, Nijolė ir
Teresė. Norintiems pasmagu
riauti pačių skaučių keptais
saldumynais ir kava, patarnavo
Vida ir Elena. Čia buvo galima
nusipirkti ir Putnamo seselių
keptos gardžios ruginės duonos.
Skautės ir skautai turėjo
vaikams saldainių, kiškučių,
marškinėlių, dirbtinių gėlių
vainikų, audinių ir kt. Stalo
viduryje pūpsojo pintinė su
sesės Danos keptais baravykais,
kurie atrodė tarsi ką tik miške
surinkti. Visus viliojo brolio

Broniaus meniški kryžiai ir kiti
medžio drožiniai, o brolis Romas
visus kvietė įsigyti jo gamintus
inkilėlius pavasarį grįžtantiems
paukšteliams.
Mugėje su savo gaminiais bu
vo pakviesti dalyvauti ir Bos
tono bei Hartfordo skautai ir
skautės. Jie atvežė gražių tauti
niais drabužiais papuoštų lėlių,
audinių, medžio drožinių ir kt.
Bostono „Vilties" stalas turėjo
knygų, lietuviškų dainų juoste
lių, margučių ir marškinėlių.
Maloniai besišypsančios Worcesterio Aušros Vartų parapijos
116 kuopos Lietuvos vytės kvie
tė apžiūrėti ir įsigyti jų gražiai
išdėstytų iš Lietuvos atgaben
tų audinių, gintaro bei medžio
drožinių. Sesės Saimininkienės
iš Hartfordo atvežti iš šiaudelių
sukurti meniški paveikslai ir iš
rugių šiaudų sukurti Kalėdų eg
lutei papuošalai traukė mugės
lankytojų dėmesį.
Mugę baigiant vyko laimikių
traukimai, o jų stalas buvo itin
turtingas.
Skautai ir skautės dėkoja
Worcesterio ir apylinkių lietu
viams atsilankiusiems mugėje
ir tuo parodžiusiems, kad ne tik
domisi jaunimo veikla, bet ją ir
mielai remia. Taip pat džiaugia
masi, kad Bostono ir Hartfordo
seses ir broliai atvyko ir savo
dalyvavimu šią mugę pratur
tino. Dabar lieka planuoti, kaip
ateinančiais metais mugę pada
ryti dar įdomesnę ir įvairesnę.
E.Č.

906.00

Kanadoje ir kitur
(U.S.) 9110.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
965.00
Kanadoj* ir kitur
(U.S) 960.00
Uasakaat i Lietuvą
(Air cargo)
9100.00
Tik ieatadienio laida
965.00
Užsakant i užsieni

968.00

960.00

936.00
940.00

940.00
945.00

930.00
936.00

966.00

oro pasta

9500.00 9250.000

Tik šeštadienio laida

9160.00

986.00

Vyriausia redaktore Danutė Bindokienė
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija u* skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ka
nors skelbti.

„LITUANICOS" TUNTAS
DĖKOJA
Kaziuko mugė Čikagoje buvo
sėkminga. „Lituanicos" tunto
skautai dėkoja visiems aplan
kiusiems jų paviljoną, įsigiju
siems jų dirbinių, o taip pat
užsukusiems kavinėn ir pasivai
šinusiems skautų mamyčių gar
džiais kepiniais. Nuoširdžiai
dėkojame visiems talkinin
kams, padėjusiems „Lituanicai"
sklandžiai ir sėkmingai praves
ti mugę. Labai vertiname jūsų
darbą ir pašvęstą laiką. Tikimės,
kad jūsų pavyzdys paskatins ir
kitus aktyviai dalyvauti „Litu
anicos" tunto darbuose ir veik
loje.
„Lituanicos"
tunto vadovybė

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
172 I c h M e i S t , EJmhurst. R. 00120
700-041-2000
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tai. 700-034-1120

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS

• Radakeųa dirba kasdien nuo
8:30-4:00; tritaditniaii nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
ssvo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopija.

„SIETUVOS" SUEIGA
„Sietuvos" skautininkių ir
vyr. skaučių draugovės sueiga
penktadienį, balandžio 19 d.,
vyks PLC Lemonte. Pradžia 7
vai. vak. Visos narės prašomos
dalyvauti.
,
Birželio 7-9 d. — Čikagos
skautų ir skaučių savaitgalio
stovykla — Jamboree.
VIDAS T. NOREIKA, D.D.S.
SlAUft. VAK. INOlANOJt
M Charias I . Benai, D.D.S.
2NI.I
K a * . (211) 020-1032

Valandos pagal susitarimą

DR. V. J. VASAITIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 SL, Burbai*, IL
Tai. 708-423-6114
Valandos susitarus
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
5 5 4 0 S. Putaskl Re.
Tol. 312-MS-2002
Pirmd. 9 v r - 7 v v., antrd.. trecd ir
penktd. 9 v r. - 3 v. p.p.,
ketvd. 10 v r • 7 v v. šeitd ir kt.
dienomis reikalingas susitarimas.
Sumokama po vizito

3M0 W. M Wl Tel. (7<M) 422-4101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd . 3v. p.p. - 7 v v antr 12:30-3 v p p
tiečd uždaryta, ketvd 1 - 3 v. p p
pentttd ir Ssstd 9 v r • 12 v. p.p

•132 t . Kasote Ava.,
(312) TTtnn
arba (312) 4M-4441

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

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W 55th St.. Chicago. IL
Tol. (312) 470-2112
9525 S 79tti Ava.. Hickory HiHs. IL

Toi. (7oa) soo-0101

0 1 3 2 S. Kedtte Avo.
Tol. 312-434-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1105 D u n d e * Avo., Elgtn, IL 00120

Tot. (700) 742-02M
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

Valandos pagal susitarimą
Tot kaMnoto Ir M K ( 7 t « ) M 2 - 4 1 M

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 t o . SOMt Avo., Clcoro
Kasdien 1 iki 8 v.v
Išskyrus trec SeStd 12 iki 4 vai p p

EUGENE C. DECKER, DOS, P!Č!
4047 W. 103 S t , Oofc Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northwestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai tuarlailiaul
(kalbėt angliškai) tol. 700-422-0200

SURENOER LAL, MD
Specialybe — Vidaus ligos
7722 S. Kotfate, CMcOfo, IL 0 0 M 2
Tol. 312-434-2123
Hoty CfOM Ftiyortctojsfi Cojirtojrf
M 0 4 S. Archor. CMtOĮO, K. l
Tol. 312-004-4100
Valandos pagal susitarimą

**•/•**/ • •

WGj^aS4W^0> V^SJL, PatC*s*s*Jy r*asssTŠ\ I W

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tol. (700) 500-4005
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEMUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
0 1 3 2 S. KeOHe
Vai.: antr 2-4 v p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p
šeitd pagal susitarimą
KoSIII010 tol. 312-770-2000

E D M U N D A S VtŽINAS, M.D., S.C.
Specialybe — Vidaus Kgu. gydytojas
Kalbame lietuviškai
0 1 0 0 S. Archor Avo. (prie Austm)
Valandos pagal susitarimą

Tol. (312) 500-7755
ANAS Ž U O S A , M D .
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
eantor

Kafe. M . (312) 471-3300

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. KesMo Avo.,
C M u s e , IL OOOS2

1020 I . OasJon Avo.,
310
NoparvasoK.
Tol. 700-027
voiandos pogat svsjjorinio

Venezuelos prez. Caldera aerodrome sveikina Lietuvos prezidentą Kairėje A. Brazausko duktė
Laima Mertinienė ir pik. Beišys. Caracas, kovo 20d

LIETUVOS PREZIDENTAS
PIETŲ AMERIKOJE
(Tęsinys)

STASYS KAŠAUSKAS

Caracas, Venezuela

ros vedėjas Raimundas Butvilą
su žmona, baleto profesore, sim
foninio orkestro čelistaš Ar
vydas Griškevičius su žmona —
ambasados patarėja Hilda ir k t .
Sunku aprašyti išgyvenimą,
kurį kiekvienas juto Valstybės
Panteone, kuriame Lietuvos
prezidentas pagerbė Venezue
los, o t a i p pat Kolumbijos,
Ekvadoro, Bolivijos ir Peru
išlaisvintoją Simoną Bolivarą.
Parado ir pagerbimo metu net
t r i s k a r t nuskambėjo Lietuvos
himnas, o Panteone aidėjo ko
mandos Venezuelos išlaisvinto
j u i ir Lietuvos prezidentui pa
gerbti. Galiausiai vyko iškil
mingas protokolo aktas, kurio
m e t u valstybės prezidentas
įamžino savo vizitą įrašu garbės
svečių knygoj.

įmones Morichal, Monagas valstijoje. Nusileidus lėktuvui,
Lietuvos prezidento laukė dar
vienos iškilmės — Monago
valstijos gubernatoriaus inž.
Luis
Eduardo
Martinez
surengtas sutikimas, paskel
biant prezidentą Brazauską
nusipelniusiu valstijos sūnumi
ir jį apdovanojant aukščiausiu
valstijos ordinu. Gubernatorius
pasakė, jog visoje istorijoje
Lietuvos prezidentas yra pir
masis, padaręs vizitą šioje val
stijoje, todėl j a m priklauso
valstijos padėka ir garbė. Pagar
bą atidavė paradui išsirikiavę
kariški daliniai, o orkestras
sugrojo lietuvių tautos himną.
Tuojau pat autobusu buvo
vykstama į Morichal laukus.
Centrinė įstaigoje buvo aplan
kyta kontrolės salė ir laboratori
ja, o taip pat Plujo J-20/Cluster
20 stotis.
Po susitikimo su BITOR (Bitumenes de Orinocoi Direktorių
Taryba, buvo persikeliama į
LAGOVEN naftos įmonės sve
čių namus, pietums suruoštiems
prezidento Brazausko ir jo
delegacijos garbei.
Lygiai aštuntą valandą vaka
ro prezidentas Brazauskas suti
ko atvykstantį Venecuelos pre
zidentą. Pirmiausia vyko cere
monialinis aktas: prezidentas
Brazauskas apdovanojo Vene
zuelos Respublikos prezidentą
dr. Rafael Caldera Lietuvos Res
publikos Vytauto Didžiojo or
dino pirmuoju laipsniu. Ta pro
ga atnaujinti geriausio ben
dradarbiavimo linkėjimai ir įsi
pareigojimas kelti savo tautų
gerovę per politinę, ekonominę,
socialinę ir kultūrinę pažangą.
Po to delegacijos karavanas
pasuko į Sukrės rajoną, kur su
iškilminga pompa laukė meras
Raoul Bermudez. Nuo pat gat
vės buvo patiestas raudonas

takas, o atvykstantį prezidentą
pagerbė kariniai garbės špaleriai. komandos, valstybių him
nai. Prezidentas Brazauskas
buvo paskelbtas iškiliuoju sūnu
mi, apdovanotas aukščiausiu
(vienaklasiu) ordinu ir jo at
silankymo proga atidengta an
troji gatvė (avenida). pavadinta
Lietuvos patrono Švento Kazi
miero vardu. Tai ilga, graži,
svarbioje miesto dalyje nusidrie
kusi gatvė. Ji metų metais
jungs Lietuvą su Venezuela. ku
rioje prieš daugiau kaip 200 m.
buvo įkurtas Šv. Kazimiero
(San Casimiro) miestelis, para
pija ir bažnyčia, laikanti lietu
vių parūpintas Tautos šventojo
relikvijas. Šimtai lietuviškų tri
spalvių plevėsavo lengvame vė
juje, šimtai šv. Kazimiero pa
veikslėlių buvo išdalinti susirin
kusiems venezueliečiams.

