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Jungtinių Tautų pranešime —
pasenę duomenys apie
Lietuvą ir pasaulį

Amb. A. Eidintas susitiko su
kongr. Christopher Cox
Vašingtonas, liepos 16 d. —
Lietuvos ambasadorius JAV,
Kanadoje ir Meksikoje dr. Al
fonsas Eidintas pirmadienį susi
tiko su JAV Atstovų rūmų na
riu, Respublikonų partijos Po
litinio komiteto Atstovų rū
muose pirmininku Christopher
Coz (Kalifornija), kuris la
biausiai žinomas lietuviams
kaip rezoliucijos dėl Rusijos ka
riuomenės išvedimo iš Kara
liaučiaus srities iniciatorius.
Kaip praneša Lietuvos amba
sados Spaudos skyrius, ambasa
dorius Eidintas padėkojo kongresmanui C. Cox už jo ir
Atstovų rūmų spykerio Newt
Gingrich mintimis turiningą
laiką, praleistą susitikime su
Baltijos valstybių prezidentais
jų vizito JAV sostinėje metu.
Ambasadorius taip pat asme
niškai padėkojo kongresmanui
Coz už jo nuolatinį rūpestį
Lietuva ir jai svarbiausiomis
tarptautinėmis problemomis, už
jo kalbą Kongrese, pristatant su
Bob Dole vardu susietą įstaty
mo projektą dėl NATO plėtimo
si. Šioje kalboje Christopher Cox
labai ryškiai užakcentavo, kad
į NATO turi būti priimtos ir
Baltijos valstybės.
Amb. Eidinto ir kongr. Cox
pokalbis daugiausia lietė
regioninius saugumo klausi
mus, Atstovų rūmuose pateik
tus projektus, kuriuose liečiami
Lietuvos saugumo klausimai.
Ambasadorius Alfonsas Eidin
tas pokalbyje pažymėjo, jog
dabar Lietuvai nėra svarbesnio
klausimo, kaip NATO plėtima

sis ir Lietuvos įjungimas į šį
procesą. Kongresmano dėmesys
taip pat buvo atkreiptas į tai,
kad Lietuvai labai svarbu, jog
Atstovų rūmai paremtų įstaty
mo projektą HR 3564 dėl JAV
paramos Baltijos valstybėms,
įdiegiant regioninę Oro erdvės
iniciatyvą ir „Partnerystės var
dan taikos" rėmuose einančią
Informacijos valdymo progra
mą, bei stipriai paremtų kitas
dvišales Lietuvos ir JAV kari
nio bendradarbiavimo progra
mas.
Alfonsas Eidintas išdėstė Lie
tuvos poziciją NATO plėtimosi
klausimu. Christopher Coz pa
reiškė nuolat rėmęs ir toliau
remsiąs Lietuvą jos saugumo
klausimais, domėjosi Rusijos
tranzito reikalais per Lietuvos
teritoriją iš ir į Karaliaučiaus
sritį, Lietuvos oro erdvės kon
trole, regioninių tarpvalstybi
nių santykių bei kitais Lietuvos
ir Rusijos santykių klausimais,
taip pat reformų Lietuvoje pa
žanga ir net Lietuvos ambasa
dos rūmų Washington, DC, at
naujinimu ir modernizavimu.

Vilnius, liepos 16 d. (AGEP)
— Jungtinių Tautų Plėtros prog
ramos (UNDP) pranešimas apie
socialinę žmonijos raidą nuste
bino Lietuvos statistikos spe
cialistus jame pateiktų duome
nų kaupimo sistema ir pasenu
sia informacija.
Antradienį Užsienio reikalų
ministerijoje Vilniuje prista
tytame pranešime, kuris buvo
parengtas, remiantis 1993 m.
duomenimis, nurodoma, kad
Lietuva pagal socialinės raidos
duomenis pasaulio valstybių
sąraše nukrito dešimčia laipte
lių ir užima 81-mą vietą bei yra
priskiriama viduriniajai grupei.
Tuo
tarpu tai pačiai grupei
Liepo* 4 d. Kaune, Nemuno saloje buvo tartas naujas todis Lietuvos aviacijoje. Lakūnas Jurgis
priklausanti
Estija užima 68-tą
Kairys SU-28 lėktuvu 280 km (168 mylių) per valandą greičiu prašvilpė po Aleksoto pėsčiųjų
vietą, o į aukščiausiąją grupę
tiltu per kelias sekundes. Dešimtys tūkstančių žmon:, užtvindė Nemuno salą ir jos prieigas stebėti
triuką, kurį J. Kairys parodė du kartus. Šiuos skrvdžius lakūnas skyrė artėjančiai Mindaugo
patekusi Latvija — 55-ąją.
karūnavimo - Valstybės dienai.
Rengiant šį pranešimą, buvo
Nuotr. E. Katino „Kauno dienoje"
atsižvelgiama į pasaulio šalių
piliečių išsilavinimą ir gyve
rugsėjo 1 d.) grįžti prie šios pro nimo trukmę, taip pat į bendro
blemos. Lietuvos Užsienio rei nacionalinio produkto apimtis.
Jungtinių Tautų Plėtros pro
kalų ministerijos atstovas at
gramos
pateiktoje apžvalgoje
kreipė dėmesį, kad Lietuva šį
pasiremta
Pasaulio Banko in
klausimą su Rusija jau aptaria.
Ambasadorius pakvietė Chris
V i l n i u s , liepos 12 d. (AGEP) grąžinimo klausimą ta, kad ji Po pertraukos derybos bus tę formacija apie bendrą nacio
topher Cox artimiausiu metu — Vilniuje praėjusį savaitgalį realiai neturi sienos su Rusija. siamos.
nalinį produktą vienam gyven
apsilankyti ambasadoje, ir vykstančių Lietuvos ir Balta Todėl be atitinkamo susitarimo
tojui. Tačiau, Lietuvos sta
Šįkart planuojama pasirašyti tistikos departamento direkto
kongresmanas kvietimą mielai rusijos derybų metu, tiek Lie su Rusijos Federacija (M. čigir
priėmė.
tuvos premjeras Mindaugas tikisi, kad po rinkimų dabar at Lietuvos ir Baltarusijos sutartį riaus Kęstučio Zaborsko teigi
Susitarta, kad Lietuvos amba Stankevičius, tiek ir Baltarusi siranda galimybes pradėti dėl kalinių perdavimo bausmei mu, šiuos duomenis Pasaulio
sadorius A. Eidintas ir kong jos premjeras Michail Čigir iš atitinkamas derybas) sunku ką atlikti; Lietuvos ir Baltarusijos Bankas kaupia savo reikmėms,
resmanas C. Coz toliau palaikys reiškė nepasitenkinimą, kad spręsti. Atskirai Baltarusijai vyriausybių susitarimą dėl kar- norėdamas teisingai suformuoti
nuolatinius gerus ryšius regio ligi šiol abiejų šalių muitinės būtų sudėtinga prisiimti kokius tografinės-geodezinės medžia kreditų politiką.
ninio saugumo, Lietuvos situa nesugebėjo įgyvendinti nutari nors įsipareigojimus, teigė Bal gos, liečiančios Lietuvos teri
Anot Zaborsko, Pasaulio Ban
cijos, dvišalio JAV-Lietuvoe mo dėl bendro darbo pasienio tarusijos Užsienio reikalų mi toriją, perdavimo Lietuvai; Lie ko ekspertai mano, kad naudoti
bendradarbiavimo plėtojimo punktuose. Buvo pasiūlyta nisterijos atstovas. Ką daryti su tuvos ir Baltarusijos vyriausy šiuos duomenis tokioms apžval
klausimais.
baigti eksperimentuoti (nes Baltarusijoje jau esančiais viet bių susitarimą dėl bendradar goms nėra visai pagrįsta. Todėl,
kalbama jau dveji metai) ir namiečiais, Afganistano pilie biavimo kovojant su muitinių jis mano, čia galėtų būti naudo
pradėti dirbti. Muitinių vadovai čiais, Minske kol kas nežinoma. įstatymų pažeidimu ir kitos jami Europos palyginimo prog
Sudėtinga ir Baltarusijos I >en vyriausybių sutartys. Šių de
ramos duomenys, apžvelgiantys
privalės po mėnesio atsiskaityti
kijos pasienyje, kur kasdien su rybų eiga parodys, ar bus pasi
39 kontinento valstybių raidą.
prieš savo vyriausybes, kas
laikoma po 70-80 nelegalių mig rašytas dokumentas dėl Valsty
nuveikta realiai bendradarbiau
Remiantis šia, taip pat prieš
rantų. Baltarusijos prašymu binės sienos demarkavimo ko
dėmesį skirs prekybos ir ekono
jant.
trejus metus atlikta apžvalga.
nutarta po kurio laiko (iki misijos statuto.
minių ryšių plėtimui, kurie
Kalbant apie tarpusavio pre
pastaruoju metu labai pagyvėjo,
kybos galimybes, buvo ieškoma
tačiau jos akiratyje bus ir kul naujų rezervų prekių apsikeiti
tūros, švietimo, mokslo reikalai. mui plėsti. Baltarusija, sakė
„Jau įsteigtos 192 bendros Michail Čigir, nepaisydama
Lietuvos ir Kaliningrado srities turimos muitų sąjungos su Rusi
Vilnius, liepos 10 d. (Elta) - niai gėrimai — 3.8%. Duona ir
Vilnius, liepos 9 d. ..Lietuva
įmonės. Jų skaičius ateityje jos Federacija, yra pasirengusi
Išankstiniais
Statistikos
depar
dabar
turi kur kas rimtesnių
makaronų
gaminiai,
miltai
ir
augs, nes Rusijos prezidento peržiūrėti kai kuriuos muitų
tamento
duomenimis,
birželio
problemų
nei tautiniu mažumų
mėsa
pabrango
1.8%
ar
mažiau.
įsaku sritį paskelbus laisvąja tarifus tarpusavio prekyboje.
mėnesį
išgaunamosios
ir
perdir
pavardžių
rašymas ju kalba",
Statybos
kainos
birželio
mė
ekonomine zona, joje taikoma
Jau kelintą kartą Lietuvos bimo pramonės produkcijos par nesį padidėjo tik 0.6%.
antradieni
spaudos konferenci
daug verslo lengvatų. Manau, iniciatyva dvišaliuose susitiki
duota 7.6% mažiau, negu gegu
joje
sakė
Valstybines
kalbos ko
Per
šešis
šių
metų
mėnesius
šiomis privilegijomis šalių vers muose keliamas nelegalių mig
žės mėnesį. Mažmeninė prekių vartojimo prekės ir paslaugos misijos pirmininko pavaduotoja
lininkai aktyviai pasinaudos", rantų sugrąžinimo klausimas.
apyvarta per mėnesį palygina pabrango 10.2%, maisto produk Danguolė Mikulėnienė.
teigė S. Overko.
Lietuva siūlo jau artimiausiu mosiomis kainomis sumažėjo tai — 12.4%, transportas ir
Lenkijoje neseniai svarstyti
Karaliaučiaus srities prekybi metu pradėti derybas ir pasira 1.5%.
ryšiai — 8.5%, sveikatos priežiū tarptautinės sutarties projektai
nės ekonominės atstovybės ati šyti atitinkamą susitarimą. Tai
Birželio mėnesį bedarbių skai ros ir medicinos paslaugos — dėl lietuviškų pavardžių rašymo
darymo ceremonijoje dalyvaus būtų svarbus žingsnis, kovojant čius sumažėjo 5.8%, ir nedarbo 7.1%, išlaidos būstui, kurui, Lenkijoje ir lenkų pavardžių
šalių vyriausybinių institucijų su nelegalia migracija. Lietuva lygis buvo 7%.
energijai — 7.0%, namų ūkio rašymo Lietuvoje. „Abu pro
pareigūnai, pramonininkų bei jau yra perdavusi Baltarusijos Vartojimo prekės ir paslaugos reikmenys ir paslaugos — 6.8%, jektai Lietuvai buvo pateikti
verslo organizacijų atstovai, pusei tokios sutarties projektą. per birželio mėnesį pabrango drabužiai ir avalynė — 6.6%.
skubotai ir iki galo neapgal
Tuo klausimu jau senokai susi 0.4%. Pirmąjį pusmetį kainos
politikai, kultūrininkai.
Infliacija per praėjusius šešis voti", pabrėžė projektu aptari
rašinėja abiejų šalių Užsienio vidutiniškai padidėdavo 1.6% mėnesius buvo 10.2%, o per tą muose dalyvavusi D. Mikulėnie
reikalų ministerijos, apie tai per mėnesį. Labiausiai pabran patį praėjusių metų laikotarpį nė
kalbama ir Baltarusijos prezi go benzinas — 13.8%, alkoholi- - 16.7%.
Pirmajame variante kaip ir
dento kovo 6 d. laiške (gautame
tarptautiniuose dokumentuose
kaip atsakymas į A. Brazausko
vardai ir pavardės rašomi pagal
sudaro teisingumo ministro bei 1995 m. gruodžio 21 d. laišką),
tautinės mažumos kalbos skam
teisininkų draugijos pasiūlyti i r kuriame tokio susitarimo gali
besį. Ir dabar Lietuvos pasuose
Seime burtų keliu išrinkti tei mybė neatmetama. Lietuva siū
sininkai — Viktoras Rinkevi lo daugiašalį susitikimą tuo Vilnius, liepos iO d. (Elta) - skutines santaupas ir pasitikė je priimtus turto vertinimo prin
čius, Saulius Katuoka, Erika klausimu, nes nelegalūs mig Prezidentas Algirdas Brazaus jimą bankais", sakė preziden cipus ir metodikas. „Akivaizdu,
Vilimienė, Gintaras Goda, i r rantai tampa viso regiono kas apgailestavo, kad Lietuvos tas.
kad pradinė turto pardavimo
problema.
vyriausybė iki šiol nesirūpino
Isaakas Kaganas.
kaina komercinio privatizavimo
Jo nuomone, prokuratūra, ti
Baltarusijos problema spren- vieningos turto vertinimo sistePo priesaikos Seimo pirminin
metu turi būti prilyginta jo rin
kas Česlovas Juršėnas pranešė, d ž i a n t nelegalių migrantų m o s įgyvendinimu. Tai, prezi rianti ekonominius finansinių kos kainai", sakė jis.
dento nuomone, sąlygojo krizę institucijų nusikaltimus, pri
kad vienas teisininkų draugijos
Turto objektyvus įvertinimas.
valo pagrįstai nustatyti už
atstovas, jau išrinktas burtų Seimo nariams balsavus už, 12 finansiniame sektoriuje.
anot A. Brazausko, yra svarbus
Kalbėdamas trečiadienį prasi negrąžintas paskolas užstatyto plečiant ir užtikrinant patikima
keliu Viktoras Maksimaitia, yra susilaikius.
Česlovas Juršėnas padėkojo dėjusios tarptaut:nės konferen turto vertę, jį kuo greičiau par draudimo kompanijų veiklą.
išvykęs ilgam laikui. Todėl j o
vieton burtų keliu antradienį iš senosios sudėties komisijai, o cijos „Šalies turtą.- ekonominėje duoti ir bent iš dalies kompen tobulinant mokesčių sistemą.
rinkta kita šios draugijos narė naujiesiems jos nariams linkėjo politikoje" atidaryme, A. Bra suoti indėlininkų įšaldytus pini „Itin svarbu tinkamai įvertinti
Genovaitė Babakinaitė. Ji b e i „ne tik sėkmės, bet ir iš karto zauskas pastebėjo, kad paskolas gus tuo pačiu sumažinant socia užsieniečiams parduodamos ne
kitas naujasis komisijos narys imtis darbo". Iki rinkimų liko bankai išduodavo, realiai neį linę įtampą visuomenėje.
žemės ūkio paskirties žeme
Saulius Katuoka, negalėjęs pri tik šiek tiek daugiau nei 100 vertinę užstato vertės. „Blogų
Tam
reikia rengtis nedelsiant,
Prezidentas apgailestavo, kad,
siekti antradienį, tą padarys dienų, ir „daug darbų laukia ir paskolų portfelis nuolat augo, o prasidėjus antrajam, komer nes, kaip žinoma. Seimas pri
liepos 11 dieną. Nutarimas d ė l komisijos, ir mūsų, kurie daly tai sąlygojo sunkias ekonomines ciniam, privatizavimo etapui, ėmė pataisas ir atitinkamą
Vyriausios rinkimų komisijos vaus rinkimuose", pažymėjo ir socialines problemas — nema nestiprėja noras įsisavinti ir Konstitucinį įstatymą*, pabrėžė
žai indėlininkų prarado savo pa- taikyti tarptautinėje praktiko- prezidentas.
sudėties pakeitimo priimta, 4 8 Seimo pirmininkas.

