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V. Landsbergis kaltina
valdžią suokalbiu su
M. Burokevičiumi
Vilnius, birželio 3 d. (AGEP)
— Seimo opozicijos vadovas
Vytautas Landsbergis apkaltino
Lietuvos valdžią suokalbiu su
teismo laukiančiu perversmi
ninku Mykolu Burokevičium,
s i e k i a n t išvengti kompro
mitacijos. V. Landsbergis sako
manės, kad nesulauks sausio
13-oeios sąmokslininkų teismo,
kai buvęs Komunistų partijos
vadovas Mykolas Burokevičius
pagrasino atskleisti jame „ne
malonių dabartiniams Lietuvos
vadovams dalykų".
„Nuo tada man atrodė, kad
toks teismas negali įvykti, kol
draugas Burokevičius nėra labai
sunkiai susirgęs", spaudos kon
ferencijoje pirmadieni teigė V.
Landsbergis. Tačiau patyręs,
kad sausio 13-osios byla netru
kus gali būti perduota teismui,
opozicijos vadovas sako esąs
„priverstas manyti, jog su Bu
rokevičium yra susitarta".
Landsbergis spėja, kad M. Bu
rokevičiui galėjo būti pasiūlyta
„nekalbėti ko nereikia" teisme,
mainais už švelnų nuosprendi.
Konservatorių partijos pirmi
ninkas taip pat kritikavo prezi
dentą Algirdą Brazauską už
vengimą duoti liudininko paro
dymus sausio 13-osios byloje. A.
Brazausko pasisakymą per radi
ją ta tema praėjusi mėnesį V.
Landsbergis supeikė, sakyda

mas, kad prezidentas „neatsakė
į visus klausimus, į kai kuriuos
sakė netiesą".
Kaip skelbta, M. Burokevičius
praėjusį penktadienį Lukiškių
kalėjime po daugiau nei pu
santrų metų gilinimosi pasirašė
susipažinimo su byla protokolą.
Tikimasi, kad jo ir kitų 1991 m.
sausio 13 d. perversmininkų teis
mas prasidės pirmojoje vasaros
pusėje.
Kaip praneša Tėvynės Sąjun
gos Spaudos tarnyba, vertinda
mas vidaus reikalų ministro
Virgilijaus Bulovo paaiškinimą,
kodėl atsisakė išsiųsti (ty., de
portuoti) kitą sausio 13-osios
perversmininką Valerij Ivano
vą, Landsbergis perskaitė iš
trauką iš Migracijos įstatymo.
Čia pasakyta, kad užsienio
pilietis, padaręs nusikaltimą,
gauna pasiūlymą išvykti į savo
tėvynę. Jei jis atmeta šį Migra
cijos departamento siūlymą,
vidaus reikalų ministras jį iš
siunčia. V. Landsbergis stebėjo
si buvusio vidaus reikalų mi
nistro itin laisvu įstatymo
traktavimu, kai žodį „išsiunčia"
jis suprato kaip „sprendžia".
Profesorius pastebėjo, kad ir
naujasis ministras, paklaustas,
ar vykdys šį įstatymą, pažadėjo
„pažiūrėti". „Matyt dar keletą
mėnesiu žiūrės", sakė Vytautas
Landsbergis.

V. Landsbergis nesitarė su
prezidentu dėl rinkimų datos
Vilnius, birželio 3 d. (AGEP,
TSST) — Seimo opozicijos vadas
Vytautas Landsbergis paneigė
pranešimus, k a d penktadienį
susitikime su prezidentu Seime
atstovaujamų partijų vadovai
sutarė daugiau nebekelti Seimo
rinkimų datos klausimo ir su
tikti su prezidento paskirta spa
lio 20-ąja. V. Landsbergis taip
pat neigė, jog sutiko dėl pagrin
dinio šalies įstatymo keitimo ir
kitų Seimo rinkimų surengimo
2001 metais.

Gegužes27 d. Vidaus reikalų ministerijos Kultūros :r sporto rūmuos*' įvyko pirmasis Valstiečių
partijos suvažiavimas. Partijos apie 7,000 narių atstovavo 408 delegatai. Jie ryžosi „tęsti tar
pukario Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos pagrindines nuostatas" ir „atstatyti ekonomikos
reformos sugriautą krašto, o ypač žemės ūkį". Partijos pirmininkas Albinas Vaimužis peikė po
nepriklausomybės atkūrimo vykdytą žemės reformą už padarytus „nuostolius žemės ūkiui". Anot
jo, „Lietuva nėra pasirengusi stoti į Europos Bendriją nei ekonomiškai, nei psichologiškai". Par
tija pritaria 2-3 hektarų žemės nuosavybei ir palengvintoms sąlygoms žemės ūkio bendrovėms.
Nuotraukoje, A. Vaimužis (dešinėje) kalbasi su Česlovu Juršėnu, jų klausosi aplinkos apsaugos
ministras Bronius Bradauskas (vidury).
Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos ryte"

Vidurio jėgų koalicija
rinkimuose nekonkuruos su
didžiosiomis opozicinėmis
partijomis

Vflnius, gegužės 31 d. (AGEP)
— Lietuvos Demokratų Partijos
vadovai neketina konkuruoti su
didžiausiomis o p o z i c i n ė m i s
konservatorių ir krikščionių
demokratų partijomis, tačiau
abejoja, ar pagristas j ų įsiti
būti daromi jau naujame Seime. kinimas, kad turės daugumą ki
Tačiau, kaip sakė R. Dagys, tame Seime.
„yra tam tikrų kabliukų"
Penktadieni spaudos konfe
partijų požiūriuose į kai kuriuos
rencijoje Demokratų partijos
neesminius siūlomus rinkimų
įstatymo pakeitimus, kuriuos pirmininkas Saulius Pečeliūnas
norima išsiaiškinti su preziden paragino opozicijos jėgas su
prasti, kad priešininkas rinki
tu.
muose bus vienas, „kad ir kokiu
A. Brazauskas susitikimo
vardu jis vadintųsi".
pradžioje sakė norįs, be kita ko,
Jo nuomone, rinkimų kova
išsiaiškinti Seime atstovaujamų
šiemet
bus „sudėtingesnė ir
partijų požiūrį į užsienio lie
klastingesnė"
nei 1992 m., ir
tuvių ir tautinių mažumų kan
viską
gali
nulemti
kelių pro
didatų galimą dalyvavimą rin
centų persvara. „Tų kelių pro
kimuose.
Seimo rinkimų datą preziden centų kaina būtų per didelė ir
neverta tos kovos", sakė S.
tas paskyrė spalio 20 dieną.
Pečeliūnas, komentuodamas va
dinamosios vidurio jėgų koalici
jos pasiryžimą nekonkuruoti su
didžiausiomis opozicinėmis par
tijomis.

Seimo partijos nekels esminių
rinkimų įstatymų pakeitimų
prieš rinkimus
Vilnius, gegužės 31 d. (AGEP)
— Seime atstovaujamos Lietu
vos politinės partijos susitarė
nedaryti esminių pakeitimų rin
kimų įstatyme iki rudenį vyk
siančių parlamento rinkimų.
„Partijos sutarė, kad tai būtų
nekorektiška tai daryti prieš
pat rinkimus", korespondentui
pasakė socialdemokratų frakci
jos narys Rimantas Dagys penk
tadienį prieš partijų atstovų
susitikimą su prezidentu Algir
du Brazausku.
Pasak Seimo nario, partijos
sutarė, kad esminiai rinkimų
įstatymui pakeitimai turėtų

Referendumo dėl žemės
pardavimo Lietuvoje nebus
bent metai
Vilnius, birželio 3 d. (AGEP)
— Vyriausioji rinkimų komisi
ja (VRK) pirmadienį nutarė nu
traukti parašų rinkimą dėl ini
ciatyvos surengti referendumą
dėl žemės pardavimo užsienie
čiams. Tokį referendumą bus
galima pakartoti tik po metų,
nurodoma VRK pranešime. Jis
paskelbtas, kai Tautos Pažan
gos partijos organizuoto refe
rendumo iniciatyvinės grupės
nariai įteikė komisijai surink
tus parašus.
Pasak vieno iniciatorių —
Tautos Pažangos partijos valdy
bos pirmininko Egidijaus Klum
bio, iš viso buvo surinkti
296,178 parašai ir trūko tik
4,000 parašų iki referendumui
reikalingų 300,000. Tačiau
komisijai buvo įteikta net
65,000 parašų mažiau, kurie ge
gužės pradžioje buvo pagrobti iš
Tautos Pažangos būstinės Kau
ne.
Tautos Pažangos partija norė
jo inicijuoti referendumą, ku
riame ragintų balsuoti prieš tai.

kad „Lietuvos Respublikos žemė nuosavybės teise gali pri
klausyti ir užsienio valstybių
piliečiams, tarptautinėms orga
nizacijoms ir užsienio valstybių
juridiniams asmenims".
Egidijus Klumbys vėliau žur
nalistams pabrėžė, kad parašų
rinkimui Lietuvoje intensyviai
priešinosi beveik visos politinės
partijos. Jis teigė, kad parašų
rinkėjai buvo terorizuojami ir
jiems buvo grasinama. Pasak
Klumbio, iš pradėjusių parašus
rinkti kelių tūkstančių žmonių
galiausiai liko tik keli šimtai.
Jo vertinimu, geriausiai sekė
si rinkti parašus mažuose Lietu
vos miestuose, o blogiausiai —
Vilniuje ir kituose didžiuosiuo
se miestuose. Tik Kaune akty
viau sekėsi rinkti parašus pa
skutiniąsias dvi savaites. Refe
rendumo iniciatyvinės grupės
koordinatoriaus Rolando Pau
lausko nuomone, 300,000 para
šų surinkti Lietuvoje yra pap
rasčiausiai per daug.
Iniciatoriai pranešė, kad pa-
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Jis pabrėžė, kad koaliciją su
darančių Demokratų partijos,
Tautininkų bei Politinių kali
nių ir tremtinių sąjungų nuosta
tos svarbiausiais programiniais
klausimais sutampa, ir dau
giausia tenka derinti techninius
klausimus.
rašų rinkimo akcija jiems kai
navo apie 40-50 tūkstančių litų,
kurie buvo suaukoti. Surinktuo
sius parašus užantspauduos Vy
riausioji rinkimų komisija bei
Tautos Pažangos partija ir jie
bus laikomi partijos būstinėje.
Referendumo iniciatoriai taip
pat paskelbė pareiškimą, kuriuo
dėkoja pasirašiusiems ir tikisi,
jog j jų nuomonę atsižvelgs Sei
mo nariai, antrą kartą balsuo
dami dėl Konstitucijos 47
straipsnio pakeitimo.
Šiuo metu numatoma, kad an
trasis balsavimas įvyks birželio
20 dieną. Konstitucijos pataisa
leistų užsienio piliečiams įsigyti
ne žemės ūkio paskirties žemę
po pastatais, būtinais jų eko
nominei veiklai Lietuvoje.

Tuo tarpu konservatorių ir
krikščionių demokratų „skep
tišką požiūrį" į vidurio koaliciją
S. Pečeliūnas linkęs vertinti
kaip jų supratimą, kad tai gali
būti rimtu konkurentu rinki
muose.

Paklaustas nuomonės apie
Centro Sąjungą, kuri k a r t u su
koalicijos partijomis pasirašė
deklaraciją dėl bendradarbia
vimo iki ir po rinkimų, S. Peče
liūnas sakė, kad jam sunku ko
mentuoti centro poziciją, žinant
jo vadovų pareiškimus apie keti
nimus savarankiškai dalyvauti
rinkimuose.
Tačiau jis pabrėžė, kad pasi
rašytas pareiškimas rodo, kad
jie žada nekonkuruoti tarpu
savyje ir bendradarbiauti po
rinkimų.

Vyriausybė mažina savo
akcijų dalį Būtingės terminale
Vflnius, gegužės 29 d. (AGEP)
— Lietuvos vyriausybė nutarė
sumažinti savo dalį bendrovės
„Būtingės nafta"' akciniame
kapitale — nuo 51% iki 34.1% —
ir jau netrukus pradėti derybas
su galimais investuotojais į
Būtingės terminalą.
Be to, Energetikos ministeri
ja įgaliota balsuoti už terminalo
įstatinio kapitalo didinimą iki
184.7 milijonų litų. Papildomai
numatoma išleisti 161.5 milijo
nų litų vertės akcijų, kur vienos
akcijos nominali vertė — 100 li
tų. Pirmenybė įsigyjant naujos
emisijos akcijų bus teikiama
dabartiniams bendrovės akci
ninkams, o likusios akcijos bus
parduodamos Lietuvos ir užsie
nio investuotojams.
Ilgai ministerijose vilkintis
sprendimas dėl naujos naftos
terminalo akcijų emisijos priim
tas vyriausybės posėdyje trečia-

Ordinas Vokietijos
ambasadoriui
Vilnius, gegužes 29 d. (AGEP)
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas apdovanojo Vokietijos
ambasadorių Lietuvoje Reinhardt Kraus Didžiojo Lietuvos
Kunigaikščio Gedimino 2-ojo
laipsnio ordinu Trečiadienį
pasirašytu prezidento dekretu
R. Kraus apdovanotas ,.už nuo
pelnus plėtojant Lietuvos ir
Vokietijos tarpvalstybinius
ryšius bei draugišką tautu
bendradarbiavimą".
R. Kraus, vienas pirmųjų Lie
tuvoje akredituotų užsienio
valstybių ambasadorių, daugiau
kaip pusketvirtų metų dirbo
Vilniuje.

dienį. Ministrų kabinetas taip
pat įpareigojo Energetikos mi
nisteriją skubiai ruošti doku
mentus dėl Lietuvos naftos
įmonės įkūrimo.
Energetikos ministerijos sek
retorius Viktoras Valentukevičius sakė, kad sprendimas yra
labai svarbus, n e s suteikia
galimybę tęsti Būti įgės ter
minalo statybą, o vėliau įjungti
jį į naują struktūrą — naftos
koncerną.

Ambasados
pasitarimas su
taryba

Pirmadienį spaudos konferen
cijoje pareiškęs, kad nori patiks
linti tokį pranešimą, V. Land
sbergis sakė. jog „nebuvo jokio
sutikimo — prezidentas painfor
mavo apie šitą idėją ir atsis
veikino'*. Anot jo, prezidento
„papildomai klausėm", kodėl
nekalbama apie visų, išskyrus
LDDP, Seime atstovaujamų
partijų siūlymą, paskelbti rin
kimus ne spalio 20-ąją, o rugsėjo
29-ąją. Pasak V. Landsbergio,
prezidentas A. Brazauskas at
sakęs, jog nieko nežinojęs apie
kitokius pasiūlymus, o dabar
data j a u paskelbta „ir būtų
nepatogu ją pataisyti". Tokį
prezidento pasisakymą Lands
bergis žurnalistams komentavo,
sakydamas, k a d prezidento
patarėjai neskaito laikraščių.
Kaip
praneša
Tėvynės
Sąjungos S p a u d o s t a r n y b a
(TSST), L a n d s b e r g i s LDDP
sprendimą „ištempti rinkimų
datą maksimaliai, iki paskuti
nės dienos" pavadino ne atsitik
tiniu, o „ l a b a i principiniu
LDDP apsisprendimu". Jo nuo
mone, atidėliojant rinkimus,
tiesiog norima suspėti išpar
duoti iki paskutinio buvusius
„Jūros" bendrovės laivus, „sut
varkyti", bankus, užkrauti mili
jardus būsimoms kartoms.
Dabartinę valdžios nuostatą
kiek galima toliau nukelti
rinkimus ir nenorą atsisakyti
valdžios teikiamų galimybių
dalytis turtą V. Landsbergis
sulygino su padėtimi, kuri
susidarė po Sąjūdžio įsikūrimo
1988 m. birželio 3 dieną.
Pasak jo, tuometinėje Komu
nistų partijoje, kiekvieno tuo
m e t i n i o p o l i t i n i o veikėjo
sąžinėje išryškėjo apsispren
dimo linija: partijos teikiamos
privilegijos a r permainos. Pro
fesorius sakė, kad dauguma iš
220,000 partijos nariu suvokė,
kad t i e laikai pasibaigė ir
privilegijų atsisakė, o LDDP
liko tik apie 10,000 „pačių
tikrųjų ir ištikimųjų".
V. Landsbergis teigė, kad
1992 m., po LDDP laimėtų Sei
mo rinkimų, vėl buvo restau
ruota pagrindinė L K P L D D P
privilegija — disponuoti vals
tybės turtu. Anot jo. turtas buvo
plėšikiškai išsidalintas tuome
tiniuose kolūkiuose, tačiau dar
ir dabar yra įmonių, dar yra
bankų, dar yra laivų, todėl reikia laiko, tad ir rinkimai da
romi pačią vėliausią datą. Jis
taip pat pastebėjo, kad i dabar
tinės valdžios privilegiją dis
ponuoti valstybės turtu įeina ir
privilegija disponuoti biudžetu,
disponuoti būsimais valstybes
biudžetais, ateičiai užkraunant
milijardines skolas.