Po to, ilgesnė kelionė į aristo
Herrera oficialiai davė pareiški
kratišką miesto dalį — La
VARIG lėktuvas vėluodamas mus spaudai, radijui ir televizi
Lagunila — kur dr. Victotino
nusileido Caracas Maiąuetia jai, smerkdamas piktuosius san
Marųuez su žmona Ona Nelsaiaerodrome. Čia pat jau laukė dėrius, reikalaudamas baigti gė
te
ir prekybininkas Algimantas
išsirikiavę paradui visų ginklų dingąjį paktą, grąžinant istori
Didžiulis
lietuvių telkinio var
rūšių garbės daliniai, per visą nei Lietuvai ginklu išplėštą ne
du
surengė
iškilmingus susiti
parado aikštę buvo nutiestas priklausomybę. Šia prasme jis
kimo,
o
drauge
ir atsisveikinimo
raudonas takas, lūkuriavo vy veikė per 47 kraštuose vei
pietus.
riausybės, protokolo ir ceremo kiančias krikščionių demokratų
Ir čia nebuvo išvengta oficia
nialo vadovybė. Prezidento su partijas. P a g e r b t a s ir dr. Jose
liosios dalies. Prezidentas ap
tikti 40 km važiavo Venezuelos Antonio Abreu. J i s pirmasis su
dovanojo nusipelniusius tautie
Respublikos prezidentas dr. Ra t a r ė su ambasadoriumi pasira
čius, jų tarpe dar du venezuelie
fael Caldera, tarptautinio gar šyti kultūrinio bendradarbiavi
so politikas — intelektualas, Ve mo programą, pagal kurią į
čius.
nezuelos socialkrikščionių par Venezuela kontraktinėm sąly
Baigiant aprašymą, žodis pri
tijos kūrėjas, vėliau nuo savo gom buvo pakviesti aukšto lygio
klauso Lietuvos ambasadai. Vi
partijos nutolęs ir smulkiąsias dainininkai, instrumentalistai,
zito rezultatai yra vaizdūs. Ne
partijas apjungęs bei antruosius baleto specialistai. Abreu nu
be reikalo delegacijos nariai
rinkimus laimėjęs, 80 m. val suko akis nuo JAV, Anglijos,
minėjo, jog iš 13 Lietuvos prezi
stybininkas.
Vokietijos ir kitų valstybių,
dento turėtųjų kelionių, jų
Pagrojus Lietuvos ir Respubli pripažindamas Lietuvos nepa
nuomone, šioji buvo pati il
Pasibaigus iškilmėms, auto
kos valstybių himnus, entuzias prastai a u k š t ą kultūrinį lygį ir mobilių karavanas skubėjo ofi
giausia ir sėkmingiausia, ne
tiškame sveikinimo žodyje pre ekonomiškai prieinamas sąly cialiam — protokoliniam vizitui
šanti Lietuvai konkrečių vaisių
zidentas Caldera gyrė istorinį gas juos kviestis ir projektą į Miraflores prezidentūros rūbei atveriant kraštui naujas
lietuvių tautos garsą, narsą finansuoti. Taigi, Lietuva pir m u s p a s Venezuelos Respubli
perspektyvas.
kovojant už savo krašto nepri moji pasiekė Lotynų Ameriką kos prezidentą dr. Rafael Calde
klausomybę, istoriškai ištikimą su plačia k u l t ū r i n e programa, ra. Jo metu dar kartą atkartotas
(Pabaiga)
krikščioniškiesiems laisvės ir kuri iki šiol tęsiasi. J a m buvo abiejų kraštų nusistatymas
suteiktas
Gedimino
ordino
tre
demokratijos idealams. Jo žo
dirbti, k u r ir kiek galima, ple
džiais, šisai vizitas dar labiau čiasis laipsnis.
čiant bendradarbiavimą tiek po
išryškino pastovius, nuoširdžius
Irgi trečiuoju ordino laipsniu litinėje, tiek ekonominėje —
ir dinamiškus santykius t a r p apdovanotas Venezuelos Užsie prekybinėje bei kultūrinėse
abiejų valstybių ir norą kaskart nio reikalų ministerijos, prezi srityse.
artimiau dirbti savo tautų ir dentinės užsienio reikalų pata
Intensyvi dienos programa tę
žmonijos gerovei.
riamosios komisijos gen. direk sėsi Lietuvos prezidentą pager
Tą patį vakarą prezidentas ir torius a m b . Jorge D'Angelo biant Caracas metropolio zonos
delegacija vyko į ambasadoriaus Bruno. N u o p a t pirmųjų pažin valdybose. Susitikime dalyvavo
dr. Vytauto A. Dambravos rezi ties dienų su amb. Dambrava, penki gubernatoriai ir penki ra
denciją vakarienei. Dalyvavo jis buvo nuoširdus nepriklauso jono merai. Iškilmes pravedė
apie 40 žymių krašto asmenybių mybės a t s t a t y m o pastangų rė Chacoa rajono mere Irene Saez,
ir artimiausieji ambasados ben mėjas. J i s y r a savas lietuvių įteikdama jam garbės diplomą.
dradarbiai. Vakarienė turėjo ir bendruomenėje, visuomet pasi k a i Lietuvos prezidentas merus
oficialią dalį — apdovanojimą ryžęs padėti.
apdovanojo tautinėmis juosto
Lietuvai nusipelniusių venezueSvečių t a r p e dalyvavo ir pir mis. Po to, didžiulio Centro
liečių. Buvęs Venezuelos prezi masis Gedimino ordinu ap Plaza pastato devintame aukšte
dentas, Krikščionių demokratų dovanotas venezuelietis, buvęs prezidentas Brazauskas ir am
internacionalo generalinis sek Caracas gubernatorius, o dabar basadorius Dambrava perkirpe
retorius ir dabartinis Krikščio — prezidentūros ministras dr.
įuosta atidarė nauja ambasados
nių demokratu partijos pirm. dr. Asdrubal Aguiar su žmona, Ve
kanceliariją. Ir čia, gubernatū
Luis Herrera Campins už ne n e z u e l o s u ž s i e n i o r e i k a l ų
ros atsiųstas, pašventinimo ap
paprastus nuopelnus Lietuvos ministro pareiga einąs amb.
eigas atliko Apaštališkojo Sosto
valstybei buvo apdovanotas Di Milš Alcala, Lietuvos garbės
nuncijus arkivysk. Oriano Quidžiojo Lietuvos Kunigaikščio generalinis konsulas Dominikos
lici, k a i smuikininkas Raimun
Gedimino antrojo laipsnio or Respublikoje Wilhelm Brouwer
das Butvilą ir čelistaš Arvydas
dinu. Amb. Dambravos žodžiais, su žmona Sonia, DISTRAL įmo
Griškevičius atliko tai progai
nebuvo nė karto, kad jis būtų nės p r e z i d e n t a s inž. Algis
atsisakęs konkrečiai padėti Didžiulis su žmona, Laima, pritaikytus kūrinius.
P e n k t a d i e n i o ryte miesto
Lietuvos laisvės reikalui. 1989 LAGOVEN valstybinės naftos
aerodrome
jau laukė Venezue Lietuvos prezidi-ntas su Gedimino ordinu apdovanota buv Lietuvos Užsienio
m., minint Ribbentropo-Moloto- įmonės prezidentas Julius Trin
reikalu ministro Juozo Urbšio seseria Elena Urbšyte Gutauskiene Caracas,
vo piktųjų sandėrių 50 sukaktį. kūnas su žmona, smuiko kated los prezidento lėktuvas skry Venezuela, kovo 23 d.
džiui į orimulsijos gamybos
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— Gerą rytą! — linksmai ją pasveikino baltai apsi
rengusi moteris. J i atrodo kaip ligoninės slaugė. Keis
tas ir tas nedidelis kambarys su baltomis užuolaidomis,
metaline lova ir kažkokiais blykčiojančiais aparatais.
— Tai aš ligoninėje? — pašnibždomis klausia Aud
ronė.
— Taip, ir jūsų sveikata y r a labai gera.
— Tai kaip a i čia atsidūriau? Aš niekada nesirgau.
— Štai, atsigerkite per šiaudeli apelsinų sulčių, o
u i valandos gausite ir rimtesnio maisto. Ar jaučiatės
pakankamai gerai, kad priimtumėt lankytoją? Dakta
r a s paliko instrukcijas, kad lankytojus galima įleisti tik
jums sutinkant.
— Kokius lankytojus?
— Tuo tarpu tik vienas, vardu Ričardas.
— Ričardas? — Audronės pasąmonė nušvinta. Ji pri
simena tėvišką, malonų veidą, švelnų, raminantį balsą.
— Taip, aš noriu ji pamatyti. Prašau.
Slaugė paspaudė lovos galvūgalyje esantį mygtuką
ir pro duris tuoj pat įžengė jau pažįstamas Ričardas, tik
Audronei dar ne visai aiški jų pažinties pradžia, pasken
dusi miglotoje praeityje.
— Kaip džiugu jus matyti sveikstančią, miela Aud

rone, — jis paspaudė jos ranką, tėviškai pabučiavo jos
k a k t ą ir atsisėdo a n t šalia lovos stovinčios kėdės, o
slaugė pasitraukė į koridorių.
— Bet, Ričardai, aš nesuprantu, kas atsitiko? Kodėl
aš ligoninėje? Kokia operacija?
— Gerai, Audrone, išklausy kit manęs kantriai ir ne
pertraukdama. Jus norėčiau pavadinti kovos už demok
ratiją didvyre, bet jaučiu teisę ir tėviškai išbarti už ne
klusnumą ir nepasitikėjimą. Tačiau nėra to blogo, kas
į gera neišeitų, tai ir jūsų nepaklusnumo dėka pavyko
sugauti „geras žuvis".
Nustebusi, ji vis dar nesuprato jo kalbos, bet nutarė
tylėti ir laukti paaiškinimo.
— Ir televizijos žiniose, ir spaudoje jūs jau esate
dienos garsenybė, bet tai tik likimo pokštų ir jūsų nerim
to elgesio dėka. Kaip jums ne kartą esu sakęs, jūs buvo
te visą laiką sekama, bet agentai su laiku apsiprato su
jūsų gyvenimo nesikeičiančia rutina, apsipirkimais to
je pačioje parduotuvėje ir sekmadieninių pamaldų lan
kymu. Vieną vakarą jūs automobiliu pasukote į tą gatvę,
kurioje y r a jūsų maisto parduotuvė. Nuvargęs agentas
užsuko į užkandinę nusipirkti puoduką kavos, bet,
sugrįžęs j a u įprastu keliu, jūsų nerado nei krautuvėje,
nei namuose. Jis blaškėsi šoninėse gatvėse, lankė
užkandines ir parduotuves, bet j ū s dingote kaip
akmenėlis vandeny. Ir aš, ir jis atspėjome, kad jūs nu
tarėte slapstytis, bėgti nuo bylos, matomai paveikta gra