Lietuva ir Baltarusija bandė
derėtis dėl nelegalių migrantų
grąžinimo

Karaliaučiaus srities
atstovybė Vilniuje plečiasi
Vilnius, liepos 10 d. (AGEP)
— Penktadienį Vilniuje bus ofi
cialiai atidaryta Karaliaučiaus
srities prekybinė ekonominė
atstovybe. „Kaliningrado srities
administracijos atstovybė Lie
tuvoje veikia jau pora metų,
tačiau augant prekybos apim
tims bei ekonominiam ir kultū
riniam bendradarbiavimui, mes
atstovybės veiklą ir pačią ats
tovybę plečiame", BNS kores
pondentui pasakė Karaliau
čiaus srities atstovas Lietuvoje
Sergej Overko.
Pasak jo, atstovybei per
sikėlus į naują, rekonstruotą
pastatą Antakalnyje, kurį Ka
raliaučiaus srities vadovybė
įsigijo prieš dvejus metus, iš
esmės pagerės darbo sąlygos bei
Karaliaučiaus srities ryšiai su
Lietuva. Atstovybė pagrindinį

Prisiekė naujoji vyriausioji
rinkimų komisija
Vilnius, liepos 9 d. (AGEP) Antradienį Seime prisiekė nau
joji dvylikos narių Vyriausioji
rinkimų komisija, kurią Seimas
patvirtino praėjusią savaitę.
Komisijos pirmininku yra
paskirtas Zenonas Vaigauskas.
Komisijoje yra i dabartinį
Seimą pagal rinkimų sąrašą
patekusių politinių partijų
atstovai. Krikščionių demokra
tų partijos. Politinių kalinių ir
tremtinių sąjungos ir Demokra
tų partijos atstovu komisijoje
yra Petras Gvazdauskas, Social
demokratų partijos — Edvinas
Menčikovas, konservatorių —
Algimantas Sapiega, Lietuvos
Lenkų Sąjungos — Stefanas
Svietlikovskis, LDDP - Živilė
Verbylaitė.
Dar šešis komisijos narius
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Lietuva dar neskursta, bet
ekonominė krizė didėja

A. Brazauskas kritikavo
bankų veiklą

pirmąją vietą Europoje užima
Liuksemburgas, o pasaulinėje
Jungtinių Tautų apžvalgoje
Liuksemburgui tenka 27-ta
vieta, ir aukščiau už jj stovi
daugiau kaip dešimt kitų to pa
ties žemyno valstybių.
Tuo tarpu Jungtinių Tautų
Plėtros programos koordinato
rius Lietuvoje Cornelis Klein
teigia, jog minėtame pranešime
apie socialinę žmonijos raidą
teko naudotis Pasaulio Banko
duomenimis, nes tik ši organi
zacija pateikia duomenis apie
visas minėtąsias sritis, pagal
kurias buvo sudaroma atas
kaita.
C. Klein sutinka, kad prane
šime panaudoti 1993 m. duome
nys — kiek pasenę, tačiau mano,
kad jie bus naudingi, siekiant
paspartinti ekonomikos augime
procesą ir ieškant naudingų
sprendimų. Jungtinių Tautų
Plėtros programos koordinato
riaus žodžiais, 81-mą vietą
pasauli šalių lentelėje užiman
čios Lietuvos vyriausybei būtų
naudinga aktyviau dalyvauti
formuojant šalies darbo rinką,
remti naujas darbo vietas
kuriant} neformalųjį verslą, taip
pat leisti laisviau įsigyti žemės
ir gauti kreditų.
Tai jau septintasis metinis
Jungtinių Tautų Plėtros pro
gramos pranešimas. Pirmąsias
penkias pozicijas iame užima
Kanada, JAV. Japonija. Olandi
ja ir Norvegija.
Rugsėjo mėnesį Jungtinu
Tautu Plėtros programos
būstinės Vilniuje specialistai
ketina išleisti Lietuvos so
cialinės raidos apžvalgą. Pasak
C. Klein, jame bus pateikti
..šviežesni" duomenys, negu
pasaulinėje apžvalgoje.

Problemos dėl pavardžių
rašybos
šis principas galioja, visos
pavardės rašomos pagal skam
besį. Tačiau šis būdas ir
rašymas gimtosios kalbos raš
menimis nėra vienodi dalykai.
Pasak D. Mikulemenės. proble
ma yra. nes Lietuvos kompiu
terinės sistemos rašmenys,
neatitinka Lenkijos kompiute
rinės sistemos rašmenų.
Lietuvos Aukščiausioji Tary
ba 1991 m. sausio mėnesi pat
virtino vardų ir pavardžių
rašymo tvarka. Joje yra
naujove, kad ne lietuviškas
pavardes galima rašyti ir su
lietuviška galūne ir be jos —
kaip pageidauja pats pilietis.
Nuo 1990 m. lenkai pradėjo
taikyti kitataučiams gyven
tojams galimybe gauti pasą su
savos tautybės rašmenimis Per
šešerius metus tik šeši Lenkijoje
gyvenantys lietuviai pareiškė
norą gauti pasą su lietuviš
komis raidėmis.
..Nei Lietuva, nei Lenkija nė
ra ratifikavusios 'Pagrindines
tautiniu mažumu apsaugos kon
vencijos' ir Europos regioninių
kalbu chartijos", tode! pavardžių
rašymo klausimo negalime pai
nioti su politika", mano D.
Mikuleniene.
KALENDORIUS
Liepos 17 d.: Aleksas. Irmengarda (Irma), Darius. Girėnas.
1933 m. žuvo lakūnai Steponas
Darius ir Stasys Girėnas.
L i e p o s 18 d.: Arnoldas.
Fridrikas. Gaudenis. Milius.

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

&&A SKAUTYBĖS
kelias

NUOSTABI
„MINIJOS"
LAIVO SUEIGA

„Nerijos" j ū r ų skaučių tunto
„Minijos" laivo jūrų skautės ir
gintarės kandidatės sparčiai
ruošiasi įžodžiams, atlikdamos
R e d a k t o r ė j . v . s . Irena R e g i e n ė
patyrimo laipsnių, reikala
vimus. Patyrimo laipsnių reli
ginę dalį pravedė vs fil. kun.An
tanas Saulaitis, SJ, o pirmąją
pagalbą — gailestingoji seselė
g.v.v. Aida Mikučiauskaitė.
Mūsų instruktoriams didelė pa
dėka už labai naudingą ir įdo
miai pravestą sueigą sekmadie
nį, balandžio 28 dieną.
Dešimtosios Tautinių šokių 670-tame šios knygos puslapy
Pasaulio lietuvių centre, Lešventės proga Čikagon suvažia je yra kelios mano mintys. Ti
monte, anksti susirinkusios se
vus nemažam būriui skautiškos kiuosi — p a s k a i t y s i t e jas.
sės susiskirstė valtimis. Vienos
šeimos narių. Čikagos Skauti- Pristatysiu čia esančius asme
mokėsi stovinčio takelažo
ninkių draugovė, vadovaujama nis be kurių ši knyga nebūtų
(burlaivio) dalis su vadove Tai
ilgametės energingos drau- išleista. Kviečiu juos ateiti į
yda Chiapetta, o antrai valčiai
gininkės s. Aldonos Palukai- priekį, kad gėlytės prisegimu
vyko pirmosios pagalbos pašne
t i e n ė s , s u r e n g ė s k a u t i š k ą bent simboliškai išreikštume
kesys. Sesė Aida Mičiauskaitė
pabendravimą ir pietus Švč. M. jiems LSS Pirmijos padėką už jų
įdomiai pradėjo aiškinti kas
Marijos Gimimo p a r a p i j o s darbą ir pasiekimus".
dieniniam gyvenimui naudin
salėje, Marąuette Parke. Para
Išvardinęs buvusius LSS Ta
gas sveikatos žinias. Išmokom
pijai vadovauja n u o š i r d u s
rybos pirmininkus, kurių ka
kaip patikrinti temperatūrą,
lietuvis patriotas klebonas kun.
dencijų metu vyko žinių šiai
pulsą, kraujo spaudimą, kaip
Jonas Kuzinskas.
knygai rinkimas, pakvietė vs fil
išvalyti žaizdas, kaip gelbėti
Sueigą pradėdama s. Aldona Sigitą Miknaitį, buvusį trijų ka
prarijusį nuodus, kaip padėti
P a l u k a i t i e n ė , pasidžiaugusi dencijų LSS Tarybos pirmi LSS „Ąžuolo" ir „Gintaro" vadovų.-ių lavinimo mokyk.4 vedėjai vs. fil. Kazys
springstančiam žmogui ir kt.
Matonis ir vs. fil. Gilanda Matoniene šių metų stovykloje, R a k ė .
gražiu būriu dalyvių, žodį tarti ninką, tarti žodį.
N u o t r . R o m o Otto įdomu buvo ne tik klausytis šių
pakvietė LS Seserijos Vyriausią
pamokymų, bet ir praktiškai
Skautininkas Sigitas apibū
skautininke vs Birutę Banai
atlikti
tai, kas buvo mokoma
tienę, šventėn atvykusią iš Bos dino problemas su žinių knygai „ĄŽUOLO" IR „GINTARO" VADOW,-UJ
su
termometrais,
kraujo spaudi
tono. Po jos kalbėjo svečias iš telkimu ir redaktorių pasikei
MOKYKLŲ
STOVYKLOJE
mo
rankovėmis,
ir tvarsčiais.
Lietuvos kun. A. Liepa. J i s timais. Džiaugėsi, k a d atliktas
Baigdamos
jautėmės
įsisavinu
džiaugėsi turįs ryšius su skau milžiniškas darbas, kuris ateisios
tikrai
svarbias
sveikatos
rys,
Robertas
Končius
ir
Petras
Gražion
Čikagos
lietuvių
tais ir ateitininkais Lietuvoje. ies kartoms bylos apie išeivijos
priežiūros
ir
kitam
teiktinos
Plačas.
Iš
Los
Angeles
„Kalniš
skautijos
Rako
stovyklavietėn
Esant reikalui, visad kreipiasi skautų meilę Tėvų žemei Lietu
k
i
ų
"
tunto
a
t
v
y
k
o
Povilas
š.m.
liepos
10
d.
iš
Čikagos,
Los
pagalbos
žinias,
susipažinusios
į šias jaunimo organizacijas ir vai, jos kalbai, skautybės idėjai
jie atlieka kas jų prašoma, nes ir prisidėjimą prie Lietuvos lais Angeles, Clevelando ir net Bra Pakuckas, o Pietų Amerikai at su atitinkamais instrumentais.
zilijos suskrido 20 brolių ir se stovavo Brazilijos „Palangos"
Po trumpos pertraukos (per
daugelis kitų atsisako padėti. vinimo.
tunto
brolis
Klaudijus
Kupstaisių
dalyvauti
LSS
„Ąžuolo"
ir
kurią
sesės vis norėjo prakti
Kadangi skautai tarnauja Die
Išvardinęs knygos redakto
kuoti kraujo spaudimo matavi
vui ir Tėvynei, ir būdami pasi rius, kurių du — vs Alė Nami- „Gintaro" vadovų ir vadovių tis.
ruošę padėti artimui, išves Lie kienė ir vs. Juozas Toliušis mokyklų stovykloje.
Atvykusius k u r s a n t u s ir kur- mą), atvyko visų laukiamas
tuvą į geresnį rytojų. Kun. A. dalyvavo šiame suėjime pareiš
santes
maloniai sutiko gausus brolis kun. Antanas Saulaitis.
Čikagos „Aušros Vartų"/
Liepa kvietė skautišką jaunimą kė: „Už knygos paruošimą ir „Kernavės" tuntui atstovavo se būrys patyrusių vadovių ir va Jis pasiūlė tęsti sueigos susi
ir vadovus daugiau dėmesio išleidimą yra atsakingi keli ar sės: Birutė Ankutė, Birutė Jur- dovų: „Gintaro" vadovių mo kaupimo dalį prie netoli esančio
skirti bendradarbiavimui su keliolika asmenų. Nors knygo jonaitė, Alisa KosmoPoulos, Ni kyklos vedėja vs. fil. Gilanda miškelio Waterfall Glen. Nors
Lietuvos jaunimu, nes ten dau je neparašyta, bet sesė Alė Na- na Padalino, Stefutė Utz ir Ind Matoniene, vedėjos pavaduotoja dangus buvo apsiniaukęs, kun.
geliui jaunuolių reikia susi mikienė yra paskutinioji knygos rė Žukauskaitė. Iš Čikagos vs. Marytė Utz, komendante ir Saulaičio švelnus balsas mus
pažinti su skautų ir ateitininkų redaktorė, be jos lauktume ,.Nerijos" jūrų skaučių tunto at instruktorė ps. fil. Naida Šnipai- lydėjo miško takais. Upelio ra
ideologijomis, kad jie pamiltų knygs dar keletą metų. Be abe vyko sesės Kristina Jonušaitė ir tė, instruktorė vyr. skautė vsl minantis čiurlenimas, miško
žvėreliai bei paukščiai ir nauji,
Dievą, Tėvynę ir Artimą.
jo, kiekvienas suprantam parei Karina Turnerytė. Sesių penke Onutė Utz, Ikio skyriaus vedėja
žali, išdygusių gėlių, medžių ir
Daina
Duatbriene,
„Ąžuolo"
Tolimesnei sueigos eigai vado gas redaktoriaus,-ės. Sese Ale, tukas iš Los Angeles „Palan
krūmų šakų pumpurėliai mus
vadovų
mokyklos
vedėjas
vs.fil.
vauti pakviestas LSS Tarybos ačiū už kantrybę, pareigin gos" tunto — Vilija Gulbinaitė,
džiugino pavasario gaivumu.
,
vedėjo
pavaduopirmininkas vs. fil. Kęstutis Je- gumą ir man pareikštą nuošir Adrija Karaliūtė, Audra Ku- Kazys Mal
Tyliai susikaupusios jautėme
a
s
Otto,
komentojas
vs.
čius, taip prabilo į susirinku dumą". Padėkojo ir vs Juozui dirkaitė. Aušra Mulokaitė ir
aplinkos ramumą.
ktorius
ps.
senj.
dantas
ir
i
Toliušiui t a r d a m a s : „Broli Vilija Sekaitė. Iš Clevelando
sius:
Vartodamas įvairius mokymo
Andrius
UtS,
instrukdoriai
ps.
Juozai, tavo dalis skautiško dar „Neringos" tunto atvyko Vero
žaidimus,
kun. Saulaitis ryš
fil.
Jonas
Variakojis
ir
sk.
vytis
„Mielos viešnios, mieli sve bo lieka įamžinta".
nika Taraškaitė. Čikagos „Litučiai, sesės ir broliai,
anicos" skautų tuntui atstovavo vsl. Rimas Gecevičius. Savait kino katalikiško tikėjimo pag
Pakviesta tarti žodį vs Alė ketvertukas šaunių brolių — galyje prisidėjo ir šie vadovai — rindines reikšmes, ir kaip
sveikinu visus atvykusius į
Namikienė
peržvelgė knygoje Edmundas Brooks. Rytis Dumb- instruktoriai: vs. fil. kun. An skautybė siejasi su religija.
Dešimtąją lietuvių t a u t i n i ų
esančius
skyrius,
paminėdama
tanas Saulaitis, SJ, s.fil. Dona Svarbiausia — pajutome artimo
šokių šventę ir į šį malonų pa
žymesnius
įvykius,
supažindino
bendravimą. Jei ne Lietuvos
viškoji Skautija" knygos reda tas Ramanauskas, gintare vv reikšmę kun. Saulaičio prati
Rasa Holenderytė ir js. Taiyda muose: padėdami vieni kitiems
olimpinės krepšinio rinktinės su nuotraukų atradimu. Pasi gavimo.
Chiapetta.
j
— paklydusieji surasti, tamsos
rungtynės su Graikijos olimpine džiaugė gražiu knygos išlei
Gėlės buvo prisegtos reiš
žvakutė uždegta, ir pasidalintas
krepšinio rinktine, vidurdienyje dimu, pastebėjo, kad yra kai ku kiant padėka prisidėjusiems prie
Oras įsikūrimui stovykloje duonos gabalėlis suteikia šven
vyksiančios Rosemont Horizon rių klaidų, pasitaikiusių kai „Lietuviškoji Skautija" knygos
stadione, manau, kad čia trūk knyga buvo redaguojama dau redagavimo, išleidimo, o taip pat buvo puikus. Nuotaika visų tumo dvasią. Baigdamos, laiky
tų vietos. Jei per ilgai neužsi gelio redaktorių. Linkėjo, kad ši busioms prie vaišiu paruošimo, pakili, nors Rako uodai negai damos uždegtas žvakutes, sugie
šnekėsime, tai gal dar spėsime istorinė s k a u t i š k o s veiklos puošusioms salę. Ačiū visiems, lestingai visus „kapojo". Kele dojom „Pajūry, pajūry", o švel
nors į antrąjį tų rungtynių knyga būtų kiekvieno vado oms. o ypač s. Aldonai Palukai- tą kartų lietutis visiems pri nūs lietaus lašeliai lyg laimino
vo,-ės rankose, nors nemažai tienei. daug pastangų įdėjusiai minė, kad palapines ir virtuvės susirinkusius — jūrų skautes ir
kėlinį.
knygos puslapiuose minimų
šios sueigos organizavimui ir turi būti gerai pastatytos ir brolį kunigą. Lietaus sudrėkin
įrengtos. J a u trečią dieną sto tos, bet linksmos, atsisveikinom
Ačiū skautininkei Aldonai Pa- asmenų šios knygos išleidimo pravedimui.
vykloje
pilna užsiėmimų. Darbų iki kitos sueigos.
lukaitienei
ir
Č i k a g o s nesulaukę išėjo amžinam poil
Skautiškame rate tradicine
ir
nuotykių
daug — apie tai ne
Skautininkių draugovei už siui.
„Ateina naktis" buvo baiptas
Širdingai dėkojame vs fil.
trukus
daugiau
parašysime.
sudarytą progą skautiškai šei
šis
neeilinis
skautiškas
pobūvis.
kun.
Antanui Saulaičiui, sesei
Sueigos vedėjas vs. fil. K.
mai pabendrauti ir palengvini
K.M.
vs.fil.
Ant.
P
a
u
ž
u
o
l
i
s
mą man atlikti pareigas. Sese Ječius pareiškė, kad apie knygą
Aldona, prašau tyliai ateiti yra gauta nemažai įvairių
arčiau, o sesę Marytę — prisegti atsiliepimų. Jo manymu, knyga
patraukli, lengvai skaitoma,
jai gėlę.
turi daugybę nuotraukų, išreiš
Pobūvį be programos negali kianti didelę meilę skautybei. Ši
ma vadinti skautišku renginiu
knyga turinti būti vadovų.-ių
Šio suėjimo programoje — pri lavinimo priemonė, nes kiekvie
statyti jums ir „pakrikštyti" LS nas gali daug ko iš jos išmokti,
sąjungos naujausią leidinį
sužinoti. Kadangi galutinė atsa
,, L i e t u v i š k o j i
S k a u t i j a komybė tenka Sąjungos pirmi
1945-1986". Knyga prenumera ninkui, tad visus komentarus
toriams jau išdalinta, išsiųsta ar prašė pareikšti j a m raštu su
įteikta. Jos dar neturintieji — pasižadėjimu padėti pastebėtas
galėsite čia įsigyti.
klaidas ištaisyti. Gerus komen
Kaip tokį puiku istorinį lei tarus ir padėką kvietė skirti
dinį pristatyti? Patarimų nega šioje sueigoje pagerbtiesiems ir
vau; visi užklaustieji lyg susi knygoje minimiems. Baigdamas
tarę atsakė: 'broli Ječiau, tai knygos pristatymo programą,
tavo pareiga'. Turiu prisipa pakvietė visus sušukti tris kar
žinti, kad knygų sutiktuvėse tus „Valio" LIETUVIŠKAI
rečiau lankausi, tai pasąmonėje SKAUTIJAI. kad ji gyvuotu dar
daug neužsiliko.
ilgus metus.
Vien dėl to, kad knyga išėjo į
Pažymėtina, kad buvo gautas
..Nerijos" jūrų nksuf įu t u n t o ..Minijos'" laivo s***'* Mi'Mgoje supažindinamo* su kraujo spaudimo
pasaulį šioje kadencijoje — ne
matavimu ir kitais sveikatingumo saugojimo pagrindais. I* k. - Lina L e n d r a i t y t * . Aliaa Nalyte,
mano nuopelnas, kaip kiti ban sveikinimas raštu iš vs Česlovo
vadove
medicinos ^ u n p- -Vida M i k u r i a i i s k a i ' . - Deimante Žukaitė.
do mane įtikinti. Mano įnašas Senkevičiaus, gyvenančio To
Nuotr. A l e k s a n d r o * G r a i y t e s
tik du nedideli sprendimai. ronte, prisidėjusio prie „Lietu-