Vašingtonas, birželio 3 d. —
Lietuvos ambasadoje Vašingto
ne birželio 1 d. įvyko Ambasa
dos patariamosios tarybos poli
tinės komisijos posėdis. Kaip
praneša Lietuvos ambasada, po
sėdyje dalyvavo Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės vicepirmi
ninkas Rimas Česonis. JAV
Lietuvių Bendruomenės tarybos
narys Algimantas Gečys, JAVBaltijos Fondo prezidentas Li
nas Kojelis, buvęs Lietuvos
Misijos prie Jungtinių Tautų
patarėjas Algimantas Gureckas
ir Lietuvos Vyčių atstovas
Vince Boris. Lietuvos diplo
matinę tarnyba posėdyje atsto
vavo ambasadorius dr. Alfonsas
Eidintas, patarėjas dr Vytautas
Žalys bei naujai i ambasadą
Prisimindamas gegužes 30 d.
paskirtas gynybos atašė mjr. Seime kilusi ginčą, kai Seimo
Valdemaras Sarapinas.
Ambasada praneša tik tiek, pasikeista nuomonėmis apie
kad ambasadorius Eidintas in Lietuvos pasiruošima bei ga
formavo tarybos narius apie limybes tapti NATO nare. ap
diplomatinės tarnybos veiklą, tartos įvairios kliūtys Lietuvos
siekiant saugumo garantijų narystei NATO ir priemones
Lietuvai. Vėliau diskusijų metu joms pašalinti.

pirmininkas Česlovas Juršėnas
nenorėjo pripažinti Seimo valios
nesiskolinti daugiau pinigų
bankams „gelbėti" (žr. „Drauge",
gegužės 3 1 d . numery i. Lands
bergis nurodė, jog tai paliudijo
Juršėno „sukčiavimą" paliudijo,
koks yra didelis LDDP interesas
„ p r a m u š t i " tuos sumanymus.
Profesorius pažymėjo, kad
LDDP mano laisvai disponuo
janti ir Lietuvos gelmių turtais.
J i s peikė pastaruoju metu
Lietuvos prezidento pareikštą
nuomonę, kad nustatant jūrų
sieną su Latvija, pirmiausia turi
būti nustatytos šioje srityje
esančios naftos atsargos, o tada
gal lengviau spręsis ir ekonomi
nės sienos klausimas. „Taigi
pirmiau naftos kiekis, kiek kas
gaus pinigėlio, o visa ekonominė
erdvė, geopolitinė situacija Bal
tijos jūroje. Lietuvos sąlytis su
Švedija, kaip tuo pasinaudos
Rusija — vis tai yra antraeiliai
dalykai". Tokią prezidento ir
Užsienio reikalų ministerijos
nuostata V. Landsbergis vadino
nevalstybine.
J i s sake, kad po Maišiagalos
skandalo atrodė, kad į kažkokį
savo sandėrį prezidentą įvėlė
buvęs premjeras Adolfas Šleže
vičius, tačiau dabar ta politika
t ę s i a m a , nebeprotestuoja ir
Užsienio reikalų ministerija,
tad galima matyti, kad spren
dimai priklauso nuo kolektyvi
nių interesų, klanų ar kitaip
vadinamų „draugų būreliu".
Profesorius taip pat atkreipė
dėmesį, kad Latvija vel pradėjo
vykdyti vienašališkus veiks
mus, tačiau Baltijos valstybių
prezidentų susitikime Lietuvos
prezidentas nepasinaudojo pro
ga tuos dalykus išsiaiškinti, o
pasirašius vienybės deklaraciją,
vienašališki Latvijos veiksmai
buvo palaiminti.
P a k l a u s t a s nuomonės apie
r i n k i m ų datą 2001 m. kovo mė
nesį, Landsbergis sakė manąs,
„kad tokia galimybė yra", pri
durdamas, kad rinkimus galima
būtų surengti ir 2000 m. kovo
pradžioje. „Nebūtinai rodyti
saldainiuką, kad pasidarykit
sau būsimą Seimą ilgesnį pusę
metų*. Manau, kad būsimasis
Seimas galės pats ir nuspręsti,
ar keistina ir kaip keistina
rinkimų data", sakė opozicijos
vadas.
Jis taip pat užtikrino, kad opo
zicija laikysis nuostatos, jog rin
kimai ankstyva pavasari būtų
buvę geriau ir šiemet, ir visuo
met, ir pabrėžė, kad klausimas,
ar būsimasis Seimas dirbs pusę
metu ilgiau, ar trumpiau, „labai
ramiai turėtu būti sprendžia
mas kito Seimo".
Pareiškęs, kad spaudoje buvę
ir kitu netiksliai apie susiti
kima informuotų dalykų, V.
Landsbergis pažymėjo matąs,
jog „kiekvieną kartą po tokio
susitikimo reikia padaryti savo
pranešimą spaudai". J i s taip
pat pareiškė nepasitikėjimą
Prezidentūra, kuri, pasak jo.
„padaro tokį pranešimą, kuris
buvo parašytas dar neįvykus su
sitikimui ir jame yra nemaža
netiesos".
KALENDORIUS
Birželio 5 d.: -v Bonifacas
I Vinfridast. vysk., kankinys i680
-754 m : Marcija. Daugą. Kon
tautas
Birželio 6 d.: Šv Norbertas,
vysk. '10821134'. Klaudijus.
Kandida. Paulina. Meta. Tau
ras
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS
1995 METŲ RAŠINIŲ KONKURSO
JURI KOMISIJOS PROTOKOLAS
Lietuvių Skautų sąjunga pa
skelbt? 1995 metų rašinių kon
kursą L.S.S. nariams, narėms
šia tema: „ M a n o š e i m o s kelio
n ė iš L i e t u v o s į užsienį".
Konkurso dalyviai turėjo pa
ruošti projektą, k u r vaizdavo
savo šeimos, ar senelių, tėvų, ar
jų pačių kelionę iš Lietuvos į
užsienį. Projektas galėjo būti
iliustruotas nuotraukomis, ar
chyvine medžiaga, šeimos mediu, pašnekesiais su šeimos
nariais, šią kelionę iš tėvynės
pergyvenusiais.
J u r i komisija sudarė trys na
rės: Rūta Jautokienė, Kristina
Vaičikonienė ir Daina Dumbr i e n ė . P e r s k a i č i u s i o s visus
gautus rašinius, jos susirinko K.
Vaičikonienės namuose š.m.
gegužės 22 d , 7 vai. vak. pasi
tarti ir padaryti paskutinius
sprendimus liečiančius premijų
suskirstymą.
P i r m o j e g r u p ė j e , kurioje
dalyvavo jaunesnieji skautai ir
skautės (vilkiukai, paukštytės,
bebriukai. ūdrytės), laimėjo šie
asmenys:
1 vieta: 75 dol. Tauras Stočkus iš Californijos, rašydamas
slapyvardžiu „Narsus vilkiu
kas".
2 vieta: 50 dol. J u s t a s Pa
lionis iš Illinois, rašydamas
slapyvardžiu „Jonas".
A n t r o j e g r u p ė j e , kurioje
dalyvavo skautai, skautės ir ki
tos tokio pat amžiaus grupės,
laimėjo šie asmenys:
1 vieta: 100 dol. Auksė Stočkutė iš Californijos, rašydama
..Emilijos Laputės" slapyvar
džiu.
2 vieta: 75 dol. Viktorija Trakytė iš Illinois, r a š y d a m a
..Plunksnos" slapyvardžiu.
3 vieta: 50 dol. Kristina Lingertaitė iš Massachusetts, rašy
dama slapyvardžiu „Banginė"
T r e č i o j e g r u p ė j e , kurioje
dalyvavo prityrę skautai ir pri
tyrusios skautės bei kitos tokio
pat amžiaus grupes, laimėjo šie
asmenys:
Kadangi lygiai geri buvo du
rašiniai, nuspręsta duoti dvi pir
ma? premijas.
1 vieta: 100 dol. Stefutė Utz.
rašydama slapyvardžiu. ..Saulė
grąža", iš Illinois
1 vieta: 100 dol. Mantas Lingertaitis. rašydamas slapyvar
džiu ..Meška". Massachusetts.
Ketvirtoje g r u p ė j e dalyvavo

DRAUGO prenumerata mokama U anksto

skautai vyčiai, vyr. skautės, budžiai, gintarės, Korp! Vytis ir
A.S.D. Laimėjo šie asmenys:
Kadangi buvo du ypač geri ra
šiniai, verti pirmosios premijos:
1 vieta: 150 dol. Rima Gasperaitė iš Anglijos, rašydama
LS Seserijos Vyriausia skautininke vs Birute Banaitiene Detroito lietuvių skautijos 45-čio iškil
„Beržo tako" slapyvardžiu.
mingoje sueigoje su gėlėmis pasitinkama paukštyčių Karinos Puškoriūtes. Lianos Butkūnaites
1 v i e t a : 150 dol. Vytas
ir vyr. skautės kandidatės Aidos Viskantaitės
Mockus iš Kanados, rašydamas
..Ąžuolo" slapyvardžiu.
ir Artimui. Tai mes, jau davę
3 vieta: 75 dol. Daina Lukaitė
MELBOURNO SKAUTAI PAGERBĖ
Skautų įžodį, kiekvieną rytą
iš Illinois, rašydama „Vyr. sk.
ŠV. KAZIMIERĄ
persižegnoję pakartokime duotą
kandidatės" slapyvardžiu.
Lietuvių S k a u t ų sąjungos
Visoms draugovėms išsirikia įžodį: „Brangindamas savo gar
Baigus pasitarimą, rezulta
tai buvo pristatyti koordinato dangiškojo globėjo šv. Kazimie vus, adjutante priėmė raportus bę, aš pasižadu tarnauti Dievui,
rėms Marytei Utz ir Ramunei ro šventę iškilmingai šventėme irtuntininkuivs. Povilui Kvie- Tėvynei, padėti Artimui ir vi
kovo 3 d. — šios šventės išvaka cinskui pranešė, kad dalyvauja somis jėgomis vykdyti skautų
Lukienei.
57 skautai ir skautės. Šis rapor įstatus'". Kasdieną atsikėlus pa
Daina Dumbrienė rėse.
Iškilmingose pamaldose Svč. tavo Rajono vadui v.s. Narcizui kartojamas įžodis įeis į mūsų
Marijos Jūrų Žvaigždės bažny Ramanauskui \ jo sveikinimą širdį ir per visą gyvenimą siek
„LIETUVIŠKOJI
čioje buvo pilna žmonių, nes tai visas tuntas vienbalsiai atsakė: sime to idealo.
SKAUTIJA 1945-1985"
kartu ir Lietuvos, ir viso jau „Vis budžiu!'.
Tuntininkas d a r pateikė ir
J A U ČIKAGOJE
nimo Globėjo šventė. Dalyva
Iš Amerikos. Vyriausios Skau- anglų kalba žinių apie šv. Ka
Lietuviškosios Skautijos už vom su vėliava, garbės sargyba. tininkės įsakymu, Vėliavos zimierą. Buvo dainos, net ir visi
Lietuvos ribų 40 metų veiklos Visi Zitos Prašmutaitės buvo žymeniu buvo apdovanotos: Ri mažieji, jas jau mintinai išmo
istorija, surašyta ir išspausdinta išmokyti gražių naujų giesmių, ta Bruožytė, Lina Didžytė. Ga kę, dainavo. Su giesme „Ateina
683 puslapiuose su daugybe o skaitymus atliko mūsų vy brielė Staugaitytė, Liuda Tama naktis" baigėme šias iškilmes.
Dar reikia priminti, kai per
nuotraukų gražiai išleistoje riausieji vadovai, draugovių at šauskienė ir Vida Ziedaitė. Orknygoje, jau atvežta į Čikagą. stovai pateikė maldas į šv. Ka t i n u už Nuopelnus su Rėmėjo iškilmingas šv. Kazimiero Mi
aspinu: Dalia Didžienė ir šias visos draugovės kreipėsi į
Čikagoje ir apylinkėse gyve zimierą. Su mūsų Dvasios vado
vu
kun.
Pr.
Daukniu
kartu
šv.
Regina
Firinauskienė.
šv. Kazimierą:
nantieji knygą užsiprenume
Tuntininkas pateikė įvairių
ravę ar jos išleidimą parėmę Mišias aukojo ir rekolekcijų pa
P a u k š t y t ė G r a ž i n a Kyman
asmenys gali asmeniškai atsi mokslą pasakė svečias iš Lietu pranešimų, o Dvasios vadovas taitė: „Ačiū Dieve, kad davei
vos kun. R. Ramanauskas.
v.s. fil. kun. Pr. Dauknys kvietė, mums šventą Kazimierą. Jis bu
imti:
Po pamaldų vykome į Lietu kokią dovaną mes suteiksime vo geras ir drąsus, mylėjo Lietu
pas vs fil Antaną Paužuolį
Jaunimo centre, Čikagoje (na vių namus, čia buvo tradicinė šv. Kazimierui. Jis buvo jaunas, vą. Leisk, Dieve, kad ir mes bū
Kaziuko mugė, laimėjimai ir po nors skautų dar nebuvo, bet he- tume panašūs į šventą Kazimie
mų tel. 312-581-7554);
roiškai tarnavo Dievui, Tėvynei rą". (Po kiekvienos draugovės
pas vs fil Aleksą Karaliūną, jų tunto sueiga.
tokios maldos, visų buvo sako
PLC, Lemonte (namų tel. 708PAS „VERPSTES'* - POEZIJOS
ma: „Meldžiam Tave, Viešpa
257-0264);
tie!)
pas vs fil Kęstutį Ječių pa
PAVASARĖLIS
skambinus tel. (708-832-2809)
S k a u t a i : „Dieve, pasigailėk
Skautiškos veiklos metus mėgstanti sesė Rita, paskaity(Brolis Kęstutis jau dalį knygų
mūsų visų ir suteik mums skau
„Verpsčių" b ū r e l i s baigė dama savo kūrybos kupletus —
prenumeratoriams yra asmeniš
tiškos darbingos ir taikios nuo
gegužės 29 d. sueiga — „Poezi aišku, apie verpstes...
kai išvežiojęs ir įteikęs).
taikos".
jos pavasarėlis". Pasigęsdamos
Rudenį veiklą pradėti norė
Skautes - Ginta Statkutė:
Kiekvienas skautas ir skautė
„Poezijos dienų", žavėjusių damos su ..nauja valdžia",
„Šventasis Kazimierai, išmelsk
(nepaisant amžiaus) turėtų šią
čikagiškius daug pavasarių, verpstės ps.Daivą Luneckaimums tikėjimo ir doros malonę,
knygą turėti. Knygos laiku
sesės sueigon atsinešė po tę-Bulicz išsirinko „Verpsčių
kad visur ir visada tinkamai
neužsiprenumeravę, ją gali įsi
vieną-kitą savo mėgstamiausių Verpste", o jos padėjėja —
elgtumės ir mylėtume Dievą
gyti pas aukščiau minėtus
poetų eilėraštį. Kiekviena juos „kuodelį" — s. Rūta Daukienę.
daugiau visko".
asmenis. Knygos kaina 30 dol.
paskaitė, paaiškindama, kodėl
Padėkojusios sesei Ramunei
P r i t y r ę s k a u t a i : „Viešpatie,
tas poetas, tas eilėraštis jai toks Lukienei ir jos padėjėjoms už
DVIRAČIŲ KELIONĖ Į
suteik
amžina laime visiems ir
mielas.
sklandžiai ir k a n t r i a i ,,iš- visoms, kurie išėjo pas Tave".
RAKO STOVYKLAVIETE
\ šį verpsčių „Poezijos pava verptus" dvejus metus, skaniai
P r i t y r u s i o s s k a u t ė s : „Vieš
Informacinis susirinkimas dėl sarėlį" „susirinko" didelis būrys pavaišintos sueigos šeimininkės
patie, suteik ir mums. išsiblaš
planuojamos dviračiais kelionės poetų: nuo Bernardo Brazdžio sesės Danutė Korzonienės,
kiusioms po visą pasaulį, skau
j Rako stovyklaviete vyks PLC. nio, Fausto Kiršos, Kazio Binkio verpstės skirstėsi, Hnkėdamos
tiškos meilės, supratimo ir
Lemonte, š.m. birželio 16 d., sek ir Salomėjos Neries iki Henriko pasimatyti Tautinių Šokių
gilaus įsipareigojimo šiandieni
madienį, 12 vai. r. (tuoj po šv. Radausko, Kazio Bradūno, Jus šventėje ir stovykloje.
niame Lietuvių Skautų sąjun
tino Marcinkevičiaus ir Juditos
Mišių).
gos kelyje".
Sesė
Nijolė
Daugiau informacijų sužino Vaičiūnaitės. Sesės pasirodė,
site kreipdamiesi į skautininką kaip nuoširdžios poezijos mylė
WORCESTERIO SKAUTĖS
Vytenį Lietuvininką, tel. 312- tojos: eilėraščius skaitė ir dek
284-0100 (įstaiga) arba 708- lamavo labai jautriai. Pabaigai,
PAGERBĖ MAMAS
lengvesnį toną davė humorą
257-8617 (namai).
Prieš keletą metų Motinos rybos pirmininkas vs.Petras
dienos minėjimą ruošdavo Wor- Molis savo žodyje iškėlė motinos
cesterio ir apylinkės Bendruo reikšme vaikų gyvenime, krei
menė, o programą atlikdavo piant juos teisingu gyvenimo
šeštadieninės mokyklos moki keliu. Ypač išeivijoje motinos
niai. Bet dėl įvairių priežasčių įkvėpė Tėvynės meilę ir lietu
Motinos dienos minėjimas nebe vybės išlaikymo pareigą. Moti
na ir močiutė yra pirmoji lie
buvo ruošiamas.
Šiais metais „Neringos" ir tuviško žodžio mokytoja. Motina
..Nevėžio" tuntų skautai,-ės yra pirmoji tikybos mokytoja. Ji
pasiryžo atgaivinti šią tradicija moko savo vaiką daryti kry
Motinos dieną, po 10 vai. r. šv. žiaus ženklą, sudėti rankytes
Mišių Šv. Kazimiero parapijos maldai.Šis kuklus motinų pagerbi
bažnyčioje, visi dalyviai buvo
pakviesti į atnaujintą parapijos mas užbaigiamas eilėraščiu
sale Motinų pagerbimui ir kuk „Motinos rankos", kurį pa
lioms vaišėms, kurias paruošė skaitė sese Irena Markevičienė.
Tikėkime, kad ši graži motinų
skautės.
Tuntininkė s.Irena Markevi pagerbimo tradicija nebus už
čiene pasveikino mamas, močiu miršta. Šių laikų skubančiam
tes, linkėdama sveikatos ir gyvenime, nors viena diena me
ištvermės auginant vaikus. tuose bus skiriama prisiminti
Kvietė prisiminti mirusias ir savo mamas, kurios daugumo
pasilikusias Lietuvoje motinas. je atmenamos tik ko nors jų
Pakvietė skautes visoms daly prašant. Tuo pačiu pamąstyti
vavusioms moterims padovanoti kokią didelę reikšmę yra mo
tina vaiko gyvenime.
po raudoną gvazdiką.

