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Derybose dėl sienų reikia
kantrybės
V i l n i u s , rugpjūčio 5 d.
(AGEP) — Lietuva derybose su
Rusija neturėtų pasiduoti
interpretacijai, neva Lietuva
kur nors turi „sienos nusta
tymo" problemų, pažymi Seimo
opozicijos vadovas Vytautas
Landsbergis.
Pirmadieni išplatintame pa
reiškime V. Landsbergis
pastebi, kad komentarai, jog
„neva nustatant Lietuvos RUSUOS sieną atsirado proble
mų, nėra korektiški" ir pri
mena, kad siena nustatyta tarpvalstybine 1991 m. liepos
29-osios sutartimi.
V. Landsbergis pabrėžia, kad
problemų kyla tik dėl sienos deli
mitavimo detalių. Pasak jo, dėl
Vištyčio ežero buvo jau susitar
ta ir toks susitarimas buvo
komisyų pasirašytas, tačiau pa
staruoju metu „Rusija paaštri
no laikyseną" ir atsisako jau
parafuoto susitarimo.

V. Landsbergis ragina turėti
kantrybės, „kol kita pusė
nutars neatsimetinėti nuo to,
k a s jau pasiekta, ir norės
g a l u t i n a i s u s i t a r t i " tiek
delimituojant sausumos sieną,
tiek nustatant ekonominės zo
nos linijas Baltijos jūroje, , jei
tik Rusijos vyriausybė nesigriebs 'stipriojo t e i s ė s ' ir
atitinkamų vienašališkų veiks
mų".
Komentuodamas derybas su
Latvija dėl jūros sienos nu
statymo, V. Landsbergis pa
s t e b i , kad reikia laukti
konkrečių Latvijos pasiūlymų
„ne dėl naftos pajamų, o dėl
jūros erdvės".
Praėjusią savaitę buvęs Lat
vijos derybininkų vadovas Juris
Sinka teigė, kad su Lietuva
būtų galima susitarti, jeigu
Latvija sutiktų dalintis nafta
ginčijamame naftos telkinyje
Baltuos jūroje.

Lietuvoje — „Amber Hope" —
96" karinės pratybos
VUnius, liepos 31 d. (AGEP)
— Lietuvos vyriausybė leido su
rengti Lietuvoje tarptautines
taikos palaikymo pratybas
„Amber Hope-96" („Gintarinė
viltis").
Rugpjūčio 5-17 d. Jonavos ra
jone esančiame Ruklos kari
niame poligone rengiamose pra
tybose dalyvaus po viena Dani
jos ir Lenkuos karių buri bef6!u
Lietuvos būriai, sukomplektuoti
i i įvairių motorizuotos pėsti
ninkų brigados „Geležinis vil
kas" batalionų, bei aprūpinimo
kuopa.
Tokios pratybos Lietuvoje ren
giamos jau antrus metus iš eilės
ir yra įtrauktos į šių metų Lie
tuvos ir NATO individualios
partnerystės programą.
Pratybos „Amber Hope" pade
da stiprinti Lietuvos karinį
bendradarbiavimą su NATO ir
Vylegrado valstybėmis, aiški

namajame rašte vyriausybei pa
žymi krašto apsaugos ministras
Linas Linkevičius. Pasak jo,
Danijos ir Lenkįjos kariuomenės turi didelę pasirengimo bei
dalyvavimo taikos palaikymo

JAV prezidentas pradėjo
kovą su terorizmu

Lietuvos kraite apsaugos ministro Lino Linkevitj. :- kvietimu liepos 24 d. i jo gimtąjį miešti*
atvyko JAV ambasadorius Lietuvoje James Swi art su žmona Ellen. Karinių oro pajėgų
sraigtasparniu pakilę viri miesto svečiai apžiurėjo K .ną. vėliau apsilankė Šv Arkangelo Mykolo
(Įgulos) bažnyčioje, pasivaikščiojo miesto centre. ABI ..sadorius, Kaune viešėjęs savo gimtadienio
išvakarėse (liepos 25-ąją jam suėjo 50 metų;, grįb Vilnių prie savo darbų.
Nuotr.: JAV ambasadoriaus žmona Ellen (iš desin-a ir ambasadorius James Swihart susitikime
su kauniečiais.
Evaldo Makarsko nuotr. „Kauno dienoje"

FAO vadovas lankosi
Lietuvoje

gali diktuoti užsienio politiką
kitoms šalims. Jis pasakė, jog
Europos Sąjunga jau anksčiau
buvo pareiškusi, kad ES gins
savo teises ir interesus, jei
Jungtinių Valstijų įstatymas
jiems keltų grėsmę. Tuo pačiu
Brittan sakė, kad ES remia
JAV pastangas kovoje su tero
rizmu.
Vokietija pareiškė, kad, gra
sindamos taikyti sankcijas
Europos šalių bendrovėms,
Jungtinės Vasltijos eina ne tuo
keliu. Prancūzija įspėjo JAV,
kad jei jos interesams bus pa
daryta žala, ji imsis atsakomųjų
priemonių.
Didžioji Britanija pareiškė
kad dėl tolimesnių veiksmų
konsultuosis su ES partneriais.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. ITAR TAS. BNS. RIA žinių agentūrų