SUSIPAŽINIMAS SU
KNYGA „LIETUVIŠKOJI
SKAUTIJA 1945-1985"
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai u i gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii
jo mokestj, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
metams *4 metų
JAV
$95.00 $55.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $60.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60 00 $45.00
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo)
$100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant i užsieni
oro paštu
$500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida
$160.00 $85.00

3 mėn.
$35.00
$40.00
$30.00
$35.00
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Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
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• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopija.

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba
* Redakcija už skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos, gavus prašymą ką
nor8
skelbti

V i e n a s iš R a k o stovykloje kelrodžių s u k u r t a s v s d a i l . Vlado Vijeikio.

STOVYKLOS R A K Ė
Liepos 10-17 d. — ..(Jintafo"
ir „A/unln" vadovu, i'i lavinimo
•nokykla — stovykla Rako sto
vyklavietėje, Oustf r. Michigan.
L i e p o s 17-27 d. — Čikagos
skautu ir skaučių stovykla. Cus
ter. Mirhigan.
Aldai Mikučiauskaitei ir įgulos
vadovei Taiydai Chiapettai, ku
rių dėka, viena nuostabi sueigos
diena tapo širdis džiaugsmu pri
pildančių gamtos ir žmonių
draugystės švente.
Sesė Alytė

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
5 0 4 0 » . Pulse*! M .
Tat. 3 1 2 0 0 0 - 2 0 0 ?
Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd , Vedd ir
penktd 9 v.r. - 3 v. p.p.,
ketvd. 10 v.r. - 7 v.v Sestd ir kt.
dienomis reikalingas susitarimas.

Sumokama po vizito.

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S.
Daniu. Gydytojas
SlAUR. V A K . INDIANOJE
su Charles C Bend. D.D.S.
2 0 t S. Cahimet R d .
Ctoeetsrton, I N 4 0 3 0 4
Keto. ( 2 1 1 ) 020-1032
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ UGOS
3 M 0 W. M St. Tai. (700) 4224101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p.p - 7 v.v . antr 12:30-3 z. p p
trečd uždaryta, ketvd. 1 - 3 v p.p.
penktd ir šeštd 9 v.r. - 12 v p.p.
•122 t . KeOOa Ava.,
(212) 770 t M S arba (212) I

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

DR. JOVITA KERBUS
3315 W 55th St., Chicago. IL
M
(312)470-2112
9525 S. 79th Ave . Hickory Hills. IL
T a i . (709) 0 0 0 4 1 0 1
Valandos pagal susitarimą
Tai. h a l i n i o k buto: 7 0 0 - 0 5 2 - 4 1 M

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 Se. SOth A v a . , Clearo
Kasdien 1 v. p.p. - 7 v.v.
Išskyrus trefid.; 4e*td 12 - 4 v. p.p

EUGENE C. DECKER, DDS, P.Č.
4 * 4 7 W. 103 S t , Oak Lawn, IL
Pirmas apyl Su Northweslern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai t n e M f t m u I
(kalbėt angliškai) t a i . 700-422-3200

SURENDER LAL, MO
Specialybe — Vidaus ligos
7 7 2 2 t . Kssste, C M e a g o , IL M M 2
Tai. 312-434-2123
Valandos pagal susitarimą

• 1 3 2 S . Ksdzle A v a .
CMeago. IL M S 2 S
T a i . 312-434-7700

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

DR. V. J. VASAITIENE
DANTŲ GYDYTOJA
4S17 W. 83 St., Burbank, IL
Tol. 708-423-6114
Valandos susitarus
DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
» W O • • PevBjOjo^S) R B . , noYafOtjf PMBOBS lo>

1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave.
Tai. (708) SM-405S
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
1 7 2 S c h M e r S t . , Ehnhurst. IL 0 0 1 2 0
700-041-2000
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tai. 700-424-1120
E D M U N D A S V1Ž1NAS, M . D . , S . C .
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
0 1 M S . Arėtos* Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) M t - 7 7 M
AMAS Ž U O S A , M . D .
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

Kak. M . (312) 4 7 1 - 3 3 « «

VIDAS J. NBMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzte Ava.,
CMcsso. IL 00032

1 0 2 0 I . OoOen Ava
310
NooorvMalL
T a i . 700-527
Valandos pagal susitarimą

RAUDONŲJŲ SKORPIONŲ ROMANSAS
STASYS SURANTAS
Atgyjantys santykiai tarp
Rusijos ir Kinuos šiuo laiku
atrodo naudingi abiem valsty
norime jiems parduoti
bėm, nes kiekviena turi, ko
tankus, o jie nori, kad mes juos
kitai reikia. Kinija vertina
mokytume karo lėktuvų gamy
išbandytą Rusijos karine bei
bos. Tai yra visai skirtingi
energijos technologiją. Rusija
dalykai".
Kinijoje mato pigias prekes ir
Vis dėlto atrodo, kad Kinija
nemažus kietos valiutos rezer
gaus
viską, ko nori. Abipusė
vus. Rusai yra nepatenkinti
prekyba
tarp Rusijos ir Kinijos
JAV bandymais išplėsti Šiaurės
per
praėjusius
metus buvo 5.4
Atlanto sąjungos organizaciją
mljr.
dolerių.
Tarp
kitko tai yra
iki Rusijos sienų, o kinai vis dar
tik
dešimtadalis
Kinijos
preky
pyksta už JAV karo laivų pasi
bos
su
Jungtinėmis
Amerikos
rodymą prie Taivano salos, kai
Kinija ruošė didelius karinius Valstijomis.
Rusijos Atominės energijos
manevrus, kad paveiktų Taiva
no prezidento rinkimų pasek ministerijos viceprezidentas
Jurij Markov turi didelius
mes.
planus apstatyti visą Kiniją
Vėsūs santykiai tarp Ameri atominėmis jėgainėmis, bet
kos ir Kinijos skatina bendra
nėra kam to projekto finansuoti.
darbiavimą su Rusija. Neseniai
Net ir 1992 metais padarytas
įvykęs prezidento Jelcino vizitas
susitarimas statyti jėgainę
Beidžinge užbaigė keletą naujų
Shengange nėra vykdomas, nes
susitarimų, kurių kai kurie liko
neįmanoma sutelkti reikiamų 4
paslaptyje. Kinija ginkluojasi ir
milijardų dolerių. „Kinija
modernizuoja savo milžinišką
neturi tiek pinigų, o mes dar
armiją. Manoma, kad per keletą
mažiau",
— išsireiškė Jurij
metų jau pirko iš Rusijos ginklų
Markovas.
Po ankstesnių ne
už nevieną milijardą dolerių.
sklandumų
pastaruoju metu
Tarp pirktųjų ginklų yra apie 50
Maskvos
ir
Beidžingo
santykiai
vėliausių ir geriausių kovos
yra
tokie
sklandus,
kiniečių
vy
lėktuvų, bet manoma, kad Boris
Jelcino vizito metu ginklų pre riausybė yra tiek patenkinta
kyba su Kinija padidinta dar prez. Jelcinu ir džiaugiasi jo pa
maždaug dviejų ir pusės mili sisekimu rinkimuose, nepai
jardų dolerių suma. Kinija jau sant, kad Jelcino pagrindinis
gavo iš Rusijos keturis moder- varžovas į prezidento vietą buvo
niškiausius povandeninius lai prisiekęs komunistas.
James Lilley, buvęs aukštas
vus, o jų skaičius numatomas
JAV
Gynybos departamento
netolimoje ateityje padidinti iki
valdininkas,
dabar užimantis
dvidešimties.
atsakingas pareigas American
Gynybos bendradarbiavimas
Enterprise institute, toje Ki
tarp tų valstybių yra labai
nijos-Rusijos draugystėje mato
platus, pradedant karo laivais,
„juodą tašką", kurį surasti
oro ginklais, baigiant atominiu
nelengva, bet jis esąs labai pa
bendradarbiavimu, kaip teigia
vojingas. „Mes norime primin
Bates Gili, Stokholmo Interna
ti Amerikai, kad mūsų santy
tional Peace Research instituto
Kinijos gynybos ir ginklų spe kiai su ja galėtų būti artimes
cialistas. Gili sprendžia, kad per ni", — sako Zheng Yu, Rusijos
pastarąjį dešimtmeti Kinija iš politikos specialistas iš pres
Rusijos pirkusi ginklų už maž tižinės Kinijos Socialogijos
daug 5 mljr. dolerių, o gal net mokslų akademijos. — „Mūsų
daugiau, nes Kinija dažnai už svarbiausias dabartinis tikslas
moka įvairiais gaminiais, kas yra suminkštinti JAV spaudi
sunkiau pastebėti. Kai kurie mą. Norime įrodyti, kad Rusija
žinovai galvoja, kad vėliausių taip pat vertina Kinijos prielan
Rusijos ginklų visiškas įvedi kumą". Kaip vienas Rusijos Už
mas į Kinijos kariuomenę gali sienio ministerijos valdininkas
išsireiškė,,.Rusijai su Vakarais
trukti dar apie dešimt metų.
tartis daug lengviau, kai už nu
SU-27 kovos lėktuvai bus ga
garos turi patikimą draugą —
minami Kinijoje. Modernios ka
Kiniją".
ro technologijos perdavimas Ki
Taigi atgyja ir pradeda kles
nijai yra mums sunkus ir kelia
tėti senoji draugystė tarp
rūpesčių, sako R. Denissov iš
Maskvos ir Beidžingo, tik kaip
Rusijos ambasados Beidžinge.
ilgai? Nors šiuo metu santykiai
atrodo šilti, bet tai nėra nor
• 1939 m. rugpjūčio 23 d. malus reiškinys, nes šimtme
Vokietija ir Sovietų Sąjunga čiais vykęs Rusijos plėtimasis ir
pasirašė nepuolimo ir tarpusa- Kinijos sienų pažeidinėjimas
vės draugystės sutartį, geriau neišnykęs iš istorinės atminties.
žinomą Molotovo-Ribbentropo Prez. Jelcino vizitas Kinijoje
sutarties vardu; tuo pačiu Balti buvo tik proga prisišienautai po
jos valstybės buvo atiduotos litinio kapitalo prieš būsimus
sovietų „įtakos sferai".
prezidentinius balsavimus ir

UŽUOMINOS APIE
IŠNYKUSIĄ PADERMĘ
VYTAUTAS VOLERTAS
Kitas kolega, J. Rudvalis, garsus žuvininkas, pasiūlė
garbingą šalpos mostą:
— Turiu šeimą, kai sugaunu žuvį, sočiai pavalgome.
Jei tau duočiau (niekados pas jį neprašiau!), skriausčiau
savo vaikus. Siūlau: važiuok su manimi žuvauti.
— Neturiu priemonių.
— Ai tau rasiu.
Ir išvažiavome traukiniu prie kažkokio ežerėlio. Pa
state jis mane ant kupsto, įdavė meškere ir palinkėjo
gausaus grobio. Buvo vėsu, prieš pat saules tekėjimą.
A i truputį sujudėjau, kupstas linktelėjo ir dribau į švarų,
bet laitą vandenėli.
Tai vis gero bičiulio bandymas padėti. Nieko tada
nesugavau, bet Rudvalis, visada sėkmingas, gerbdamas
mano sudrėkintas pastangas, davė didoką karpį.
Ta pokalbių akademija mūsų kambarėlį kartais virs
davo losimo namais. Po ilgų manevravimų taip išra
dingai pastatydavome vieną ii staliukų, kad apie jį,
naudojant lovas ir dvi kėdes, galėdavo prisispausti keturi
mažasvoriai (tada visi buvome plunksnos svorio)
piliečiai. Sis keturių konsiliumas griebdavosi už kortų,
už preferanso, tik tame kambarėly mano, o gal ir
Č e s n i o , išmokto iaidimo. Sie visi gobšuoliai būdavo i i
anksčiau minėto kolegų rato, vienąkart vieni, kitąkart
kiti. Jei posėdis prasidėdavo, kai manęs ar Cezario nebū
davo namie, griže jau neturėdavome vietos. Nė vienas