Užsiėmimai pernai Kunigiškiuose. Lietuvoje, vykusioje skiltininkų kursų užbaigimo stovykloje
Nuotr. V y t N a r k e v i č i a u *

Worcesterio Organizacijų Ta-

E.C.

matams V4 metų
JAV
$95.00 $56.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $60.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$56.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $45.00
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo)
$100.00 $56.00
Tik šeštadienio laida
$66.00
Užsakant i užsieni
oro pastų
$600.00 $260.000
Tik šeštadienio laida
$160.00 $86.00

3:
$36.00
$40.00
$30.00
$35.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

SKAUTININKŲ SUEIGA
LSS Melbourno skautininkų
Ramovės sueiga buvo sušaukta
parapijos namuose Kensingtone
vasario 19 d. Svarbiausias su
sitikimo momentas buvo skau
to vyčio Rimo Skeivio skauti
ninko įžodis. Rajono vadas v.s.
Narcizas Ramanauskas įžodį
pravesti paskyrė vyriausią iš
skautininkų — v.s. Henriką An
tanaitį.
Prie įneštos vėliavos visi su
darė ratelį įžodžiui. Rimas jau
ilgą laiką vadovavo skautų
Vyr. skautės: „Viešpatie, lai
mink mūsų vadoves ir vadovus,
suteik jiems dorovės meilę,
lietuvių kalbos ir kilmės svarbą,
vedant seses ir brolius Dievo,
Tėvynės ir Artimo keliu".
Skautininkai: Šv. Kazimie
rai, mūsų jaunimo Globėjau,
saugok mūsų seses ir brolius,
kad jie nenueitų klystkeliais ir
kad jie stiprėtų ir augtų vertais
Lietuvių Tautos sūnumis ir
dukromis".
Mūsų tunto adjutante i Dainai
Didžytei, išvykstant studijuoti į
Londoną, tunto adjutantės pa
reigoms paskirta Dalia Didžytė.
Iš „Tėviškės aidai"

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; Šeštadieniais nedirba,
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

draugovei, stovyklose, iškylose,
sueigose. Po įžodžio apie skau
tavimą žodį tarė naujasis skau
tininkas Rimas. H. Antanaitis
pateikė platesnį pranešimą,
kaip mūsų skautybė savo idea
lais siekia lietuvybės išlaikymo,
lavinti naujuosius vadus ir ko
kia bus mūsų ateitis, pasiekus
2000 metus.
Skautybės gražiausią ir kar
tu esmingiausią dalį sudaro
bręstančio jaunimo lavinimas.
Visa kas kilnina asmenybę: reli
gija, pareiga, gyva tėvynės
meilė, drausmė, susivaldymas,
drausmingumas ir pasiryžimas
vis atnaujinant tarnaotrDievui,
Tėvynei ir Artimui!
Iš „Tėviškės aidai"
A S S STUDIJŲ DIENOS
Akademinio Skautų sąjūdžio
1996 m. Studijų dienos š.m.
spalio 4-6 d. vyks Woodstock, IL.
Dėl informacijų kreipkitės į fil.
dr. Viliją Kerelytę tel. 708594-0400.
VIDAS T. NOREIKA, D.D.S.
ilAUft. VAK. IMMANOJt
su Ctiarlee B. Benai, O.D.S.
209 3.1
Kak. (219) 929-1C32
Valandos pagal susitarimą

DU. A. B. OLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
. M l t . TaL (7W) 4X341 SI
Pirmd. . 3 v. p.p. - 7 v.v.. sntr 12:30 - 3 v. p.p.
tršcd uždaryta, katvd. 1 - 3 v. p.p.
penkto ir testo. 9 v.r. • 12 v. p.p.

• l » S. Keta** Ava.,
(312) m M M arba (311) 4

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

DR. JOVITA KENKUS
3315 W 55tti St.. Chicago, IL
T«4. (912) 479-111 >
952S S. 79tt) Ava.. Htekory Hills, IL
Ta*. (799) 9994191
Valandos pagal susitarimą
Tai.fcaelnasflIr M s : f j M S M a T R J

•132 S. K

Ave.

Tel. 313-4

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
t . PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagis) susitarimą

DR. V. J. VASAIT1ENE
DANTŲ GYDYTOJA
4S17 W. S3 St., SurtMHik, IL
Te*. 703-423-6114
Valandos susitarus
DR. L. D. PETNEIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
• • • f 9. Nekerta M . , Mehary N9Js, R.
1 mylia į vakarus nuo Hertem Ava
Tet (793) 999 1191
Valandos pagal susitarimą

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 t o . M k Ava., Cicero
Kasdien 1 v. p.p. - 7 v v.
Išskyrus tracd ; sestd 12 - 4 v. p.p.

EUOBNE C. DECKM, DOf, P.C.
4*47 W. 1 M M., Oek I M I , , &
Pirmas apyl su Nortmvestern urvto
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliuCiai punktualiai, fcealterlmsjl
(kalbėt angliškai) tel. 799-433-3399

SŪRIMOS* LAL, MO
Specialybe — Vidaus ligos
7713 3. Keeava, Oaeege. K. sa»99
Tel. 311-494-111>
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
172 l e r i l s i 3 t , MaOaaaeT, K. 90129
709-941 -3939
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tet 799-934-1129
33M#T3^^i'?Jf"3jF3sJęS W•MtA^rVfaĮj'aSe veB+aar**

AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

Ka*. tel. (311) 471-33M

VIDAS J. NtMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - &ROIES LIGOS
7713 S. KeaMe Ave.,
3.93991

3 , ^ ,

Specialybe - vidaus Kgu gydytojas
Kalbame lietuviškai
9193 3. Arener Ave. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. (913) 333-7793

pagal sueitartmą

LIETUVOS KARININKŲ
RAMOVĖ
DONATAS SKUČAS,
Pulk. Lt., J A V Aviacija (Pens.)
kia kompiuterių bendrovė, bet
ji irgi moka nuomą, tai niekas
nesiskubina jos iškelti. Jau
buvo galima pastebėti buvusią
prabangą, sovietų laikais apleis
tą. Grįžom į trečią aukštą, kur
į gatvės pusę y r a keletas
kambarių, kurie jau gan gražiai
suremontuoti. Pasiteiravus, kas
tai padarė, buvo duotas toks pa
aiškinimas: Tėvynės pažangos
partija tyliai privatizavo Ramo
vę ir tuos kambarius remontavo
su mintimis įrengti azartinį
kasino. Kai Lietuvos karininkai
sužinojo apie Ramovės priva
tizavimą, iškėlė teisme bylą ir
laimėjo. Tuo ir baigėsi remontavimai. Tėvynės pažangos par
tija padavė bylą į apeliacinį
teismą ir dar nežinia, kas bus
Ramovės šeimininkai. Baltijos
instituto lietuvių kilmės kari
ninkai savo susirinkime Va
šingtone pravedė rezoliuciją,
reikalaudami, k a d Ramovė
liktų Lietuvos karininkų ran
kose, tuo paremdami tikrųjų
Įėjus į vestibiuli, mane pasi
šeimininkų pastangas.
tiko kpt. Re u tas su savo štabu.
Nuėjom į didžiosios salės bal
P i r m i a u s i a užvedė į trečią
aukštą, į savo kabinetą. Ka koną kitoje pusėje koridoriaus.
daise čia buvo užsiėmimo kam Čia į akį tuoj krito sovietų
bariai karininkams ir jų šeimy pusiau nupjauta kolona, kad
noms. Buvusiame knygyne būtų galima rodyti filmus. Mat
dabar yra Ramovės raštinė. visa Ramovė buvo perimta
Pasivaišinę įprasta lietuviška Raudonosios armijos ir naudota
kava ir pasirašę svečių knygą, kaip „Dom Oficier" — kari
pradėjom Ramovės apžiūrėjimą. ninkų klubas. Salei dar reikės
Pirmiausia užlipome į ketvirtą daug darbo ir pinigų, iki ji bus
aukštą, kur būdavo miegamie atstatyta į savo buvusią iš
ji ir salonai vyresniesiems kari vaizdą.
ninkams. Dabar ten yra kažko
Po to nusileidom į antrą

Būnant Krašto apsaugos mi
nistro L. Linkevičiaus patarėju
Vilniuje, buvo reikalas nuvykti
į Kauną tarnybos reikalais dėl
K a r o oro pajėgų. K a d a n g i
a n k s č i a u b u v a u pakviestas
Ramovės tarybos pirmininko
k a p i t o n o Gedimino Reuto
aplankyti Ramovę, nutariau
pasinaudoti proga ir tai pa
daryti. Lydimas mano „adju
tanto", Generalinio štabo kapi
tono Regimanto Diržinauskio, iš
K O P štabo nuvažiavom į Mic
kevičiaus gatvę, prie Laisvės
alėjos. Iš lauko pastatas atrodo
mažai pasikeitęs nuo prieška
rinių laikų. Komunistai net
nenugriovė trijų milžinų sta
tulų, kurios yra priekyje Ramo
vės, ketvirtame aukšte. Vienin
telis pakeitimas, tai picos (pizza) reklama ir kavinė dešinėje
pusėje, pirmame aukšte. Kaip
vėliau sužinojau, nuoma iš tos
picos kavinės apmoka elektrą ir
šildymą visam pastatui.

Pik. ltn. D o n a t a s Skiii'-as<kairėjr> ir kpt Cediminas R<Mitas. dabartinis Ramo
vės s e i m i n i n k a s . „Vytauto seklyčioje" prie JiHmio
Nuotr J o n o I v a š k e v i č i a u s
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Pasirodo, grąžto vidurys — kiauras. Išilgai tuo plo
nu vamzdžiu purškiamas vanduo grąžto galūnei aušinti.
Vanduo, atsimušęs į sieną, ten ir nuteka. Tačiau gera
dalis to purvino skysčio grįžta vamzdžiu atgal, patenka
ant mano iškeltų rankų, teka žemyn iki pažastų, toliau
plečiasi į šonus ir ant pilvo. Už pusvalandžio mano
marškiniai šlapi. Jaučiu, kaip drėgmė sunkiasi ir pro
diržą, teka šlaunimis žemyn ir sustoja guminiuose ba
tuose, kur pamažu apšyla.
Gręžimas baigėsi. Visa galinė siena pilna didesnių
ir mažesnių skylių. Nulipame nuo stalažų, užleisdami
vietas sprogdintojams. Man įdomu, kaip jie dirba.
Tarnaujant Lietuvos kariuomenėje, inžinerijos batalio
ne, darydavome sprogdinimus prie Gudelių ežero, netoli
Šiaulių, arba per manevrus Gaižiūnų poligone.
Kai visos skylės prikimštos sprogstamos medžiagos
lazdelėmis, pasigirsta aštrus švilpukas ir komanda:
— Everybody out!
Pasitraukiame su vagonėliais gerokai link tunelio
angos, taip, kad dinamitu užtaisytosios sienos net ne
bematome. Sustojame pasieniais ir laukiame
Staiga baisus sprogimo trenksmas sudrebina orą
Mano didelis šalmas vos nuo galvos nenulėkė. Iš tunelio

aukštą ir į pačią įdomiausią
Ramovės dalį. Vėl aplankėm di
džiąją salę, dabar jau jos pagrin
diniame aukšte. Dar yra išlikę
pagražinimai apie langus, nors
užuolaidų jau seniai nėra. Ka
daise čia būdavo dideli minė
jimai, puotos, koncertai ir
šventės. Gal dar koks gyvas
dalyvis galėtų tai aprašyti. Da
bar salei reikia daug remonto.
Išėję iš salės ir perėję koridorių,
įėjom į Prezidento kambarį. Čia
prezidentas Antanas Smetona
priimdavo svečius. Kambarys
mažai pasikeitęs. Trūksta tik
prezidento Smetonos portreto
virš židinio. Stalas ir kėdės su
lietuviškom tulpėm dar stovi.
Reikėtų tik apvalyti ir šiek tiek
sutvarkyti, ir šis kambarys
būtų, koks jis kadaise buvo. Iš
Prezidento kambario įėjom
tiesiai į mažąją salę. Ne tokia
jau maža t a salė. Vėl buvo
matyti, kad kadaise buvo labai
puošni. Labiausiai reikia jai
užuolaidų ir perdažymo. Iš jos
įėjome t i e s i a i į „ V y t a u t o
seklyčią". Tai irgi mažai pasi
keitęs kambarys, kur, be abejo,
k a r i n i n k a i susirinkdavo po
vakarienės parūkyti ir išgerti.
Kambaryje yra didelis židinys.
Truputis laiko ir pinigų atsta
tytų šio kambario didingumą.
Po to nusileidom į trijų
milžinų restoraną. Tai buvo
Lietuvos k a r i n i n k u Ramovė, kaip ji atrodė prieš karą
Ramovės pagrindinis resto
ranas. Dabar ten „įsikūrus" salėje yra vandens žymės ant ninkų, kurie tarnavo kitų vals
baldų parduotuvė. Atrodo, kad sienų. Stogo kaina yra keli mili tybių karinėse pajėgose. Jeigu
ji nieko nenori žinoti apie jonai litų. Tik valstybė gali leis būtų proga, jie irgi prisidėtų ir
išsikraustymą, nenori mokėti ti tokius pinigus, nors ir ji jų taptų nariais. Kai grįšiu į
Lietuvą tęsti savo pareigų
nuomos ir Ramovė turės bėdos neturi.
Krašto apsaugos ministerijoje,
Trumpai
apie
rūmų
istoriją.
ją iškrapštyti. Dar matyti, kur
pasiteirausiu,
koks yra mano
Pastatyti
viduryje
trečio
dešimt
grodavo orkestras. Žinoma,
pasiūlymo
stovis.
mečio
(atidaryta
1937
m.
balan
reikės daug remonto, iki vėl ten
džio 23 d., prezidentui A. Sme
Visi Amerikos lietuviai, kurie
bus restoranas.
t o n a i dalyvaujant). R ū m a i turėjo ryši su Kauno Ramove,
Nusileidom į rūsį apžiūrėti keturių aukštų, su rūsiu. Visi turėtų remti šią instituciją fi
šaudyklos. Reikėjo lipti per so Lietuvos karininkai mokėdavo nansiškai, būdami Lietuvoje ją
vietų įrengtus šildymo vamz po 1% savo algos Ramovės išlai aplankyti ir garsinti didingą
džius. Šaudykla labai apleista. kymui. Pati Ramovė pastatyta Ramovės praeitį jaunai Lietu
Kažkas pradėjo remontuoti, karininkų, ne valstybiniais vos kartai.
išklodamas sienas keraminėm pinigais. Tas buvo pabrėžta per
plytelėm. Tas tik pagarsina šū bylą prieš Tėvynės pažangos
ATKASTAS S. DARIAUS IR
vio garsą. Teko n u t r a u k t i partiją. Jeigu dabar valstybė
S. G I R Ė N O MAUZOLIEJUS
darbą, vos tik pradėjus. Daug prisidės prie remontavimo, tada
Gegužės 24 d. Kauno katalikų
dar laiko ir pinigų reikės įdėti, ji gali reikšti pretenzijas į pasta
kol tai bus galima vėl vadinti tą. Susidaro kebli padėtis.
kapinėse atkastas tuščias trans
šaudykla.
Dabar kiekvienas Lietuvos atlantinių lakūnų Stepono Da
Po apžiūrėjimo nusifotogra karininkas yra Ramovės narys riaus ir Stasio Girėno mauzolie
favome priekyje rūmų ir ati- ir moka po 5 litus į mėnesį iš jus. Šis laikinas mauzoliejus
sveikinau su kapitonu Reutu savo algos, jeigu jis leitenantas prieš 50 metų buvo įrengtas
bei jo štabu. Bendras vaizdas, ar k a p i t o n a s . Majorai ir tam, kad tautos didvyrių palai
kaip daug kur Lietuvoje, kad tai pulkininkai moka po 10 litų į kai garbingai ilsėtųsi, kol bus
didingi rūmai, bet sovietmečiu mėnesį. Žinoma, tokių sumų pastatyta Prisikėlimo bažnyčia
apleisti. Dabar reikės kapi neužtenka remontuoti pastatui. su lakūnų sarkofagams laikyti
talinio remonto, kuriam nėra Be to, palyginus su, pavyzdžiui, skirta kripta.
pinigų, tai bandoma tik bū Vilnium, K a u n e y r a labai
Mauzoliejus — tai kupolo for
tiniausius reikalus sutvarkyti, mažai karininkų, kurie naudo mos kripta, kurios viduje ant
pats būtiniausias dalykas yra tųsi Ramove. Vilniuje yra ka pakylos stovėjo sarkofagai su S.
naujas stogas. Dabartinis yra rininkų ramovė, bet tai sovietų Dariaus ir S. Girėno palaikais.
dar originalus iš trečio dešimt statyta, be skonio, dabar apleis J u galvūgalyje būta altorėlio, o
mečio, kada Ramovė buvo pa ta ir geriausiai būtų ją išvis nu priešingoje pusėje — niša gė
statyta. Bet kokio stogo negali griauti.
lėms. Mauzoliejaus viršutinę da
ma dengti. Reikia tokį, koks
Lietuvos Karininkų Ramovės ly dengė betono blokai su at
buvo tada, atseit, yra dabar, kad tarybai pasiūliau įvesti gar minimo užrašu ir pilko granito
i š l a i k y t ų istorinį pobūdį. bės/asociacijos nario statusą. kryžiumi.
Žinoma, tas padvigubina kainą Tai būtų pirmiausia tiems kari
Mauzoliejus su lakūnų palai
ir bet kas to negali daryti, nes ninkams, kurie buvo Ramovės kais veikė tik trejetą metų. po
reikia specialių leidimų. Dabar nariai prieš karą, bet dabar karo S. Dariaus ir S. Girėno
matyti, kur vanduo varva sie- gyvena užsienyje. Taip pat yra palaidoti Aukštųjų Šančių ka
nomis viduje. Net didžiojoje visa karta lietuvių kilmės kari pinėse.