Mažėja nedarbo lygis
Lietuvoje

J A V laikraštis „Washington
post" redakcijos skiltyje rašo.
kad Rusija suformavo tam tikrą
V i l n i u s , rugpjūčio 5 d. nuostatą NATO plėtimo klausi
(AGEP) — Per liepos mėnesį į mu, kuri prieštarauja Baltijos
darbo biržas Lietuvoje kreipėsi valstybių prisijungimui prie al
14,711 bedarbių. Tai - 1,789 janso. Rusija sutinka, jog į
daugiau nei birželio mėn. Paly NATO būtų priimtos Vengrija,
ginti su liepos 1 d. duomenimis, Lenkija. Čekija, bet su sąlyga,
bedarbių skaičius sumažėjo apie kad Baltijos valstybės pasiliks
3,449.
Rusijos įtakos sferoje.
Lietuvos darbo biržos gen.
V a š i n g t o n a s . Jungtinės
direktoriaus pav. Janina Gaižu- Valstijos pirmadienį pireiJkė,
tytė Eltai pranešė, kad šiuo jog joms kelia nerimą tai, kad
metu darbo biržoje užregistruo Rusijos aviacija vėl bombarduo
ti 188,555 bedarbiai. 54.6 proc. ja Čečėniją, ir paragino Maskvą
— moterys, 74.2 proc. — buvę ir čečėnų sukilėlius atnaujinti
darbininkai. Bedarbio pašalpas taikos derybas. JAV valstybės
gauna 36,071 asmuo, laisvų dar departamento atstovas Nicholas
bo vietų šiuo metu — 6,206.
Burns paragino rusus ir čečėnus
Didžiausias nedarbo lygis yra: laikytis birželio 10 d. susitarimo
Tauragėje — 16.8 proc., Druski ir spręsti ginčytinus klausimus
ninkuose — 15.1 proc., Šalčinin taikiomis priemonėmis.
kuose — 13.5 proc, Švenčionyse
Mostaras. Bosnijos musul
— 13.3 procentų.
monų ir kroatų derybininkai
Mažiausias nedarbo lygis už
antradienio naktį tęsė derybas
fiksuotas Prienuose — 2 proc.,
dėl kroatų dalyvavimo Mostaro
Plungėje — 2.9 proc., Anykš
miesto savivaldybėje. Pirma
čiuose — 3 proc., Kaišiadoryse
dienio vakare baigėsi Europos
— 3 proc.
Sąjungos ultimatumas, kuriuo
Lietuvos darbo birža nuo metų
ES grasino, jog jos administraci
pradžios padėjo įsidarbinti per
ja pasitrauks iš Mostaro, jei
34,800 piliečių, o per 25,900 —
kroatai nepripažins birželio 30
įtraukė į aktyvias gyventojų
d. miesto savivaldybės rinkimų
užimtumo priemones.
rezultatų.