'

parodyti pasauliui, kad Rusija
tebėra Eurazijos hegemonas,
Tikroji politinė ir ekonominė
padėtis rodo ką kitą. Prezidento Jelcino politinė ofenzyva
prieš rinkimus buvo tik dūmų
į akis pūtimas ir žaidimas veidrodžiais, kad pavyktų paslėpti
Rusijos įtakos praradimą pašaulyje.Tą gerai supranta ir Kinijos vyriausybė, žinodama, kad
laikas ir jėga yra jų pusėje. Juk
Jelcinas negali užbaigti net
smulkiausių sienos pakeitimų,
dėl kurių buvo susitarta su
Kinija jau 1991 metais (to esą
nenori Rusijos karinė vadovybė). Rusijos demarkacijos komisijos vadovas š.m. balandžio
4 d. atsistatydino, protestuodamas, kad nesutinka perleisti
Kinijai net labai mažo žemės
ruožo: Rusija turi neginčytiną
teisę į tą teritoriją! (Ar tai nėra
įprastinė Maskvos „daina"?!)
Sienų ginčai tik užmaskuoja
tikrąją dabartinę padėtį ir
svarbųjį klausimą: kas ateityje
kontroliuos Tolimuosius Rusijos
Rytus, kai Maskva yra praradu
si galią valdyti dideles Rytų
krašto sritis. Daug tų sričių ir
etninių gyventojų reikalauja
autonomijos, sulaikydami mo
kesčius, perimdami gamtos tur
tų kontrolę ir vesdami sava
rankiškas derybas su užsienio
valstybėmis. Daugelis kiniečių
tiki, kad Tolimieji Rytai ir ry
tinis Sibiras teisėtai priklauso
Kinijai, bet buvo carinės Rusi
jos užgrobti. Sumažinus sienos
kontrolę, pulkai kiniečių kas
dien vyksta dirbti į labai retai
rusų gyvenamas pasienio vietas
ir nemažai jų ten pasilieka vi
sam laikui. Prie labai ilgos
Rusijos-Kinijos sienos gyvena
tik keletas milijonų rusų ar
buvusių tremtinių, bet kitoje
sienos pusėje susispaudę per
šimtą milijonų kiniečių, o už jų
— krašto viduje — gyvena dar
gerokai daugiau kaip milijardas

žmonių. Jiems reikia ir vietos, neatgaus tų salelių.
Jeigu Kinija pradėtų plėstis
ir darbo, ir pragyvenimo šalti
jėga, manoma, kad Rusija ne
nių,
Rusija neapgyvendino ir neis- turi pakankamai karinių pajė
vystė tų milžiniškų teritorijos gų pasipriešinti. Pasienyje esan
plotų, todėl vienoks ar kitoks tys kariai yra labai prastai ap
Kinijos plėtimasis yra neišven- rūpinami ir nepatenkinti Mask
giamas. Tas procesas galėtų vos valdžia. Tolimųjų Rytų rusų
hūti bent laikinai pristabdytas, kariuomenės vadovybė prieš po
jeigu Kinijoje įvyktų nenumaty- rą mėnesių pranešė, kad vienas
tų pasikeitimu, ypač dėl labai naujokas net mirė badu... Va
įsigalėjusios korupcijos net karų stebėtojai tiki, kad ne
aukščiausiuose vyriausybės trukus, gal pradžioj ateinančio
šimtmečio toji nenormali padė
; sluoksniuose,
Atsirastų dar viena galimybė: tis turėsianti keistis ir būti
jeigu Rusija ir Japonija sutiktų daromi istoriniai sprendimai.
veikti kartu, kad būtų išvengta
Dabartinė Rusijos ir Kinijos
visiško Kinijos dominavimo. bičiulystė primena Stalino ir
šiuo metu tai neįmanoma, nes Hitlerio paktą ir trumpą drau
Maskva nenori grąžinti Japoni- gystę, prieš prasidedant Antra
jai keturių Kurilų salų, kurias jam pasauliniam karui. Šis
pasigrobė, besibaigiant Antra- „raudonųjų skorpionų roman
jam pasauliniam karui (čia vėl sas" yra vienodai pavojingas
esą pasipriešinę Rusijos gene- abiem pusėm, bet konflikto at
rolai). Japonija nenori jokio veju, be abejo daugiau nuken
bendradarbiavimo su rusais, kol tėtų Rusija.

Danutė

Bindokienė

Jau trys

Artėjant Seimo rinkimams tos šulinius, ketinimu panaikm
Lietuvoje, mes kartais stebimės, ti radioaktyvių atliekų saugaus
kaip balsuotojai galės pasirinkti sandėliavimo programas; kaip
tinkamus kandidatus, kai par su staigiu nuomones pakeitimu
tijų bei jų frakcijų knibždėte dėl negimusių kūdikių žudymo,
knibžda ir kiekviena mėgina įti paramos nutraukimo neturtin
kinti, kad tik jos žmonės, išrink giesiems, studentams ir pan.
ti j Seimą, išgelbės tėvynę nuo Žmones taip pat papiktino Bob
pražūties. Visame tame pasiū Dole nuolaidžiavimas rūkalų
lymų bei kaltinimų opozicijai gamintojams ir postringavimas.
šurmulyje daugumas eilinių pi kad tabakas nesukelia sunkia:
liečių žino
tik viena: nepa atsikratomo įpročio.
Daug pasikeitimų geresne
kartoti praėjusių rinkimų klai
dos ir neberinkti į valdžią linkme nelauktina ir iš Bil!
LDDP. Tai galbūt
lengviau Clinton, nors jis moka jtikman
pasakyti, negu įvykdyti, nes čiai kalbėti ir patraukti vals
LDDP jau senokai suprato pra tybės neturtingųjų bei vidurio
radusi tautos pasitikėjimą, todėl klasės prielankumą. Baugina
iš anksto pasirūpino šalinin Clintono beatodairiškas pa
kais, kurie, nekaltų vardų prie taikavimas Rusijai ir nesuge
danga patekę į Seimą, rems bėjimas daryti greitų, griežtų
LDDP projektus ir siūlymus. sprendimų užsienio politikoje.
Vienintelė apsauga: išaiškinti Be to, apie jį nuolat sukasi įvai
DEŠIMTOSIOS LIETUVIŲ T A U T I N I Ų
tas LDDP satelitines partijas ir rių kaltinimų kontraversijos.
ŠOKIŲ ŠVENTĖS DALYVIAMS
Jeigu asmeniu negalime pasipaskelbti žmonėms.
IR R E N G Ė J A M S
Amerikoje taip pat ruošiamasi tikėti mažesniuose dalykuose,
Mieli broliai ir sesės,
lietuviška šneka, mirgėjo tauti rinkimams — prezidento, nors galbūt jis greičiau susikump
niai raštai, ir oficialiai, ir kone mėnesiu vėliau, kaip romituos ir dideliuose — juk
Dešimtosios lietuvių tautinių privačiai kalbėjome bei tarėmės spalio 20-sis Seimo rinkimai nėra ugnies be dūmų.
šokių šventės margaspalvė pynė apie ateities veiklą, bendrus Lietuvoje. Kadangi čia poli
Šio mėnesio 11 d., kaip grybas
dar ilgai mirguliuos mūsų aky darbus mūsų mylimos Lietuvos tinėje aikštėje dominuoja dvi- iš po pernykščių lapų, išlindo
se, žadins taurius jausmus, labui. Tokie susibūrimai įpras partinė sistema, po abiejų trečias kandidatas į prezidentus
audrins kraują. Žilagalvių šokė mina mūsų kasdienybę, pakelia partijų suvažiavimo pasilieka — Ross Perot. Tai nebuvo didelė
jų susikaupimas, vaikučių žė mus virš jos, padeda susikaup tik du pagrindiniai kandidatai staigmena, nes Perot Amerikos
rinčios akys, jaunimo entuziaz ti ir pasiryžti naujiems lietu — vienas Respublikonų, antra politinio gyvenimo drumzlėse
mas, lietuviškos melodijos, ne vybės darbams.
sis Demokratų partijos. Ofi pradėjo aktyviau nardyti prieš
paprasta dvasinės ir kultūrinės
Per ilgus dešimtmečius lietu cialūs partijų suvažiavimai dar ketverius metus vykusiuose
vienybės išraiška mus visus su viškas šokis tapo neišsenkamu neįvyko, bet kandidatai jau rinkimuose. Anuomet \ Perot
jaudino iki širdies gelmių, iki tautinės atgaivos šaltiniu. Jis
a i š k ū s . Respublikonai savo niekas per daug nekreipė de
ašarų.
buvo, yra ir bus reikalingas kandidatu į prezidentus propa mesio, jis užsirekomendavo kaip
Ačiū Jums, brangūs šventės mums visiems ir visada. Naudo guoja buvusį senatorių Bob savotiška naujovė su kone neri
rengėjai ir dalyviai bei rėmėjai, damasis proga kviečiu visus Dole. Demokratų kandidatas, botu finansinių išteklių kiekiu,
už tokią prasmingą lietuvybės ruoštis Pasaulio lietuvių sporto, be abejonės, yra Bill Clinton, negailėdamas lėšų savo rekla
šventę.
šokių ir dainų šventei, kuri siekiantis antrosios kadencijos mai. Rinkimų kampanijos metu
Mes, Lietuvos Respublikos de įvyks Lietuvoje 1998 metais.
abiem kandidatam — Bush ir
Baltuosiuose rūmuose.
legacijos nariai, dėkojam
Tad iki susitikimų Vilniuje —
Clinton
— jis buvo lyg kanko
Reikia pastebėti, kad balsuo
visiems seniems bičiuliams ir mūsų mylimos Tėvynės gar tojai nerodo didesnio entuziaz rėžis po arklio balnu ir privertė
naujiesiems draugams už nuo bingoje sostinėje.
mo nei vienam, nei antram, o abu labiau pasitempti. Perot
širdų priėmimą, svetingumą ir
Su gilia pagarba ir dėkin daugelis „serga" ta pačia apa taip pat padėjo įsteigti Reforma
geranoriškumą. Po Čikagos gumu,
tijos liga, kaip žmonės Lietuvoje torių partiją (Reform Party),
dangum mes jautėmės tartum
J u o z a s N e k r o š i u s ir nežada dalyvauti balsavimuo kuri šiuo metu yra jau neblogai
namie, nes aplink skambėjo
Lietuvos kultūros ministras se. Jų nuomone, nėra tikro skir susiformavusi. Nors partija kiek
tumo tarp Dole ir Clinton: meš anksčiau buvo parinkusi kandi
ka su lokiu, abudu tokiu... datu buvusį Colorado valstijos
Krašto vidaus politikos žinovai gubernatorių Richard Lamm,
JAV piliečių apatija rinkimams tai nei kiek nesudrėkino Ross
Perot entuziazmo — jis tikisi
yra nemažai susirūpinę.
Bob Dole atsisakė savo vietos laimėti, ne tik pagrindinio par
Senate, kad galėtų skirti visą tijos kandidato, bet ir JAV pre
laiką bei energiją rinkimų zidento vietą.
Lapkričio mėnuo jau nėra taip
kampanijai, tačiau kol kas ji
toli.
Rimčiau pažvelgus i visus
nėra daug efektingesnė, kaip
tris
kandidatus
— Clinton. Dole
anksčiau, o ypač pastaruoju
ir
Perot
—
atvėsta
per karštas
metu Bob Dole, be nuolatinių
ironiškų adatėlių laidymo į pre noras kritikuoti L i e t u v o s
zidentą nieko pozityvaus nepa balsuotojus, kad jie nerodo
teikė. Daugeliui net neaiškūs jo didesnio susidomėjimo Seimo
planai, kuriuos stengtųsi įgy rinkimais. Žinoma, jeigu JAV
vendinti, išrinktas prezidentu. išsirinks nelabai tvirtą pre
Iš tikrųjų nemažai Bob Dole zidentą, per ketverius metus
užuominų kelia susirūpinimą: valstybė nesužlugs, nes dar yra
Prezidentui Clinton lankantis Čikagoje liepos mėn. pradžioje, priėmime susitiko (iš kairės):
kaip bus su gamtosauga, van Senatas ir Kongresas. Lietuvai
Lietuvos Kultūros ministerijos tarptautiniu nsių atstovas Egidijus Mikšys, Kultūros ministras
dens švarumo užtikrinimu, lei tokiu atveju pavojus daug apJuozas Nekrošius, Illinois senatorius Paul S -non ir adv. Rimas Domanskis.
dimu draustiniuose gręžti naf čiuopiamesnis.
Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

iš mūsų nepraturtėjome, nors šios laimės čia siekė visi
Bendravimas su Cezariu Surdoku buvo malonus ir
naudingas. Neturėjome konfliktų, neprieštaraudavome
piktai vienas kitam, keisdavomės nuomonėmis, min
timis, žiniomis. Iki šiandien esame artimi.
Tačiau... Kartais jis triuškindavo mano nervus,
triuškindavo palengva, neskubėdamas, skaudžiai
paliesdamas.
Cezaris nuo savo paauglystės laikų skundėsi negeru
skilviu. Tikrino jį, tyrė, nieko nerado, o skausmai ret
karčiais jį vargindavo stipriai. Buvo pripažintas negaluo
jančiu, todėl savaitei gaudavo du kiaušinius ir trupinėlį
sviesto. Dejuodamas ir skųsdamasis negalia, ant mažos
elektrinės keptuvėlės jis ištirpydavo sviestą ir įmesdavo
kiaušini.
Dieve mano, koks nenupasakojamai malonus kva
pas! Kokia prie alpimo vedanti čirškėjmo muzika! Bėgda
vau i i kambarėlio, kad nesukniubčiau. Tais laikais
Cezario kiaušininės apeigos, alkanam jas stebint, buvo
nusikaltimas žmoniškumui.
Už jas neatsikeršijau, nors kvapą ir čirškėjimą, kai
tik prisimenu, jaučiu ir šiandien. Bet nekeršysiu. Juk
sviestą ir kiaušinius nubaudė laikas — jie šiandien
niekinami. Cezariui Amerikoje taip sutaisė skilvį, taip
išogeravo, kad šiandien jis gali be maisto gyventi. Aš
C. Snirdoką gerbiu už kolegiškumą ir už jo tiesų, be
slidinėjimų ir krypavimų, laikymąsi gyvenimo kely.
Deeperacinis s v o g ū n ų kultas
Pirmomis pokario dienomis, kai dar nebuvo nusėdusios
bombardavimų dulkės, Vokietijoje klaidžiojusius svetim
taučius į stovyklas suginė ir šventiškai pamaitino okupa
cijos zonų karinai daliniai. Amerikiečiai buvo vpač ger

biami už jų baltą duoną ir konservus. Išalkusiems pa
bėgėliams šių gėrybių negailėjo ir davė su kaupu.
Manėme, kad rojus atsivėrė. Tik niekur nematėme nei
Ievos, nei Adomo, nei jų bičiulio žalčio. Kiekvienam iš
davė mažas, baltas korteles, D.P. Index Card vadinamas.
Vienoje pusėje pavardė ir ilgas numeris, o antroje įra
šas: Keep this card at all times to assist your save return
home. Lietuviškai įrašas sakytų: Turėk šią kortelę
visada su savimi saugiai kelionei į namus. Saugiai
kelionei į namus... I kokius namus? Prieš visų akis
išaugo vaizdai iš 1941 m. trėmimų.
Pabėgėlių naštą nuo kariuomenės pečių gretai
pasiėmė tarptautinės organizacijos, pradžioje UNRRA
(United Nations Relief and Rehabilitation Administration), vėliau, nuo 1957.07.01, IRO (International Refugee
Organization). Kariuomenei š i a i s p a k l y d ė l i a i s
atsikračius, gavome naujas DP korteles. Kemptene, kur
džiaugsmingai karo pabaigą šventė lietuviai,, prie
realinės gimnazijos durų atsirado nauji sargybiniai.
(Vėliau mus saugojo lietuviai, stovykloje sukurtos polici
jos nariai.) Vidun įleisdavo tik stebuklingas DP korteles
turinčius. Tai bent privilegija! Parodei popiergaliuką ir
žygiuok. Be jos — kaip be galvos.
Kortelės, naujos ar senos, koks skirtumas... Bet
aprūpinimas! Tiek sumenko, jog ir patys jauniausi,
sveikiausi bei narsiausi perkaro, sulyso, susiraukšlėjo ir
tik apie maistą žiopčiojo. Jokios kitokios kalbos! Kad
pakilo patriotizmas... Tėvynė Lietuva! Juk prisiminimai
apie riebius kopūstus, lašinius ir rūkytą kiaulės uodegą
vedė ton pusėn. Net kosmopolitizmui galveles nulenkę
vėl supatriotėjo. Tėvynė Lietuva.
— Ten tai buvo... Atsipjovei gabalą nuo palties, atsiripVoi itindn* duonos... Tik T.iet.uvoie t n k i e s t e b u k l a i