gilumos pamažu atslenka tirštų, geltonų dūmų debesys,
parako bei dinamito kvapu atsiduodamas. Vieni
užsideda burnas ranka, Vincas išsitraukia nosinę. Aš
pradedu kosėti.
Praėjo gal dešimt minučių po sprogdinimo. Nuo
tunelio angos atmauroja vikšrinė pabaisa, į tanką pana
ši. Tai pusiau tankas, pusiau žemėsemis. Buvusios sienos
vietoje dabar guli didžiausia krūva susprogdintos uolos
gabalų, mažų ir didelių. Tankas prirėpliojęs savo
milžiniška šiūpele pradeda semti uolos gabalus ir per
save sumeta juos į užpakalyje stovinčius vagonėlius.
Mūsų Vincas ir čia pasirodo kaip jau patyręs specialis
tas. Jis karts nuo karto pakeičia tos pabaisos vairuotoją.
Tai pirmyn, tai atgal, tai į šonus pasuka tą ilgakaklę
pabaisą. Mažesniais gabalais ta mašina nesirūpina.
Palieka. Vyrai rankomis ir šiūpelėmis sumeta juos į
vagonėlius. Bijau arti prilįsti, gali užmušti. Matau, kaip
karts nuo karto, nuo mašinos pakeltos šiupelės krinta
centneriniai gabalai. Kaip vėliau sužinojau, sunkūs
sužeidimai ir užmušimai šiame tunelyje ne naujiena Tą
pirmą vakarą pagalvojau, kad per Vincą dar gyvas „peklon" patekęs esu.
Nežinau, kiek ilgai jau dirbome, nes laikrodžio ant
rankų čia niekas neturėjo. Vincas spėja, kad greit bus
vakarienės laikas, nes jis jau alkanas. Teisingai jis spėjo.
Netrukus du vyrai atstumia vagonėlį. Iškelia du didelius
bitonus, tokius, kokiais Lietuvoje ūkininkai pieną
veždavo į pieninę. Bitonuose baltinta ir saldinta arbata.
Taip pat atvežė kelis krepšius sumuštinių, atskirais

Danutė

Pro dūmų
Šiame krašte kartais pasigirs
ta priekaištai, kad vyriausybė
savinasi „vyresniojo b r o l i o "
vaidmenį ir vis labiau linkusi
kištis j savo piliečių kasdieny
bę, sekdama, o galbūt ir kont
roliuodama, kiekvieną žingsnį.
Nors niekas nepaneigtų, kad
demokratinėje valstybėje gyven
tojų privatumas turi būti ger
biamas, jų laisvės apsaugojamos, tačiau bauginimo tak
tiką, kad kažkas „stovi už nu
garos", nesidrovi saviems tiks
lams panaudoti ne tik vyriausy
bės priešai, bet ir įvairios
pramonės bei prekybos įmonės.
Viena didžiausių ir turinčių
nepaprastai daug įtakos, tiek
Amerikos e i l i n i a m s g y v e n 
tojams, tiek politikai, y r a ta
bako pramonė. Ji kasmet išlei
džia milijardus dolerių, k a d at
remtų visą neigiamą propagan
dą p r š rūkymą, s u m a n i a i pa
naudodama gausias r e k l a m a s ,
psichologiją ir net, kaip j a u
įrodyta, kontroliuodama niko
t i n o kiekį c i g a r e t ė s e , k a d
rūkantysis greičiau įgautų ne
suvaldomą įprotį ir negalėtų
liautis rūkyti.
Nepaisant bent tris dešimt
mečius vestos kampanijos prieš
rūkymą, šiandien Amerikoje rū
kančių eiles nuotal papildo nau
ji kandidatai, daugiausia jauni
mas ir net vaikai. Kaip praneša
JAV valstybinė Ligų kontrolės
ir apsaugos įstaiga, 90 proc. pra
dedančiųjų rūkyti sudaro jau
nuoliai iki 18 m. amžiaus. Šiuo
metu jau visose valstijose y r a
įstatymu uždrausta pardavinėti
rūkalus nepilnamečiams, bet
prekybininkai retai to įstatymo
laikosi, tad jaunuoliai nesun
kiai įsigyja cigarečių. Suau
gusieji rūkoriai sudaro t i k 25
proc. gyventojų, o j a u n i m a s 34.8
procentų.
Kad rūkymas kenkia sveika
tai, skelbta jau pačioje šio šimt
mečio pradžioje. Žinomasis išra
dėjas Thomas Edison buvo vie
nas pirmųjų, pasisakęs, k a d ta
bakas gali būti kenksmingas, o
automobilių pramonės pirmū
nas Henry Ford buvo t a i p nusi
statęs prieš rūkymą, k a d savo
automobiliuose neleido įtaisyti
peleninių. Jos pradėjo „fordukuose" pasirodyti nuo maždaug
40 dešimtmečio vidurio, kai For
do fabrikus perėmė Henry Ford
vaikaitis.
JAV Sveikatos apsaugos įstai
ga su rūkymu pradėjo kiečiau
kovoti 1964 m., teigdama, kad
cigaretės sukelia vėžio ligas.
Vėliau ligų, kurių priežastis
Atkasus mauzoliejų ir jį išvalius, jis laikinai bus uždengtas
gelžbetonio plokštėmis ir pažen
klintas lenta, kurioje įrašyta,
jog čia buvo S. D a r i a u s ir S.
Girėno mauzoliejus. Ką ateity-

paketukais suvyniotų. Kiekvienam vyrui duoda po vieną
paketą. Sumuštiniai geri, apdėti sūriu, jautiena , dešra
ir pomidorais. Arbata vilioja savo kvapu, tik nėra kuo
ją įsipilti. Man besižvalgant, vyrai vienas po kito paėmę
savo skardinius puodukus, prieina prie bitonų — murkt
puodą į arbatą ir pasisemia.
Valgome sustoję stati. Nėra nei kur sėstis, nei kur
tūptis. Pavalgę vyrai užsirūko. Kol surandi cigaretes
kišenėje, puodukus pasistato čia pat, ant žemės. Kas nori
daugiau arbatos, nieko nelaukdamas vėl apsitarnauja.
Su tuo pačiu purvinu puoduku vel murkteli į bidoną ir
pasisemia arbatos. Dėl to niekas čia nesijaudina. Vin
cas, pastebėjęs mano nustebusi žvilgsni, nesusilaiko
nenusijuokęs.
Popietinė pamaina, grįžusi iš tunelio, vakarienės ne
begauna. Ji mums buvo atnešta bedirbant Valgykloje
duodami tik pusryčiai ir pietūs Jeigu dar kas alkanas
po darbo, gali maisto nusipirkti, prisidurti Prekiautojai
atvyksta stovyklon su dešromis, sūriais, duona ir vai
šiais, berods, du kartus per savaitę.
Parėjus iš tunelio j baraką, Vincas man parodo
prausyklą. Apsivalius nuo purvo ir persirengus, pasidaro
geriau. Atsigulu ant lovos ir stebiu aplinką. Kiekvie
noje barako pusėje stovi po 12 geležinių lovų, vadinasi,
gyvena 24 vyrai. Viduryje tako iš abiejų galų po vieną,
stovi mediniai stalai. Pačiame barako centre stovi
geležinė krosnelė, užkurta anglimis. Lubose spingsi
kelios pilkos elektros lemputės, nuo kurių akims nėra
kur pasislėpti Jos spingsi per visa naktį. 0 spingsėjo

Bindokienė

debesėlį
cigaretės, s ą r a š a s gerokai išau
go ir vis ilgėja. Tačiau šiandien
apie trys milijonai paauglių
kasmet dūmais paleidžia beveik
1 milijardą cigarečių dėželių
Pagrindinės cigarečių gamin
tojų bendrovės gerai supranta,
kuri „duonos riekės pusė svies
t u a p t e p t a " ir savo r e k l a m a s
d a b a r ypač kreipia į vaikus bei
jaunuolius. Moteris jau anks
čiau pavyko įpratinti rūkyti ir
dabar jos lenktyniauja su vyrais
dėl cigarečių sukeltų ligų ir mir
ties.
Trys pagrindinės cigarečių
bendrovės labiausiai pasižymi
skirtumu tarp pradedančių
rūkyti jaunuolių ir suaugusiųjų,
o tą s k i r t u m ą sudaro rekla
moms išleidžiama pinigų suma.
Pvz„ Marlboro, 12.7 proc. savo
reklamų nukreipusi į paauglius,
laimėjo 59.5 proc. jaunų rūky
tojų, o tos pačios reklamos pa
veikė tik 21.9 proc. suaugusiųjų
Su r ū k y m u bandoma kovoti
įvairiais būdais, ypač po to, kai
a t r a s t a , k a d cigarečių dūmai
t i e k p a t k e n k i a rūkančiojo
aplinkoje e s a n t i e m s , kaip jam
pačiam. Daugelyje įstaigų, įmo
nių, pramogų vietų, susisiekimo
priemonių ir k i t u r dabar rūky
ti draudžiama, bet žmonės ieško
įvairių išeičių ir rūkymo neme
ta.
Kodėl daugelis negali ar neno
ri paleisti iš pirštų cigaretės,
nors žino, k a d tai žaloja sveika
tą? Pasiteisinimų daug ir įvai
rių: r ū k y m a s padeda kontro
liuoti svorį; uždegta cigaretė
rankoje suteikia t a m tikrą pasi
tikėjimą savimi; dūmai r a m i n a
nervus; r ū k y m u galima pamėg
džioti garsius aktorius ar šiaip
žymius žmones, kuriuos ma
tome su cigarete t a r p lūpų... Bet
tikroji priežastis yra įpratimas
į nikotiną, k a i p įprantama į
narkotikų a r kitų medžiagų var
tojimą. K a r t ą pakliuvęs į „dū
mų debesėlį", r e t a s be didelių
s u n k u m ų r a n d a iš jo kelią. Ži
noma, vengiama prisipažinti,
kad įprotis nugalėjo, tad ieško
ma pasiteisinimų.
Lietuviai t u r i mįslę apie rū
kančius: „Vienam gale ugnis,
k i t a m . . . " Tai ne visai tiesa, nes
nikotino įprotis yra labai galin
gas „ o k u p a n t a s " ir sunku iš jo
vergijos išsilaisvinti. Dažnai gir
dimas atodūsis: jeigu būčiau
nepradėjęs... Deja, ne dešimtys,
o šimtai tūkstančių kasmet dū
mais paleidžia ne tik cigaretes,
bet ir savo sveikatą, o kartais
net gyvybę.
j c daryti su tuščiu mauzoliej u m i , a t k a s i m o darbus vykdanti nepelno įmonė ..Piliakalnis'
dar nenusprendė.
(AGEP. 05.24)

todėl, kad vos tik iš tunelio sugužėjus barakan, vyrai,
kiti net nenusiprausę, apsėdo stalus ir pradėjo kortuoti,
rūkyti, spjaudytis ir keiktis. Už pusvalandžio b a r a k e
oras pasidarė toks tirštas, kad „nors kirvį kabink". Prie
dūmų dar prisideda šlapių kojinių ir neplautų marškinių
kvapas, k u r i e s u k a b i n t i a n t skersai barako išvedžiotų
vielų.
Kortuotojai keikiasi visokiom kalbom. Pasirodo, kad
čia daugiausia dirba buvę lenkų generolo Anderso ar
mijos kariai. Tačiau taip pat nemažai čia yra ukrai
niečių, jugoslavų, nemažai airių ir keli lietuviai. Nei
vieno juoduko. Papuoliau aš kaip r e i k i a n t .
Prieina Vincas, klausia, kaip m a n patinka. Papur
tau galvą.
— Nieko baisaus, apsiprasi.
Bet n e a p s i p r a t a u . Nors uždirbau dvigubai daugiau
kaip fabrike, bet tokio darbo ir gyvenimo sąlygų ne
galėjau pernešti. P a b u v u s t r i s ir pusę savaites, trūko
kantrybė. S u s i k i r t a u su viršininku, mečiau darbą ir
grįžau prie žmonos ir vaikų į M a n c h e s t e n savitės galo
nesulaukęs. Po trijų dienų pradėjau kitą darbą Tokiu
būdu bedarbiu Anglijoje per 15 gyvenimo metu buvau
tik 3 dienas, ir tai mano paties pasirinkimu
Gyvenimo posūkis
Kaip ir vietos gyventojai, mes už perkamus baldus
neįstengėme mokėti grynais pinigais Atsikėlus gyventi
į nuosavą n a m ą su aštuoniais kambariais, reikėjo
nemažai baldų.
'Bus daugiau)

>

I

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. birželio mėn. 5 d.

seimo atidėjimo į 1997 metus ir
tuo pratęsti visų PLB dabar
tinių organų kadencijas viene
riems metams, pakeičiant jas iš
ketverių metų į penkerius metus,
posėdyje dalyvaujantieji atsto
vai viešu balsavimu už pratęsi
mą arba taip pasisakė 72 bal
sais, prieš pratęsimą arba ne 18
balsų, susilaikė 8 balsai, ir 2 at
stovai neatsiuntė savo bal
savimo kortelių su pavarde šiuo
klausimu. (Viena viešo balsa
vimo kortelė su „taip" balsu bu
vo r a s t a be pavardės ar parašo
slapto balsavimo vokelyje, todėl
ji nebuvo skaičiuojama, nes ne
buvo žinoma, kuris iš tų dviejų
atstovų balsavo). Pagal PLB
Konstituciją teigiamam spren
dimui reikėjo gauti posėdyje
užsiregistravusių atstovų dviejų
trečdalių kvalifikuotą balsų
dauguma, kas buvo mažiausiai
67 balsai (už pasisakė 72 arba
daugiau nei du trečdaliai). Tad
šiuo balsavimu Seimo posėdis
pratęsė kadencijas ir atidėjo
PLB IX seimą } 1997 metus.