V i l n i u s , rugpjūčio 5 d. mos, vystant vaisių ir daržovių
(AGEP) — Pirmadienį dviejų bei šiltnamių ūki melioraciją,
dienų vizitui į Vilnių atvyko maisto pramonę, gyvulininkys
Jungtinių Tautų Maisto ir tę bei žuvų pramonę.
Pirmadieni Jacąues Diuof ir jį
žemės ūkio organizacijos (FAO)
lydintis
FAO žuvininkystės de
gen. direktorius Jacąues Diuof.
operacijose patirt).
partamento
vadovas Z. S. KarTai — pirmasis JT didžiausios
Pratybų tikslas — Lietuvos žinybos vadovo apsilankymas nizki lankėsi Pagirių bend
kariuomenės padalinius toliau Lietuvoje. J. Diuof atvyko pre rovėje „Vilniaus šiltnamiai",
rengti tarptautinėms taikos mi zidento Algirdo Brazausko kvie taip pat Lietuvosftodini nkystes
sijoms, tobulinti karių prakti timu.
ir daržininkystės institute Bab
nius įgūdžius.
Kaip BNS sakė žemės ūkio tuose.
FAO nare Lietuva tapo 1992
Jų metu bus nagrinėjama ministerijos departamento di
mažų kariuomenės padalinių rektorius Rimas Varkulevičius, metų spalio mėnesį. Organizaci
taktika vykdant operacijas, im Diuof vizito tikslas yra susi ja vienija 173 pasaulio valsty
ituojamos ekstremalios situaci pažinti su FAO remiamais pro bes.
jos, tarnyba kontrolės ir ste jektais Lietuvoje, kurių vertė,
58-erių metų Jacąues Diuof
bėjimo postuose, rikiuotės pra įskaitant kai kurias sveikatos yra kilęs iš Senegalo, mokėsi
tybos, kariai bus supažindinti apsaugos sritis, yra 5.8 mln. Paryžiuje ir JAV, kalba 4 užsie
su medicininėmis procedūromis. litų.
nio kalbomis. FAO generaliniu
direktoriumi
jis tapo 1994 m.
Prezidento patarėjas žemės
„Amber Hope" pratybos susi
pradžioje.
Dii
tol J. Diuof dirbo
dės iš dviejų dalių — rugpjūčio ūkio klausimais Raimundas Du
Senegalo parlamente ir vyriau
Žinskas
sako,
jog
Lietuva
nori
11-12 d. vyks teorinė dalis, o
sybėje, atstovavo tarptautinėms
13-17 d. — aktyvūs manevrai. gauti dar didesne FAO paramą.
Kaip vieną sėkmingiausių organizacijoms Nigerijoje, Libe
bendradarbiavimo su Lietuva rijoje, Kanadoje.
pavyzdžių jis nurodė maisto
kontrolės stiprinimo ir miškų
Kapitalo bei finansų rinkoms
B u v ę s Lietuvos diplomatas, kuoja suvažiavime priimtą purškimo nuo kenkėjų projek
skirtas mėnesinis l e i d i n y s
Lietuvos ambasados Londone „Sambūrio" programą. „Tačiau tus.
„Euromoney" pateikė pasaulio
patarėjas Alvydas Medalinskas 'Sambūrio' suvažiavime priim
FAO teikia daugiausia moko šalių finansų rinkų rizikos
nusprendė bylinėtis su Lietuvos ta programa yra gana paini ir mąją bei konsultacinę paramą
įvertinimą. Pastaruoju metu
Užsienio reikalų ministerija eklektiška. Norint ją įgyven Lietuvai (pvz., kaip kontroliuoti
pradedama daugiau pasitikėti
(URM) ir pareikalavo 125,468 dinti - paradoksas - būtina būti pesticidų naudojimą); ruošiant
Baltijos valstybėmis. Svarbiau
Lt už, jo nuomone, neteisėtą valdžioje".
kai kuriuos įstatymus, taip pat si „Euromoney" vertinimo
atleidimą iš darbo. Lietuvos
„ R e s p u b l i k o s " laikraštyje žemės ūkio produktų prekybos, rodikliai yra politinė rizika,
URM A. Medalinsko pretenzijas paskelbtame interviu su Myko standartizacijos, aplinkos ap
valstybės skolos, kredito sis
pavadino „absurdiškomis".
lu Burokevičiumi ir Juozu Jer- saugos, miškų ūkio vystymo, tema, valstybės priėjimas prie
„Lietuvos aide" išspaus malavičiumi, M. Burokevičius, grūdų gamybos ir kitose srityse. bankų kreditų ir kt. Mažiausiai
Be to, per vizitą bus kalbama
dintame interviu Centro sąjun paklaustas, ar ir dabar laiko
rizikinga iš Baltijos valstybių
ir
apie būsimą bendradarbia
save
Lietuvos
Komunistų
parti
gos pirmininkas Romualdas
yra Estija. Ji pakilo per tris
Ozolas paklaustas, ar rems jos vadovu atsakė, kad jis, dar vimą. Lietuva prašys skirti vietas palyginus su ankstes
Valdo Adamkaus kandidatūrą sėdėdamas kalėjime, LKP suva 60-85,000 dolerių nupirkti niais šio leidinio vertinimais.
Lietuvos prezidento rinkimuose, žiavime buvo išrinktas šios par maždaug 100 tonų kviečių ir Estija dabar yra 73-oje sąrašo
atsakė, kad būtų neprotinga at tijos pirmuoju sekretoriumi. rugių sėklos, taip pat finansiš vietoje. Latvijai pavyko pakilti
Išėjės iš kalėjimo, M. Burokevi kai paremti mokslinių laborato aukštyn per 27 vietas, o Lietu
sisakyti tokios galimybės.
rijų steigimą, specialistų moŽurnalistų
s ą j u n g o j e čius neketina tapti Lietuvos pi
vai — per 33 vietas. Latvija
kymą. Norima gauti FAO para- ^ ^ uiimaL 8 9 a j ą Q Lietuva pirmadienį įvykusioje Lietuvos liečiu.
Kauno meras V. Katkevičius
Reformų partijos (RP) spaudos
85-ąją vietą.
konferencijoje partijos pir paskelbė kreipimąsi į Lietuvos tas Lietuvos Finansų ministeri
L a t v i j o s v a i s t y b i n ė AB
mininkas Algirdas Pilvelis pa Respublikos prezidentą Algirdą jos pareigūnas. Anksčiau vy „Ventspils nafta " per pirmą šių
reiškė, kad naujoji politinė Brazauską, Lietuvos Respubli riausybė ketino palaukti tokio metų pusmetį perleido beveik
organizacija nesiremia nei kai kos Seimo narius. Jame prašo įvertinimo suteikimo iki spalio 13 mln. t naftos bei jos pro
riųjų, nei dešiniųjų ideologija. ma atkreipti dėmesį į teisėtus mėn. įvyksiančių rinkimų pa duktų, kas 3 mln. t viršija ati
RP rinkimuose sieks sudaryti tėvų reikalavimus ir siūloma baigos. Atstovas nepasakė, ko tinkamą praėjusių metų rodiklį.
k l a s e dėl vyriausybė pakeitė sprendi
koaliciją, o jei nepavyks — ban atidaryti penktąją
Estijos vyria usybė pritarė
dys jėgas vienmandatėse apy Turgelių lietuviškoje pradžios mą ir kuri finansinė institucija
Estijos
ir Latvijo> jūrų sienos su
mokykloje, reorganizuojant ją į tai darys. Anksčiau Lietuvos vy
gardose.
tarčiai
ir perdavėją ratifikuoti
Vilniaus technikos univer pagrindine mokyklą bei įsteigti riausybė bendradarbiavo su Nošalies
parlamentui.
siteto docentas Konstantinas Akmenynėje seniai prašomą lie mura ir J.P. Morgan. Lietuva
Latvijos Seimo užsienio rei
jau įžengė į tarptautines fi
Sasnauskas straipsnyje „Lietu tuvišką pradžios mokyklą.
kalų
komisijos pirmininkas In
nansų
rinkas,
tačiau
pareigūnų
Vilnius. Lietuva tikisi, kad
vos ryte" apie Lietuvos visuo
dulis
Berzinis pranešė, kad
teigimu,
tokio
įvertinimo
sutei
rugsėjo pabaigoje jai bus su
menine, nepolitine organizaciją
Seimo
komisijos neskubės rati
kimas
atpigintų
paskolas.
Kai
teiktas
tarptautinis
kreditavimo
„Sambūris" rašo, jog šios orga
nizacijos atsisakymas politinio įvertinimas, kuris būtų pirma myninė Latvija taip pat siekia fikuoti Baltijos šalių laisvosios
statuso — didelis Valdo Adam sis Baltijos valstybėse. Apie tai tarptautinio įvertinimo, tačiau prekybos žemės ūkio produktais
kaus nuopelnas. Autorius kriti Reuter agentūrai pranešė aukš- sprendimą atidėjo iki rudens. sutarties.