vyko.
— Nutilk! Iš proto išvarysi!
Ir prasidėjo baisūs gandai plavineti, kad tu tarp
tautinių organizacijų atstovai vagia. Vagia dypukų
miltus, makaronus, cukrų, druską, pipirus — vagia
kiekvieną daiktelį ir su vokiečiais prekiauja. Begėdžiai...
— Žiedais visus pirštus apsimaustę. tai iš kur juos
gavo? Ten mūsų miltai blizga.
— Kareiviai be žiedų vaikščiojo, todėl mes
nebadavome.
— Kodėl jie, namus palikę, čia iš viso pasaulio susi
bėgo? Niekas jų į Sibirą nevarė. Suuodė turtą, supuolė
spiečiumi, kad greitai pralobtų.
Kas juos patikrins? Skryningų šiai problemai ne
buvo. O kas skųsis... Jautėmės beteisiai ir viešas sudeja
vimas galėjo laukan išginti.
UNRRA ir IRO organizacijų darbą Vokietijoje tvarkė
pasaulio avantiūristai, kurie, matyt, nepajėgė tinkamai
savame krašte įsikurti. Maišėsi prancūzai, anglai, da
nai, balti, juodi ir geltoni. Kas šį mišinį galėjo kontroliuo
ti? Tik sąžinė. O jų sąžinė tūno kažkur paslėpta.
uždaryta ir užrakinta. Žmonių skaičius stovyklose tai
didėdavo, tai mažėdavo. Lyg sniego pusnys, j krūmus
atsirėmusios, vėjo žarstomos iš visų pusių Stovyklos
gyventojų bangavimą sekti buvo sunku Tai gal šie vado
vai tarptautininkai savo ataskaitose įrašydavo daugiau
galvų, kaip iš tikrųjų maitindavo. Viršų pasiimdavo sau,
dar saujelę nusemdavo nuo kiekvieno gyvo žmogeliūkš
čio ir šias gėrybes galėjo su vokiečiais keisti į
brangakmenius, į auksą ir sidabrą. Juk ir 'Deut.-vhland,
Deutschland ueber alles' ('Vokietija virš visko' l jau buvo
alkanų vargdienių šalis. Karas nusinešė alles'. o paliko
vos ne badą.
(Bus dautriaui

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. liepos men. 17 d.

M O K O ANGLŲ KALBOS

JAV LB KULTŪROS
TARYBOS DARBAI
Nepaisant T a u t i n i ų šokių ryšininkas Ričardas Šokas pa
-ventei pasiruošimo įkarščio — aiškino apie sunkumus įtraukti
Įventės reklamavimą per ame ir vietine veikla sudominti nau
rikiečiu radiją, televiziją ir jai atvykusius lietuvius, iš
laikraščius vedė JAV LB Kultu kurių kaip tik lauktume naujų
ros tarybos pirmininkė Alė idėjų ir energijos tolimesniame
Keželiene. gegužes 16 d. tarybos lietuvių visuomenės gyvenimui
nariai buvo sukviesti jos na Amerikoje.
muose pietums ir posėdžiui.
Arnoldas Voketaitis pranešė,
Taip pat buvo pakviesta daly kad šokių šventės proga, jai
vauti viešnia iš Detroito. Liuda pareklamuoti, jis gavo pažadą iš
Rugienienė. neseniai grįžusi iš WFMT radijo stoties paskirti
JAV LB atstovų ir Lietuvos Sei laiko lietuviškai muzikai. Jis
mo nariu pasitarimo Vilniuje. atrenka tinkamus kūrinius ir
Posėdyje buvo aptartos Kultū su Alekso Plėnio pagalba ruošia
ros tarybos rengiamos Hamilto juostelę, kuria pasinaudos pro
no dramos sambūrio „Aukuras" gramos vedėjas Richard Covello.
gastroles Čikagoje. Spalio 5 Tuo pačiu tikslu Alė Keželiene
dieną jie pasirodys Jaunimo su muz. Darium Polikaičiu da
centre su drama pagal Žemaitės lyvavo pasikalbėjime per WNIB
apysaką ..Petras Kurmelis", o radijo. Darius Polikaitis, puikiai
spalio 6 d. Pasaulio lietuvių pasiruošęs, pademonstravo lie
centre suvaidins komediją „Su tuviškų liaudies isntrumentų —
sitikimas" ir Elena Dauguvie skudučių muziką.
tytė Kudabienė ir Vitalis Žu
Stasė Petersonienė, tarybos
kauskas atliks linksmo pobū sekretorė, perskaitė gautą
džio programą.
laišką iš Balio Gaidžiūno testa
Lapkričio 10 dieną Jaunimo mento vykdytojų, pranešantį
centre, Kultūros tarybos pak apie jo paliktus Kultūros tary
viesta, sutiko koncertą atlikti bai 2,500 dolerių, iš kurių per
tarptautiniu mastu pripažinta, penkerius metus turės būti ski
daug tarptautinių konkursų lai riamos premijos už patriotinę
mėjusi pianistė-vituozė Mūza poeziją, sukurtą išeivijoje.
Rubackytė. Taip pat lapkričio
Posėdžio pabaigoje JAV LB
menes; Illinois Humanities tarybos atstovė Liuda Rugienie
Counci! rengiamai gintaro paro nė papasakojo apie įvykusius
dai Field muziejaus patalpose pasitarimus su Lietuvos Seimo
pirmininkė sudaro kontaktus ir nariais Vilniuje. Pasitarimuose
padeda surinkti gintaro ekspo dalyvavę devynių partijų atsto
natus iš Lietuvos.
vai. Kultūros ministerija, ap
Malonu pastebėti, kad sėk svarsčiusi su LB atstovų komisi
mingai vyksta Sakytinės istori ja, kaip nuosekliau, įvairiapu
jos rinkimas. Laima Petrauskai siškiau ir kokybiškiau plėtoti
tė-VanderStoep, šio projekto va abipusius kultūrinius bei meni
dovė, pranešė, kad jau buvo ap nius ryšius, pritarė LB siūlymui
klausinėti 22 asmenys. Jai sudaryti ekspertų grupes, ku
talkina Jurgis ir Dalia Anysai, rios parengtų kultūrinio ben
Elvyra Vodopalienė ir kiti. Ti dradarbiavimo „praktinio or
kimasi išgauti tinkamą pokario ganizavimo metodiką ir imtų
išeivijos visuomenės skerspjūvį si ją įgyvendinti". Skubos
ir perduoti jų pergyvenimų vaiz tvarka Kultūros ministerijos
dą ateities mokslininkams bei tarptautinių ryšių skyriuje įves
studentams. įkalbėtas juosteles tas lietuvybės sektorius. I dar
būtina perrašyti, k a s reikalau bo grupę pasiūlyti patys kompe
ja lėšų. Šio darbo svarbą yra tentingiausi Lietuvos kultūros
pripažinęs Illinois Arts Council, institucijų darbuotojai. To pa
jam paskyręs 1.000 dol. Taip pat ties laukiama iš LB pusės.
šį projektą yra parėmęs Lietu
Pirmininkė priminė, kad sun
vių fondas. Tikimės šiais metais ku tokius įpareigojimus išpildy
dar didesnio dėmesio.
ti išeivijoje, k u r darbą atlieka
Lietuvių fondo paramos lau savanoriai, savo gera valia.
kia ir kiti Kultūros tarybos pro Niekam negalima darbo paskir
jektai: Lietuvių Bendruomenės ti, neįmanoma tikėtis, kad su
istorinio filmo susukimas, spau sidariusias išlaidas koks iždas
dos vajaus pravedimas, silpnes apmokės žmonių kylančių apa
nių lietuviškų telkinių kultūri tiją bei daugelį kitų problemų.
nių renginių parėmimas ir tra I tą Liuda Rugienienė atsakė su
dicija tapusi Kultūros premijų nedvejotinu įsitikinimu: ..Turi
šventė. Šios šventės premijų me dirbti, tiesti planus būsi
komisijoms gaires paruošusi ir moms kartoms, kad mūsų vai
buvusią šventę pravedusi Nijolė kai ar vaikų vaikai nekaltintų
Martinaitytė dabar projektuoja savo tėvų, kaip pasitaiko išgirsti
pirmosios lietuviškos knygos. tarp amerikiečiu, kad neperda
Mažvydo ..Katekizmo", išspaus vė jiems savo kilmės palikimo.
dinimo sukakties paminėjimą. Turime turėti viziją ateičiai, nes
N . t . o- - K.irtos atstovas ::
be vizijos žuvęs žmogus, žuvus

Šiaulių Logopedinių vaikų namų auklėtiniai mokosi apie mūsų planetos
žemynus ir juose gyvenančia gyvūniją.

KUR NURIEDĖJO 55-KERI
METAI?
Baisiojo birželio s u k a k t i s
sutampa su mūsų laidos baigia
mųjų egzaminų data, 1941 me
tais Šiaulių mokytojų semina
rijoje. Prasidėjus vežimams, mes
ruošėmės paskutiniam žinių pa
tikrinimui. Vieną rytą atėję
sužinojom, kad mokytojas Ubeika išvežtas. Kokie baisūs buvo
1940/41 mokslo metai!
Rudenį visiems buvo įsakyta
dalyvauti spalio revoliucijos
eisenoje. Pareiškėm, kad mes,
būsimieji Lietuvos mokytojai,
nedalyvausim. Seminarijos tuo
laikinis direktorius prašė, kad
parade dalyvautumėm dėl jo,
nes pasekmės gali būti liūdnos.
Metų laike karts nuo karto
apsilankydavo enkavedistas, išsikviesdamas vieną kitą tardy
mui.
1941 metų Vasario 16-tą die
ną visi t a r ė m ė s d a l y v a u t i
pamaldose Šv. Petro ir Povilo
bažnyčioje. Po pamaldų ir pa
triotinio pamokslo pilna baž
nyčia moksleivių užtraukėm
Lietuvos himną. Tarpe prade
dančių girdėjau kolegos gražų
tenorą. Išeinančius iš bažnyčios
pasitiko būriai milicijos. Tas
tenoras, Stasiukas Svitkauskas,
buvo išvežtas į Sibirą, kolega
Šiauliuose buvo sutikęs jį kartą,
labai suvargusį.
tauta".
Kultūros taryba dėkoja L.
Rugienienei už paskatinimą ir
stengsis šiuos patarimus vyk
dyti.
L a i m a Žliobienė

•JAV LB Kultūro9 taryba U kaires Dana Kurkuhene. Nijolė Martinaitytė Nelson, Liuda
Rugienienė. Arnoldą* Voketaitin. Ričardą* Šokas, l,aima Žliobienė. Laima Vandenrtoep, Staaė
Petersonienė Priekyje viduryje - tarybos pirmininkė Alė Kelelienė

Didžiosios Britanijos radijo
bendrovė BBC pradėjo naują
verslo anglų kalbos mokymo
projektą Lietuvoje. Projektą,
kurio pavadinimas „Victor's •
V e n t u r e " , BBC įgyvendina
drauge su partneriais Lietuvoje
— radijo stotimi M-l bei leidykla
„Alma Littera". Programą no
rintiems išmokti verslo anglų
kalbos sudaro keturiasdešimt
radijo laidų bei knyga su audiokasetėmis. Mokomosios ra
dijo laidos bus transliuojamos
radijo stoties M-l bangomis
kiekvieno šeštadienio rytą.
Pirmosios laidos rengėjai
pakvietė klausytis jau gegužės
3-ąją. Šis verslo anglų kalbos
mokymo projektas yra k a r t u ir
anglų kalbos kursai, ir verslo
žinių pradžiamokslis. Verslo
pasaulio naujokams jis suteiks
informacijos
apie verslo
valdybą, rinkodarą, finansines •
operacijas, specifinį žodyną,
įtvirtinti rinkodarą, finansines
operacijas, specifinį žodyną.
Įtvirtinti radijo laidose įgytas
žinias klausytojams padės lei
dykloje „Alma Littera" pareng
t a knyga bei audiokasetės. Ra
dijo laidos ir knyga pateikiamos
dviem — anglų ir lietuvių
kalbomis, todėl tinka užsienio
kalbos tik pradedantiems moky
tis žmonėms. Pasak rengėjų,
„Victor's Venture" yra didžiau
sias visų laikų verslo anglų
kalbos mokymo projektas dviem
kalbomis. Lietuva yra pirmoji
šalis, kurioje BBC pradeda įgy
vendinti tokį sumanymą.

Vasario 2 1 d . buvo surengtas
tradicinis sambūris II Mergai
čių vidurinėje mokykloje. Pir
moji dalis pavadinta: Raudono
sios armijos sukakties paminė
jimas su internacionalu ir dek
lamacijomis. A n t r a dalis pava
dinta proklamacija „Amerika
pirty" — be pirties, paskui stygų
orkestras ir seminarijos choras
dainuoja, įskaitant kelias komu
nistines d a i n a s .
1941 m e t a i s birželio 21 d.
susirinkom seminarijon gauti
diplomus, kurių viršuje buvo
kūjis su pjautuvu, bet vasaros
atostogų m e t u jie buvo pakeis
ti lietuviškais.
Kaip gaila, jog per 55-rius
metus neteko girdėti, kad būtų
koks buvusių seminaristų suva
žiavimas. K u r jie: ar gyvi, ar
kaulai ilsisi Sibire? Tik maža
dalis yra atsidūrė Vakaruose.
1948 m e t a i s seminarija buvo
uždaryta, į k u r t a s Šiaulių peda
goginis institutas. Buvusioje
seminarijoje, baltuosiuose rū, muose, y r a įsikūręs Dailės fa; kultetas. 1993 ra., laike Montessori seminaro Šiauliuose, tu
rėjau progos aplankyti baltuo
sius rūmus, savo buvusią klasę.
Pastate niekas nepasikeitė, tik
iš lauko pastatas apšepęs. Šalia
r ū m ų tebėra ir namelis, k u r
buvo pavyzdinė mokykla, mes
ten atlikdavom praktikos pa
mokas, stebint visiem kurso
studentam, po to pastabos ir
visų k r i t i k a . Man teko vesti
muzikos pamoką smuiku, ir ma
tematikos.
Amerikoje, susipažinau su
Montessori, perėjau į priešmo
kyklinį auklėjimą. Dažnai pri
simindamas savo klasę kaime,
susidarančią iš skirtingo am
žiaus vaikų, tada stebėdavausi,
ką jie gali išmokti iš jaunos,
nepatyrusios mokytojos, dirban
čios su keturiais skyriais vieno
je klasėje. Tik , susipažinusi su
Montessori, supratau, kad tokia
klasė visai atitinka montesoriškai klasei.
Padangei pradedant blaivėti
Lietuvoje, j a u nuo 1985 m.
Montessori idėjos pradėjo plisti
Lietuvoje, kelios auklėtojos
mokėsi čia ir gavo Amerikos
d i p l o m u s , d a u g e l i s lankėsi
Cikadoje, kur mes visos davėm
s u t r u m p i n t u s kursus ir visas
būrys lietuvaičių montesorininkių davė trumpesnius ar il
gesnius seminarus Lietuvoje.
Mano pirmieji seminarai 1992
ir 1993 metais vyko Šiauliuose
ryšium su Šiaulių kvalifikacijos
fakultetu, ir kituose miestuose.
1994. 1995 ir 1996 metais su
kolegėmis pravedėme kursus,
vedančius į diplomą- Susidomė-