Danutė

Prezidentų

Bindokienė

kelionės

Gera būti JAV prezidentu rin gamybai.
Clinton ir Jelcino susitikimo
kiminiais metais. Kai kiti, ypač
opozicinės partijos (šiuo atveju metu taip pat žadama kalbėti
— respublikonai i, kandidatai apie Rusijos statomas kliūtis
įvairiais būdais stengiasi su NATO plėtmiuisi j rytus, sun
kaupti lėšų rinkiminei kampa kią rusų tautos ekonominę pa
nijai, kad sėkmingiau ir daž dėtį bei Čečėnijos problemų
niau pristatytų balsuotojams Nors Vakarai tebelaiko Čečė
savo programą — ir save — pre nija Rusijos dalimi, o pasiprieši
zidentui pakanka tik būti pre nimą okupacijai tik neatsakin
zidentu: kiekvienas jo žingsnis gaiš sukilėliu veiksmais, ku
sekiojamas žurnalistų, net jo riuos Maskva turi teisę nuslo
kasdieninių pareigų atlikimas pinti bet kokiomis priemonėmis.
susilaukia nemažo dėmesio. Jei bet pasaulio, o ypač Amerikos
gu prezidentas įgyvendina kokį gyventojų, neigiama nuomone
svarbesnį planą, pasirašo sutar verčia Čečėnijos klausimą iš
tį, susitinka su kitų kraštų va spręsti kaip galima greičiau
dais ar net dalyvauja sekma
Sekmadienį (04.14 d.) gen.
dienio pamaldose, visa tai įskai Tichomirov, rusų dalinių vadas
čiuojama jo rinkiminės kampa Čečėnijoje, jau pareiškė, kad ka
nijos kreditan.
riuomenės atitraukimas prasi
Praėjusį sekmadienį prez. dėsiąs šio savaitės pirmadienį.
Clinton išvyko aštuonių dienų Tiesa tai bus daroma vėžlio
vizitui į Aziją ir Rusiją. Jis savo žingsniu — pirmasis tarpsnis
kelionės metu numato aplanky užsibaigs iki gegužes galo. o ki
ti Pietų Korėją, Japoniją, Rusiją ti du — dar nenustatyti. Neži
ir su vyriausybių vadais aptar nia, kiek tie naujieji pažadai bus
ti visiems svarbius reikalus. vykdomi, bet iš susitikimų
Žinoma, kelionės maršrutas ir Maskvoje JAV ir Rusijos prezi
nuolat išjos siunčiami žurnalis dentai išeis laimėtojais, gerokai
tų reportažai informuos JAV gy pataisę savo įvaizdį balsuotoju
ventojus, kaip įspūdingai ir akyse. JAV prezidento kelione,
pagarbiai visur sutiktas jų pre kaip paprastai, pozityvioje švie
zidentas, kaip sumaniai jis ta soje parodys ir Ameriką.
rėsi su Pietų Korėjos prez. Kim
Nėra abejones, kad vyriausy
Young Sam apie sėkmingesnį bių galvoms apsilankyti drau
ryšį su Šiaurės Korėja, kaip jis giškame užsienyje naudinga,
Japonijoje stengėsi pagyvinti net tuo atveju, kai apsilan
tarpusavę prekybą ir išlyginti kančio krašto prezidentas
kiek pašlijusius santykius su negali pasiūlyti nei finansinės,
Amerika, kaip visur jis pasisakė nei strateginės paramos lanko
prieš Kinijos užsienio politiką ir mai valstybei. Kovo viduryje
iš jos kylantį pavojų pasaulio keturiuose Pietų Amerikos
taikai... Bet galbūt daugiausia kraštuose lankėsi ir Lietuvos
dėmesio bus skirta Rusijai, ti prezidentas. Tai pirmas kartas
kint, kad Bill Clinton susiti po daug dešimtmečių, kai vėl
kimas su Jelcinu padės abiem laisvos mūsų tėvynės vadas
tvirčiau žengti. į rinkimus ir padarė vizitą į tuos tolimus, bet
galbūt net juos laimėti.
visuomet Lietuvai palankiai
Ypač JAV prezidento vizitas nusiteikusius k r a š t u s . Tas
ir parodytas prielankumas bus palankumas buvo ypač ryškus
naudingas Jelcinui, kuris šiuo prezidento sutikimo iškilmėse.
metu turi daug varžovų į pre Reikia suprasti, kad tai pagar
zidento vietą: o labiausiai pavo ba ne žmogui, nepaisant jo
jingas yra komunistų partijos titulų, partijos ir pasididžiavimo
kandidatas Ziuganovas. Prieš savo padėtimi, bet mažai, nar
išvykdamas į šią kelione, prez. siai tautai, pagaliau išsilais
Clinton suminėjo ilgą sąrašą vinusiai iš vergijos. Kad didžio
temų, kurias numatęs disku sios Pietų Amerikos valstybės
tuoti su Jelcinu Sankt Peterbur neužmiršo Lietuvos vardo ir
ge ir Maskvoje, kur kartu daly taip šiltai sutiko jos prezidentą,
vaus visų septynių didžiųjų in iš dalies nuopelnas priklauso
dustrinių kraštų vyriausybių Lietuvos atstovybei šiame že
atstovai. Sąrašo viršuje yra vi myne (ambasadorius Vytautas
siems opus klausimas — kaip Dambrava). uoliai atlikusiai ir
apsaugoti nuo vagysčių Rusijos atliekančiai savo užduotį.
sukauptas branduolinių ginklų
atsargas. Vagysčių jau pasi
taikė, o rinka toms „prekėms""
labai plati, paklausa didelė.
Nors Jelcinas prižada geresnę
apsaugą šiems pavojingiems
sandėliams, jeigu jam bus su
teikta stambi finansinė parama,
bet vis tiek neatsisako par
davinėti Iranui, Irakui, ar bet
kam kitam, duodančiam prašo
ma kainą, branduolinę techni
ką, tinkamą panaudoti ir ginklu

sinančių laiškų ir telefonų. Iš dalies tai suprantu ir net
bandau pateisinti. Dėjome visas pastangas jus rasti, kol
pagaliau, apklausinėjus jūsų kaimynus ir į namus
grįžusią šeimininkę, netikėtai sužinojome apie jos
vasarnamį a n t ežero kranto. Nors neturėjome daug
vilties, kad jus ten rasime, bet jūsų ieškoti pasiuntėme
tris patyrusius agentus. Deja, jie gerokai pavėlavo ir,
pamatę krūmuose paslėptą juodą „Fordą" bei savotiš
ką tylą namelyje, tuoj suprato, kad kažkas negerai...
Taip pat toliau pastebėjo ir jūsų automobilį, tai jiems
jau pasidarė aišku, kad jūs ten esate. Iš karto susirūpino
jūsų gyvybe ir saugumu, bet... Kadangi pats ten nebuvau
ir tik perskaičiau jų pranešimą, tai t r u m p a i ir suglaus
tai štai galiu ką pasakyti; du rusų šnipai buvo jus
pagrobę ir, abejonės nėra, kad, gelbėdami savo kailį, jie
būtų jus arba nužudę arba, geriausiu atveju, nugabenę
kur į slaptą vietą bent iki Nikitos Kovalskio teismo pa
baigos. Bet mūsų šaunūs vyrukai buvo apsukrūs ir
patyrę, todėl pavyko ne tik jus išgelbėti, bet sugauti ir
dar iki šiol neįtartus asmenis. Kremliaus pasiuntinius,
jums rašiusius ir telefonu skambinusius „draugus".
Patyrėme, kad jūs „draugams"' buvote ne tik svarbi kaip
Kovalskio bylos liudininkė, kurią reikėjo nuo teismo
paslėpti,bet buvote labai reikalinga kaip įkaitas.
— įkaitas?.. — kaip per miglą, Audronė pradeda
prisiminti savo grobikų kalbos nuotrupas. — Už ką?
— Mainais už inžinierių Nikitą Kovalskį.

Lietuvos prezidento - geriau
sakant. Lietuvos valstybės —
sutikimu Pietų Amerikoje.
tiesa, galima pasidžiaugti, bet
kažkas turėtų jam patarti, kad
„daugiau — nebūtinai geriau'".
Atrodo, kad A. Brazauskas įvai
rių ordinu dalinimą išplėtė į
visišką kraštutinumą ir juos
žarsto tiesiog glėbiais, ne vien
saujomis. Vis dėlto saikas t u r ;
būti. kitaip pagarbos žymur
virsta pajuokos objektu...

— O Viešpatie...
— Įvyko trumpas susišaudymas. Mūsų vyrai dėvėjo
neperšaunamomis liemenėmis, tai tik vienas buvo vieno
šūvio truputį sukrėstas, bet abu užpuolikai buvo sužeis
ti ir, kas svarbiausia, vienas jų, panikos pagautas, bandė
nužudyti jus Deja. laiku mūsų vienam agentui peršo
vus jo riešą, jis pataikė tik į jūsų kairį petj. be abejo,
taikėsi į širdį. Telefonu iškvietus greitąją pagalba, visi
trys buvote nugabenti į ligoninę Abu šnipeliai buvo
lengvai sužeisti, o jūs praradote kiek kraujo, tačiau
operacija pavyko labai gerai, kulka buvo išimta, ir krau
jo transfuzija papildė jūsų kraujo išteklius. To laimin
go pasibaigusio įvykio dėka, federalinei tarnybai pavyko
susekti ne vien sovietų šnipų tinklą, bet ir jo vadus.
— O kaip su Nikitos Kovalskio teismu? - pagaliau
visiškai atgavus sąmonę, Audrone pradėjo klausinėti.
— Teismas atidėtas dviem savaitėm, o suimtieji šni
peliai, apgydyti ir aptvarstyti, dabar guli kalėjimo li
goninėje. Paaiškėjo, kad jie yra Sovietu Sąjungos pilie
čiai, tai būsim priversti juos išsiųsti i namus, nors,
atrodo, kad jie grįžti nenorės, nes jų nelaukia nei
medaliai, nei dovanos už neatliktą misiją, gal tik Sihi
ro taigos. Aišku, vargu ar Amerika sutiks jiems leisti
čia likti. Bet Nikita Kovalskis privalės likti, nes jis yra
Amerikos pilietis ir bus teisiamas pagal mūsų įstaty
mus kaip išdavikas.
iRns daug'

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. balandžio mėn. 17 d.
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X LIETUVIŲ TAUTINIŲ
ŠOKIŲ ŠVENTĖS
ORGANIZACINIO
KOMITETO PRANEŠIMAS
•
;
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•
•
J
!
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•
•
"
•

X lietuvių tautinių šokių
šventės organizacinis komitetas. tiesioginiai atsakingas ir atskaitlingas JAV ir Kanados LB
Krašto valdyboms (vadinasi —
lietuvių visuomenei) jaučia
pareigą pristatyti kiek galima
išsamiau šventės ruošos darbų
žinias. Todėl esame dėkingi
dienraščio „Draugo" redakcijai
už suteikiamą progą šį norą įgyvendinti. Kiekvieną savaite ligi
pat šventės bandysime dien
raščio skaitytojus supažindinti
* su komiteto veikla. Tikimės
l visus šiuo būdu įtraukti, įjungti
» į jubiliejinės šventės ruošą.
;

Renginiai

rui — bus gretimoje pokylių
salėje. Stengiamasi sudaryti
kilnią, puošnią aplinką, kurioje
bus galima ramiai su pažįs
tamais, draugais iš toli, pabend
rauti, pasišnekučiuoti ir, ūpui
pakilus, linksmai pasišokti.
Taip kaip ir visuose kituose
šventės renginiuose, ir šiame
pokylyje dėmesys y r a ant tarp
kartų jungties. Pokylio komi
sijos pirmininkė yra Irena Kerelienė.
Sekmadienį, liepo« 7 d., bus
aukojamos padėkos šv. Mišios
10 vai. ryte Lietuvių Evangelikų-Liuteronų Tėviškės bažny
čioje, o 10:30 vai. ryte Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažny
čioje. Šias apeigas koordinuoja
Juozas Polikaitis.
Tradicinis pošventinis koncer
tas, kurio programą atliks Lie
tuvos ir Pietų Amerikos tau
tinių šokių grupės, įvyks antra
dienį, liepos 9 d., 7 vai. rak..
Jaunimo centro didžiojoje salėje.
Programos atlikėjai, ypač Pietų
Amerikos grupės, pasirodys ne
tik su lietuviškais tautiniais
šokiais (nešoktais šventėje), bet
ir su gyvenamo krašto tautinių
šokių pavyzdžiais. Rita Šakenienė yra pošventinio koncerto
komisijos pirmininkė.
Šventės organizacinis komite
tas kviečia visuomenę šioje
jubiliejinėje šventėje gausiai
dalyvauti, kartu džiaugtis mūsų
tautos kultūriniu lobynu, kurį
nuostabiai sėkmingai suge
bėjome ilgais tautos vergijos me
tais, gyvenant toli už tėvynės ri
bų, išlaikyti, puoselėti, perduo
ti augančiom kartom.