Trumpai iš Lietuvos

Vašingtonas/Briuselis,
rugpjūčio 6 d. (Reuter) — Pirma
dienį JAV prezidentas Bill Clinton pasirašė įstatymą, kuriuo
remiantis, bus taikomos sankci
jos užsienių šalių bendrovėms ir
firmoms, kurios per metus in
vestuos į naftos ir dujų gavybą
Irane ir Libijoje 40 ir daugiau
milijonų dolerių.
Sankcijos taip pat bus taiko
mos bendrovėms, kurios pažei
džia Jungtinių Tautų sankcijas
Libijai. Clinton pareiškė, kad
Iranas ir Libija yra pavojin
giausi terorizmo rėmėjai.
Europos Komisijos prekybos
komisaras Leon Brittan pa
reiškė, kad JAV įstatymas pa
ženklintas nepageidaujamos
nuostatos, — jog viena valstybė

Kruonio HAE
elektros energiją
parduos Lenkijai
Kaunas, liepos 31 d. (AGEP)
— Kruonio hidroakumuliacinė
e l e k t r i n ė (HAE), per tris
mėnesius pagaminanti 166 kilo
vatvalandės elektros energijos,
ketina ją parduoti Lenkijos
užsakovams.
Lietuvoje jau yra penkios ter
mofikacinės elektrinės, taip pat
Kauno hidroelektrinė ir Ig
nalinos atominė elektrinė, pa
gaminančios pakankamai elek
tros energijos šalies pramonės,
žemės ūkio ir individualiems
vartotojams.
Kruonio elektros jėgainėje iš
numatomų paleisti keturių ag
regatų 3 jau veikia, o ketvir
tajame tiesiamas spaudiminis
vamzdis
Kruonio HAE pradėta statyti
dar 1978 m., tačiau statybiniai
pajėgumai, pasak HAE statybos
valdybos direktoriaus Vidman
to Bakšio, išnaudojami tik 70
procentų.
Statybą finansuojanti AB „Lie
tuvos energija" turi 10 proc.
elektrinės akcijų, o pagrindinio
akcijų paketo savininkė — Lie
tuvos valstybė — statybai lėšų
neskiria.

J A V atšaukė prekybos kari
nėje srityje su Ukraina drau
dimą.

pranešimais)

tik trys bendros su Japonija
įmonės. Bendrų su JAV ir Vo
kietija imonių yra daugiau kaip
600.
Čečėnijos vadovo Ruslan
Martagov spaudos sekretorius
rugpjūčio 3 d. pranešė, kad po
savaitės Čečėnijos Respublikos
dabartinė vyriausybė paskelbs
apie savo atsistatydinimą. R.
Martagov nuomone atsistatydi
nimas turi ryšį su neseniai Če
čėnijoje vykusiais rinkimais.
Čečėnijos vadovas Doku Zavgajev kviečia į naująją vyriausybę,
kuri bus pradėta formuoti po
kelių dienų, ir ginkluotos opo
zicijos atstovus.
Varšuva. Nuo sekmadienio
Lenkijoje įsigaliojo nauja,
priderinta prie Europos normų,
suėmimo tvarka, — teismai nuo
šiol bus vienintelė institucija,
kuri spręs, ar suimti asmenis,
laukiančius teismo. Anksčiau
asmens suėmimo klausimą
spręsdavo prokurorai. 1993 m.
Lenkijos parlamentas ratifikavo
Europos Žmogaus teisių kon
venciją, o įstatymas dėl naujos
suėmimo tvarkos priimtas praė
jusiais metais.
Bona. Europos Sąjungos
Audio tarnybos vadovas Bernhard Friedmann pasakė, kad
10-ties naujų narių iš Rytų
Europos priėmimas į ES kai
nuos po 19 mlrd. dol.; žemės ūkio
pašalpų teikimas Rytų Euro
pos šalims kasmet kainuotų 10
mlrd. Ecu (12.7 mlrd. dol.).
Struktūrinio vystymo parama
kainuotų dar apie 10 mlrd. Ecu.
Anot Friedmann, pietų Europos
valstybių patirtis rodo, kad
šalys negali įsisavinti paramos,
didesnės kaip 5 proc. jų bendro
vidaus produkto (BVP).

Amanas. Izraelio ministras
pirmininkas Benjamin Netanyahu, pirmą kartą atvykęs vizito
į Jordaniją, pareiškė, kad jo
šalis pateikė tam tikrus pasiū
lymus, kurie padėtu atnaujinti
taikos derybas su Sirija. Jis
teigė, kad pasiūlymai Sirijai
buvo pateikti per JAV vyriau
sybės atstovus, ir dabar lau
kiama atsakymo.
Ukraina. Juodojoje jūroje pra
Pasak Netanyahu. Jordanijos sidėjo pirmieji per visą Ukrai
karalius Hussein jam sakes. nos Karinių jūrų pajėgų egzista
kad Sirija ketina tęsti derybas vimo laiką stambaus masto
dėl taikos su naująja Izraelio de mokymai „Jūra-96".
šiniųjų vyriausybe.