M O K Y K L A ŠVENTĖ 400
METŲ JUBILIEJŲ
Biržų rajono Papilio vidurinė
mokykla šventė 400 metų jubi
liejų. Mokyklą įkūrė kunigaikš
tis Kristupas Radvila prie evan
gelikų reformatų bažnyčios.
Sveikinimą atsiuntė ir Lietuvos
Respublikos prezidentas.
(LR, 07.04)
jimas didelis, nepaisant sunkių
gyvenimo sąlygų. Paskutinėmis
žiniomis Lietuvoje yra 52 Mon
tessori klasės, kuriose dirba
180 auklėtojų, 2,000 lankan
čių vaikų. Pradinių nuo 1-4
klasės yra 9. Kaunan rudenį
žada atvažiuoti iš Vokietijos
Montessori mokytojai supažin
d i n t i su d a r b u pradinėse
klasėse.
Prie Montessori idėjų plitimo
Lietuvoje labai daug prisideda
Šiaulių Pedagoginis institutas
su energingomis dėstytojomis L.
Mondeikiene, L. Ušeckiene, Ire
na Sabiene ir B. Musneckiene,
pas kurią nuolat lankosi būriai
studentų ne tik teoriškai, bet ir •
praktiškai susipažinti su Mon
tessori. B. Musneckiene du kar
t u lankėsi Čikagoje savo darbš
t u m u , sumanumu ir užsispyri
mu suorganizavo Montessori
klasę Logopediniuose Vaikų na
muose. Čia vaikai turi kalbos
problemų ir labai artimai dirba
su kalbos specialistėm. B. Mus
neckiene ir L. Dapšienė lankė
visus kursus ir gaus Montessori
diplomus.
K a s m e t keli studentai iš
Pedagoginio instituto pasirenka
kokį nors Montessori aspektą,
diplominiam darbui. Šįmet du
studentai pasirinko temą: „M.
Montessori priemonių visuma
supažindinant vaikus su aplin
k a " . Ryčio Moncevičiaus viena
diplominio darbo detalė pava
dinta: „Medis ir sensorinė kul
t ū r a " . Koks tai gilus, jautrus,
išsamus aprašymas nurodantis
d a u g y b ę medžio pažinimo
galimybių.
Aš labai džiaugiuosi, kad
Šiauliai, mano jaunystės studijų
vieta skleidžia Montessori idėjas
per iš Šiaurinės Lietuvos suva
žiavusius būsimus mokytojus.
Institute yra įrengta ir Montes
sori klasė.
Mes visi tvirtai tikime, kad
1941 metų įvykiai nepasikartos
ir kad tik per vaiką Lietuva gali
prisikelti geresniam rytojui.
S t a s ė Vaišvilienė
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REAUIART H, Inc.
6602 S. Puiaski Rd.
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS
Broker-Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite:
BUDRAIČIUI
\
•
8*312-5854100
F«L 312-5864887
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MISCELLANEOUS

RE/MAX
REALTORS
(312)586-5969
(708) 425-7161

RIMAS L STANKUS
•
•
•
•
•
•
•

Psrkarrt ar parduodant '
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
IILS kompiuterių* FAX pagalba
Nuosavybių. įkainavimas veltui Perkamu ir parduodame namus
Apartmer.tus k 2em»
Pensininkams nuolaida

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

AUTOMOMUO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYStS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAROUS
320*Vi Weet tSttt
Tel. ( 7 M ) 4 2 4 - M M
(311) M 1 - M M

J K S CONSTRUCTION
,',Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauską*,
t*4. 708-969-2658.

MISCELLANEOUS

MOVIMO
Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS

312-925-4331
sutvarkyti dokui JAV-Mų vteos fjavtmut.
Konsultuojame. Mindaugas
Kazlauskas, tai. 312-916-0742.
„pager" 312-250-1518.
MOVING-KRAUSTYHAS
ProfessionaJus patarnavimą*
prieinamoms kainomis jums patogiu
laiku. Draudimas garantuotas
Skambinti:

703-424-7183
x 3I2-S39-3S47

Dr. JUOZAS JAKŠTAS

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA
1918-1940
Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nusviesti. Skaitytojas ras
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno,
patyrė.
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis.
Priede: 1922,1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta,
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovamti kiekvienam lietuviuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 18.00 dol. Užsakant pastų, dar
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.60 dol.
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių.
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4548 W. 63rd Street, CMcago,
IL 60629.

V E S T U V I N Ė S LIETUVIŲ D A I N O S
LIAUDIES D A I N Ų KVARTETAS
Virš 40 dainų: gaidos, žodžiai, vertimai
anglų kalba. Dainų kilmė ir audio įrašai.
Knyga ir kasetė gaunama DRAUGE.
Kaina - 20 dol. Su persiuntimu - 21.50 dol.
Illinois gyv. p r i d e d a State sales tax 1.75 dol.

ŽEMAITĖ AMERIKOJE
DAUA NOMIKAITK KUČtNIINt, FH.D.
Julijos Žemaitės-Žymantiertėa lankymasis šiapus Atlanto,
1916-1921 metais, jos darbai, kūryba, veikla pristatoma,
pasiremiant to laikotarpio periodika, dar neatspausdintais
laiškais ir grožinės literatūros palikimu Amerikoje. Žvelgiama
į Žemaitę kaip į pirmąją lietuvių rašytoją, klasikę, pergyvenu
sia egzodą Amerikoje ir ik) Šimtmečio pradžioje p irmąją
aprašiusią ateivių praradimą: tėvynės ilgesį, kalbos
dezintegraciją, bei imigrantų nepritapimą naujame kraite,
pirmąją lietuvę feministę Amerikoje, pavojingą politikę ir
naujų viešnių prozoje autorę.
Knyga gaunama DRAUGI. Kaina — 20 dol. Su
persiuntimu — 17 dol. Illinois gyv. prideda Stata sale tax
1.78 dol.
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UETUVIŲ FONDAS

KAUNO TARPDIECEZINĖ KUNIGŲ
SEMINARIJA: LAUKIAMA
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UTHUANIAN FOUNDATION

Santrumpos: atm. įn. • atminimo įnašas, pavardė po dvi
taškio * aukotojas, įm. • įmokėjo, asm. • asmuo, suma po
pavardės • įnašų iš viso.

1 H I n. kovo man.
3 x $10 Kižys, dr. Juozas, $1.230; Kutra Rūta, $110; Putrius
Petras atm., $210.
3 x $20 Naujokaitis Mykolas ir Elana (mirusi), $650; Noreikienė
Marija, $540; Žilionis Juozas ir Ona, $1,120.
4 x $28 Bubrys Algimantas V., $165; Mikuckis Feliksas
(miręs) Efrozina, $130; Mitinienė Ona atm. įn.: Mitinąs Kostas,
$275; Pikelis Eduardas atm. įn.: Pikelis Victoria, $225.
1 x $30 Venclova Tomas, $585.
1 x $48 Baluta Pranas atm. įn.: Baluta Bronė, $500.
8 x $80 Gaška Emilija ir Antanas (miręs), $1,250; Laniauskas
Rimantas J., $150; Razma dr. Edis ir Kristina, $900; Variakojis
Petras ir dr. Daina, $300; Varaneckas Vitalis atm. įn.: Pellett Judy,
$200.
1 x $78 Daugirdas Andrius (miręs) ir Eugenija, $300.
1 x $88 Barauskienė dr. Valerija atm. įn.:čemis Izolda ir Kęs
tutis $50 ir 2 kt. atm., $85.
20 x $100 Augus Victor ir Marceila, $800; Balbatas Jonas,
$1,250; Brizgys Petras ir Emilija, $700; Čižikas Balys atm. įn.:
čižikaitė Bronė, $4,050; Genys Petras ir Vilhelmina atm. įn.:
Poškus Nijolė, $835; Oksas Leonas atm.: Oksas Izabelė, $2,000;
Jasinevičius Vytautas ir Elena, $200; Kronas Romualdas ir Baniutė, $300; Kwedar dr. Edward, $500; Leugoud Edward, $4,594.40;
Norvilą Kostas A., $600; Mažiulis Antanas ir Ona atm. įn.: Mažiulis
Antanas, $505; Pačkauskienė Leokadija, $500; Petrulis Stasys ir
Ona, $200; Račkauskas Pranas ir Eugenija, $400; Seaiey prof.
Raphael, $1,800; Šimkus Aleksandras (miręs) ir Bronė, $1,300;
X, 2,600; Union Pier Lietuvių Draugija, $1,300; Urbutis Algimantas
ir Dalia, $450.
2 x $180 Gary Simon P. ir Betty L., $750; Minelga Antanas
ir Aldona, $1,000.
8 x $200 Aukštuolis Andrius ir Anastazija atm. įn.: Dainienė
Ona, $200; Baltutis Vytautas atm.: Baltutis Ona, $2,400; Dovy
daitis Vincas ir Janina, $410; Gauronskas Petras, $3,200; Kašu
bą Angelė, 10 mirties metinių proga: Binder VVaJter ir Rima, $2,800.
1 x $300 Bertašius msgr. Antanas, $3,000.
1 x $400 Sešplaukis dr. Alfonsas, $1,000.
1 x $1,000 Didžiulienė Kazimiera atm. įn.: Didžiulis Vytau
tas ir Jadvyga, $14.000.
.
1 x $4,000 Baras Stasys ir Elena, Stipendijų Fondas:
Kisielius dr. Tomas ir Rita, $14,000.
I i vteo $9,675.00.

Ši nuotrauka daryta apie 1951 m., greičiausiai Šv Jurgio parapijos salėje, Bridgeporte Pirmoje
eilėje ii kairės: Jonas Kazanauskas, Antanas Pocius, Joan Kazanauskaitė-Oksas, Antoinette
Peštininkaitė-Kazanauskienė.

ANTOINETTE
PEŠTININKAITĖKAZANAUSKIENĖ
1896—1996

torius nuo 1927 iki 1968) į Čika
gą atvyko 1913 m. spalio mėn.
ir trejetą dienų apsistojo pas iš
Šilalės savo pradžios mokslo
draugą Petrą Judvytį So. Chica
gos apylinkėje. Cituoju ištrauką
iš tėvo atsiminimų:
„Prisipažinsiu, kad trijų dienų
viešnagė So. Chicagoj gana
menką įspūdį man padarė. Pra
dėjau vėl galvoti, ar tik nebūtų
verta grįžti atgal Lietuvon. Bet
taip begalvojant, atvyko iš
VVaukegano savo nauja mašina
— Fordu kun. Mykolas Krušas.
Jis manė išvežė pas save į
VVaukeganą. Pakelyje susto
jome Roselando klebonijoj pas
Visų Šventų par. kleboną kun.
Pranciškų Serafiną (1871-1920).
Pas jį vakarieniavome. Klebonijon užėjo komp. Antanas Pocius
(1884-1953), tos parapijos vargoriltiiakas. Su juo drauge buvojo
choristės — Ona Kačinskaitė
(vėliau jo žmona) ir Antoinette
Peštininkaitė (vėliau finansi
ninko Jono Kazanausko žmona).
Kažkaip mano „dūšia atsi
gavo", susitikus su inteli
gentiškų lietuvių grupe. Po šio
vizito drąsesnė kelionė buvo į
VVaukeganą.-Taip įvyko Leonardo Šimučio
pirmas susitikimas su A. Peš
tininkaitė 1913 metais.
L e o n a r d a s Šimutis, J r .

Gegužės 30 d. Kauno Tarpdiecezinė kunigų seminarija baigė
mokslo metus. Katalikų Teolo
gijos fakulteto dekanas kun.
doc. dr. Vytautas Steponas Vai
čiūnas interviu Informacijos
centrui sakė, jog šiais metais
teologijos bakalauro laipsnis
suteiktas 13 klierikų. Dar šeši
klierikai mokosi seminaristinsur
lygiu ir studijas tęs šeštame
pastoracinės praktikos kurse.
Seminarijos auklėtiniai studi
juoja pagal programą, patvirtin
tą Vatikano Katalikiškųjų stu
dijų kongregacijos. D e k a n a s
pastebėjo, kad seminarijos klie
rikai studijuoja pagal tą pačią
programą kaip ir Vytauto Di
džiojo universiteto Teologijos
fakulteto studentai pasauliečiai.
Tačiau seminarijos auklėti
niams dar dėstomos disciplinos,
privalomos vien būsimiesiems
dvasininkams: giedojimas, pla
tesnis liturgijos kursas ir pan.
Klierikai, nesiekiantys teologi
jos bakalauro laipsnio, studijuo
ja seminaristiniu lygiu. Jie
klauso visų dalykų paskaitas,
išskyrus bendrąsias univer
sitetines disciplinas.
Pasak kun. V.S. Vaičiūno, pir
maisiais Atgimimo metais į
seminariją plūstelėjo labai daug
kandidatų kunigystėn. Tačiau,
kaip pastebėjo dekanas, „geriau
skaičiuoti ne kiek įstojo, bet
kiek baigė". Iš 50 klierikų,
įstojusių į pirmąjį kursą po
Atgimimo, seminariją baigė
mažiau nei 20. Pastaraisiais
metais padėtis „stabilizavosi".
Be to, a t s i r a d u s Telšių ir
Vilniaus seminarijoms, Kaune
studijuojančių k l i e r i k ų su
mažėjo.
Apžvelgdamas p r a ė j u s i u s
mokslo metus, dekanas sakė,
kad iki šiol Kauno seminarijo
je su mažais pakeitimais taikyta
prieš penkiasdešimt metų pat

virtinta regula. Todėl kai kurie
reikalavimai ne visai atitiko
posusirinkiminę ir popiežiaus
Jono Pauliaus II dokumentuose
skelbiama naujų kunigų auklė
jimo dvasią. Reikšmingiausias
pastarųjų metų įvykis, dekano
teigimu, buvo Vatikano Katali
kiškųjų studijų kongregacijos
prefekto kardinolo Pio Laghi
vizitas. Vėliau Lietuvos semina
rijas lankė vizitatorių komisijos
nariai: užsienio lietuvių vysku
pas P. Baltakis ir prel. A.
Rubšys. Šį pavasarį iš Romos
buvo atsiųsti šios vizitacijos
rezultatai.
Atsižvelgiant į vizitatorių
pastabas ir encklikos „Pastorės
Dabo Vobis" nurodymus, prade
ta Kauno Tarpdiecezinės kuni
gų seminarijos reforma. Nu
spręsta pakeisti pačią seminari
jos valdymo struktūrą. Atsiras
nauja pareigybė — ugdytojai.
Tai bus klierikų grupėms skiria
mi kunigai, padėsiantys studen
tams rengtis kunigystės pašau
kimui. Dekanas taip pat sakė,
kad Lietuvos Vyskupų Konfe
rencija norėdama, kad į semina
riją patektų „labiau apsisprendę
kunigystei jaunuoliai", drauge
su seminarijos vadovybe nu
s p r e n d ė d a r y t i griežtesnę
stojančiųjų atranką. „Išeiti iš
seminarijos pradėjus mokslus
yra daug skaudžiau,negu būti
nepriimtam iš pradžių", pa
stebėjo jis.
Ketinantiems stoti į semina
riją dekanas linkėjo atvykti ap
sisprendusiems. „Ką tik baigu
siems mokyklą jaunuoliams lin
kėčiau bent metus padirbėti
kitą darbą, geriau pažinti, kaip
uždirbama kasdieninė duona,
išmokti visapusiškai pažinti
žmogų ir pradėti praktikuoti
gilesnį dvasinį gyvenimą", sakė
kun. V. S. Vaičiūnas.
-vm-