REAL ESTATE

REAL ESTATE

BALYS BUDRAITIS
Broker-Assoctate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite:
BUDRAIČIUI
Bus. 312-58M100 Pager 312306-0307
Fax. 312-58^3997

Grakščios lietuvaites vienoje tautinių šokiu šventėje atlieka ,,Sadute" Liepos ti H j vyksiančioje
Dešimtojoje taut. šokių šventėje jau šok.s kai kuriu jų sūneliai ir dukrelės, nes šios šventės jungia
visas mūsų kartas.

gyvenime kentėjau nuo emigra
REIKĖJO GRIEBTIS NET TOKIŲ
Š.m. vasarą įvyks X lietuvių
cijos — už ką tik jie manęs ne
PRIEMONIŲ
> tautinių šokių šventė. Šios jubi
mušė... Nesisveikindavo, Čika
liejinės šventės organizacinis
J a u kone ant kulnų lipant pozitoriai: Gailevičius, Banaitis, goje mano koncertų afišas plė
, komitetas, norėdamas šį mūsų
„Jūratės ir Kastyčio" operos Gudavičius, Navickas, Stankū šė...
. didžiausią v i s u o m e n i n i o ir
premjerai (šį šeštadienį, balan nas, Strolia, kunigas Teodoras
Kai kurie Lietuvoje gyvenan
—kultūrinio gyvenimo reiškinį
džio 20 d., antras spektaklis — Brazys, Jakubėnas. O kokia gy tys kompozitoriai į tą sąrašą ir
y p a t i n g a i pažymėti, šventę
balandžio 2 1 d . , sekmadienį), į venimo ironija — dažniausiai gi buvo patekę — ar ką nors ne
Čikagą suvažiavo talkininkai,
• apsupo įvairiais renginiais.
atsargiai pasakė, ar ne to poeto
Kauno Muzikinio teatro solis
Liepos 1-7 d. J i m Thompson
žodžiais muziką rašė. Net kai
tai, muzikai ir kiti. Kastyčio ro
(Illinois Center) pastato patalpų
kurie Stasio Šimkaus, Viktoro
lę operoje atliks visiems pažįs
• prieangyje bus išstatoma lietuKuprevičiaus, Antano Budriūno
tamas solistas Virgilijus Norei
; viškojo kultūrinio veido parokūriniai buvo numatyti naikin
ka, tad mūsų skaitytojams ver
.' domoji paroda. Illinois Center
ti. Ir labai keista, kad buvo ir
ta susipažinti su vienu nedide
i aikštėje, svetainėje ir Daley Planemažai vokiečių kompozitorių.
liu jo gyvenimo epizodu, buvu
- za liepos 2 d. bus tautinių šokių
Gal todėl, kad vokiečiai... Net
siu bolševikų okupacijos laikais.
pasirodymai. Šiuos įvykius koMendelsonas — ir Hitleris jo
Apie tai r a š ė R e s p u b l i k a
kūrybą degino, ir mūsų valdžiai
. ordinuoja šventės organizacinio
(1995.09.06), p a v a d i n d a m a
neįtiko.
". Jiomiteto narė Marija Kriaučiū
straipsnelį „Studentas 'vogė',
nienė.
Visą šią kolekciją saugojo ma
profesorius grąžina". Straips
Oficialiame šventės viešbu
no tėvai. Tik po motinos mirties
nelį perspausdiname ištisai.
tyje, Hyatt Regency O'Hare,
radau ją tvarkingai sukrautą į
Rosemont, IL, liepos 4-6 d.,
„Vakar profesorius Virgilijus
storą aplanką. Akademijos rek
Noreika Muzikos akademijos
• įvyks šventės mugė ir dailės patorius ketina surengti nedidelę
bibliotekai grąžino unikalią na
- rodą. Organizacinis komitetas
Virgilijus Noreika
šios literatūros parodėlę".
tų ir muzikos literatūros kolek
tikisi, kad lietuviškosios tauciją, kurią prieš gerus 40 metų
! todailės kūrėjai, organizacijų at
SVEIKINAME
buvo... išnešęs iš šios biblio
stovai, knygų platintojai ir
Renginių bilietai
Š.m. balandžio 26 d. Vytauto srityse, profesorius šią patirtį ir
tekos.
' lietuviai dailininkai, skulpto
Didžiojo
universiteto Senato na žinias skiria reformuojamai
Skatiname nedelsti bilietus į
riai bei fotografai noriai jungsis
Iškilmingai įteikęs kolekciją,
riui,
Pedagogikos
centro direk Lietuvos mokyklai. J a m vado
; ir savo talentais dalinsis su šventę ir renginius įsigyti iš profesorius 'Respublikai' sakė:
toriui,
Temple
universiteto
pro vaujant, keletą vasarų Vytauto
— Buvau dar pirmakursis
plačiąja — iš visų pasaulio kam anksto. Bilietai yra platinanti
fesoriui
Vytautui
J.
Černiui
su Didžiojo u n i v e r s i t e t e vyko
Pasaulio
lietuvių
centre,
Lestudentas. Kartą priėjo prie ma
pų suvažiavusia — lietuviškąja
mokytojų vasaros sesijos, į
k
a
n
k
a
70
metų.
• visuomene. Mugę ir dailės paro monte, kiekvieną sekmadienį nęs bibliotekos darbuotoja Pet
kurias suvažiuodavo mokytojai
Didžiąją
gyvenimo
dalį
pralei
dą koordinuoja Albina Rama- po šv. Mišių; „Seklyčioje" ant rauskaitė ir paklausė, ar aš
iš visos Lietuvos, o po to skirsdęs
JAV-se,
dirbo
Indianos
vals
radienio ir ketvirtadienio vaka lietuvis. Na, lietuvis, sakau. Ta
.' nauskienė (708-423^095).
tydavosi
pasitikintys savimi,
tybiniame,
o
nuo
1967
m.
—
Penktadienį, liepos 5 d., 8 vai. rais, nuo 6 iki 8, ir šeštadieniais, da ji tyliai man papasakojo, kad
norintys
keistis
ir tobulėti. Bū
Temple
Philadelphia
universi
j vak., naujai remontuoto, Michi- nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. vid. saugumas yra atrinkęs nemažai
dingas
prof.
V.
Černiui mokė
tete.
Vos
a
t
k
ū
r
u
s
Vytauto
Di
; gan paežerėje esančio, Navy Gegužės mėn. bilietų platinimo vokalinės muzikos natų ir kito
jimas
suburti
žmones,
įkvėpti
džiojo
universitetą,
profesorius
Pier Grand Ballroom patalpose valandos bus praplečiamos. kios literatūros, kuri rytoj bus
naujiems
siekiams
lėmė
ir kitų
V.
Černius
aktyviai
įsijungė
į
Kanadoje
bilietus
į
renginius
deginama. Paklausė, ar negalė
- vyks šventės susipažinimo vauniversiteto veiklą, o, atgavus sesijų seminarų mokytojams ir
galima
užsisakyti,
skambinant
čiau
naktį
bent
dalijos
išnešti.
- karas. Praeityje šie tradiciniai
Lietuvai nepriklausomybę, ir į švietimo institucijų vadovams
susipažinimo vakarai buvo vir- KLB Krašto valdybos šventės Atvirai šnekant, baisu: 25 me
Lietuvos švietimo sistemos Vilniuje, Raseiniuose, Utenoje
; tę trenksmingu jaunimo pasi organizacinio komiteto atstovui tai garantuoti. Vienu operos
populiarumą.
pertvarką.
linksminimu. Šios šventės or- Kaziui Deksniui (905-332-6006). dainininku Lietuvoje būtų buvę
Profesoriaus darbai yra di
mažiau. Pasitariau su tėvu. Jis
1991 m. jis įkūrė Pedagogikos
• ganizacinis komitetas, norėdžiulė
parama Lietuvos švie
skubiai
iš
paklodės
pasiuvo
tokį
centrą
Vytauto
Didžiojo
uni
Šventės būstinė
l damas pritraukti ir jauną, ir
timo
sistemos
pertvarkai. Įvai
rūbą, kad galėčiau daug knygų versitete, įvedė edukologijos
; žilstelėjusį, tiek aplinkos, tiek
Šventės būstinė („Seklyčios" prisikimšti, užsivilkau jį po magistrantūrines studijas. Šiuo r ū s s t r a i p s n i a i , leidiniai
l muzikos a t ž v i l g i u , ruošia
antrame aukšte, 2711 W. 71st 'bobriko' medžiagos paltu ir metu Pedagogikos centre, vado prisideda prie švietimo sistemos
" jungtinį pabendravimo pobūvį.
St., Chicago) yra atidaryta ant pirmą valandą nakties išsine vaujant prof. V. Černiui, sėk demokratizavimo, naujų idėjų
Susipažinimo vakare pakaitom
radienio ir ketvirtadienio vaka šiau kokius 15 kilogramų. O ry mingai integruojamas dviejų įtvirtinimo. Dovana Lietuvos
; gros du orkestrai: „Žiburys" ir
rais nuo 4 vai. p.p. iki 8 vai. te visus likučius iš bibliotekos specializacijų magistrantūrines mokytojams buvo ir 1992 m.
T „Žaibas". Vakaro metu bus
vak., šeštadieniais, nuo 9 vai.
išleista knyga ..Mokytojo pagal
t r a u k i a m i šventės loterijos ryto iki 12 vai. vid. Šventės būs jau kiti išvežė sunaikinti. Čia studijos, doktorantūros studijos,
bininkas"', palankiai sutikta
juk
beveik
visi
emigracijos
kommokytojų
profesinis
lavinimas
- laimikiai ir organizacinį komi- tinės telefonas y r a (312)
pedagoginės bendruomenės. An
ir mokslinė veikla.
; tetą yra pasiekę malonus gan- 737-9504. Budintiem komiteto
troji
profesoriaus knyga jau yra
Turėdamas didžiulę mokslinę
I das (tikimės, jis virs tikrove), nariams kalbant telefonu arba Įkalbejus vardą, pavardę ir tele
leidykloje
ir netrukus pradžiu
" -kad kaip tik tą vakarą bus šau nesant būstinėje, atsiliepia mo foną, bus pirmiausia pasitaikiu ir pedagoginę patirtį grupių
gins
tuos
skaitytojus, moksli
psichologijos, keitimosi psicholo
domi „fireworks", o juos geriau dernioji „voice mail" sistema. sia proga perskambinama.
ninkus,
pedagogus,
kurie domisi
raidos
sia stebėti bus kaip tik iš susi
J . B. gijos, s u a u g u s i ų j ų
ugdymo problemomis.
pažinimo vakaro vietos. Šventės
Sveikindami jubiliatą su
susipažinimo vakaro komisijos I
70-uoju
gimtadieniu, linkime
pirmininkas yra Jonas Cinkus. I
sveikatos dažnai keliaujant per
Šeštadienį, liepos 6 d., 1 vai. I
Atlanto vandenyną, energijos,
p.p., Rosemont Horizon stadio-'
dalinantis savo patirtimi su
. ne įvyksta X lietuvių tautinių
kolegomis ir mokytojais Lietu
• šokių šventė. Šventės programa
voje. Kūrybingu planų ateičiai!
atliks per 1,750 šokėjų, atsto
Bronius Vaškelis
vaujančių 47 tautinių šokių gru
Vytauto Didžiojo universiteto
pėms iš JAV, Kanados, Pietų
rektorius
Amerikos ir Lietuvos. Lietuvių
Over thp past fevv years, LOT Pohsh Airlines has
to Riga, Tallinn. Vloscovv St Petersburg, Kiev.lvov,
tautinės šokių šventės yra ne
estabhshed the most comprehensive network of
Minsk and VILNIUS/LlTHUANI A.
tik didžiausias renginys mūsų
GRĮŽTA „KROMELNINKŲ"
destmations m Eastern Europe, vvith W3mw as the
Take advantage of LOT's lovv fares, the luxury of
visuomeniniame gyvenime, bet
LAIKAI
strategic hub. The netvvork is conveniently linkėti
LOT's fleet of new Boeings and ATRs and <he comir pats didžiausias tokio pobū
with LOT's trarvsatlantic route. giving passengers
I Pasvalio rajoną grįžta seni
fort of the new intemational terminai at VVarsavv
džio renginys JAV.
from New York. Nevvark and Chicago easy access
laikai, kai žmonės prekes pas
Okecie Airport. Make your reservattons today!
Šeštadienį, liepos 6 d., vaka
„kromelninkus" imdavo skolon.
ro po šventės. Hyatt Regency
Parduotuvės „Sodžiaus užeiga"
O'Hare Grand Ballroom įvyks
savininkei Janinai Vareikienei
Information, reservations and ticket sales at the offices of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.
šventes pokylis, 7 vai. vak.
Pumpėnų gyventojai jau yra įsi
priėmimas. S vai vak vaka
Montreal. P.Q 514-844-2674
skolinę per 2,000 litų. J. Varei
New York 212-8*9.1074
riene Vakariene bus puošnioje
Toronto, Ont 416-236-4242.
Chicago 312-236-3388
kienė savo parduotuve dabar
Los Angele*: 215-934-S151.
Toli free 800-223-0593.
didžiojoje salėje, o po vakarienes
mielai išnuomotų, tačiau neat
- šokiai. >rrojant R Šoko orkest
siranda norinčiųjų.