KALENDORIUS
Tokijas. Latvijos užsienio
reikalu ministras Valdis B.rRugpjūčio 7 d.: Šv. Sikstas
kavs spaudos konferencijoje To
kijuje pareiškė, kad sąlygos II popiežius, ir jo keturi
Latvijoje yra palankios užsienio dukonai. kankiniai (mirė 258
investicijoms. Tai stabili poli m.l, šv. Kajetonas, kunigas
1480-1547); Donatas. Dauman
tinė situacija, kitų Baltijos vals
tybių kaimynystė, palanki mo tas, Kantautas. Civilinė šventė
netarinė politika ir mažėjantis Kanadoje. 1858 m. gimė aušri
infliacijos lygis. Latvijos vy ninkas. Mažosios Lietuvos pat
riausybė tikisi, kad infliacijos riarchas Martynas Jankus.
lygis kitais metais sieks 15-16
Rugpjūčio
8 d.:
Šv.
proc. Prieš 4 metus infliacija Donininkas, kunigas (1170siekė 1,000 proc Birkavs tei 1221); Kiriakas. Uogintas,
gimu, šiuo metu Latvijoje yra Lelija.
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„ŽVAIGŽDYNŲ"
STOVYKLA RAKĖ
Čikagos ir apylinkių lietuviai
skautai ir skautės praėjusį
rudenį ir žiemą sueigaudami
lituanistinių mokyklų patalpose
mokėsi skautamokslio. siek
dami aukštesnių patyrimo laips
nių ir ruošėsi stovyklai, svajo
dami apie gyvenimą gamtoje
Pagaliau atėjo lauktoji diena —
liepos 17 d. rytą nuo Lietuvių
centro Lemonte stovyklos link
išvyko autobusas su skautais ir
skautėmis. Pakelyje jį lenkė ne
vienas automobilis su tėvelių
stovyklon vežamais broliais ir
sesėmis.
Šįmetinė stovykla pavadinta
..Žvaigždynų" vardu, o joje sto
vyklaujančios draugovės, skil
tys, laivai ir valtys pasivadino
žvaigždžių j u n g i n i ų pavadi
nimais, pvz.: „Ereliai". „Slibi
nai", ..Vandenės", „Auksinė
Lyra", „Siaurės pašvaistė".
„Spindulėliai". „Žvaigždutės" ir
kt. Pasiteiravus vadovybės dėl
stovyklai parinkto pavadinimo,
buvo paaiškinta, kad šioje sto
vykloje stovyklauja skautai ir
skautės ne vien iš Čikagos, Lemonto ir apylinkių, bet ir Clevelando. Detroito, Floridos, net
tolimos Californijos. Tai jaunos
žvaigždutės, kurios švies pa
sauliui skautiška ideologija ir
įstatais grindžiamu gyvenimu.
Ši stovykla neturėjo bendro
viršininko.-ės Kiekvienas tun
tas stovyklavo atskirai. Bendra
buvo tik administracija, tvar
koma ps. Rūtos Končienės.
„Lituanicos" tunto stovyklai
vadovavo vs. fil. Romas Rupinskas. „Kernavės"/,,Aušros Var
t ų " tunto stovyklai vadovavo
tuntininkė s. fil. Dalia Trakienė, kuriai teko rūpintis ir
visų iškylų koordinavimu. „Ne
rijos" jūrų skaučių tunto sto
vyklai vadovavo is. Viligaile
Lendraitiene. kuriai šalia to
teko ir ežero pakrantės bei lai
vų priežiūra.
Pažvelgus į stovyklos vado
vybės įsipareigojimų lentele
teko pastebėti, kad paminėti
vadovai.-ės turėjo įr daugiau
pareigų, susijusių su stovyklau
tojų priežiūra, administravimu,
programų atlikimu. Iškilus
klausimams, prieš darant spren
dimą, buvo kreipiamasi į s. fil.
Dalią Trakienę.
Stovykloj maitinimu rūpinosi
Daina Dumbrienė ne vieną sto
vykia „stažą" atlikusi „Lituani
cos" tunto virtuvėje. Jai padėjo
penkios darbščios talkininkės.
•Iu rtf-ka maistas buvo labai
geras — įvairus ir maistingas.
K/.ero p a k r a n t e s priežiūra