Noriu pasidalinti pluoštu min Kazys Pakštas, Petras Cibuls
čių apie A. Peštininkaite-Kaza- kis, v a r g o n i n i n k a s J u s t a s
nauskienę, k u r i neseniai mirė ir Kudirka, vargon. B. J a n u 
apie Lietuvos Vyčių Čikagos šauskas, namų statytojas Matas
apskrities choro pradžią 1916 Zizas, solistės Ona Pocienė, M.
metais.
Janušauskienė ir daug kitų
1996 m. balandžio 12 d. mirė visuomenininkų bei veikėjų.
Antoinette Peštininkaitė-Kaza Ona Pocienė ir A. Peštinin
nauskienė, t u r ė d a m a beveik kaitė-Kazanauskienė buvo pus
100 metų amžiaus. Ji buvo gi seserės.
musi 1896 m. gegužės 31 d.
Choro p i r m i n i n k a s ir vi
Prieš save t u r i u Lietuvos Vyčių suomenininkas, b a n k i n i n k a s
Čikagos apskrities choro 1916 Jonas Kazanauskas buvo karys
m. gruodžio 10 d. koncerto pro Pirmajame" pasauliniame kare,
gramą. Tai buvo šio choro pir o po karo, 1919 metais, jis vedė
m a s p a s i r o d y m a s - k o n c e r t a s , Antoinette Peštininkaitė.
kuris įvyko Šv. Jurgio parapijos
Velionė buvo labai veikli
svetainėje. Chore dainavo 52 visuomenininke. Ji buvo Čika
žmonės, o jiems ir orkestrui diri gos lietuyių m o t e r ų klubo
gavo A n t a n a s S. Pocius, Beetho- pirmininkė, Lietuvių Respub
veno Lietuvių konservatorijos likonų lygos amžinoji narė,
d i r e k t o r i u s . C h o r e t u o m e t Dariaus-Girėno posto pagal
dainavo A. T. Peštininkaitė binio vieneto (auxiliary) narė
(alto) ir J o n a s J. Kazanauskas (jos vyras, Jonas, buvo Da
(bosas).
r i a u s - G i r ė n o legiono posto
L i e t u v o s V y č i ų Č i k a g o s direktorius ir pirm. 1935-1944),
2 x $80 Keblinskas Algirdas P., $1,000; Lukas Juozas ir Bar
apskrities choras buvo įsteigtas Šv. Kryžiaus ligoninės pagal
bara, $950.
1916 metais. „Draugo" 1916 m. binio vieneto „Key & Cross"
1 x $78 Venclova Elena atm. įn.: Hoeppner Sigita, $100.
kovo
2 d. laidoje skaitome: narė, organizavo „Red Cross"
4 x $100 Burba Kostas ir Donata, $400; Veillon-Landsber„
C
h
i
c
a
g o s vyčių a p s k r i t i e s lietuvių skyrių karo metu. Jo
gytė Irena, $1,300; Muliolis Algirdas ir Amanda, $900; Vaikutis
NETEKTYS
p
i
r
m
i
n
i n k o L. Š i m u č i o i r n a s Kazanauskas buvo išrink
Vytautas ir Stefa, $700.
organizatorių
P
.
Baltučio
ir
J.
tas
Mutual
Federal
Savings
and
1 x $200 Brinkis Petras Vaclovas atm. jn.: Brintos dr. Z., $500.
Lietuvos rašytojų sąjunga pra
Jončio pasidarbavimu, susikūrė Loan Association of Chicago
1 x $280 Sakauskas Antanas atm. įn.: Sakis Raymond $110;
nešė, kad liepos 3 d. Vilniuje,
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Vyčių apskrities choras, kurio direktorium 1919 metais, nuo
šimoliunas Saulius ir Dalia $50, Šaulys Marija $40, Sampson Fran
eidamas 69-uosius metus, mirė
Mirė 1996 m. liepos 15 d., 4 vai. p.p., sulaukusi 95 metų.
vedėju pakviestas komp. Alek 1932 iki mirties 1965 metais tos
prozininkas, literatūros kriti
cis ir Nancy $25, Snerman James ir Jennifer $25, $250.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 47 m.
s a n d r a s Aleksandravičius, o pačios b-ves pirmininku.
Nuliūdę liko dukros: Danutė Eičinienė. Terese Ančiulienė.
kas, vertėjas Vytautas Radaitis.
1 x $3,000 Žitkus Pranas ir Janina atm. įn.: Bartkus Eugeni
pirmininku išrinktas Jonas
Velionės duktė Joan Oksas
žentas Stasys, Irena Kubilienė, žentas Algis, su šeimomis;
Liepos 4-osios rytą Berlyne
jus, $5,150.
K a z a n a u s k a s " . A l e k s a n d r a s baigė Šv. Kazimiero akademiją
devyni anūkai, šeši proanūkai, vienuolika pro-proanūkų: taip
mirė žinomas lietuvių dailinin
I i vteo $4,025.00
Aleksandravičius-Aleksis vado ir įsigijo d o k t o r a t ą Loyola
pat artima draugė Emilija Baškauskienė.
kas Algimantas Švėgžda. Sun
v a v o c h o r u i t i k t a i k e l e t ą universitete. J i buvo profesorė
Velione buvo žmona a.a. Jono ir motina a.a. Vyto.
Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki
kios ligos kamuojamam daili
mėnesių. J a m pasitraukus, An ir Library Science departa
Velionė pašarvota trečiadienį, liepos 17 d. nuo 3 iki 9 v.v.
1996.IV.30 • 8,294,424 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietu
ninkui tebuvo lemta sulaukti 55
Gaidas
Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California A ve.
t
a
n
a
s
Pocius
buvo
pakviestas
mento vedėja, Chicago State metų. Daugiau kaip tūkstantį
višką švietimą, meną kultūrą ir jaunimą 4,091,621 dol. Palikimais
Laidotuvės
įvyks ketvirtadienį, liepos 18 d. Iš laidojimo
chorui
vadovauti;
1916
m.
rug
universitete,
dabar
j
a
u
pensi
gauta 3,953,742 dol.
savo darbų — tapybos, grafikos,
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
sėjo
1
d.
pradėjo
repetuoti
su
ninkė.
Jos
vyras,
visuomeni
Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių
piešinių, akvarelių — A. Švėgž
dėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai.
choru ir paruošė pirmąjį šio ninkas Kazimieras, yra da
Fondui: UTHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROPIT
da padovanojo Lietuvos muzie
ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė
choro koncertą, kuris įvyko bartinis Mutual Federal Sa
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, visi remkime Lietuvių
jams. Šį turtą visai neseniai į
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
gruodžio 10d.
vings and Loan of Chicago Lietuvą pargabeno dailininko
Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lietuvybę.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
Po A. Kazanauskienės mirties p i r m i n i n k a s . J i e i š a u g i n o
dalyvauti šiose laidotuvėse.
bičiulis, Vilniaus Dailės Akade
t u r b ū t gyvųjų tarpe jau ne dukterį Maryte ir sūnų Steponą.
mijos rektorius Arvydas Šalte
PALAIKAI BUS PERLAIDOTI
Nuliūdę dukros, žentai, anūkai ir proanūkai.
beliko to koncerto dalyvių.
Dar keli žodžiai apie mano nis.
Tarpe dalyvavusių chore t a m e tėvo pirma susitikimą su An
PETRAŠIŪNŲ KAPINĖSE
Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 312-523 0440.
A. Švėgžda bus laidojamas
p i r m a m e koncerte buvo: J o n a s toinette Peštininkaitė 1913 m.
Lietuvoje.
^^
m m
Prieškario Lietuvos Seimo na ninku. Jungtinėse Valstijose J. K a z a n a u s k a s , dr. Al. M. Rač- spalio mėn Mano tėvas, Leonar
riu Kipro Bielinio ir Stepono gyveno nuo 1951 metų, mirė k u s ir K a t r i n a Račkienė, dr. das Šimutis („Draugo" redakKairio palaikai bus perlaidoti 1984-aisiais.
K. Bielinis 1920 m. i š r i n k t a s Seimų narys. JAV gyveno n u o aerodrome nusileis lėktuvas, ga
Kaune Petrašiūnų kapinėse.
Liepos 10 d. vykusiame pasi į Steigiamąjį seimą ir iki 1926 1949 metų, mirė 1965-aisiais. benantis K. Bielinio ir S. Kai
Šiandien, liepos 17 d. Vilniaus rio palaikus. Seimo rūmų kieme
tarime, kurį surengė Seimo m. perversmo buvo visų trijų
K. Bielinio ir S. Kairio palaikų
pirmininko pavaduotojas Aloy
pasitikti atvyks jų giminės,
zas Sakalas buvo aptartos Sei
Seimo, vyriausybės nariai. Pasi
mo narių K. Bielinio ir S. Kai
tinkančiųjų vardu kalbės Seimo
rio palaikų parvežimo ii Čika
pirmininko pavaduotojas, So
gos, k u r jie buvo palaidoti, ir
cialdemokratų partijos pirmi
perlaidojimo Kauno Petrašiūnų
to Riga, Tallinn, Mnstovv. St. Petersburg, Kiev. I.vov,
Over the past few years. LOT Polish Airlines has
ninkas Aloyzas Sakalas. Tą pa
kapinėse detalės.
established the most comprehensive network oi
MinskandVILNIUS.tLltHUANIA.. N
čią
dieną
Seimo
rūmuose
vyks
Kipras Bielinis ir Steponas
destinations
in
Eastern
Europe.
with
Warsaw
as
the
Take advantage oi LOT's lovv fares. the luxurv ot
palaikų pagerbimas.
Kairys yra Lietuvai nusipelnę
strategic hub. The netv/ork is conveniently linked
LOT's t'leet ot new Boeings and ATRs and the comLiepos 13 d., ketvirtadienį,
Įmonės, publicistai, visuomeni
with LOT's transatlantic route, giving passengers
fort oi the new intemational terminai at Warsaw
palaikų lankymas Seimo rū
ninkai. Abu Seimo nariai buvo
from New York. Nevvark and Chicago easy access
Okecie Airport. Make vour rpservations todav'
muose, į garbės sargybą stos
palaidoti Čikagoje Lietuvių
Seimo Socialdemokratų partijos
tautinėse kapinėse.
nariai, perlaidojimo komisijos
S. Kairys buvo 1920 m. išrink
Information, reservations and ticket sales at the offices oi LOT POLISH AIRLINES or yo u r lorai Travel Agent
nariai. Palaikų pagerbimas
t a s i Steigiamąjį seimą, visuo
•Ot/** M I M I
Kaune vyks pagal Kauno mies
se trijuose demokratiniuose Sei
Montreal. PQ 514-S44-2674.
New York: 212-869-1074.
to savivaldybės kultūros sky
muose buvo socialdemokratų
Toronto, Ont 416-236-4242.
Chicago: 312 236 33S8
riaus parengtą scenarijų.
frakcijos pirmininkas, 1926 m.
Toli free SOO-223-0593.
Los Angeles: 213-934-5151.
k palaikų perkėlimo iikilmių Čikagoje, Balseko Lietuvių kultūros muziejuje.
į t r i n k t a s Seimo vicepirmi
(AGEP, 07.11)
Nuotr Edvardo Sulalėio

A.tA.
AGOTA VIRBYLIENĖ
Bagdonaitė

r

No One Offers You
More of Eastern Europe!

u.

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

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
J e i g u g a l ė t u m e surasti tik
GYVENIMO
rai talentingą Kvieslį, uždėtuSAULĖLYDŽIUI - l
me jam gėlėmis papuoštą skry
TĖVYNĘ
bėlę, įduotume į rankas skambaluotą lazdą, užsodintume ant
Neseniai Lietuvos Dukterų
risto žirgo ir pasiųstume į kiek centro valdybą pasiekė malonus
vieno „Draugo" skaitytojo kie laiškas iš Vilniaus. Jį atsiuntė
mą, kad nuolankiai pakviestų į Tremtinių grįžimo fondo pirm.
„Draugo" vasaros švente, kuri Vytautas Cinauskas. Laiške
vyks liepos 28 d., sekmadienį, rašoma: „Tremtinių grįžimo
tėvų marijonų sodelyje. Nesura fondo valdybos vardu nuošir
dę Kvieslio, siunčiame kiek džiai dėkoju Lietuvos Dukte
vienam specialų kvietimą šioje
rims iš Čikagos — Lietuvos Šal
dienraščio skiltyje. Atvykite —
pos skyriui — už tokią didelę
labai Jūsų lauksime!
110,000 dol.) auką, skirtą globos
pensionato Sibiro kaliniams,
„ M a r g u č i o II" lietuviškos tremtiniams, partizanams
radijo laidos girdimos kas "Tremtinių namų' įrengimui.
vakarą, nuo pirmadienio iki Žmonės, kurie gyvens šiuose na
penktadienio, 9 vai. vak. iš muose, tikrai nusipelnė gražaus
stoties 1450 A.M. Pasiklausyki gyvenimo saulėlydžio tarp savo
te naujausių žinių iš viso likimo brolių, seserų ir bendra
pasaulio, iš Lietuvos ir iš žygių.
lietuviško gyvenimo.
Tepadeda Jums Dievas visuo
se geruose darbuose! Jeigu
Ses. Margarita Bareikaitė tektų Lietuvos Dukterims at
d a l y v a u s mokytojų studijų vykti į Lietuvą, prašome ateiti
savaitėje, kuri ruošiama Daina pas mus. Mes taip pat galime
voje rugpjūčio 4-11 d., ir kalbės būti naudingi Jūsų rūpesčiuose.
apie religijos pamokų reikalin Ačiū Jums!"
gumą lituanistinėse mokyklose.
Lietuvos Dukterys džiaugiasi,
Registruotis JAV LB Švietimo jau antrą kartą galėjusios
taryboje, tai. 708-301-6410.
paremti šį svarbų projektą —
anuomet iš tėvynės išblokštus
brolius ir seses, poeto žodžiais,
..kaip grįžtančius namo paukš
čius", gimtojoj žemėj įkurdinti.
Šį ir kitus šalpos darbus atlikti
įgalina draugijos rėmėjų aukos
bei kitais būdais suteikiama pa
slauga. Jiems visiems Lietuvos
Dukterys reiškia nuoširdžią
padėką ir pagarbą!
sj

Dana Putrienė yra „Lietuvos Vaikų
Vilties'" komiteto koordinatorė, rūpi
nasi vaikų kelionėm iš Lietuvos, do
kumentais, koordinuoja operacijų
laikjį, gydytojų patikrinimus. Tai
labai rūpestinga, rami ir motiniška
LVV talkininkė. Komitetas jai yra
nuoširdžiai dėkingas už paslaugas.
Saulius Šimoliūnas, Detroit.
MI. . . D r a u g o " laikraščiui
padovanojo 100 dol. Tikrų drau
gų negausi nei už jokią kainą —
jie patys ateina. Nuoširdžiai
esame dėkingi už draugiškai iš
tiestą pagalbos ranką.
Dr. A n t h o n y Ciuris, Juno
Beach, FL, ir vėl atsiuntė 100
dol. ..Draugo" laikraščiui su
prenumeratos mokesčiu. Nuo
širdžiai dėkojame dr Ciuriui už
dosnumą, dienraščio reikšmės ir
jo leidimo darbų įvertinimą.
x Šį sekmadieni, liepos 21
d. įvyks du Kauno meno an
samblio ..Ainiai" koncertai. 12
vai- jis pasirodys Pasaulio lietu
vių centre Lemonte, o 4 vai.
p.p. — Jaunimo centre Čika
goje. Šio pasižymėjusio meno
vieneto muzikos vadovas yra J.
Urbonas, o meno vadovas — P.
Venslovas. Jame dalyvauja 11
muzikantų ir dainininkų.
(sk)
Advokatas

"

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S. Pulaski Rd., Chicago, II 60629
i bl. Į šiaurę nuo Balzeko muziejaus)
Tel. 312-582-1500
h.4325 S. Bell Rd., Lockport, IL60441Į
Tel. 708-301-4866
V alandos pagal susitarimą
Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
T e l . (1-312) 776-8700
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak
Seštad. 9 v.r. iki 1 vai d
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 VV. 63th Street
Chicago. IL 60629
I Skersai gatves nuo ..Draugo'
Tel. 312-284-0100
Kasdien 9 v r —5 v v.
Šeštadieniais ir vakarais
pagal susitarimą

PASAULIO LIETUVIŲ
CENTRO GEGUŽINĖ
PLC renginių komitetas, va
dovaujamas veiklios ir ener
gingos Bronės Nainienės, liepos
9 d. suruošė pirmą šiais metais
gegužinę. Gegužinė vyko po
pamaldų tarp vešliai žaliuojan
čių medžių prie PLC pastato. Be
nuolatinių centro rėmėjų ir
misijos bažnyčios lankytojų,
buvo galima sutikti svečių ir iš
toliau atvykusių ir dalyvavusių
X lietuvių tautinių šokių šven
tėje. Visi vaišinosi skaniai
pagamintu maistu, o baras buvo
turtingas įvairiais gėrimais.
Prie baro dirbo PLC valdybos
pirmininkas ir kiti tarybos
nariai.

2VAIGZDUT£
ĮsteigUu Lietuvių Mokytojų Sąpmgoa

Chicago*

aSth Place. Chicago, 1L 60629

VINGIUOJA U P E L I S
Vingiuoja upelis,
I tolumas kviečia.
Skaistus mėnesėlis
Jame atsišviečia.