FORSALE
BAYPORT CONDO
Oak Lawn 1 bdrm, updated kitchen.
frml. dining room, balcony, covered
parkmg elevator bldg. Law 60's B189.
Contury 21 Accttnt • HotiMflndsra.
(708)423-9111.

MISCELLANEOUS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

RE/MAX
REALTORS

(312)586-5959
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS
•
•
•
•
•
•
•

Perkant ar parduodant
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
MLS kompiutenujr FAX pagalia
Nuosavybių įkainavimas valiui
Perkame ir parduodame namus
Apartmentus ir žemą
Pensininkams nuolaida

HELP W A N T E D
PART-TIME TELLER
Experience preferred. but not raquirad.
Salary commensurate wrth •xparitraa.
Bilingual English/Lithuanian requirad.
Hours: Thurs. »:00 • 9:00, Frt. 0 4 0 •
8:00, O Sat. 9:00 • 1:30. For an appointment of additional inlormation contact L«te
Oattforua or Grac* Brtaanalo at (7M)
598-9400. MMand radarai ta«IWĮa 0
Loan, 4040 S. Archar Av*., I
00632.

FOR SALE
AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
3208'zi W«st 95111 StrMt
Tai. (708) 424-6654
(312) 561-8654

J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tai. 708-969-2658.

Galima užsisakyti (vairius labai geros

rūšies batus vyrams ir moterims ii
Mason Shoes Co. Šią kompaniją atsto
vauja lietuvis K. Kezys. Kreipkitės į jį
TeL: 312-776-5720

US. Savings Bonds
Make Great Giffe.
|BSP
A put>fič vrvįce of thts newspaper
*t~*

NAUJAUSI LEIDINIAI GAUNAMI
DRAUGE
MALDA LIETUVAI. Lietuvos vaizdų albumas.
Didelio formato. Juozas Polis. 175 psl. . .
JONAS VILEIŠIS 1872-1942. Gyvenimo ir veiklos
bruožai. Jonas Antčas. 669 psl
PETRAS VILEIŠIS 1851-1926 m. Gyvenimo ir
veiklos bruožai. Jonas Aničas. 270 psl. .
MALDYNĖLIS. Maldaknygė jaunimui. 167 psl.
ATEIK, ŠVENTOJI DVASIA. Katalikų tikybos pra
timai. Ses. O. Mikailaitė. 56 psl
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bara
vykas. 590 psl
TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pil. Narutis. 403 psl.
ATEITININKŲ KORPORACIJA KĘSTUTIS. Atsi
minimai. Kazimieras Pabedinskas. 127 psl.
MANO ŽODYNAS. Liet -anglų kalbomis žodynas
vaikams. Spalvotos iliustracijos. Rich.
Scarry
NUO DUSIOS IKI TIBERIO. Atsiminimų 3 tomai.
Ladas Tulaba
Visi tomai po
LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmo pas. liet. kongreso
įspūdžiai. Leonardas Šimutis. 177 psl. m.v.
k.v.
KALBĖKIM LIETUVIŠKAI. Lietuvių-anglų kalbo
mis. N. Mackevičiene. 86 psl
ABĖCĖLĖ. Vaikams. Dang. Kuolienė 55 psl. .
SUNAIKINTOS PASTANGOS. Romanas. Vladas
Vailionis. 176 psl
SENDŲ GIMINĖS ISTORIJA. A. Senda 368 psl.
KAZYS BIZAUSKAS I ir II dalis. Monografijos.
Pranas Zunde
po
ALEKSANDRAS KAČANAUSKAS I ir II d. Solinės
ir chorinės dainos
po
ŠALTINĖLIS. 95 etiudai fortepijonui. Nij. Dėdinienė. 116 psl

No One Offers You
More of Eastern Europe!

$16.00
$10.00
$9.00
$7.50
$4.00
$20.00
$17.00
$10.00

$20.00
$5.00
$8.00
$12.00
$5.00
$5.00
$6.00
$10.00
$12.00
$12.00
$16.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. Su
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygos kaina ir pasiuntimo išlaidos. Illinois gyv pridedama Stato i
tax 8.75% nuo knygos kainos.
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REALMARTII, Inc.
6602 S. Pulaski Rd.
Chicago, IL 60629

GREIT
PARDUODA

•

ŠIANDIENOS JUODOJI
MOTERIS
Čikagoje nuo kovo 28 iki 31 sakė, jog ji yra atsidavusi
dienos, vyko ketvirtasis juodo Dievui, kad Jis ja naudotųsi
sios moters savaitgalis — „An kaip Jam reikalinga, kad Jis ją
EXPO for Today's Black Wo- veda tokiais keliais, kurių pati
man". Ketvirtadienio vakarą neįsivaizdavusi, nes supranta,
Čikagos Hyatt Regency vieš kokią didelę įtaką jos vaidmuo
butyje buvo pokylis, o kitomis gali turėti per televiziją ir fil
dienomis McCormick Place vy mus. Naudodama juodukišką
ko madų bei verslų parodos, tarmę, ji padeklamavo kelis An
seminarai, paskaitos, diskusijos, gelou eilėraščius, bet iš sielos
įvairių artistų ir dainininkų gelmių kilęs „Phenomenal
pasirodymai. Savaitgalio tikslas Woman" susilaukė didžiausių
— ugdyti juodosios moters pasi ovacijų.
tikėjimą savimi, pasididžiavimą
Oprah priminė, kad ji pati yra
savo kilme, skatinti pasi iš neturtingos šeimos, bet meilė
rūpinamą savo finansine ir fi knygai, skaitymui ir kilnių
zine gerove bei susipažinti su žmonių įtaka jai įdiegė norą
naujos technologijos kryptimis. gyvenimą aukštai siekti. Ji
Buvo paskaitų apie įvaikini prisiminė, kaip Jesse Jackson,
mus, šeimos problemas.
kalbėdamas jos gimnazijoje,
Puotos garbės viešnia, pagrin įžiebė viltį kilti aukštyn, steng
dinė kalbėtoja, turėjo būti žymi tis, mokytis, išbandyti naujas
rašytoja poetė dr. Maya Ange- galimybes.
Tikėjausi gauti progą pa
lou. Jai taip pat turėjo būti
kalbėti
su Maya Angelou, o
įteiktas „Ypatingos moters" žy
paskiau
Oprah Winfrey apie
muo („Phenomenal Woman
galimybes
padėti Lietuvos be
Award"). Į vakarą rinkosi labai
daliams
vaikams,
bet nepasi
elegantiškai apsirengusios mo
sekė.
Tačiau,
bekalbant
su Jes
terys ir frakuoti vyrai. Apran
se
Jackson
ir
Dorothy
Tillman,
ga buvo įdomi, nes daug kur
buvo pritaikytas afrikietiškas užsiminiau, kad paskatintų
motyvas — tai suknelių ar kos saviškius balsuoti už Diek Durbin į JAV Senatą.
tiumėlių raštai, tai vyrų lie
Pokylio rėmėjai buvo La Salle
mens juosta, tai priderintos ap
Bank,
Ameritech ir Advocate
valios kepuraitės.
HealthCare. Buvo 125 stalai, po
Pokylio programai vadovavo
10 žmonių. Bilietai į pokylį
televizijos žinių skaitovės Diann
kainavo 100 dol. asmeniui.
Burns ir Cheryl Burton. Tarp
Pokylio reikalus tvarkė Merry
kitų prie garbės stalo sėdėjo
Green Promotions Group.
„alderwoman" Dorothy Tillman
Meninę programą atliko daini
ir prieš keletą metų sutikta,
ninkė Olėta Adams. Publika
Čikagos miesto memorialiniu
švytėjo pakilia nuotaika. Gal ir
akmeniu pagerbta, „Operation
Lietuvos vaikučiams iš šio įspū
Push" aktyvistė dr. Willie Bardingo pokylio nukris bent
rows, kuri susirinkusiems pri
mažas šokoladėlis?
statė savo vyrą, sakydama, jog
Indrė Tijūnėlienė
jie atšventė 50 metų vedybines
sukaktuves. Ji pabrėžė, kad
vedybinis gyvenimas yra sunllūudarbas, reikalaujantis kas
dieninio dėmesio, o, tam nepasiryžę, neturėtų vestis. Darbo
atpildas — darnus vedybinis
gyvenimas.
I pokylį važiavau, nes norėjau
išgirsti žymios rašytojos, poetės
mintis. Įsivaizdavau, kad jos
pritaikomos plačiau, negu tik
juodosioms moterims. Kai ku
rios problemos yra bendros
visiems — rūpestis asocialiomis
šeimomis, vaikų globa, alkoho
lizmas, narkomanija. Kai kurie
gyvenimo pasitenkinimai yra
bendri visiems — savęs paži
nimas, įvertinimas ir pastebė
jimas mažų dalykėlių, kurie gali
atnešti vidinį šypsnį, praskaid
rinti dieną. Deja, vakarienei
baigiantis paaiškėjo, kad dr.
Maya Angelou susirgo, neat
vyko ir siunčia linkėjimus iš
North Carolina. Salę užliejo
nusivylimo banga, kuri iš dalies
pranyko, kai užuot lauktosios
rašytojos, pro sargų tvorą buvo
įvesta jos draugė, televizijos
žvaigždė Oprah Winfrey. Ji