buvo pavesta Candace Račiū
nienei, bet ji po 5 dienų, dėl
įvykių šeimoje, šias pareigas
turėjo palikti. Stovykla liko be
ežero apsaugos vadovės, k a s
ypač neigiamai atsiliepė jūros
skautų ir skaučių programai ir
stovyklautojų m a u d y m u i s i .
Ateityje būtina turėti pavaduo
toją, galintį perimti ežero ir
pakrantės priežiūrą.
Bendra stovyklų komendante
buvo vyr. s k a u t ė v.si. L a r a n a
von Braun. J a i taip pat t e k o
rūpintis sąšlavų iš stovyklos
pašalinimu.
Stovyklos vadovybė labai dė
kinga ponams Lieponiams už
paskolinimą motorinio vežimė
lio, kuris palengvino darbuose
vyriausiai šeimininkei Dainai
Dumbrienei, komendantei sesei
Laranai ir gydytojui s.fil. dr.
Mindaugui Griauzdei.
Šioje stovykloje ypač d a u g
laiko buvo skiriama iškyloms, o
taip pat skautų ir skaučių pačių
sau maisto g a m i n i m u i . Dalis
stovyklautojų maitinosi virtu
vės darbuotojų pagamintu mais
tu, gi kiti patys valgį gaminosi
savo pastovyklėse. Maistą visi
gaudavo tokį pat, s k i r t u m a s
buvo t i k t a r p virtuvėje paga
minto ir pačių skautų,-čių pasi
gaminto. Gaminio skonis ir ko
kybė priklausė nuo gamintojų
patyrimo, ftioje srityje sesės nu
rungdavo brolius. Teko pastebėt,
kad broliai neturėjo pasistatę
gerų virimui k r o s n e l i ų , j ų
laimė, kad visą stovyklavimo
laiką oras buvo gražus ir sausas.
Sesės buvo įsirengusios „mo
dernias krosnis", tad g a m i n a n t
maistą joms nei daug lanksty
tis neteko. Valgio gaminimas
gamtoje yra naudingas paty
rimas, tik jis nepatyrusiems
užėmė ilgesnį laiką ir dėl to
kiek nukentėjo n u m a t y t ų pro
gramų įgyvendinimas.
Kaip jau minėjai, daug laiko
buvo skiriama iškyloms. Skau
tai įvykdė 15 mylių kelionę
pakeliui atlikdami nurodytus
uždavinius. Kita iškyla buvo
prie Michigan ežero esant;
parką. Vilkiukai ir bebriuka
keliavo į Indian Trail parką
Juos lydėjo automobilis, pasi
ruošęs pavėžinti pavargusius,
jei tokių būtų.
Sesės guminėmis valtelėmis
iškylavo Piere Marąuette upe.
Nemažai laiko praleido Ludington valstybiniame parke ir ne
toli esančiame Hamlin ežere.
Čia buvo proga pasigrožėti
gražiomis smėlio kopomis, pri
menančiomis Lietuvos pajūrį.
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Mišios Rako stovyklavietėje. Broliai ir sesės -įsidomėję klausosi vs. fil. kun. Antano Saula
pamokslo.
Nuotr. Ant. P a u ž u o l i o

Iškylos parodė, kad ne visi iš
kylautojai buvo t i n k a m a i t a m
pasiruošę. Kai kurie prisitrynė
pūsles ir pailgino medicinos
seserų darbo valandas. Medi
cinos seserys Shirley Ambut i e n ė ir Laura Burokienė savo
švelniomis rankomis išgydė
nukentėjusius ir pamokė kaip
tolimesnėms kelionėms reikia
paruošti kojines ir batus.
Šalia iškylų sesės daug laiko
skyrė dainų mokymuisi. To la
bai pasigesta pas brolius. Prisi
mintini laikai kai muz. Faustas
Strolia. Viktoras Puodžiūnas ir
kt., p r i t a r d a m i a k o r d e o n u ,
mokė jaunimą dainų. Sesių pra
našumą teko pastebėti ir laužų
metu, kai jų balsai skambėjo
kaip lakštingalų, o broliai sėdėjo
tylėdami kaip nebyliai. Pana
šiai ir su pasirodymais, kur
broliai be televizijoje matytų
kvailiojimų nieko naujo nepa
rodė. Laužavedėms ir vadovams
užprotestavus, pasirodymai
pagerėjo, bet ir čia pirmavo
sesės. Atrodo, kad visus savo
pasirodymu „ n u n e š ė " paukš
tytės, suvaidindamos svorio
numetimo pastangas, ypač kad
stovykloje maistas buvo labai
geras ir svorį padidinti buvo
galimybė. Padėka priklauso
Dainai Dumbrienei ir talki
ninkėms — „Močiutės virtuvei",
už gardaus maisto paruošimą
vaisių, uogų ir bananų parūpi
nimą.
Ateityje laužų ir dainų pravedimui reikėtų atrasti brolių,
kurie nebijo parodyti savo balso
ir moka diriguoti ne vien uodus
gainioti. Laužai buvo įvairūs:
bendri visai stovyklai, atskirų
saku laužai, draugovių bei skil
čių laužai. Skilčių laužų metu
broliai tiko tik bulvių kepimui.
Pirmosios k e t u r i o s dienos
buvo skirtos įsirengimams ir su
sitvarkymui ilgam stovykla
vimui Užbaigus įsikūrimo dar
bus, šeštadienio vakare buvo
visų stovyklų bendras laužas, o
po jo — jaunimo mėgstami šo
kiai „Aušros V a r t ų " menėje,
grojant Andriaus Utz orkestrui.
Šokiuose skautės ir skautai
pasirodė gerai. Pradžioje buvo
grojami lietuviški šokiai, tik
vėliau prieita prie jaunimo

..Lituanicos" tunto j u m jauniu v a l t i e s nariai p a s i g a m i n ę s k a n i u s pietus, vaišėms p a s i k v i e t i
Nuotr Ant. I ' a u ^ u o l i o
vie$ma
med seserį Shirley A m b u t i e n ę .