Spindėk, mėnesėli.
Giliai Nemunėly,
Po išsišakojusiais medžiais Prižadink žuvelę,
prie stalų sėdėjo nemažas būrys Prikelk akmenėlį.
dalyvių: vieni politikavo, kiti
dalinos įspūdžiais apie praėjusią Prakalbink lakstutę,
šokių šventę arba diskutavo Kur gieda krūmely,
kitas mūsų gyvenime atsiradu Pažvelk, mėnesėlį,
sias naujas problemas. Ši vieta l mūsų namelį.
Leonardas Žitkevičius
žmonėms patinka. Jie jaučiasi
savoje bendruomenėje — saugūs
SPARNUOTI LIETUVIAI
kaip ir prie savų namų. PLC ir
yra mūsų visų namai ir pa
Tokiais vardais yra vadinami
sididžiavimas.
mūsų drąsūs transatlantiniai
Gegužinei gerokai įpusėjus, lakūnai Darius ir Girėnas. Jie
staiga pasigirdo kaimo ar prieš 63 metus perskrido Atlan
monikos garsai ir dainos. Stasė to vandenyną. Turėjo visas gali
..Žiburėlio" mokyklėlės auklėtiniai (iš kairės): Gintas Kuseliauskas, Ugnė Khbaitė, Žiii Bagdady, Viktorija Kirkutė, Tomas Venclovas susipažįsta su gyvulių ūkio įnAmi^ja
Jagminienė. viena iš dalyvių, mybes nusileisti laikinojoje sos
Nuotr. Lydo* Budrienės
laimingai sugrįžusi iš viešnagės tinėje Kaune, tačiau tragiška
Lietuvoje, atėjo su gera nuotaika, mirtis juos pasitiko Vokietijoje,
SKRENDANTIS
— Kol tu sušilsi, gali man su kartais žmonės ryžtasi kartu su
jos rankose — akordeonas, o dainų netoli Lietuvos. Jie be sustojimo
PARŠIUKAS
šukuoti plaukus, — tarė laumė. priešais mirti.
palyda visus pralinksmino. skrido 37 vai. 11 minučių. Nu
Kartą buvo vienas paršiukas,
Nėra kas merginai daryti:
Ezopas
Kiek vėliau į gegužinę atvyko skrido 6411 km arba 3984 my kuris galėjo skraidyti. Bet jis paėmė šukas, atsisėdo prie
dalis žiūrovų, pasibaigus krep lias kelio. Nuskristo kelio ilgu norėjo būti didesnis, todėl ilgalūpės ir ėmė ją šukuoti,
PAGALVOKITE
šinio rungtynėms tarp Lietuvos mu jie užėmė antrą vietą visų pradėjo daugiau ėsti. Pagaliau tyliai sau niūniuodama. Laumė
ATSAKYMAI
Kroatijos rinktinių Rosemont tuo metu perskridusių Atlantą pasidarė labai didelis. Kai jis merkėsi, merkėsi ir užsnūdo.
1. Karaliaus Mindaugo kara
Horizon salėje. Nuotaikos tru lakūnų tarpe. Jei jie būtų gyvi, ruošėsi skristi — pliumpt ir Kai tik ji užsnūdo, mergina at
putį pasikeitė, kai šventės tai Darius šių metų sausio 8 nukrito, vėliau nebegalėjo net sikėlė, paėmė iš indaujos puodą, liško vainiko likimas nėra vi
dalyviai sužinojo apie Lietuvos d.būtų šventes 100 metų sukak pakilti. Pamoka: negali būti juo pavožė juodąjį šuniuką, iš siškai žinomas. Spėjama, kad ji*
yra 100 km. į šiaurės vakarus
tį. Girėnas tą šimtinę švęstų šių didelis ir skraidyti.
rinktinės pralaimėjimą.
palovio ištraukė Bebenčiuką ir nuo Varšuvos, Plocko katedro
Gegužinė pavyko. Didelė pa metų spalio mėnesį. Taigi abu
A l e k s a s Viktoras, bėga. Nubėgusi pusę kelio, gir je. Ten jis puošia Burgundijos
dėka priklauso renginių komi didvyriai sukaktuvininkai.
Visi trys Lemonto Maironio di — jau laumė ją atsiveja: karaliaus Šv. Zigmanto biusto
Alė ir S t a s y s Briedžiai, teto darbščioms moterims, ku Šiandien perskristi lėktuvu lit. m-los mokiniai. („95 mes dar geležinės klumpės tuk, tuk, tuk
galvą. (L.E. 11-111, Boston,
Anastasia Sema, Irena ir Al rios didelį darbą ir atsakomybe Atlantą vieni juokai, bet anais gyvi")
— žemė dreba. Pribėgusi lieptą, 1957 + 23 - 150, Boston, 1961).
laikais,
tokiu
lėktuvu
kaip
„Ligirdas Putriai, R. Skirius, nešė ant savo pečių, taip pat ir
laumė klausia:
2. Tabaką rūkyti bažnyčiose
Sofija Braždonienė, Alė Nami- gegužinės mieliems dalyviams tuanica", buvo labai didelis
— Liepteli, liepteli, ar nusi nuo 1624 metų uždraudė popie
įvykis.
Po
kelerių
metų
lie
kienė, Aleksandras Svaras už dalyvavimą, nors liepos
KITI A P I E MUS
vedė mergaitė Bebenčiuką?
žius Urbonas VIII (1623-1644
atvežė vertingų laimikių „Drau saulutė nepagailėjo savo spin tuvis Feliksas Vaitkus nutarė
— Nusivedė, — atsakė lieptas. m.). Įdomu, kad tas pats popie
'
įvykdyti
Dariaus-Girėno
testa
go" pobūvio gamtoje laimėji dulių.
Perteikdamas medžiagą šiam
Laumė dar smarkiau pasilei žius 1634 m. paskyrė Šv. Kazi
mentą ir nuskristi j Kauną.
mams. Esame jiems nuoširdžiai
skyriui, naudojuosi moksli do. Šuniukas bėgo iš priešakio,
St. Dž.
mierą Lietuvos globėju.
Jam irgi nepasisekė. Jis nežuvo,
dėkingi ir primename, kad „lai
ninkų surinkta medžiaga, šiuo uostydamas pėdas, o ji, palai
R. Gabartas rašo, jog 1624 m.
bet turėjo nusileisti Airijoje, dar
mės šulinelis" dar vis nepilnas,
kartu A. Sabaliausko, kuri tik dais plaukais, stuksėdama gele
Šiais
metais
visi
berniukai
draudimą
rūkyti paskelbė kitas
toliau
nuo
Kauno.
Lietuvių
tau
dar jam reikia daugiau laimi
rumu nedvejotina.
žinėmis klumpėmis, skriejo pas popiežius — Urbonas VII. Čia
Jaunųjų
ateitininkų
stovykloje
ta
didžiuojasi
šių
didvyrių
ryžtu
kių. Jie su dėkingumu priimami
Šį kartą skaitytojus noriu kui. Pribėgo duonkubilį ir klau
tenka priminti: Urbonas VII
kasdien „Draugo" administra Dainavoje nepaprastai energ ir drąsa ir daug dalykų pavadi supažindinti su vokiečių kal
sia:
na
didvyrių
vardais.
Kadangi
jie
ingi,
linksmi
ir
kūrybingi.
O
popiežiavo vos 13 dienų. Kai
cijoje.
— Duonele, duonele, ar nusi draudimas buvo paskelbtas, jis
šaunumu nei žingsniu neat yra mirę, neužmirškime pasi bininku Augustu Šleicheriu
silieka jų vadovai: Tadas Bart melsti už jų sielas. Gerbkime jų (1821-1868), Prahos universiteto vedė mergaitė Bebenčiuką?
buvo jau miręs prieš 39 metus,
Mokytojų studijų savaitėje, k u s , K o v a s Boguta, Paulius atminimą ne tik minėjimais, bet profesoriumi. Jis tyrinėjo
— Nusivedė. Skubėk, gal dar t.y. 1590.IX.27 (L.E. 23 - 294,
kuri vyks rugpjūčio 4-11 d. Dai Gražulis, Matas Laniauskas, ir darbais. Šiandieninei Lietu lietuvių kalbą. Pradžioje jis pavysi! — atsakė balsas iš Boston 1961; 32 - 310, Boston,
navoje, Vilniaus Pedagoginio Kovas Norvilas, Tomas Sir- vai reikia didvyrių, kad būtų lietuvių kalbos nemokėjo, bet duonkubilio.
1965 ir Respublika — Julius,
universiteto pedagogikos ir g ė d a s ir A d o m a s Tautkus.
Laumė, pasišokinėdama nuo 1995.V.27, Vilnius). 3. J. Pilsuds
atstatyta tikra nepriklausomy norėjo išmokti, tačiau negalėjo
gauti leidimo nuvykti į lietuvių žemės, tik lekia, o jos geležinės
psichologijos fakulteto probė.
kis, būdamas 41 metų amžiaus,
Elenutė
Aglinskienė
veda
apgyventas
vietoves. Štai kaip klumpės ugnį skelia. Pribėgo
dekanas dr. Jonas Dautaras
apiplėšė caro traukinį ties
Redaktorius jis aprašo tą įvykį: „1852 m. ge karvę ir klausia:
kalbės apie pedagogų rengimą dramos būrelį jaunučių stovyk
Bezdonių miesteliu 1908 me
gužės mėn. Prahoje lankėsi Aus
— Karvute, karvute, ar nusi tais. Ši vietovė yra prie pat
Lietuvoje, apie mokytojų padėtį loje Dainavoje, kuriame vaikai
trijos - Vengrijos švietimo mi vedė mergaitė brolį?
ir švietimą apskritai. Taip pat ruošiasi pasakų ir padavimų
VASAROS KELIONĖS
V i l n i a u s Š i a u r ė s rytuose.
laužui
prie
Spyglio
ežero.
nistras grafas Tun- Hohenšteijis skaitys paskaitą, minint pir
— Ką tik nusivedė. Jei sma Pilsudskio grobis buvęs 600,000
Vasaros
atostogų
metu
mes
nas. Su dideliu palydovu būriu giai pasispirsi, tuojau pagausi.
mosios lietuviškos knygos, Mar Pamiškėje, prie liepsnojančio
rublių (L.E. 2 - 459, Boston,
laužo, netrukus vaikščios kuni važiavome į Colorado valstiją. šiam einant į puotų salę, kori
įtempė visas jėgas laumė, pa 1954 m.) arba 106,000 rublių
tyno Mažvydo katekizmo, su
gaikščiai Gediminas ir Margi Kelionėje išbuvome dvidešimt doriuje staiga kelią pastoja gra
sispyrė nuo kalno ir prie pat (L.E. 22 - 538, Boston, 1960 +
kaktį. Registruotis tel. 708ris ir spindės užkeiktas lobis. valandų. Važiavome automo žaus sportiško sudėjimo vyriš
obels pačiupo merginą su Be301-6410.
biliu į Rocky Mountains Na kis. Ministras susinervina, benčiuku. Abu sugrūdo į maišą, E.L. 4 - 273, Boston, 1975). 4.
tional Park. Ten mes matėme palydoje sumišimas — laikai juk parsinešė namo ir pakišo po Anot Alenos Vileišytės-Devenienės-Grigaitienės, caro
daug paukščių ir elnių. Mes neramūs... Visi atsikvepia, kai lova.
policijos
vejamas J. Pilsudskio
galėjome pajodinėti ant arklių, nepažįstamasis paprašo minis
(Bus
daugiau)
įsibrovė
į dr. Antano Vileišio
bet mano sesutė ir mama buvo tro leisti jam vykti į Lietuvą tir
(1856-1919)
namus Vilniuje ir
alergiškos. Ten išbuvome vieną ti to krašto žmonių kalbos.
skubiai
ieškojo
vietos kur pasis
savaitę laiko. Apleidome tą Džiaugdamasis, kad taip lai
PELIŲ NUOTYKIAI
r
lėpti.
Pamatęs
prie
stalo sėdin
vietą šeštą valandą ryto i 12 mingai pasibaigė netikėtas su
čią
ir
arbatą
geriančią
Emiliją
Viena
diena
buvo
labai
graži
vai. naktį grįžome namo.
sidūrimas, ministras, nesileis
Vileišienę,
jis
palindo
po jos
ir
saulėta.
Iš
ryto
gražus
rainas
Vieną savaitę praleidau damas į platesnius samprotavi
plačiu
ilgu
sijonu
ir
ten
pasis
katinas
ėjo
pasivaikščioti.
Be
Dainavoje. Tai buvo mano pir mus, pažada įvykdyti savo keis
lėpė.
Atbėgę
žandarai
teiravosi,
vaikščiodamas
jis
pamatė
ketu
mas kartas. Aš ten susipažinau to interesanto norą".
ar ji nematė bėglio? E. Vileišie
daug naujų draugų: Simą, Kris
Ministras pažadą įvykdė. Pa rias peles. Pelėms buvo labai
tupą, Andrių ir Luką. Ši vasara skyrė 600 guldenų pinigais. smagu darže. Katinas sustojo ir nė atsiliepė: „Girdėjau ten tren
dar ilgai liks mano atmintyje. Kodėl Šleicheris ryžosi tokiam pasižiūrėjo. Kaip būtų smagu kiant duris". Nurodyta krypti
A l g i s Bielskus, rizikingam žygiui? Jis rasė pra tas visas peles suėsti. Ilgai mi nuskubėjo žandarai. Pilsuds
5 sk. mokinys šymus universiteto vadovybei, nelaukęs pasileido vytis tas kis liko nesuimtas. 5. Kauliuko
Nuolatiniai gerų darbų rėmėjai ir lietuviškų renginių lankytojai; iš kairės:
Čikagos Lituanistinė mokykla. Vienos mokslo akademijai, bet keturias peles, bet nė vienos ne viršaus ir apačios bendra taikų
Antanas Paužuolis, Povilas Norvilas ir Kostas Čepaitis.
suma visada turi būti septyni.
Nuotr. Zigmo Degučio
iš niekur negavo leidimo vykti sugavo, nes jos bėgo į keturias
Jei viršuje matome 4 taškus, tai
PELĖS IR Š U O
x Vasaros metu TRANSį Lietuvą. Tik vienos svečių pa puses. Katinas grįžo piktas
x TRANSPAK
praneša:
nepagavęs nė vienos pelės. Jis apačioje yra 3 taškai.
PAK įstaigos Lemonte va „Natūralus gyventojų prieaugis
Kartą vienas alkanas katinas tarnautojos dėka, jis ryžosi užmiršo vieną dalyką, kad rei
landos: penkt. 3 v.p.p. - 7 v.v., 1996 m. pradžioje vėl buvo nei norėjo sugauti pelių, bet pelės minėtam „pasikėsinimui".
PAGALVOKITE
kia pasirinkti ir vytis tik vieną.
sekmd. 8:30 v.r. - 1 v. p.p. giamas: mirė 2,342 žmonėmis buvo gudrios.
(Bus daugiau)
Andrius
Balsys
Šeštadieniais
uždaryta. daugiau, negu gimė. Neigiamas
1. Kas buvo fantastinio Tar
Kartą pelės susirinko kieme
TRANSPAK tel. Lemonte: natūralus gyventojų prieaugis kad galėtų pagraužti kukurūzų
zano „tėvas"? 2. Kur buvo
VAPSVA IR GYVATĖ
708-257-0497.
KVAILUTĖ IR LAUMĖ
Margirio garsioji Pilėnų pilis? 3.
net 61% didesnis, nei pernai tuo ir moliūgų. Katė,pamačius jas,
(sk) pat metu. Lietuvoje sausio-va pasiryžo pagauti, bet nelaimei
Vapsva nutūpė gyvatei ant Ar menulis Šildo žemę? 4. Nuo
(Lietuvių liaudies pasaka)
galvos ir be perstojo ėmė jai kada Turkijoje šalia žmonių
x Travel Centre, Ltd. siū sario mėn. gimė 6,529 kūdikiai, pasitaikė šuo, kuris katę nuvi
(Tęsinys)
gelti. Gyvatė, iš skausmo neži vardų buvo pradėtos vartoti pa
lo skrydžius į Lietuvą ir vi mirė 8,871 žmogus". Pinigai, jo. Pelės vėl gerai gyveno. Pa
nodama kur dėtis ir nejsteng vardės? 5. Kur Lietuvoje yra
—
Buvau
uogauti,
tetule,
miš
sus pasaulio kraštus pigiausio siuntiniai ir komercines siun moka: gera turėti gerų draugų.
dama priešo atsikratyti, pakišo miestelis Panevėžiukas?
ke
paklydau,
susalau,
tai
ir
už
mis kainomis. Kreiptis į Te tos i Lietuvą. Maisto siuntiniai.
Darius Andriušis,
galvą po ratu ir drauge su vaps
bėgau
čia
pasišildyti,
—
atsakė
resę Lesniauskienę, tel. 847- TRANSPAK, 2638 W. 69 St.,
Atsiuntė
Linas Mikalėius ir
va žuvo. Pasakėčia rodo, kad
mergina,
drebėdama
iš
baimės.
5264)773.
K u n . dr. E. Gerulis
(8k)
Chicago, IL, tel. 312-436-7772.
Markus Peikys
(sk)