MIRĖ VERSLININKAS,
INŽ. DRĄSUTIS GUDELIS
Prieš keletą savaičių, po sun
kios ligos Floridoje mirė inž.
Drąsutis Gudelis, žymus Ame
rikos lietuvių verslininkas.
Velionis buvo JAV Lietuvių
bendruomenės Ekonomikos
reikalų tarybos narys ir daug
prisidėjo prie šios tarybos darbo.
Jis sėkmingai vadovavo savo
trims nuosavoms elektronikos
pramonės ir prekybos verslo
bendrovėms Floridoje.
Lietuvoje jis įsteigė „Hyun
dai" ir „Ford" automobilių par
duotuvių tinklą. Dėka a.a.
Gudelio rūpesčių, jos yra itin pa
žangiai valdomos, turi modernią
įrangą ir gerai dirba, siūly
damos vakarietiško lygio pa
slaugas.
Velionis investavo dideles
sumas pinigų Lietuvoje, įdar
bino tenai daug žmonių. Jis
sunkiai dirbo, vystydamas Lie
tuvos privatų verslą ir pasi
tikėjo Lietuvos rinkos gali
mybėmis.
. . . _,.
Algis R i m a s

Mykolo Žilinsko Lietuvių fondui Berlyne paliktas namas

.DRAUGO" RĖMĖJAI
60.00 doL Elena Nemickas,
Highland, IN;
55.00 dol. Mary Ankudas,
Baltimore, MD; Simas Jokūbai
tis, Chicago, IL;
50.00 dol. Liudas Tamošaus
kas, Toronto, Ont., Kanada,' Vy
tautas Straznickas, St. Pete
Beach, FL; Stasys Kungys, Hacienda Hgts, CA; Permanent
Mission of Lithuania to the
United Nations, New York, NY;
Jadvyga Poška, Oak Lawn, IL;
dr. K.A. Šukys, Kankakee, IL;
Vladas Juzėnas, Southfield, MI;
T. Gustainis, Toronto, Ont.,
Kanada; Bronė Cižikaitė, Chi
cago, IL; Donna Babarskis,
Hickory Hills, IL; dr. Lilija
Ignatonienė, Chicago, IL; dr.
Žibutė Zaparackas, Chicago, IL;
Regina Griškelienė, Chicago,
IL; Algis Tirva, Glenview, IL;
Matilda Kurapka, Putnam, CT;
Aldona ir Anis Grinius, Lock
port, IL; Sally Undraitis, Lemont, IL; Renata ir Robertas
Raudys, Lockport, IL; A. E.
Pocevicius, Omaha, NE;

Rita Karienė, St. Charles, IL: K.
Šidlauskas, St. Pete Beach, FL;
Sofija Jonynienė, Woodridge,
IL.
20.00 dol. Genevieve Juodi
kis, Chicago, IL; Ramutė But
kus, Justice, IL; J. Radas, Li
vonia, MI; L. ir I. Kirkus, Palos
Hill, IL; Tony Dameika, Dur
and, IL; Irena Slavinskas, St.
Petersburg, FL; Sofija ir Vytau
tas Ripskis, Evergreen Park, IL;
L. Ramanauskas, Oak Lawn,

40.00 dol. Ona Jesunas,
Phillips, WI; Vitas Alekna, Walnut Creek, C A; J. C. Šimutis,
Carmichael, CA; Laimutis F.
Dūda, Toronto, Ont., Kanada;
35.00 dol. Bronė Šimkienė,
Santa Monica, CA; Marija Noreikienė, Putnam, CT;
90.00 doL John Savickas, Car
son City, NV; E. Vabalienė,
Kingston, Ont., Kanada; Povi
las Savickas, Dearborn, MI;
Apolonia Pacys, East Chicago,
IN; Gražina ir Bruno Mikėnas,
Woodridge, IL; Juozas Parazitiš
kas, Chicago, IL; Danutė Garbonkienė, Chicago Ridge, IL;
Valentina Dailidkienė, Albuquerque, NM; J. E. Rudzinskas,
Union Pier, MI;
25.00 dol. Sophie Hause,
Toledo, OH; dr. K. Rimkus, Chi
cago, IL; Virgilijus Krapauskas,
Palos Park, IL; Elena Spukas,
Glen Ellyn, IL; kun. A. Valiuška, Vista, CA; Valerija Joksas,
Miami, FL; Vytautas Norkus,
Waterbury, CT; Julius Karsas,
Oak Lawn, IL; Vladas Zinkevi
čius, Chicago, IL; B. Stonkus,
Delhi, Ont., Kanada; Jonas
Žilys, WestHartford, CT; A.
Mitkevičius, Los Angeles, CA;
J. E. Kačinskas, So. Boston,
MA; Karolis Lembertas, Pottstown, PA; Ona Rinkus, St. Petersburg Beach, FL; Stasys
Jurgelis, Toronto, Ont., Kana
da; Janina Bagdas, Douglaston,
NY; Zenonas Buinevičius, Burbank, IL; J. Bartkus, Ormond
Beach, FL; Ilona Dapkus, Chi
cago, IL; Danutė Surdėnienė,
Turnersville, NJ; Antanas Vycas, Darien, IL; Stasys Žilevi
čius, Palos Hills, IL; L. Lirgameris, Lockport, IL; Matas Baukys,
Dearborn Heights, MI; J. Lieponis, Lockport, IL; Nyolė Zdanys,
La Grange, IL; Juozas Sodaitis,
Chicago, IL; Pranas Mačernis,
Chicago, IL; dr. P. Vaitaitis,
Chicago, IL; Jada ir Vytautas
Girnius, Oak Lawn, IL; Eglė
Vilutis, Daytona Beach Shores,
FL; Antanas Sprindys, Deltona,
FL; Br. Keturakis, New Berlin,
WI; Konstancija Markauskas,
Cicero, IL; Vaclovas Kuzmickas,
Waterbury, CT; Augustas Pretkelis, Chicago, IL;
55.00 dol. Ona Rugelienė,
Maywood, IL; dr. A. Garunas,
Willowbrook, IL; Leonas Krajauskas, St. Petersburg, FL; Vy
tautas Aukštinaitis, Fort Lau
derdale FL; Dana Mitkus, Los
Angeles, CA.
50.00 dol. Dr. A. Šešplaukis,
Chicago. IL; Hartfordo skautės
ir skautai (per Steponą Zabulį),
Manchester, CT.
40.00 dol. Juozas Pargauskas,
Toronto, Ont., Kanada.
35.00 dol. Romas Libus, Chi
cago, IL; Jonas Šarka, Omaha,
NE; Vytautas Vanagas, Skokie,
IL.
30.00 dol. Klem Pivoriūnas,
Riverdale, IL; „Žiburėlis" —
Mont. mokyklėlė. Lemont, IL;

IL; Leopoldas Jaselskis, Chica
go, IL; Eva Panavas, Chicago,
IL; Bruno Klimas, Lyndhurst,
OH; Fr. Sapalas, Lemont, IL;
Antanas Masaitis, Delran, NJ;
Aniceta Litvinas, Los Angeles,
CA; Birutė V. Kozica, Daytona
Beach, FL; dr. K. Narsčius,
Alton, IL; D. Cunningham, Alexandria, VA; Genė Maldenas,
Chicago, IL; Stasys ir Aldona
Bačkaitis, Great Falls, VA;

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. balandžio mėn. 17 d.
T R E J Ų M E T Ų M I R T I E S SUKAKTI M I N I N T

A.tA.
ZITA NIJOLĖ ROSKO
MIKULSKYTĖ

Esame labai dėkingi visiems
„Draugo" r ė m ė j a m s u i pa
lankumą ir f i n a n s i n ę pa
ramą.

Palikai tu. brangioji, mus
Užbaigusi savo didžias kančias.
Ašarų sroves išverkusi.
Dangų siekiančias maldų eiles
išsakiusi
Maldaudama: „Dieve pasigailėk
manęs!"
O atsisveikindama kalbėjai —
„Gaila man jūsų, jūs buvot man
geri.

A.tA.
ANTOINETTE KAZANAUSKAS
Gyveno Chicagoje.
Mirė 1996 m. balandžio 12 d., sulaukusi 99 metų.
Gimė Forest City, PA.
Nuliūdę liko: duktė Joan Oksas, žentas Casimir, anfikai
Stephen su žmona Julie ir Mary; proanūkė Christine, sesuo
Bella Shelves.
Velionė buvo: Chicagos Lietuvių moterų klubo pirmi
ninkė, Lietuvių Respublikonų lygos amžinoji narė, DariausGirėno posto pagalbinio vieneto narė; Šv. Kryžiaus ligoninės
pagalbinio vieneto „Key & Cross" narė.
Velionė pašarvota antradienį, balandžio 16 d. nuo 3 iki
9 v.v. Donnellan laidojimo namuose, 10525 S. Western Ave.
Laidotuvės privačios.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Šv. Kryžiaus ligoninės
pagalbiniams vienetams.
Nuliūdę duktė, žentas, anūkai, proanūkė,
giminės.

ir kiti

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-9744410

A.tA.
Gyd. KAZYS PEMKUS
Gyveno Sleepy Hollow, IL.
Mirė 1996 m. balandžio 15 d., 8:45 vai. ryto, sulaukės 75
metų.
Gimė Lietuvoje, Mosėdyje.
Nuliūdę liko: sūnus Arūnas Penikus, dukros — dr. Ramin
ta Mastienė, žentas dr. Linas, Gaja Bliūdžiuvienė, žentas
Petras, Nida Jeleniauskienė, žentas dr. Raimondas; anūkai:
Dadija ir Paulius Bliūdžiai; seserys — Aldona Underienė,
Regina Ostienė; daug dukterėčių ir sūnėnų.
Velionis buvo vyras a.a. Irenos.
Priklausė Korp! Gaja, Lietuvių Gydytojų sąjungai; buvo
Ateitininkų federacijos vadas.
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, balandžio 18 d. nuo 3
iki 9 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2633 W. 71
St. Atsisveikinimas 7 vai. vakaro.
Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 19 d. Iš laidojimo
namų 9:15 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai.
ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti velionio archyvų persiun
timui į Klaipėdos universitetą.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę sūnus, dukros, žentai, anūkai, seserys ir kiti
giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
Tel. 3124762345 arba 800-994-7600.

Liūdintys: vyras, vaikai, motina, broliai su šeimomis.