DAR VIENAS ŽVILGSNIS Į
PLB VALDYBOS POSĖDĮ
Š.m. balandžio 28 d.. 9 vai. r.,
(vykusiame PLB valdybos po
sėdyje dalyvavo PLB valdyba.
JAV Krašto valdyba ir Kanados
Krašto valdybos pirmininkai.
t.y. PLB valdybos pirm. Bronius
Nainys, sekretorė Bane Kroniene. Vytautas Kamantas. dr.
P. Kisielius. Rimas Česonis. dr.
Vitalija Vasaitiene. Milda Len
kauskienė. Vacys Garbonkus.
Aleksas Vitkus. Juozas Gaila.
Rūta Kalvaitytė, dr. Anta
nas Razma. Indre Tijūnėlienė.
JAV Krašto valdybos pirm.
Regina Narušiene, sekretore
Giedre Milašiene. Ale Kėžeiienė. Birute Jasaitienė. Ramu
tis P'iūra. Regina Kučienė.
Viktoras Kaufmanas. Algis Ru
gienius, vykdomasis vicepirm.
dr. Vytautas Bieliauskas. Kana
dos Krašto valdybos pirm. Algir
das Vaičiūnas ir vicepirm. Na
talija Liačienė bei Birutė A.
Vindašienė.

jo šią PLB valdybą sudaryti
PLB konstitucijos pakeitimo
komisiją, kuri dabartinę kon
stituciją priderintų naujai padė
čiai, nes Lietuva dabar jau
nepriklausoma valstybė, o taip
pat pakeistų ir dar kai kuriuos
paragrafus. Kadangi tai nebuvo
padaryta, tai po ketverių metų
baigiasi šios PLB valdybos ka
dencija ir reikia šaukti seimą
jau 1996 m. Tiesa, PLB valdy
ba turi teisę parinkti seimui
vietą, atsižvelgdama į daugelio
atstovų pageidavimą. Apie tai
pasisakė Algis Rugienius iš
JAV Krašto valdybos ir Vy
tautas Kamantas iš PLB vai
dybos. Dr. V. Vasaitiene pra
nešė, jog dėl kadencijos pra
tęsimo yra pravedamas raštiš
kas balsavimas tarp VIII (1992
m. seimo) seimo narių dėl ka
dencijos pratęsimo dar v >niems
metams.

Posėdi atidarė PLB valdybos
pirm. Br. N a i n y s , prista
tydamas PLB valdybos narius.
Susipažinimo eiga nusitęsė
aplink stalą. Tuo būdu susi
pažino visi posėdžio dalyviai.
PLB pirm. Br. Nainys pasiū
lė labai plačią darbotvarkę,
kuria atlikti būtų reikėję visos
dienos. JAV Krašto valdybos
pirm. R. Narušiene pasiūlė
daug trumpesnią svarbių punk
tų aptarimo darbotvarkę ir pa
prašė, kad šis posėdis pasibaig
tu iki pietų, nes svečiai iš Kana
dos po pietų išskrenda namo
Visų bendru pritarimu, buvo
pasirinkta svarstyti tik svar
biausius punktus.
Pirmiausia buvo sužinota, jog
PLB valdybai priklauso 28 kraš". tai. kur veikia LB apylinkės,
* apimant Sibiro Tomską. Mask
va ir Sankt Peterburgą, Ka
raliaučiaus kraštą, Estiją, Lat
viją, Lenkiją. Moldavą, jau ne
skaitant Europos kraštų. Aust
ralijos. Pietų Amerikos bei Šiau
rės Amerikos kraštų. Ten veikia
ir LB Jaunimo sąjungos, kurių
pirmininkai irgi kviečiami j
PLB seimą. Ateinantį PLB
seimą valdyba žada sukviesti
1997 m. Lietuvoje. Priežastis: iš
Rusijos ir kitų Rytų Europos
kraštų atstovai neturi lėšų at
vykti į Šiaurės Ameriką, o JAV
LB XIV Taryba ir Kanados LB
Taryba nubalsavo nevažiuoti i
Lietuvą seimo posėdžiams. Apie
tai jau žinojo PLB valdybos
pirm. Br. Nainys, kuris praeitų
metų rudenį dalyvavo JAV LB
Tarybos ir Kanados Tarybos su
važiavimuose. Jis ten pats mate
ir girdėjo, kaip buvo balsuojama
ir kokios buvo išvados.
Tačiau PLB vaidybos pirm.
Br. Nainys ve! klausė JAV LB
ir Kanados LB pirmininkų, ar
jie sutiktų važiuoti seimui į
Lietuvą. Kadangi, jų klausė ne
kaip atskirų asmenų, bet savo
kraštu vadu. tai ir vėl buvo pa
kartoti praeito rudenio ir net šio
pavasario raštiško balsavimo
rezultatai: JAV ir Kanados LBnes nesutinka važiuoti į Lietuvą
seimui, o prašo PLB valdyba
-e;mą šaukti Siaurės Ameriko
je: ar JAV. ar Kanadoje. Iš šiu
dviejų kraštų ; PLB seimą turė
tų vykti apie 70 asmenų, t.y.
daugiau kaip puse PLB seimo
atstovu. Jiems seime nedaly
vaujant, nebūtų kvorumo

Taip ir liko nenutarta, kur ir
kada įvyks 9-tasis PLB seimas.
JAV ir Kanados kraštų valdy
bų pirmininkai reikalavo laiky
tis PLB konstitucijos ir 9-tąjį
PLB seimą šaukti dar šiais
metais kur nors Šiaurės Ameri
koje.
Bedirbant visada atsiranda
naujų minčių. Štai Sibiro LB
apylinkės pirm., Virbickas pa
siūlė suporuoti finansiškai silp
nesnius PLB kraštus su „stip
resniais"
kraštais.
PLB
vicepirm. R. Česonis taip ir
padarė: JAV LB suporavo su
Karaliaučiaus sritimi, o Kana
dą su Sibiro Lietuvių sąjunga,
parašydamas tų kraštų valdy
boms po laišką, visai nepa
siklausęs, ar tie kraštai pajėgūs
ir ar nori šelpti nurodytus kraš
tus, kai ir taip daug siunčiama
į Lietuvą. Laiške nebuvo nuro
dyta nei su kuo susisiekti, nei
kokios paramos reikia. Žinoma,
iš to nieko neišėjo.
JAV LB Socialinių reikalų
tarybos veikla ir „Saulutė" susi
tiko kryžkelėje. PLB valdyba
norėjo sudaryti šalpos Lietuvai
koordinacinį komitetą, kuris
stebėtų, iš kurių kraštų ir į kur
Lietuvoje eina šalpa, ir ją koor
dinuotų. Bet iš to komiteto išsi
vystė „Saulutė", kuri yra tik
dar viena šalpos organizacija,
veikianti JAV-jose. bet nepri
klausanti ir neatsakinga JAV
LB-nės vadovybei. „Saulutės"
darbas tikrai pavyzdingas. Ji
kas savaitę ruošia įvairius ren
ginius PL centre, o kartais net
po du per savaitę. Per 3 metus
išsiuntė į Lietuvą gausybę var
totų rūbų ir 80,000 dol. pinigais.
Tai vis Lemonto ir kitų, čia besi
lankančių, lietuvių širdingos
aukos, už kurias JAV LB nei
Amerikos lietuviai negauna nei
žinios, nei padėkos. Kituose
kraštuose „Saulutė" neveikia.
Todėl buvo prašyta, kad „Sau
lutė" prisidėtų prie JAV LB
Socialinių reikalų tarybos ir
veiktų, kaip JAV LB šalpos or
ganizacija.

Jau dveji metai PLB valdybos
pirm. Br. Nainys užsimena, kad
JAV LB Krašto valdyba nepa
laiko PLB veiklos, neatsilygina
pinigais, ką pažadėjo. Pasku
tinis nusiskundimas nuskam
bėjo Lemonto apylinkės metinio
susirinkimo metu, neskaitant
spaudoje pasirodžiusių straips
nių. Iš tikrųjų PLB valdyba pati
Pirm. Br. Nainys argumen susisiekia su JAV LB apylin
tavo, jog PLB valdyba neturi kėmis, kurios žino, jog JAV LB
pinigų atvežti Rytų Europos Krašto valdyba remia PLB
atstovus i Šiaurės Ameriką, o. veiklą, ir apylinkės, net be JAV
be to. Australijos 11 atstovų Krašto valdybos žinios, siunčia
nenori vykti į Siaurės Ameriką. piniginę paramą PLB valdybai.
Tada iškilo šios PLB valdybos Ši parama dažnai būna daug di
kadencijos pratesimo klau desnė negu nustatyta JAV LB
simas. Pagal PLB konstituciją Tarybos sesijose. Tas nebūna
pranešama JAV LB Krašto
tiek PLB valdybai, tiek ir pra
/•įto seimo nariams kadencija valdybai PLB valdyba dar
yra 4 metai, ir jokių pratęsimu karta prašo JAV Krašto valdy
nenumatoma 1992 m. liepos bos atsilyginti už Amerikoje
pradžioje įvykęs seimas (galio veikiančias apylinkes. Čia susi-

\ \

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA
REALMABT H, Inc.
6602 S. PulMki Rd.
Chicago, IL 60629

>?

RE/MAX
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BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite:
BUDRAIČIUI
Bus. 312-585*100
Fax 312-585-3997

RIMAS L. STANKUS

Pagar312-308-0307

• Perkant ar parduodant
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas
> MLS kompiutenuir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir oarduodame namus
• Apartmer.ius ir Jeme.
> Pensininkams nuolaida

MISCELLANEOUS

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

A n t r u klausimu dėl Juozo
Gailos išrinkimo į PLB valdybą
posėdžio dalyviai balsavo slap
Prie pagrindimo icjiirn i 1 karininku Ramov..- K a u n e • iš k a i r ė s *pt. Reįįiman
tas Diržinauskis. pik. ltn. I>>nala- Skučą* ir kpt (.j<-dimin..> Reutas
tai, nes ir Seimo 1992 metų se
Nuotr J o n o I v a š k e v i č i a u s
sijoje PLB valdyba taip buvo
r e n k a m a . J a m išrinkti reikėjo
AUTOMOBILIO, MAMŲ. SVEIKATOS,
posėdyje dalyvaujančių atstovų
PLB SEIMO KORESPONDENCINIO
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
paprastos balsų daugumos arba
Agentas Frank Zapolis ir Otf. Mgr
POSĖDŽIO SPRENDIMAI
mažiausiai 51 balso. Už Juozą
Aukse S Kane kalba lietuviškai.
OPEN HOUSE
FRANK ZAPOUS
Nuo 1996 m. balandžio mėn. Lietuvių Bendruomenių rinkti Gailą balsavo 79, prieš pasisakė
8443 S. KOSTNER
320tVi WMt tSth Street
14 d. iki gegužės 15 d. vyko Pa atstovai, PLB valdybos nariai, 17 ir susilaikė 4. Pagal šiuos
Sun. June 9th 1 pm - 4 pm
Tat. (70S) 4244*54
b
a
l
s
a
v
i
m
o
duomenis
Juozas
Lovely Home
saulio Lietuvių Bendruomenės PLB Garbės teismo ir Kontrolės
(312) M1-6454
St. Bede/Ashburn Area
VIII seimo atstovų korespon- komisijos pirmininkai, kraštų G a i l a y r a išrinktas į PLB
City VVorkers come & see!
dencinis posėdis, kuris sprendė Bendruomenių ir Jaunimo są valdybą.
This well-maintained brick home of
du klausimus. Pirmas buvo nau jungų valdybų pirmininkai, viso
Šiame posėdyje dalyvavo Ar
fers 3 bdrms. large kitenen dinette
J K S CONSTRUCTION
jo PLB IX seimo šaukimo atidė 128 asmenys iš 28 kraštų. g e n t i n a , Australija, Belgija,
with newer oak cabinets. huge finisn„Shingle" stogai ir visų rūšių
ed basement vn/pienty of storage. 2
jimas į 1997 metus, pratęsiant Posėdį vedė PLB valdybos Brazilija, Didžioji Britanija, Es
baths. well-groomed fenced - in - yard,
apkalimai (siding): medžio,
PLB VIII seimo. PLB valdybos paprašyti PLB VIII seimo Le tija, JAV, Kanada, Kolumbija,
spnnkling system
alumimaus ir kt. Turiu darbo
ir tuo pačiu PLB Garbės teismo monte įvykusios 1992 metais se L a t v i j a , Lenkija, Moldova,
draudimą.
R.
Jankauskas,
ir Kontrolės komisijos kadenci sijos prezidiumo pirmininkai Olandija, Prancūzija, Rusija,
tai. 708-969-2658.
jas vieneriems metams, tuo V y t a u t a s K a m a n t a s (JAV), Sibiras, Šveicarija, Ukraina,
Rasa
Kurienė
(Kanada)
ir
Pau
pakeičiant jų ketverių metų ka
Urugvajus,
Uzbekistanas,
FOR RENT
denciją į penkerius metus. PLB lius Mickus (PLJS. JAV). Dvi Venezuela, Vengrija ir Vokie
VIII seimas, PLB valdyba, GT savaites palaukus iš tolimesnių tija. Nedalyvavo Austrija, Itali Norėčiau pirkti Danieliaus Ralio
Apl. for Rent
ir KK savo kadencijas pradėjo kraštų ateinančių atsakymų, ja, Karaliaučiaus sritis, Naujoji knygą „Th* Chosan Paopta", iš Vtc. Brighton Pk. 6 rms.. stove, refrig ,
wa)l-to-waH carpeting; enc). rear porefi; heat
1992 metais PLB VIII seimo 1996 m. gegužės mėn. 29 d. buvo Zelandija ir Švedija.
leista Kanadoje 1986 m.
inckJ.; ctean. qoie» bldg. References. Cfedit
akivaizdinėje sesijoje Lemonte atidaryti laiškai, p a t i k r i n t i
Tai.
413-637-1771
PLB seimo inf.
check. $575 per mo. • 1 mo. ssc. depoir jos turėjo baigtis 1996 metais. dalyvių sąrašai, išimtos viešo
sit. No pets. Preferably Uth. spesking.
Antras klausimas buvo Juozo balsavimo kortelės ir jos suskai
CaH 70*448-7087
MOVING-KRAUSTYMAS
UŽ J A V VIZA REIKĖS
slapto
Gailos rinkimas į PLB valdybą čiuotos, a t i d a r y t i
Profesionalus patarnavimas
UŽMOKĖTI 20 DOL.
vietoj vieno išjos pasitraukusio balsavimo vokeliai ir suskai
prieinamoms kainomis jums patogiu
laiku. Draudimas garantuotas
čiuoti tie balsai. Balsų skaičia
Seimo sesijoje rinkto nario.
Skambinti:
50 m nuo jūros kranto, 5 min nuo cen
Nuo gegužės mėn. vidurio visi
vime
dalyvavo
ir
balsus
skaičia
Rolanda*—708-424-7183
Posėdyje dalyvauti ir balsuo
tro: butai 2 kamb su visais patogu
asmenys, norintys gauti JAV
vo
JAV
LB
Grand
Rapids
apy
Vytu—312-US-0208
mais. Atskiri dušai ir vonios, bendras
ti teisę turėjo atskirų kraštų
linkės valdybos ir Kontrolės vizas, t u r ė s sumokėti 20 dol.
baseinas ir pirtis Vilniaus aerouoste
sutinkame ir atvežama į Palangą.
daro sunkumų, nes JAV LB komisijos nariai, kurie surašė a r b a 80 litų mokestį. Kaip
Pasibaigus atostogoms, nuvežama
praneša JAV ambasada Vilniuje,
Krašto valdyba visai negauna gautus duomenis.
IEŠKO DARBO
atgal t aerouostą. Pageidaujant
ši suma turės būti sumokaėta, pa
tų pinigų, kurie būtų skirti PLB
organizuojamos ekskursijos po
Pagal tuos duomenis PLB
teikiant anketą vizai. Šis mokes Lietuvė moteris su aukštuoju išsila
valdybos paramai, ir neturi ką
Lietuvą Informacija: Lietuva, Pa
VTII seimo korespondenciniame
langa, Neringos 23a, tel/faz
tis nebus grąžinamas nei vizų vinimu Mfco bet kokie darbo; gali
duoti. PLB barasi ant JAV LB
posėdyje dalyvavo 100 atstovų
370-36-53088. Kainos: atvežimas iš
negavusiems, nei teigiamo at slaugyti ligonius, prižiūrėti vaikus,
Krašto valdybos, bet nepasako,
Vilniaus aerouosto $78. Nuoma: 1
iš 23 kraštų, tad posėdis pagal
sakymo sulaukusiems asme prižiūrėti namų ūkį ir kt. Skambinti:
kiek surinko tiesiogiai iš JAV
mėn. 8880-700, su pusryčiais
PLB Konstitucija buvo teisėtas,
$700 888,1 sev. $178-268, su pus
nims. Papildomi mokesčiai už (71S) 2354405 arba (706) 235-3861
LB apylinkių.
nes posėdžiui reikalinga ne ma
ryčiais 8210-238; 1 d. 830-38, su
po
8
v.v.
Galų gale buvo prieita prie fi žiau kaip vieno trečdalio Seimo kai k u r i a s specialias vizas bus
pusryčiais $38-40.
mokami
tik
ją
atsiėmus.
nansinių knygų suderinimo, kai atstovų.
J A V Kongresas šį mokestį Reikalingas darius moteriai sa
tą darbą pavedė atlikti abiejų
Pirmu klausimu dėl PLB IX
įvedė t a m , kad būtų galima vaitgaliais. Galiu prižiūrėti sene
pusių iždininkams: PLB val
dybos iždininkui Aleksui Vitkui išmokėti pinigus į svetimą vals kompensuoti vizos gamybos kai lius. Skambinti po 6 v.v.
ir JAV LB Krašto vaidybos tybę, jeigu nepristatoma smulki ną ir įsigyti naujos įrangos,
Tai. 706-425-41M
iždininkui Ramučiui Pliūrai.
atskaitomybė, kur ir kam buvo naudojamos išduodant šios ša
Abu iždininkai, peržiūrėję išleisti pinigai. Pasigesta ir lies vizas. Tokios taisyklės
PLB iždo knygas, visiškai su Lietuvių Bendruomenės is nustatytos visoms JAV am 44 m. moteris iš Lietuvos ieško dar
tarė, kad 8.000 dol. čekis iš JAV torijos, kurią turėjo išleisti šios b a s a d o m s , k u r i o s , k a i p ir bo lietuvių šeimose. Galiu slaugyti
diplomatinė atstovybė Vilniuje, ligonius, senus žmones, prižiūrėti
LB iždo padengs visą skirtumą. kadencijos PLB valdyba.
išduoda tokia įranga išduoda vaikus, dirbti namų ruošos darbus.
Taigi viskas buvo gražiai išsi
Posėdis baigėsi 12:30 vai. po
A pu$>fic jervįpe of ttrts n.ew?paper
Esu siuvėja. Tol. 601-426-0608
aiškinta ir abiejų iždininkų pietų, o visi posėdžio dalyviai m a s vizas.
XA
Šis 20 dolerių mokestis nepri
rankų paspaudimu patvirtinta. buvo PLB valdybos pavaišinti
Kanados Krašto valdybos skaniais PLC kugelio pietumis. valomas tik kai kurioms diplo
m a t i n ė m s vizoms.
pirm. A. Vaičiūnas pranešė, kad
Kanados vyriausybė draudžia
Birutė A. V i n d a š i e n ė
(PRES. VIDMANTAS RAPSYS)
(AGEP, 05,16)