mėgstamų modernių šokių.
Atvykus vs. fil. kun. Antanui
Saulaičiui, šeštadienio pavaka
ryje buvo šv. Mišios. Dėl kuni
gų stygiaus Jėzuitų vienuolyne,
kun. A. Saulaius stovykloje ne
galėjo ilgiau pasilikti. Rasti
kunigą, kuris suprastų jaunimo
poreikius, nepavyko. Vadovybė
ir skautai,-ės dėkingi kun. A.
Saulaičiui, kad nepamiršo mūsų
ir suteikė galimybę atlikti
sekmadienio religines pareigas.
Sekmadienį buvo tradicinė
Jūros dieną, vykdoma j ū r ų
skautų ir skaučių. Prie ežero
atlikus šiai dienai atitinkančias
apeigas, mirusiųjų bei gelmėse
žuvusiųjų pagerbimui ežero
dugnan buvo nuleistas vaini
kas.
Jūros dienos šventėje daly
vavo ir LSS. Tarybos Pirmijos
pirmininkas vs fil Kęstutis Ječiųs.
:
Džiugu, kad kartu su visais
šeštadienio .šv. Mišiose ir
iškilmingame vėliavų nulei
dime dalyvavę ir jaunųjų šeimų
„Žvaigždučių pastovyklės net
60 entuziastingų stovyklautojų
Džiugu, kad jaunieji tėvai, patys
daugelį metų. Čia stovyklavę,
grįžta su savo jaunutėmis atža
lomis. Tikimės, kad anksti sto
vyklauti pradėję jie pamils
skautą vima ir tęs jį n e t užaugę.
Stovyklėlei vadovavo g.v. Lai
ma Bacevičienė.
Ši stovykla, nebuvo didelė.
Stovyklavo 160 asmenų (savait
galyje buvo daugiau 200). Skau
tai ir skautes turėjo progos iš
vykti ir pagyventi gamtoje, įsi
jungti į praktišką skautavimą,
o vadovai, e? atliko gerąjį darbą
paaukodam: savo atostogas, kad
skautai ir skautės galėtų pasi
džiaugti gamta ir skautavimu.
Antroji savaitė buvo skirta iš
kyloms, patyrimo laipsnių pro
gramos, sportui ir stovyklos
uždarymui.

„laimėjimo lapelius" už kuriuos
galėjo „nusipirkti" skanų pyra
gaitį arba eiti į „grožio saloną".
Karnavalas buvo labai sėkmin
gas.
Stovykloje buvo leidžiamas
laikraštėlis „Žvaigždynų ke
lias", kurio buvo išleisti du
numeriai. Pirmasis buvo skirtas
patyrimo laipsnių pakartojimui
ir administracinėms žinioms.

3 mėn.
$33.00
$40.00
$30.00
$3500

Vyriausia redaktorė Danutė Biadokieoe
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotu
straipsniu nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopįją.

• Redakcija dirba kasdien,nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedrrna.
* Redakcija ui skelbimu turinį
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos, gavus prašymą ką
n0TS
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ygin ruošiasi „Žvaigždynų" stovyklos stovyklautojai

Nuotr. Ant. Paąžuolio
Antrąjį savo rašinėliais užpildė Garsusis j ū r ų skautų kalnas šios „Žvaigždynų" stovyklos ir
patys stovyklautojai.
su jo „poilsio namais", apžėlęs suradimą jaunų vadovų jos pra
Stovyklos metu skautai vyčiai piktžolėmis.
vedimui.
ir kandidatai apvalė „Vyčių
Skautai grįžo į namus dėkingi
v.s. fU. A. P a ą ž u o l i s
aikštelę", nugriovė 1968 m. sta- „Aušros Vartų*7„Kernavės , \
tytąskautų vyčių kryžių, kuris „Lituanicos" ir „Nerijos" tuntų
neprižiūrimas supuvo ir pa vadovybėms už suorganizavimą VIDAS T. NOREIKA, D.D.S.
^ Danty. Oytfytotaa
krypęs žiūrėjo į žemę, lyg svars
ŠIAUft. VAK. mOtANOJC
tydamas kur reikės išsitiesti
t u Chanas C Sana, O.D. t .
Dr. ALCMRDAS KAVALIŪNAS
209 t . Cakimut M .
„poilsiui".
Specialybė vidau* tr kraujo ligos
Pasigesta
stovyklautojų
„gerojo d a r b e l i o "
pačiai
stovyklai. Ypač „Lituanicos"
tunto
rajonas
,,verkia"
nesulaukdamas pataisymų. Ka
daise statyta „Bažnytėlė" pra
šosi remonto, arba užbaigimo
gyvenimo dienų. Šiuo metu ji
yra apgailėtinoje padėtyje; vėjui
stipriau pūstelėjus ji taptų tik
supuvusių lentų krūva. Kiek čia
buvo aukota šv. Mišių, skam
bėjo g r a ž ū s p a m o k s l a i ir
giesmės, o dabar pasenusi ir
visų apleista, ieško ramybės,
kad bent būtų sudeginta per di
džiuosius laužus.

Sportas stovykloje buvo pra
vestas olimpine dvasia. Skau
tai,-ės buvo suskirstyti skil
timis, kurios atstovavo įvai
rioms valstybėms. „Tarpvalsty
binės" varžybos vyko: tink
linyje, estafetiniame bėgime,
šaudyme, rankiniame muštuke
ir kituose žaidimuose. Pasigesta
krepšinio rungtynių, bet jos ne
įvyko, nes aikštė nebuvo pa
Prieš keletą metų skautų
ruošta žaidimui. „Olimpiados" vyčių ir kandidatų, statytas
dieną po vėliavų nuleidimo kryžkelėje vyčių ženklas su už
laimėjusioms „ v a l s t y b ė m s " rašu: „Dievui, Tėvynei, Ar
buvo įteikti medaliai.
timui", baigia nublukti.
Olimpiadoj* dalyvavo 10
„valstybių", jos turėjo savo
vėliavas ir kovojo dėl savo tau
tos garbės. Stovyklautojai buvo
labai patenkinti šia sporto
švente, o jai pasibaigus jautė
nuovargį. Visas žaidynes
koordinavo vyr. skautė v.si.
Larana von Brauna, pasikvie
tusi būrį talkininkų bei talki
ninkių. Ši šventė buvo užbaig
ta karnavalu ..Aušros Vartų"
menėje. Karnavalo pravedimui
jaunieji vadovai labai ruošėsi,
parodydami daug sumanumo ir
išradingumo. Buvo įrengta įvai
rių žaidimų, kuriais jaunimas
labai domėjosi. Laimėtojai gavo

metams H metų
JAV..."
$96.00 $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 Lietuva
(Air cargo)
$100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
U ž s a k a n t į užsieni
oro pastų
$500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida
$160.00 $85.00