Brangiam Tėvui

A.tA.
JUOZUI BETKAUSKUI
mirus, brangiems - LAKŠTUONEI, GINTAUTUI ir
VAIVAI VĖŽIAMS, RASAI DIRKIENEI su šeima ir
k i t i e m s artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią
užuojautą ir kartu liūdime.
Žibų šeima

A.tA.
ANTOINETTE KAZANAUSKAS,
Illinois Lietuvių respublikonų lygos Amžinai Narei
mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai JOAN
OKSAS, jos vyrui KAZIMIERUI, šeimos nariams ir
artimiesiems.
Illinois

Lietuvių

respublikonų

lyga

A.tA.
ZOFIJAI DRAUGELIENEI
mirus, sūnui VAIDEVUČIUI, marčiai NIJOLEI,
anūkams GINTAI ir GAILIUI bei visiems artimie
siems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Marija
Greifenbergerienė
Augustinas
Paulionis

Mirus mums brangiai anykštėnei

A.tA.
IDAI KARAZIJIENEI,

Liūdime išėjusios į Amžinybę

dukrai DALIAI, jos seimai ir artimiesiems, reiškia
me nuoširdžiausią užuojautą.
Aleksandra
Šlenienė,
sūnūs Raimundas ir Liudas
su šeimomis

A.tA.
VERONIKOS ŠKLERIENĖS
ir guodžiame velionės brolį dr. VACLOVĄ TUMA
SONI, seserį JANINĄ LIEPONIENE, jų šeimas ir
visus velionės liūdinčius.
Lietuvos Dukterų

Malda palydime pas Viešpatį

A.tA.
IDĄ KARAZIJIENĘ.
Reiškiame užuojautą dukrai DALIAI ir žentui AN
TANUI LAUČIAMS, anūkams ir proanūkams.
Lietuvos Dukterų

Mirė 1993 m. balandžio 18 d Šią liūdną sukaktį minint,
šv. Mišios bus atnašaujamos balandžio 18 d. 7:30 vai. ryto Švč.
M. Marijos Gimimo bažnyčioje, taip pat Lietuvoje. Kybartų
bažnyčioje, kurioje a.a. Zitelė buvo pakrikštyta ir San Francisco, CA Tėvų Domininkonų bažnyčioje.
Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus dalyvauti šv.
Mišiose, pasimelsti už a.a. Zitelės sielą, ir nors maldose ją
prisiminti.

draugija

draugija

A.tA.
VERUTEI ŠKLERIENEI
mirus, jos brolį dr VACĮ TUMASONl ir sesutę
JANINĄ LffiPONIENE ir jų šeimas giliai užjau
čiame.
Marytė ir Kazys

Ambrozaičiai

A.tA.
KĘSTUČIUI DIRKIUI
Tauriam lietuviui, skautininkui
iškeliavus į Amžinybę, jo motiną BRONE RUSTEI
KIENE, mūsų valdybos iždininkę, jos dukrą LYDIĄ
NOVAK, anūkes DARĄ ir NICOLE NOVAK, žmoną
RASĄ DIRKIENĘ, anūkus ENRHCĄ ir E D V A R D Ą
DIRKIUS bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.
Brighton Parko Lietuvių
namų
savininkų draugijos valdyba ir nariai

A.tA.
ČESLOVUI ANUŽIUI
iikeliavus Amžinybėn, giliai užjaučiame skausme
likusią mūsų mielą sesę GAILE KLIMIENEjietekusią brangaus Tėvelio, jos šeimą ir visus artimuosius.
Detroito Lietuvos

dukterys

DRAUGAS, trečiadienis. 1996 m. balandžio mėn. 17 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Dr. V. Dubinskas. Chicago,
DĖMESIO! Česlovo GrinceIL
Draugo fondo garbės narys,
vičiaus vaizdajuostė „Vilniaus
prie
ankstyvesnių 3,500 dol.
laikrodis'" bus rodoma Ateiti
ninku namuose penktadienį, jnašų. pavasario vajaus proga,
balandžio 19 d., T vai. vak. Vi atsiuntė 1.000 dolerių, su linkė
suomenė kviečiama gausiai da jimais: „Džiaugiuosi, kad fondas
auga. Sėkmės". Džiaugiasi ir
lyvauti.
Draugo fondas su didele padėka
Komp. Kazys Viktoras Ba dr. V. Dubinskui. jog jis bei
naitis savo viename laiške, sau daugelis kitų taip nuoširdžiai ir
gojamame Lietuvių muzikolo dosniai augina Draugo fondą,
gijos archyve, prašo visur jį va kad galimai greičiau jis pasiek
dinti Kaziu, bet ne Kazimieru. tų milijoną.
Todėl mūsų Operos programoje,
Sol. Salomėja Valiukienė,
kurią šį šeštadienį ir sekmadie
dainavusi pirmuosiuose operų
nį atsilankė į spektaklius gaus
spektakliuose, atvyksta į Lietu
klausytojai, yra rašoma „Kazys
vių Operos 40 metų švente ir
Viktoras Banaitis'" arba „Kazys
dalyvaus Banaičio „Jūratė ir
Banaitis".
Kastytis" operos spektaklyje,
„Sietuvos" skautininkių ir kurios premjera bus šį šešta
vyr. skaučių draugovės suei dienį Morton auditorijoje.
ga penktadieni, balandžio 19 d..
7 vai. vak. vyks PLC Lemonte.
Visos nares prašomos dalyvauti.

Dr. J u o z o Girniaus paminė
jimas, ruoštas Ateitininku fe
deracijos ir Lietuvių fronto bi
čiulių sekmadienį, balandžio 14
d., Jaunimo centre, praėjo labai
sėkmingai, dalyvaujant gau
siam publikos skaičiui. Šv. Mi
šias Jėzuitų koplyčioje aukojo
kun. dr. Kęstutis Trimakas, gie
dant sol. Danai Stankaitytei,
vargonais pritariant muz. Manigirdui Motekaičiui, skaitinius
atliko dr. Audrius Polikaitis.
Vėliau JC salėje vyko akademi
nė ir meninė popietės dalis.
Kalbėjo dr. Aldona Vasiliaus
kienė (Vilnius) ir dr. J. Girniaus
našlė Ona Girniųviene, taip pat
žodį tarė Marija Remienė, prisi
dėjusi prie šios popietės rengi
mo, ir Juozas Polikaitis, Atei
tininkų federacijos vadas, o iš
traukas iš dr. Girniaus raštų
meistriškai skaitė akt. Audrė
Budrytė. Meninėje dalyje pasi
rodė fleitistė Rima Polikaitytė
ir muz. Dariaus Polikaičio vado
vaujamas vyrų oktetas. Pro
gramai vadovavo Juozas Bau
žys, o scenos dekoracijomis pasi
rūpino Donatas Kavaliūnas.

ŽVAIGŽDUTE
Įsteigtai

Sąjmtgo* Chicago*

Ptac*. ducafo, IL 60629
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abu nutarė paruošti Dievui
auką. Dievas Abelio auką pri
ėmė, o Kaino ne. Kainas supyko
ant Abelio ir nusivedęs į nuo
šalią vietą, jį nužudė. Kai
Dievas Kainą paklausė apie
Abelį, tas pasakė nieko nežinąs,
jis nesąs savo brolio sargas. Die
vas nubaudė Kainą, padarė jį
žemės klajūnu, panašiu į elgetą:
Tas įvykis vaizduoja ir dabar
tinę nesantaiką tarp žmonių.

VELYKOS SVETUR
Mano tėviškėlė
Taip toli paliko,
Dieve, kiek sulauksiu
Dar svetur Velykų?..
Žemė žydi laime,
Aleliuja gieda,
O man liūdna liūdna
Be žibutės žiedo.
O man taip negera,
O man taip nuobodu
Be tėvų nameliu
Ir be vyšnių sodo.
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ATSAKYMAS
Transatlantiniai lakūnai: Gi
rėnas ir Vaitkus.

O man ne Velykos,
Ne pavasarėlis
Be margų margučių
Ray T a m o s h u n a s iš Webs- Ir be tėviškėlės
ter, NY, „Draugo" knygyne nu
Vytė N e m u n ė l i s
sipirko knygų net už 140 dol.
Esame dėkingi už meilę lietu
viškai knygai ir „Draugo"
knygyno aplankymą.

Audronė Gaižiūnienė atliks Rūtelės
partiją šio sekmadienio ,.Jūratės ir
Kastyčio" operos spektaklyje.
Muz. Ričardą.-. Šokas paruošė operos
chorą „Jūratės ir Kastyčio" spektak
liams, kuriuos galėsime matyti ir
„'irdeti balandžio 20-21 d. Morton
mokyklos auditorijoje.

J A V LB Krašto v a l d y b o s
pirmininkės Reginos Narušienės iniciatyva JAV ir Kana
dos Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdybos suvažiuoja į
Lemontą susitikti su Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės val
dyba sekmadienį, balandžio 28
d. Numatyta posėdį pradėti 9
vai. ryte.
J a u galima įsigyti bilietus į
X tautiniu šokių švente. Jie pla
tinami „Seklyčioje" antradie
niais ir ketvirtadieniais, nuo 6
iki 8 vai. vakare, ir šešta
dieniais nuo 9 vai. r. iki 12 vai.
vidudienį. Taip pat Lemonte po
šv. Mišių sekmadieniais. Šiose
vietose galima gauti bilietų ir į
susipažinimo vakarą bei pokylį,
įvyksiantį po šventės.

Birute Sodaitytė, Kauno valstybinio
teatro soliste, mezzosopranas, atliks
J u o z a s Gaila, PLB atstovas
Kastyčio motinos role „Jūratės ir Vilniuje, yra grįžęs atostogų ir
Kastyčio" operoje balandžio 21 d.

x Operos „Jūratė ir Kasty
tis" spektakliai jau šį savaitgalį
— balandžio 20 d., 7:30 vai.
vakaro :r balandžio 21 cL, 3:00
x>l. Aldona Stempužiene iš Cieve- vai. p.p. - prasidės punktuiand. OH, dainuos motinos partija
šeštadienį įvyksiančioje ..Jūratės ir aliai. Diriguoja Julius Geniu
šas, režisuoja Gintas Žilys, gro
Kastyčio" operos premjeroje.
ja Kauno Valstybinio teatro
x TRASSPAK
praneša: orkestras. Dailininkė Janina
„Vilniuje yra 144 vaiku darže
Malinauskaitė. Dainuoja: Sabi
liai. kuriuose auga 22.605 vai na Martinaitytė, Virgilijus No
kai. Vieno vaiko išlaikymas reika, Aušra Cicėnaitė (pir
darželyje valstybei per metus mame spektaklyje), Aud
kainavo 1.563 litus" Pinigai, ronė Gaižiūnienė (antrame
siuntiniai ir komercinės siun spektaklyje*. Aldona Stempu
tos | Lietuvą. Maisto siuntiniai. žiene i pirmame spektaklyje*,
TRANSPAK. 2638 W. 69 St.. Birutė Sodaitytė (antrame
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. spektaklyje), Gediminas Ma
ciulevičius (pirmame spek
•sk>
x J u o z a s Bacevičius patar taklyje). Vaclovas Momkus
nauja įsigyjant vairavimo • antrame spektaklyje) ir cho
teises.
Skambinkite:708- ras. Undinių šokius atlieka
Kauno Valstybinio Muzikinio
403-7334.
teatro baleto šokėjos. Šią savai
(ak)
tę bilietai dar gaunami Sekly
Advokatas
čioje nuo 10 vai. ryto iki 4.30
G I N T A R A S P. ČEPĖNAS vai. p.p., o spektaklių dienomis
6436 S. Pulaski Rd., Chicago. IL 60629
Morton auditorijos bilietų kaso
• ' : bl : šiaure nuo Balzeko rruzieĮauv, je. 2423 S. Austin Blvd., dvi va
Tel. 312-582-4SO0
landas prieš kiekvieno spektak
14325 S. Bell Rd.. l.ockport, IL 6044] lio pradžią. Autobusai į sale iš
Tel. 708-301-4866
važiuoja šeštadieni, 6:15 v.v. ir
Valandos pagal susitarimą
sekmadienį 1:30 v. p.p. iš
parapijos bažnyčios aikštes Mar
Advokatas Jonas Gibaitis
ti uette Parke ir sustoja prie 44
624" S. Kedzie Avenue
St. ir Califomia Ave. paimt
Chicago, IL 60629
vykstančiu į operą iš Brighton
Tel. (1-312) 776-8700
Parko. Dalyvaukime šioje retoje
Darbo vai. nuo V iki 7 vai vak
lietuvių kūrybos šventėje, mišestad 9 v r iki 1 vai. d.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 VV. 63th Street
Chicago, IL 60629
.Skersai gatves nuo ,,Draugo")
Tel. 312-284-0100
Kasdien 9—6 vai vak
!->e<tadien;ais ir vakarais
pagai susitarimą