US. Savings Bonds
Make Great Gif&. I

BALTIA EXPRESS CO LTD.,
SIUNTINIAI \ LIETUVĄ TIESIAI IŠ JŪSŲ NAMŲ

TIK TRUMPA LAIKĄ BALTIA EXPRESS STOTO NAUJA PASLAUGA;
JEI JUS GYVENATE ČIKAGOS APYLINKĖSE JŪSŲ SIUNTINIUS
SUPAKUOSIME « PAIMSIME TIESIAI 15 JŪSŲ NAMŲ

No One Offers You
More of Eastern Europe!
Over the past fevv vean, LOT Polish Airlines has
established the mosi comprehensive netvvork of
destinations m Eastern Europe. with Warsaw as the
strategic hub. The netvvork is convementlv linked
vvith LOT's transatlantic route, giving passengers
from Nevv York, Nevvark and Chicago easv access

NEMOKAMAI
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENŲ
• ORO CARGO PER 10-12 DIENŲ
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SIUNTINYS
UŽ $38.00 PER 14 DIENŲ;
• NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARIZAVIMAS.

•^JEFE?Ha?,.JJ0

to Riga. Tallinn. Moscovv. St. Petersburg, Kiev.Lvov,
Minsk andVILNIU8,:LltHUANIA
Take advantage of LOT's low fares. the luxury of
LOT's tleet of nevv Boeings and ATRs and the comfort ot tSe new International terminai at VVarsavv
Okecie Airport. Make your reservattons today!

C H I C A G O , IL e O e S Z

M B A SKAMBINKIT! NtMOKAMAI

Pranas Zunde

KAZYS BIZAUSKAS
Dviejų t o m ų monografija. 11. - 323 psl., II t. - 430 p s l .
Plačiai a p r a š o m a K. Bizausko g y v e n i m a s ir veikla
diplomatinėje tarnyboje. G a u n a m a DRAUGE.
P a p i g i n t a i — 6 dol. u ž knygą
Su p e r s i u n t i m u — 8 dol.
Illinois valstijos gyv- p r i d e d a „State sales tax" - 0.53 d o l .

Montreal. PO S 14.844-2674.
Toronto. Ont 416-236-4242
Toli free: 800-223-0593.

m

6ENSENVIUE. IL 60106
1 -SOO-SPARN Al
1-800-772-7624

Information, reservations and ticket sales at the offires of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.
Nevv York 212-869-1074.
Chicago 312-236-3388.
Los Angelev 213-934-S1S1.
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RENGINIAI ČIKAGOJE

mo parapijoje Marquette Parke.
Iškilminga procesija — rugsėjo
15 d., sekmadienį, 2 vai. p.p.

JAUNATVE TRYKŠTANTI
„VERSMĖ"

Liepos 7 d. — X Tautinių
šokių šventės užbaigimo šv.
Rugsėjo 8 d. — LB LemonPaskutinių kelių metų bėgyje Algis Pliūra pateikė dienotvar
Mišios.
to apylinkės gegužinė PLC, iš Lietuvos į JAV atvyko dide kę, k u r i buvo priimta.
— PLC gegužinė PLC namų Lemonte.
Praėjusio susirinkimo proto
lis skaičius (Vytautas Šeštokas,
sodelyje, Lemonte.
— Marąuette P a r k o lietuvių „Drauge" Nr. 98, teigia — arti kolą perskaičius Petrui Laučiš— Skautijos pabendravimo namų savininkų dr-jos festivalis 50,000) lietuvių. Iš apsigyvenu kiui, „Versmės" atliktų darbų
sueiga ir cepelinų pietūs Švč. M. (didžiojoje palapinėje) Mar sių New Yorke, dalis įsijungė į apžvalgą darydamas, dr. Algis
Marijos Gimimo parapijos salė ąuette parke prie 70 St. ir LB NY apygardą ir susiorgani Pliūra pastebėjo, kad esą buvę
je, Marąuette Parke. (Nuo 12 iki California Ave. Dalyvauja: Šv. zavo į apylinkę „Versmė", kuri galbūt per daug užsimota, todėl
2 vai., p.p.)- Ruošia Čikagos Kryžiaus ligoninė, „Draugas", j a u įžengė į antruosius metus ir ne kažin kiek ir padaryta. Vis
skautinininkių draugovė.
dėlto pasidžiaugė gražiai pavy
Maria mokykla bei įvairios sėkmingai veikia.
Liepos 9 d. — Koncertas Čikagos miesto ir Cook apskr
Sekmadienį, gegužės 19 d. kusią vakarone, kuri buvusi
Jaunimo centre.
agentūros.
Kultūros Židinio posėdžių kam suruošta, bendradarbiaujant su
Liepos 14 d . - Šv. Kazimiero
„senaisiais" emigrantais. Daly
R u g s ė j o 13 d. — Dailės baryje įvyko metinis „Versmės"
seserų vienuolijos Vasaros fes
vauta:
apylinkių suvažiavime
parodos „Tobulybė egzilyje" susirinkimas.
Washingtone,
minint Žalgirio
tivalis vienuolyno kieme, Či
Susirinkimą atidaręs ir įžan
atidarymas 7 v.v. Balzeko Lie
Birželio 16 d. — Lietuvių
mūšio
sukaktį
Central Park
kagoje.
tuvių kultūros muziejuje. Pa ginį žodį taręs, pirmininkas dr.
gedulo ir vilties diena — Birželio
Manhattan, prie Jogailos pa
— Lietuvių karių veteranų
rodoje dalyvauja įvairių tautybių
tragiškųjų dienų minėjimas
s-gos „Ramovė" išvyka prie
Spalio 20 d. — Illinois Lietu minklo, NY tautinių šokių an
Čikagos d a i l i n i n k a i — imi
PLC, Lemonte. Rengia LB Leprezidentinių eglių Interna
vių Respublikonų lygos 30 metų samblio vadovės Jadvygos Ma
grantai.
monto apylinkė. Minėjimas
tional Friendship Gardens, Miveiklos pažymėjimo pietūs PLC, tulaitienės pagerbime, apy
pradedamas 11 vai. ryto iškil
Rugsėjo 15 d. — P u t n a m o
gardos posėdžiuose. Žvelgdamas
chigan City, Indiana.
Lemonte.
mingomis pamaldomis Pal. J.
Liepos 21 i - Lietuvių seselių rėmėjų pokylis Jaunimo
— Koncertas Jaunimo centre. į ateitį žadėjo: daugiau dėmesio
Matulaičio misijos koplyčioje.
centre.
Tautinės sąjungos Čikagos sky
Rengia Partizanų globos ko skirti šeštadieninei Maironio
— Tėvo dienos pietūs PLC, riaus gegužinė Ateitininkų
— Tauragės lietuvių klubo 40
mokyklai, organizuoti anglų
mitetas.
Lemonte. Rengia PLC renginių namų ąžuolyne.
metų veiklos sukaktuvinis ban
kalbos kursus, nepamiršti spor
— Šakiečių klubo „Oktoberkomitetas.
ketas
Šaulių
namuose.
tuojančio
jaunimo.
Liepos 26-28 d. - Brighton
fest" Šaulių namuose.
— Baisiųjų Birželio trėmimų
— JAV LB Vidurio Vakarų
Parko festivalis Čikagoje ant
Kasos stovį pranešė Petras
Spalio 25 d — Suvalkiečių
ir visos Lietuvos Genocido aukų
Western Blvd. (tarp 43-47 apygardos ruošiama Lietuvių klubo metinis s u s i r i n k i m a s Laučiškis. Pajamų turėta 1,215,
prisiminimas Švč. M. Marijos
diena — gegužinė PLC sodelyje,
gatvių).
o išlaidų — 815 dolerių.
Šaulių namuose.
Gimimo parapijos bažnyčioje ir
Liepos 28 d. - „Draugo" Lemonte.
Kontrolės komisijos aktą per
Spalio
25-27
d.
—
Moters
parapijos salėje, Marąuette
Rugsėjo 2 1 d . — Literatūros
metinė gegužinė Marijonų sode
savaitgalis PLC, Lemonte. Ren skaitė Daiva Bartulienė. AtParke, Čikagoje.
vakaras, PLC, Lemonte.
lyje prie „Draugo".
gia PLC renginių komitetas.
Birželio 23 d. — Ateitininkų
Rugpjūčio U d. — Lietuvių
Rugsėjo 22 d. — „Draugo"
Spalio 25-27 d. - Filatelistų klubo narių metinis susirinki
namų gegužinė namų sodelyje. Krikščionių Demokratų sky metinis pokylis M a r t i n i ą u e
dr-jos „Lietuva" 50 metų veik mas Šaulių namuose.
— Tauragės Lietuvių klubo riaus gegužinė 1 v.p.p. Vlado ir salėje.
los sukaktuvinė paroda Balzeko
Lapkričio 29 d. — Dailės
pusmetinis narių susirinkimas Lidijos Šoliūnų sodyboje Willow
Rugsėjo 27 d. — „Las Vegas Lietuvių Kultūros muziejuje.
parodos
„Freiburg 1946", skir
2 v. p.p. Šaulių namuose.
Springs, IL.
naktys" PLC, Lemonte.
Oficialus atidarymas spalio 26 tos lietuvių dailės mokyklos
Birželio 29 d. - Balzeko
Rugpjūčio 18 d. - PLC
Rugsėjo 28 d. — „Las Vegas d. 10 vai. ryto.
„Ecole des Arts et Metiers"
Lietuvių Kultūros muziejaus gegužinė ir laimingų bilietų naktys" PLC, Lemonte.
Spalio
26
d.
—
Lietuvos
Duk
Freiburge,
Vokietijoje, 50-me30-mečio puota 6 vai. vak. traukimas PLC sodelyje, Le
Spalio 5 d. - J A V LB Kultū terų dr-jos pokylis J a u n i m o
čiui,
atidarymas
7 v.v. Balzeko
muziejaus „Gintaro" salėje.
monte.
ros tarybos globojamas Hamil centre.
Lietuvių
Kultūros
muziejuje.
Birželio 30 d. - 33 sis „Gin
Rugpjūčio 25 d. — Illinois tono lietuvių t e a t r o „Aukuras"
Spalio
26-27
d.
J
A
V
LB
Gruodžio
1
d.
—
Tradicinių
taro" balius 4:30 v. p.p. Oak Lietuvių Respublikonų lygos J. Žemaitės apysakos „Petras
XIV
Tarybos
sesija
Čįkagoje.
lietuviškų
kalėdinių
šiaudinu
Lawn Hilton didž. pokylių salė metinė gegužinė PLC, Lemonte. Kurmelis" inscenizavimas Jau
Spalio
27
d
—
Anglijos
lietu
kų
darymo
pamokos
11 vai. r.
je. Bus pagerbiamos pasižymė
— BALFo metinė gegužinė nimo centre.
vių
klubo
narių
metinis
susirin
Balzeko
Lietuvių
kultūros
mu
jusios moterys.
Jaunimo centre, Čikagoje.
Spalio 6 d. — „Margučio II" kimas 12 vai. Jaunimo centre.
ziejuje.
— Brighton Parko Lietuvių
Rugpjūčio 30,31 ir rugsėjo radijo programos ruošiamas 11:15 vai. r. šv. Mišios Jėzuitų
Gruodžio 6 d . - J ū r ų skaunamų savininkų dr-jos gegužinė 1 d. — Lietuvių Tautinės s-gos koncertas J a u n i m o centre.
koplyčioje už gyvus ir mirusius čių,-tų Kūčios PLC, Lemonte.
Šaulių namuose.
24-sis seimas Balzeko Lietuvių
— E. Dauguvietytės-Kudabie- narius.
Gruodžio 7 d. — „Metų žmo
— Paskaita — J. Valaitis ir A. Kultūros muziejaus patalpose.
nės 2 veiksmų komedija „Susi
Lapkričio 9 d- — Lietuvių gaus" pokylis Balzeko Lietuvių
Sakalas; PLC, Lemonte.
Rugsėjo 1 d. — Žurnalui tikimas" 12 vai. vidudienį (tuoj
Kultūros muziejuje. Pradžia
fondo pokylis, PLC Lemonte.
Liepos 3 d. — „Antro kaimo" „Trimitas" paremti gegužinė
po šv. Mišių) PLC Lemonte. Da
6 v.v.
Lapkričio
12
d.
—
Zarasiškių
spektaklis Jaunimo centre.
Šaulių namuose.
lyvauja E l e n a D a u g u v i e t y - klubo nariųpusmetinis susirin
— Dail. Ados Sutkuvienės kū
Liepos 4 d. — Lietuvos Vyčių
Rugsėjo 2 d . - ALTo, Čika tė-Kudabienė ir Vitalis Žukaus
kimas Šaulių namuose.
rinių parodos atidarymas 7:30
Vidurio Amerikos apygardos gos skyriaus, tradicinė geguži
kas. Rengia JAV LB Kultūros
Lapkričio 16 d. — Lietuvių v.v. Lietuvių Dailės muziejuje,
metinis piknikas Jono Stankū nė Anio ir Aldonos Grinių sody
taryba.
Operos
tradicinis pokylis ir lai Lemonte.
no restorane ir sodyboje, Pines, boje, Lockport, IL.
—
Zarasiškių
klubo
gegužinė
mingų
bilietų
traukimas Jauni
Gruodžio 7-8 d. — Mugė
Indiana.
Rugsėjo 5-8 d. — Šviesos- Šaulių namuose.
mo
centro
didž.
salėje.
bazaras PLC, Lemonte.
Liepos 5 d. — Susipažinimo Santaros suvažiavimas PLC,
Spalio 12 d. — LB Lemonto
— „Lituanicos" futbolo klubo
Gruodžio 8 d. — Tauragės
vakaras ir šokiai (X Lietuvių Lemonte.
apylinkės
ruošiamas
pokylis
metinis
pokylis PLC, Lemonte. lietuvių klubo narių metinis
Tautinių šokių šventės proga) 8
Rugsėjo 7 d.— Lithuanian
Lapkričio 23 d. — „Lietuva" susirinkimas Šaulių namuose.
vai. vak. Navy Pier, Grand Ball- Mercy Lift labdaros balius — PLC, Lemonte.
Spalio 13 d. - J A V LB Vidu ansamblio koncertas 5 vai.
room, Čikagoje.
— Jaunimo centro metinė va
„Auka — artimo meilės menas", rio Vakarų apygardos v-bos
vak.
Jaunimo
centre.
Rengia
karienė
J a u n i m o centre.
— Skautininkų, ių susipažini ruošiamas Čikagos Meno in
ruošiami pietūs (12 vai.) PLC „Draugas".
Gruodžio
20 d. - PLC Kū
mo sueiga Jaunimo centre.
stitute (Art Institute of Chi- salėje, Lemonte.
Lapkričio 24 d. — Rudens Čios, Lemonte.
L i e p o s 6 d. X Lietuvių cago).
— Lietuvos Vyčių choro 80 madų paroda PLC, Lemonte.
Tautinių šokių šventė 1 vai.
Gruodžio 21 d. — Maironio
— Čikagos Lituanistinės mo
— Lietuvos Kariuomenės at lituanistinės mokyklos Kalėdų
p.p. Rosemont Horizon. Rose- kyklos mokslo metų pradžios metų sukaktuvinis pokylis 3 v.
p.p. Švč. M. M. Nekalto Pra k ū r i m o 78 metų s u k a k t i e s eglutė PLC, Lemonte.
mont, IL.
minėjimas Jaunimo centre.
sidėjimo parapijos salėje.
minėjimas Šaulių namuose.
— Tautinių šokių šventės
Gruodžio 31 d. — Lietuvių
Rugsėjo 7 - 15 d. — Šiluvos
pokylis Hyatt Regency, O'Hare,
Spalio 18 d. — Koncertą Rengia Lietuvių Karių vetera Operos Naujųjų Metų sutikimas
Grand Ballroom, Resemont. IL. atlaidai Švč. M. Marijos Gimi- partizanams šelpti PLC, Lemon nų s-gos „Ramovė" Čikagos Jaunimo centre.
— Naujųjų Metų sutikimas
te, rengia P a r t i z a n ų globos skyrius.
Lapkričio 26 d. - Šakiečių PLC, Lemonte.
komitetas.
Spalio 19 d. — „Puota jūros
dugne" — Čikagos lietuvių jūrų
Ateis pavasaris, žydės žilvičiai ir klevai —
skautijos metinis renginys PLC,
Tavęs nebus
Lemonte.
Ateis duktė, ateis sūnus, ateis kiti, kur Tu buvai—
Tavęs nebus.
— Dail. Jurgio Daugvilos pa
Per žydrą dangų saulė kops ir mėnuo patekės —
rodos a t i d a r y m a s 7:30 v.v.
Tavęs nebus.
Lietuvių Dailės muziejuje, Le
Kaip
vandenio,
kaip
vandenio
žmonių
daug
nutekės —
monte.
Tavęs nebus
B. Brazdžionis
ŠVEDŲ Ū K I N I N K A S
ŠILUTĖS R A J O N E

Birželio 7-9 d. - Čikagos
lietuvių skautų ir skaučių sa
vaitgalio stovykla — Jamboree
dr. L. Kriaučeliūno ūkyje,
Lemonte.
Birželio 9 du — Suvalkiečių
d-jos gegužinė Saulių namuose.
— Korp. „Giedra" premijos
Birutei Jasaitienei įteikimas
PLC, Lemonte.
Birželio 15 d. - Dail. Povilo
Puzino kūrinių parodos atidary
mas 7:30 v.v. Lietuvių Dailės
muziejuje, Lemonte. Paroda tę
sis iki rugpjūčio 31 d.

PADĖKA

Čiurhonio kelio koplytstulpi* Svrnte Ptirplnms* Autorių* P Da/inskas

Švedijos ūkininkas Peter Bromaker prieš trejus metus prašė
išsinuomoti Šilutės rajone 2,500
hektarų. Šiemet j a m atmatuota
1,000 ha, kuriuos jis jau pradėjo
dirbti. P. Bromaker augins mie
žius, kuriuos ketina parduoti
Panevėžio alaus daryklai „Kal
napilis". Jis bendradarbiauja su
žemes ūkio paslaugų kooperaty
vu „Juknaičių r a p s a s " . Koope
ratyvas saugojo žemės dirbimo
technika, sėklą, trąšas, išdžio
vins išaugintą derlių.
Švedijos ū k i n i n k a s ketina
samdyti 15 žmonių. Šilutės ra
jone 1,000 ha ketina išsinuomoti
ir Jonavos trąšų kombinatas
„Achema". Pasak Šilutės rajono
žemėtvarkos tarnybos viršinin
ko, šiemet i.š 28,000 ha nenaudo
jamos dirbamos žemės rajone
liks tik 6-8 tūkstančiai hektarų.
(LR 05.15)

A.tA.
BRONIUS BACEVIČIUS
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Brolis ir Senelis staigiai ir
netikėtai mirė 1996 m. gegužės 5 d. Buvo palaidotas gegužės
8 d. Šv Kazimiero lietuvių kapinėse.
Reiškiame nuoširdžia padėką klebonui kun. Jonui Kuzinskui už maldas koplyčioje, išsamų pamokslą bažnyčioje ir
palydėjimą į kapines.
Dėkojame solistui V. Momkui už įspūdingą giedojimą šv.
Mišių metu.
Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų bičiuliams gausiai
dalyvavusiems laidotuvėse, už paguodos žodžius liūdinčiai
šeimai, aukas šv. Mišioms ir labdarai, gėles, telegramas,
užuojautas per spaudą.
Ypatinga mūsų padėka giminėms ir draugams atvyku
siems j laidotuves iš toliau: I. ir J. Flavins, H Sukauskui, E.
ir E. Sventickams.
Nuoširdus ačiū karsto nešėjams. Taip pat dėkojame D. Pet
kui ir jo padėjėjams už rūpestingą patarnavimą.
Nuliūdę: žmona, dukterys, sūnus, seserys, brolis.
žentai, anūkai ir kiti gi ninės.

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. birželio mėn. 5 d.
skaitomybės knygos vedamos
tvarkingai ir jokių nesklan
dumų nerasta.
I valdybą perrinkti, ar naujai
išrinkti šie asmenys: Gintas
Butkevičius, Petras Laučiškis,
Ramunė Pliūrienė, Žilvinas
Bublis ir Gintaras Ivaška
Susirinkimas, kuriame daly
vavo apie 45 „Versmės" nariai
ir svečiai, buvo sklandžiai pra
vestas.
Po susirinkimo buvo skubama
į didžiąją Kultūros Židinio salę,
į „Versmės" ruoštą, su menine
dalimi ir šokiais, popietę. Me
ninę dalį atliko smuikininkas
Dovydas Barbus, pagrodamas
gerą tuziną lengvesnio žanro ir
klasikinių muzikos kūrinių.
Smuikininkui akompanavo
elektroninė, į juostą įgrota.

muzika. Garsą kontroliavo pats
smuikininkas. Jis smuikuoda
mas naudojosi garsiakalbio pa
galba. Čia ir buvo smuikininko
nepasisekimas: užuot muzikos,
jis klausytojus apdovanojo ne
paprastai dideliu, ausis kurti
nančiu garsu. Tos „muzikos"
klausytis nebuvo lengva, at
sirado ir tokm. kurie sale
apleido.
Su džiaugsmu tenka paminėti
išpuoštas Kultūros Židinio sales
sienas, kurias savo piešimo dar
beliais išpuošė jaunieji šešta
dieninės Maironio mokyklos
mokiniai: Emilija Gaubaite. Ga
bija Butkevičiūtė. Tomas Dič
pinigaitis. Gediminas P'uūra,
Viktorija Spencer. Aleksandra
Spencer. Andrius Opencei
P. Palys

A.tA.
Teisininkas
ALGIRDAS BUDRECKAS
Gyveno Chicagoje.
Mirė 1996 m. birželio 3 d., 9 vai. ryto. sulaukės 83 metų.
Gimė Lietuvoje, Kėdainių apskrityje. Juožemiuose.
Amerikoje išgyveno 48 m.
Nuliūdę liko: žmonos brolis Eugenijus Bartkus su šeima;
Lietuvoje sesuo Gražina ir brolio Liutavero šeima.
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai.
Velionis pašarvotas birželio 5 d., trečiadienį nuo 4 iki 8
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose. 2533 W. 71 St. At
sisveikinimas 7 vai. vakaro.
Ketvirtadienį, birželio 6 d. iš laidojimo namų 9 vai. ryto
bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už
velionio sielą. Po Mišių laidotuvės privačios.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šv. Mišiose.
Nuliūdę giminės.
Laidotuvių direkt. D. A. Petkus
312-476-2345 arba 800-994-7600

D. M. Petkus. Tel.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES
VASARIO 16-TOSIOS IR KOVO 11-TOSIOS
1996 M. MINĖJIMO METU AMERIKOS
LIETUVIŲ TARYBAI AUKOJO:
( p e r D e t r o i t o L i e t u v i ų organizacijų c e n t r ą )
$ 2 5 0 Miškinis K. S.
$ 1 0 0 Bagdon Adelė ir P.P.
$ 5 0 Babonas A. kun.. Balanda G , Sadeika Č. O.. Vaitas O.
V. ir Zakarkienė A
$ 4 0 Lukas A I.
$ 3 0 Ivanauskas A. T., Jurgutienė E. Klimkaitienė A.,
Legmckas S., Stanevičius J . P., Staškus V ir Švera J. B.
$ 2 5 Andriušaitis A., Bačkaitis A. Sh., Barauskas A. B.. Bliūdžiuvienė S., Brizgys B. O., Bulotienė E., Černis K. I.. Dapkus W.
V., Geldys S. D., Grigaras M., Kaunelis I S., Mingėla Š. R., Osteika
A. V., Želvys M ir Televičienė P
$20 Čiuželis K., Čižauskienė E , Bartkus J., Baublienė E ,
Braziūnienė E , Briedis J O , Gilvydis J D.. Grunavas L . Gumbrys A., Jeneckienė E.. Jonynas T.. Jurgutis J. D . Juškaitė R..
Juškienė S.. Kinčius J. V., Narbutas J M.. Norkūnas B.. Norus
A. G., Pašukonis A A., Pesys A. V . Petersonienė L . Povilaitis
F E., PragulbaS., Rašytinis A. E., Rauličkis J V . Ražauskas K.
R., Sakis R.. Sukauskienė B., Sharles R Step.. Selenis L.. Skorupskas E. M., Straksiu Šeima, Šimkienė S., Šepetienė V ,
Spakauskienė G.. Švoba R., Vaitiekaitis A. R.. Vilniaus Krašto
Lietuvių S-gos Detroito Sk. Mikulionis L. R.. Zaparackas A J ir
Žebertavičius V E.
$15 Bernotaitienė M., Matulis A . Patalauskiene V ir Pikūnas
S. R.
$ 1 2 Petrauskienė R
$ 1 0 Abarius M. O , Balsienė C . Čečkienė B . Gobis P. G.,
Gogelis K E.. Glatkauskienė S.. Gricius K.. Grigaitis A. S.. Joman
tas V., Jokšienė E , Kiškienė O., Kazakevičius J , Laurus I.. Leipus
L., Leleikienė U . Lelevičius A . Markevičius A T . Milkauskienė
A., Mingėlienė L, Pusdešrienė O . Pusdešris A I . Putrius P. J..
Orentas J I . Radas J E , Saplys J , Sautils S., Savickas P
Selenienė B., Skorupskas S. A.. Stygienė A.. Šlikas V . Šlušnys.
Švyturio Saulių kuopa, Tamuhonis R A.. Telyčėnas B . Tautine
S-gą Detroito Sk.. Valiukėnas B G. ir Žiedienė A T.
$ 5 Girniuvienė B., Mikštas F Č , Senkus V ir Šuopys J
Prelegentės kelionė (lėktuvu).ios priėmimus-vaišes šeštadieni
honoraras, skelbimai, plakatas, programa ir kt. adv Kęstučio
Miškinio šeimos auka
Reiškiame nuoširdžią padėką aukotojams, aukg rinkėjams ir
visiems Vasario 16-tosios ir Kovo 11-tosios Lietuvos
Nepriklausomybės minėjimo dalyvaims
Aukas rinko: Eugenija Bulotienė $325, Regina Jiškaite $55,
Stefanija Kaunelienė $80, Petras Pagojus $215, Frank Povilaitis
$ 9 5 , Liudas Selenis $50, Milda Skorupskiene $90, Vadas
Staškus $540 ir čeys Sadeika $1157. Iš jų laiškais $500. I i viso
$2517.
Dėl pastebėtų netikslumų skambinkite 1-$10-625-6470.
D.L.O.C. Valdyba
Česys Sadeika. pavestas

.

KAUNIETĖ BAIGĖ
MOKYKLA

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. birželio mėn. 5 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
JAV LB East Chicago apy
linkės valdyba ruošia Baisiojo
birželio minėjimą sekmadienį,
birželio 9 d.; pradedamas 10 vai.
r, šv. Mišiomis Šv. Kazimiero
parapijos bažnyčioje, Gary, IN.
Akademinė dalis vyks parapijos
salėje tuojau po Mišių. Pagrin
dinę paskaitą skaitys Jonas
Kavaliūnas. Maloniai kviečiami
apylinkės lietuviai dalyvauti ir
prisiminti žuvusius dėl Lietuvos
laisvės.

M e l r o s e P a r k o Lietuvos
Dukterų draugijos skyrius ren
gia pabendravimą gamtoje (pik
niką) birželio 9 d., sekmadienį,
1 vai. p.p., pas Juditą Mauersberger, 907 Hirsch St., Melrose
Park, IL. Jeigu diena būtų lie
tinga, pobūvis vyks Eagles Hali,
147 Broadway, Melrose Park.
Visi kviečiami atsilankyti.

r Suvalkiečių draugija Čika
goje ruošia pavasarini pobūvį
(gegužinę) Vytauto Didžiojo na
muose birželio 9 d., sekmadienį,
pradžia — 12 vai. dieną. Malo
niai kviečiami ir laukiami visi
aariai bei svečiai. Veiks virtuvė,
baras, laimėjimai ir visus links
mins žinomasis Kosto Rama
nausko orkestras.
Švč, M. Marijos Gimimo pa
rapijos pradžios mokykla jau
užbaigė mokslo metus. Tarp 24
mokyklą baigusiųjų yra ir ke
lios lietuviškos pavardės: Artū
ras Kavaliauskas, Albertas Mi
liauskas, Matas Steponavičius,
Ada Valaitytė ir Vidmantas
Zacharovas. Sveikiname visus!
DĖMESIO! Praplečiamos X
lietuvių tautinių šokių šventės
bilietų platinimo valandos.
Šventės susipažinimo vakaro ir
pokylio bilietus bus galima įsgyti „Seklyčioje" dienos metu —
nuo 1 vai. iki 4 vai. p.p., savai
tės dienomis; šeštadieniais nuo
9 vai. ryto iki 12 vai. vid.,
sekmadieniais, nuo 11 vai. ryto
iki 1 vai. p.p.; vakarais — antra
dieniais ir ketvirtadieniais nuo
6 iki 8 vai. vak. Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte — šešta
dieniais (lituanistinės mokyklos
veikimo valandomis) ir sekma
dieniais, po šv. Mišių.
x Vida Gilvydienė, Alida
Vitaitė, Eugenijus Butėnas,
Tauras Bublys, Aidas Palu
binskas, J o n a s Variakojis ir
Karolis Ž u k a u s k a s atliks
vaidmenis Antano Škėmos
fieno veiksmo DRAMOJE „Ka
IAdų vaizdelis", o antroje pro
gramos dalyje pasikeis kaukes
ir parodys geriausius ir juokin
giausius škicus iš ,,Antro
Kaimo" repertuaro. Spektaklis
įvyks trečiadieni, liepos 3 d.,
7:30 v.v. Jaunimo centro sce
noje. Tai gera proga pradėti X
Tautinių šokių šventės savait
galio linksmybes! Bilietai gau
nami: Lion Frame, 3125 W.
71st SL, tel. 312-778-6322.
:
(sk)

x TRANSPAK

praneša:

„Praėjusiais metais Kauno rotu
šėje susituokė 2940 porų, o 1990
m. aukso žiedus sumainė 5004
poros; 1995 m. susituokė 91
nepilnamečių pora". Pinigai,
siuntiniai ir komercinės siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai.
TRANSPAK, 2638 W. 69 St.,
Chicago, IL, tel. 312-436-7772.
(sk)

„Lietuvių tautos sovietinis
naikinimas 1940-1958 metais"
— tai istoriko dr. A. Anusausko
veikalas, išleistas šiais metais
,.Minties" leidyklos Vilniuje,
Lietuvių tautinės kultūros fon
do lėšomis. Knyga, turinti 494
psl., skiriama
norintiems
geriau pažinti vieną tragiškiau
sių Lietuvos istorijos laiko
tarpių — komunistų terorą ir
žūtbūtinę tautos kovą bei pa
s t a n g a s išlikti.
Leidinys
gaunamas Lietuvių tautinės
kultūros fonde, 1005 Shervvood
Dr., La Grange Park, IL 60526
(kaina 15 dol., su persiuntimu
— 17 dol.). Lietuvoje šia knyga
susidomėjimas buvo toks di
delis, kad visos laidos knygos —
1,600 egz. — buvo išparduotos
pusantro mėnesio laikotarpyje
po išleidimo.

Juozo ir Jūratės Paltanavičių
dukra Lina šiais metais baigia
Reavis gimnaziją. Seimą gyvena
Hickory Hills, IL. Lina gyvena
JAV tik treti metai. Atvyko iš
Kauno.
I platesnę visuomeninę veik
lą mokykloje Lina įsijungti ne
galėjo, nes reikėjo daug dėmesio
skirti anglų kalbai. Šeštadie
niais ji lankė Pedagoginį
lituanistikos institutą, priklau
so Lietuvos vyčių organizacijai.
Kaip ir daugelis jaunų merginų,
Lina mėgsta sportuoti: slidinėja,
čiuožia, jodinėja žirgais, Lietu
voje šoko ritminius šokius,
lankė karate užsiėmimus. Šiuo
metu yra pakviesta į „J. Robert
Powers International Modeling
School". Kas žino, gal po metų
kitų j i taps puikia manekene —
rūbų demonstruotoja.