Lietuvių Mokytojų

nint mūsų operos 40 m. veiklos
sukaktj'
<sk)
x Travel Centre, Ltd. siū
lo skrydžius į Lietuva ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis j Te
resę Lrsniauskienę, tel. 847526-0773.
(sk)

kalbės Pasaulio lietuvių centre
šį sekmadienį, balandžio 21 d.
Pažįstant J. Gailos šmaikštų
rašytą žodį, daugiausia iš „Apmastymų * Turniškių", galima
tlkėtis labai
l o m i o s popietės,
klausant jo įspūdžiu iš Lietuvos.
Bet to dar negana — PLC
renginių komiteto šeimininkės
ruošia skanius pietus, kuriais
bus pavaišinti visi, atsilankę 12
vai. į centro didžiąją salę. Atvy
kite.
x Dėmesio, visi naujai at
vykusieji! Kviečiame norinčius
ir galinčius žaisti krepšinį ir
tinklinį. Sudarykime savo ko
mandą ir dalyvaukime ŠALFAS
varžybose. Bus galimybė pasi
treniruoti. Dėl informacijos
skambinkite: Žilvinui 312847-5895 ir G i n t a r u i 312585-3567.
(ak)
x Su pavasario žiedais į
Čikagą grįžta Nerija Linke
vičiūtė Kasparienė, kuri su
Robertu Mockum atliks kon
certą „Pavasario balsai", sek
madienį, gegužes 5 d. po 11:00
vai. r. Mišių, Lietuvių Dailės
muziejuje, Lemonte. Visus ma
loniai kviečia „Saulutė", Lietu
vos vaikų globos būrelis.
(sk)
x TRANSPAK įstaiga LE
MONTE veikia savaitgaliais:
penktd. 3 v. p.p. • 7 v.v.; šeštd.
ir sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p.
Transpak tel. Lemonte: 708257-0497.
(sk)
x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome
kreiptis į Vyt, ar Genę Belec
kus, 540 A m b a s s a d o r Ct.,
Sunny Hills, FL 32428, tel.
904-773-3333.
(sk)
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Įsivaizduokite du berniukus.
Vienas iš jų žiūri i rytus, o an
tras — į vakarus. Jeigu jie eitų
tiesiai, kaip toli turėtų nueiti,
kad vėl veidais vienas su antru
susitiktu?
(5 taškai)
Čikagos lik mokyklos mokiniai pasiruošę dainuoti vienos Šventės programoje.
Nuotr. Vlado Žukausko

Piešė Aleksas Hauser
Bostono lit. m-los mokinys

darbymetėje jie atsimena geruo
sius vaikučius, kurie jų labai
laukia. Ir linksmi nusišypso, net
ūsiukus pakraipo.
— Pagaliau, didieji darbai
baigti, — pasakė vyriausias kiš
kis, žiūrėdamas į pilnas pintines
įvairiaspalviu margučiu, viso
kiais raštais išrašytų, ir į pa
vargusius nuo darbo kiškučius,
į jų dažų lašeliais nutaškytus
ūsiukus.
P r a n a s Naujokaitis
(Bus daugiau)

ZVIRBUS
Kiekvieną rytą aš matau
žvirblius, kurie tupi ant tvoros
(Velykų pasaka)
ir čirškia „če-čiau, če-čiau", pra
šo maisto. Vieną vasarą mačiau
(Tęsinys)
žvirblį besimaudant baloje.
Atsimena kiškučiai gyvenimą
Kartą mūsų katė pagavo žvirblį.
Lietuvoje. Ten buvo daug ge
Žvirblis apsimetė negyvas ir
riau. Visus reikalus tvarkė
nukrito ant žolės. Mama pama
Velykų Bobutė savo didžiulia
tė katę prie žvirblio, ją nuvarė.
me pasakų dvare. Jos dukterys
Atsinešė servetėlę ir norėjo iš
prižiūrėjo višteles, jas lesino,
mesti žvirblį į šiukšlių dėžę, bet
rinko kiaušinius į sandėlius ir
žvirblis purpt ir nuskrido. Žvirb
kiškučiams skirstė darbus. O
lis apgavo mamą ir katę.
dabar patiems reikia viskuo rū
P a u l i u s Trimakas,
pintis. Su visu pasakų dvaru ir
savo gražiomis dukterimis Vely 2 sk. mokinys Čikagos lit. m-la
(„Mūsų tėvynė Lietuva")
kų Bobutė pasiliko Lietuvoje ir
ten tebesirūpina gerais lietu
viukais, kurie dar nepamiršo
KIŠKIS
Velykų švenčių. Ir tas vežimėlis
Mes einame į mišką pagauti
ten pasiliko, kuriuo išvežiodavo kišk;. Nešėmės tinklą ir beveik
kiškučiai margučius. Ir toji pagavom. Dar kartą užmetėm
vaškinė kumelaitė (arkliukas). tinklą ant kiškio ir parsinešėm
Čia patys kiškiai įsisteigė jį namo. Ar žinai, kur jis
vištų ūkį — visai amerikonišką, nubėgo? Jis nubėgo tiesiai į dar
su visokiais maitinimo recep žą. Mama liepė vėl pagauti tą
tais, su amerikoniška darbo kiški, mes jį pagavome.
tvarka. Ir automobilį įsitaisė
Sukūrė Aras Vaitkus,
vietoje vežimėlio ir vaškinės ku
užrašė J o n a s Vaitkus.
melaitės — tokį amerikonišką
Baltimorės Karaliaus
džipą, kad visokiais keliais
Mindaugo lit. m-los
galėtų pavažiuoti.
mokinys.
(„Mūsų žinios")
Priprato kiškiai prie naujo
gyvenimo būdo per daugelį
MENAS
tremties metų. Atsimena, kokie
Pirmą dieną mes kopijavome
jie nedrąsūs buvo Vokietijoje
pirmaisiais metais, kai Velykų kriaukles. Buvo labai smagu.
Bobutė pasiuntė juos, karui Mes su keistais dažais ir
besibaigiant, pas stovyklose pieštukais dažėm. Antrą dieną
išsiblaškiusius l i e t u v i u k u s mes ėjome iki kryžkelės ir da
pabėgėlius. Ir margučių nedaug žėme akvareliniais dažais. Aš
tada buvo prisimarginę. Ir nė nudažiau labai daug. Kai baigė
automobiliu nevažinėjo. Užteko me, mes nudažėme konkorėžius.
vokiškos kuprinės ant pečių. Laura K. netyčia nudažė vaba
Bet koks buvo vaikučiu džiaugs lą. Buvo labai juokinga. Tada
mas kiškučiu atneštais margu mes pasižiūrėjome į savo ran
čiais! Už tą viena, džiaugsmą kas, jos buvo dažais suteptos.
apsimokėjo eiti pėsčiam kelias
Svaja Mikulionytė,
mylias...
1 būrelis
Ne taip čia — turtingoje Ame
DAINAVIMAS
rikoje. Per daug čia visko turi
Dainuoti yra smagu, nes
vaikai. Tai ir kiškučiu dovanos
ne tokios brangios atrodo. Bet galima sėdėti. Kartais juokinga,
kiškiai gerai žino, kur kokie kai mes dainuojame: „Jei tu
vaikučiai gyvena. Savo dažymo būtum žuvytėlė...", nes ber
KIŠKUČIŲ DOVANOS
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Sugalvokite tris skaičius, ku
niukai visada laimi. Taip pat
yra juokinga, kai Marius Pakal riuos vieną iš kito padauginus
niškis praveda „ba-aba". Jis ir vienus su kitais sudėjus,
praveda labai juokingai ir labai gautumėte tą patį atsakymą.
(5 taškai)
garsiai. Kartais nėra smagu,
kai nemokame dainos, mums
GALVOSŪKIS NR. 143
tada nepatinka dainuoti.
Tadas Tamošiūnas,
(Žiūrėkite brėžinėlį)
5 būrelis
Abu 1995 metų JAS stovyk
lautojai Dainavoje.
(„Keliaujame per pasaulį")
GALVOSŪKIO NR. 125
ATSAKYMAI
1. Pirmasis, kuris susidomėjo
gravitacijos paslaptimi, buvo Sir
I. Newton'as (1642-1727) (E.
Brit. 16417420, Chicago, 1968;
L.E. 20-297, Boston, 1960). 2.
Antrojo pasaulinio karo geriau
sių lakūnų sąrašas, nurodantis
tautybėmis, kiek kuris sunaiki
no priešų lėktuvų: vokietis E.
Hartmanas 352 lėktuvus. Rusas
L Kožedubas — 62. Amerikietis
R. Bongas — 40. Anglas D.
Džonsonas — 38. Minėtas vokie
tis numušė 352 lėktuvus, daly
vaudamas 825-se kautynėse, o
rusas sunaikino 62 lėktuvus,
laike 120 mūšių (Julius, „Čudesa i prikliučenija", 1995.H.4;
The American Peoples Enc.
3-808, Chicago, 1953). 3. Tasma
nijos sala yra į pietus nuo Aus
tralijos (Sydney Morning He
rald, Respublika nr. 21,17 psl.,
Vilnius 1995.1.31). 4 . Tas
manijos plotą sudaro 26,215 kv.
mylių, o Lietuvos plotas —
25,174 kv. mylios (The 1993
Almanac, p. 224, Boston, 1993).
5. Athens — Graikija, Addis
Ababa - Abisinija, Amsterdam
- Olandija, Ankara — Turkija,
Algiers-Alžiras, Amman—Jor
danas, Alma Ata-Kazakstanas,
Asuncion-Paragvajus, AccraGhana, Agana— Guamas.

Langeliuose pažymėti sudė
ties, atimties ir dalybos ženklai
ir duoti atsakymai. Jums reikės
įrašyti skaičius, kad atlikus nu
rodytus veiksmus, būtu tie pa
tys atsakymai. Nekreipkite dė
mesio į langelius su nuliais.
(5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 144
(Žiūrėkite labirintą)

Du ožiukai nori vienas su an
tru susitikti. Padėkite jiems
surasti takus, kad nepaklystu.
(5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 145

GALVOSŪKIO NR. 124
ATSAKYMAS
1. Menininkai, piešdami Ro
jaus gero ir blogo pažinimo me
dį, nupiešia apie medžio liemenį
apsivyniojusį žaltį ar gyvatę.
Tai yra simbolis piktosios dva
sios, kuri norėjo pakenkti pir
miesiems žmonėms, kad įvyktų
nesantaika tarp jų ir Dievo.
Kaip žinote.piktajai dvasiai pa
sisekė. 2. Adomas ir Ieva turėjo
daugiau vaikų, bet pirmieji yra
žinomi du sūnūs Kainas ir Abe
lis. 3. Kainas buvo ūkininkas,
augino javus. Abelis buvo pie
muo, ganė bandą. Vieną dieną

1. Ar Šventajame Rašte „deši
nieji" ir .kairieji" vertinami
vienodai? 2. ItaUjos Pizos miesto
katedros aikštėje stovi pakry
pusi garsioji varpinė. Jos aukš
tis 184.5 pėdos. Kiek pėdų šis
bokštas yra pasviręs į šoną? 3.
Iš kur kilo žodis „vitaminas''?
4. Kelintas Lietuvos Respubli
kos prezidentas yra Algirdas
Brazauskas: ketvirtas, penktas,
šeštas? 5. Iš kur yra kilęs žodis
„nosis"? Visi teisingai ir plačiau
atsakę į klausimus gaus 10 taš
kų, o atsakę trumpai ir apytik
riai — tik 5 taškus.
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis.