J a u kurį laiką „Drauge"
skaitome, labai kruopščiai ir iš
samiai parašytus, Liudos Rugienienės straipsnius apie Lietuvos
Respublikos Seimo ir JAV LB
Krašto valdybos sudarytos
komisijos darbus š.m. pradžioje
Vilniuje, tačiau po 30 d. laidos
straipsniu „Tarpininkavimas
švietimo reikaluose", praleista
autorės pavardė. Atsiprašome
savo bendradarbės L. Rugienienes už neapsižiūrėjimą.
x Bernice Kudaba savo a.a.
vyro Juliaus, kilusio iš Tve
rečiaus, atminimui, įteikė
$1,000 Lietuvos Našlaičių glo
bos komitetui, skirdama šią au
ką Tverečiaus vargšų vaikų
maitinimui mokykloje. Našlai
čių vardu komitetas reiškia
užuojautą poniai Kudabienei ir
dėkoja už auką. „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas,
2711 W. 71 St., Chicago, IL.
(sk)
x „Lietuvos olimpinės per
spektyvos", Remigijus Gaš
ka, „Saulutės" „Atviro žodžio
forume", penktadienį, birželio
7 d., 7:30 v.v, PLC Bočių me
nėje. Proga laimėti bilietus į
krepšinio ketvirtfinalius Olimpijadoje, Arvydo Sabonio batus
ir olimpinius marškinėlius su
originaliu Šarūno Marčiulionio
parašu. Visi laukiami įdomioje
vakaronėje!
(sk)

x Barbora Morkūnienė,
Oak Lawn, IL, paaukojo Lietu
vos našlaičiams — jų maitini
mui Lietuvos mokyklose $200.
Dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas,
2711 W. 71 St., Chicago, IL
60629.
(sk)
Advokatas
x P e n s i j a iš V o k i e t i j o s !
GINTARAS P. ČEPĖNAS JAV-bėse gyvenantys, vokiškai
«M S. Paloki Rd., Chicago, IL 60(29 kalbantys žydai dabar gali gauti
(Vi bi j Suurę nuo Balzeko muziejaus)
pensiją iš Vokietijos. Informaci
Tel. 312-582-4500
jai skambinkite: Werner Zahn,
14325 S. Bell Rd., Lockport. IL 60441 312-271-0657, Hansą Travel
Tel. 708-301-48*6
Bureau.
Valandos pagal susitarimą
(sk)
Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenne
Chicago, IL 60629
T e l . (1-312) 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
šeštad. 9 v r iki 1 vai. d
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. ttth Street
Chkago, IL 60*29
(Skersai gatvei nuo ,,Draugo'
Td. 312-284-0100
Kasdien 9—6 vai. vak.
šeštadieniais ir vakarais
pagal susitarimą

>\

S

x TĖVŲ DIENOS šv Mišių
bei maldų novena prasidės bir
želio 7 d. ir tęsis iki 16 d.. Mari
jonų koplyčioje prie „Draugo". Ši
novena skirta Švč. Jėzaus Šir
dies garbei, meldžiant tėvams
kūno ir sielos sveikatos, sėkmės
darbuose, kantrybės kančioje, gi
mirusiems — amžinosios laimės.
Maloniai kviečiame įsijungti į
šias ypatingas mūsų maldas.
Savo tėvų, vyrų, uošvių ir sene
lių vardus siųskite: Marian
f a t h e r s , 6336 S. Kilbourn
A ve., Chicago, IL 60629.
(pr)

Wm*> ŽVAIGŽDUTE
• • i ^ b a S L a»*
Įsteigtos
Redagtx>,a J PUitas Medžiagą siusti: 3206 W. 65U> PUce, Chicago, IL 60629
PAKALNUTES
Nuo saulutės ar nuo vėjo
Pakalnutės suskambėjo:
— Mes pavėsyje išaugom,
Pasakėlių pilį saugom...
Neregėtą, nematytą.
Pakalnutėm apkaišytą...
Kokią pilį? Kas kalbėjo?
Niekas nieko negirdėjo.
Tik nuo saulės, ar nuo vėjo
Pakalnutės suskambėjo.
Ramutė Skučaitė
MANO MAMA

lAetuv%ų Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimus

galai „kelia žmogaus dvasią"...
Taip nuo 18 amžiaus vidurio „ai
- kuhul miltelių vardu pradėta
vadinti svaigaliniai gėrimai.
(The Amer. College Enc. Dict.,
1:30 + 677, Chicago, 1952; J.
Ayto's Diet. of Word Origins, p.
16, N.Y., 1991). 5. Žydamas
draudžiama valgyti ne tik kiau
lieną, bet ir kiškio, kraliko bei
kupranugario mėsą. (Senasis
Testamentas, Kun. 11:4-8).
STEBUKLINGAS GĖRIMAS
Labai seniai gyveno berniu
kas Jonas. Jis buvo nedidelis.
Visi kaimynai jį pažino ir
dažnai apie jį kalbėjo, bet jų
kalbos nebuvo geros. Jonas
buvo labai nemandagus, dažnai
keikėsi, visuomet buvo blogai
nusiteikęs. Atrodė, kaip
vaikutis, kuriam reikėjo
pagalbos.
Kaimynai nutarė ką nors
daryti. Jie nuėjo pas seną
burtininkę, kuri kaimynams
davė stebuklingo gėrimo. Tas
gėrimas parodė Jonui, kaip visų
kitų akys jį mato. Išgėręs pa
matė, koks bjaurus jis buvo.
Jonas tuoj pasikeitė ir visada
sakė ačiū.
Daina Valaitytė,
7 klasės mokinė
Čikagos lit. m-la

Mano mama gimė ir užaugo
Čikagoje. Atostogų metu mes
visi važiavome į Čikagą ir Laura Petrauskaitė rodo aavo tėveliui Rimui išmoktą darbeli „Žiburėlio"
aplankėme mamos tėvelius, Montesaori mokyklėlėje, kai tėvai buvo pakviesti į tėvo-vaiko renginį.
Nuotr. Lydos Budrienės
mano senelius. Aš mačiau, kur
mano mama miegojo, žaidė ir
Už valandos šeivą į šiaudyklę žodžio „taler" — tai buvo stam
valgė. Aš mačiau jos senas
įdėjus, pradėjo austi puikiausią bi sidabrinė moneta, vartota Vo
lėlytes ir meškiukus. Aš mačiau
drobę ir kartu mokė mergaitę, kietijoje nuo 16 amžiaus. Nuo
didelę pradžios mokyklą, kurią
1785 metų žodis „dollar" tapo
kaip reikia austi.
ji lankė. Mes nuvažiavome į
oficialiu
JAV pinigo pavadini
Mergaitė atsiklaupė prie Ma
Marąuette Parką, kur mano
mu.
4.
Pirmasis
bėgimas „Ap
mamytė išmoko čiuožti, žaisti rijos, sudėjo rankas ant krūti link Lietuvą" įvyko 1933 me
nės,
o
Marija,
kaip
tikriausia
Lina Paltanavičiūtė.
tenisą ir vairuoti mašiną. Man
motina, savo dukterį mokė, kaip tais. Bėgimo nuotolis buvo 1000
Lina žada studijuoti krimi labai patinka tos vietos, kuriose
mėlynus žiedelius auginti, kaip kilometrų. Antrasis bėgimas
nalinę teisę Moraine Valley mano mama augo.
juos nurauti, išdžiovinti ir įvyko 1989 metais. Nuotolis
kolegijoje.
Aleksas Hauser, pluoštus daryti. Kaip tuos 1254 kilometrai. Trečiojo
Pasidomėjau, kodėl įsijungė,
Bostono lit. m-los mokinys. pluoštus išvalyti, kaip verpti, bėgimo nuotolis 1098 km. 5. Iš
kartu su mama į Vyčių organi
išlenkti, apmesti metmenis ir lotynų kalbos kilęs žodis „Veto"
zaciją. Atsakymas buvo dau
MANO SENELIAI
paskui į stakles įdėjus, austi reiškė „Aš draudžiu"!
giau, nei paprastas: senelio gar
drobę, iš kurios galima pasiūti
bei, jo atminimui...
Mano mamytės tėveliai gyve drabužius, o tais drabužiais
PAGALVOKITE
Nepriklausomos Lietuvos tik- na Connecticut valstijoje, prie pridengti vargšų kūnelius...
LATVIS IR LIETUVIS
roję karo tarnyboje pulkinin- j ū r o s . Aš juos vadinu momo ir
1.
Kuris
buvo
paskutinis
Visą naktį Marija išbuvo ūkiš
Susiginčijo latvis su lietuviu,
kas-leitenantas Pantaleonas m o motėte. Jiems abiems jau kame namelyje su sparnuota Lietuvos valdovas, valdęs Lietu
Soltanas ištarnavo veik dvide- daugiau nei 70 metų amžiaus, draugija. Kada gaidžiai pragy vą atskirai nuo Lenkijos? 2. kieno kultūra senesnė.
— Mūsų mokslininkai kasinė
šimt (1919-1938) metų. Buvo Jie dar gana gražiai atrodo. Jie do, ji atsikėlė, išėjo ir išnyko. Kuris Lietuvos valdovas išvarė
apdovanotas Vyčio Kryžiaus V y ^ labai jaunai nusiteikę, jiems Mergaitė pasiliko beklūpanti ir žydus iš Lietuvos? 3. Kada jo žemę, — pradėjo latvis, — iŠ
laipsnio ordinu, D.L.K. Gedi- patinka su manimi žaisti. Va- begalvojanti apie stebuklą, kokį erdvėse buvo rasta „ozono" sky šimto metrų gylyje rado vielą.
mino IV laipsnio ordinu, Lietu- saros m e t u jie mane veža prie ji pirmą kartą savo gyvenime lė? 4. Kas anksčiau buvo Vadinasi, mūsų labai tolimi
vos Nepriklausomybės 10 metų j u r o s maudytis. Man smagu su mato.
pastatytas: Eifelio bokštas Pary protėviai naudojosi telegrafu.
Jubiliejiniu medaliu. Ir, žinoma, j a į s gokti į bangas. Mes vaikš
— O mūsų mokslininkai, —
Prašvitus, mergaitė pradėjo iš žiuje ar Laisvės statula New
priklausė Vyčių organizacijai. čiojame po smėlį, o jie man
įsiterpė
lietuvis, — į žemę
Yorke?
5.
Kas
arčiau
iš
stiebelių su mėlynais žiedeliais
Senelio (iš mamos pusės) Lina pasakoja apie savo gyvenimą.
įsirausė
per
kilometrą ir... nieko
Vilniaus:
Maskva
ar
Stokhol
daryti linus. Juos gražiai išvalė,
neatsimena, nes. kai gimė, jis Mano momo labai skaniai ver
nerado.
Taigi
mūsų dar senes
mas?
suverpė ir išaudė gražų audimą.
jau ilsėjosi Lietuvos žemėje da ir kepa. Ji man mezga ir
ni
protėviai
jau
turėjo bevielį
Atsiuntė
Kun.
dr.
E.
Gerulis
Iš to audimo pirmiausia pasisiu
'mirė 1965 m.). Tačiau šeimoje siuva. Momotėte man skaito
telegrafą!
vo sau marškinius, paskui tėvui
išsaugotas jo šviesus prisimini įdomius dalykus.
PAGALVOKITE
ir motinai.
mas, pasakojimai apie nepri
ATSAKYMAI
Mano močiutė mirė CaliforDievas ir Marija laimino mer
klausoma Lietuvą ir viltį būti nijoje. Man liūdna be jos. Jai
DUONOS PARDUOTUVĖJE
gaitės darbą. Beausdama dro
laisviems...
1. Japonai arbatą geria iš
patiko gyvuliukai ir paukščiai. bes, gerai uždirbo ir pasidarė
Dzūkas užėjo į duonos par
1 .igija Tautkuvienė Tėvukas gyvena toli, bet jis
dubenėlio. 2. Iš Klaipėdos
turtinga.
duotuvę:
arčiau yra Švedija, negu Vil
manęs neužmiršta. Ji man rašo
— Prašau dvi dzūkiškas pynu
Rasa Kristina Bičiūnaitė laiškus ir siunčia siuntinius. Aš
nius. 3. Sueso kanalas yra 45
GALVOSŪKIO NR. 157
tes.
birželio 7 d. gauna mokslo bai juos visus myliu.
metais senesnis už Panamos ka
ATSAKYMAS
— Jos nuo vakar dienos pa
gimo pažymėjimą iš North Masnalą. 4. Žodis „alkoholis" yra
Alina Naujokaitytė,
brango.
sachusetts Institute of Technolo VVashington'o K. Donelaičio
kilęs iš arabų žodžio „Al 60 trikampių.
— Tuomet duokite vakaryk
gy. Jos senelis, Pranas Bičiūnas,
Kuhul"
ir reiškė miltelius, ku
lit. m-los mokinė.
ščias.
buvo ilgametis rinkėjas „Drau
riais moterys patamsindavo, pa
GALVOSŪKIO NR- 158
go" spaustuvėje. Rasos tėvai
gražindavo savo akių vokus.
ATSAKYMAS
gyvena Washington valstijoje, o
DIEVO MOTINOS
(Žiūr. The Kohl). Laikui slen
Išklausyti reikia viską, tik
senelė Elena M. Juškienė —
MARIJOS V E R P A L A S
kant, žmonės pastebėjo, kad tas nereikia skubėti patikėti.
Gėlė ir Likėnai.
Long Island, NY. Ji yra nuola
akių vokų patamsinimas ir svai
(Legenda)
Fedras
tinė „Draugo" skaitytoja.
(Pabaiga)
GALVOSŪKIO NR. 159
A.a. Antanas Jaras buvo pri
ATSAKYMAI
—
Dieve,
Dieve,
kas
man
pa
simintas gegužės 8 d. Tremper
High School auditorijoje. Taip tars? Gavau aš dideles dovanas
1. Aguoną valgyčiau. 2.
rašė „Kenosha News'" gegužės iš dangaus Apvaizdos, bet
Aikštėje
žaisčiau. 3. Algą
dabar nežinau, ką su jomis
5 d. laida. Velionis buvo baigęs
gaučiau. 4. Anketą užpildyčiau.
daryti!..
muzikos ir teisės mokyklą Lie
5. Aruodą pripildyčiau arba iš
Ji praverkė visą dieną.
tuvoje, buvo smuikininkas, bet
Naktį užsnūdus pamatė, kaip tuštinčiau. 6. Ausines ant ausų
nuo atvykimo į Kenosha, WI,
užsidėčiau. 7. Avižą sunaudo
1952 m dirbo kaip pianino tech į namą įlėkė vienas iš gražiau čiau maistui. 8. Botagu suduo
sių
angelų,
paskiau
antras,
nikas Kenosha mokyklose (Ke
čiau neklaužadai arkliui. 9. Čes
nosha Unified School District). trečias, prilėkė jų pilnas namas, naką valgyčiau, nes labai svei
Antaną Jarą su pagarba ir liū atsinešė keistus įrankius: ratelį, ka. 10. Daigą pasodinčiau.
desiu prisiminė jo draugai ir verpalus ir ėmė statyti stakles.
Bus užskaitomi ir kitokios
Vienos akimirkos metu pasta
kolegos už jo preciziškumą ir
minties
sakiniai, jei atitiks
tė
stakles
ir
jas
pilnai
paruošė
meistriškumą pavasario kon
Lengviau pagauti drugelį, kai mamytė padeda.
žodžių
reikšmes.
darbui.
Paskiau
įėjo
Marija
ir,
certo metu, Tremper Symphony
6 Wind Ensemble atliekant apsidairiusi aplinkui, maloniu
GALVOSŪKIO NR. 160
balsu tarė:
programą.
ATSAKYMAI
— Garbė, Jėzui Kristui!..
x TRANSPAK įstaiga LE
Angelai atsakė:
MONTE veikia sa/aitgaliais:
1. Arabai gintarą vadino „an— Per amžius amen!..
penktd. 3 v. p.p. - 7 v.v.; šeštd.
bar".
Šį žodį iš arabų perėmė
Paskiau dangaus ir žemės val
ir sekmd. 8:30 v.r. • 2 v. p.p. dovė priėjo prie pat staklių ir, prancūzai, o iš šių — anglosak
Transpak tel. Lemonte: 708- angelams tarnaujant, ėmė tai sai. Taip iš „anbar" susiformavo
257-0497.
syti verpalus. Pašaukė mergaitę žodis „amber". 2. Žodis „aliar
(sk) ir pasakė labai švelniu ir ragi mas" yra kilęs iš seno itališko,
pavojų skelbiančio signalo:
x Juozas Bacevičius patar nančiu balsu:
nauja įsigyjant vairavimo
— Žiūrėk, mano mieliausioji, „Prie ginklo!" (Tarp. žodžių
t e i s e s . Skambinkite: 708- ir atidžiai kreipk dėmesį, kaip žodynas, 34 psl., Vilnius, 1969:
403-7334.
aš iš šių siūlų arba verpalų Ayto's Dict. p. 15). 3. Žodis Žymus Lietuvos laukų smuikininkas žiogelis savo smuikavimu džiugina
„dollar" atsirado iš vokiško mergaite
(sk) pradėsiu austi audimą.
Dail. P. Osmolskis