Kiekvienoje stovyklavietėje
yra įvairių darbų, laukiančių se
sių ir brolių atvykstant.
Vadovai t u r ė t ų iš anksto
numatyti stovyklų pagraži
nimui darbus ir viena dieną pa
skirti gerojo darbelio atlikimui
savosioms stovyklavietėms.
Nostalgijos vedamas aplan
kiau visas stovyklavietes: „Ga
bijos" kalnelį „Kernavėje",
buvusį Baublį — „ A u š r o s
Vartų" stovyklavietėje, garsiuo
sius „Miško Brolių" bunkerius
ir ištiestą per pelkę „Kūl
grindą". Ašaros veržėsi matant
baigiančius griūti ir supūti.

M M I M M M M .

Tai. 313-300-2302
Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antro*., trecd. *
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p.,
ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. šattd. ir kt.
dienomis reikalingas susitarimas.
Sumokama po vizNo.

DR. A. B. OLEVECKAS

Cnaatertan, M « W
Kafe. (219) 920-1032
Valandos pagal susitarimą

• 1 3 2 1 . Keatte Ava.
CMaesje, H. 00O20
Tat 312-430-7700

RIMGAUDAI NEMICKAS, M.D.
S. PRA8AD TUMMALA, M.D.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS

širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą,
Pirmd.. 3v. p.p. -7v.»., antr. 12:30-3v p.p.
treed uždaryta, keftd. 1 - 3 v. p.p
penktd ir ssstd. 9 v.r. - 12 v. p.p.

DR. V. J. VASAITIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
4S17 W. 03 St., Burba**, IL
Tai. 708-423-6114
Valandos susitarus

Mat w. ta ot Tat (Tai) «»-ai*i

•1*2 * . Kastas Ava.,
(312) m mm arba (912) t

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

DR. JOVITA KERBUS
3315 VV 55th St.. Chicago. IL
Tai. (312)470-2112
9525 S. 79th Ava.. HrCkory Hifls. IL
Tai. (700) 300-0101
Valandos pagal susitarimą

E1MKNS C. DECKER, DOS, P.C.
4947 W. 103 •»., Oak Lawn, M.
Pirmas apyl su Nortmvastam un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis ui
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai Suettartmul
(kalbėt angliškai) M . 703-422-0200

SURENDER LAL, MD
Specialybe — Vidaus ligos
77223. Katate, CMaaaa, H. m i a
Tat. 312-424-2123
Valandos pagal susitarimą
Kak. tai. (911) 471-

VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIROfES UGOS
7722 S. KeeMe Ava.,

urnų

DR. L D. PETRENCtS
DANTŲ GYDYTOJA
90»» t . M a n * M., Mckery Mas. IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave
Tai. (7M) 093-4000
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS V. KISIELIŲ*
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija

172 šmmm te, i M m m , H. 301 20
703-941.2003
Valandos pagal susitarimą
Vakaran tr savaitgaliais tet 704-434-1120
• D M U N D A t VTŽJNAS, H.O., $.C.
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
3100 t . Archer Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tat (311) 004-7700
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
CSInSf

1030 I . OfOea Ava., Oatte 310
Kaaarvaa K. 00003
Tai. 700-027-O0OO
Valandos pagal susitarimą

VALDŽIOS NEVEIKLUMAS
AR IŠDAVYSTĖS STRATEGIJA?
Labai nuoširdžiai dėkoju
Baltijos instituto lietuvių sky
riui, atskiriems autoriams, at
siliepusiems į mano straipsni
„Patriotiškumo ugdymas Lietu
vos kariuomenėje" („Draugas"
1996.06.01), per šio laikraščio
puslapius ir asmeniškai man
laiškais. Nuoširdi m a n o padėka
šio laikraščio v y r i a u s i a j a i
redaktorei Danutei Bindokienei, suradusiai šiam straipsniui
vietos „Draugo" puslapiuose.
Paskutiniu metu labai užliū
liuojančiai, raminančiai vals
tybės atsakingi pareigūnai
kalba ne tik apie visą Lietuvos
padėti, bet ir apie jos saugumo
garantą — kariuomene, tuo
dezinformuodami, klaidindami
žmones, n e ž i n a n č i u s tikros
padėties, o gaunančius tik iš jų
informaciją. Antra, atsakingų
pareigūnų, kurie atsako tiesio
giai už krašto saugumo stipri
nimą, atviri išpuoliai prieš
Lietuvos karius per masinės
informacijos priemones.
Tai, ką mes iškovojome 1990
metais, sunaikinti neleisime.
Žmonės ruošiasi ginti savo lais
vę visomis įmanomomis priemo
nėmis, ruošdamiesi per kovingą
Šaulių sąjungą, s a v a n o r i ų
struktūras, r e g u l i a r i o s ka
riuomenės struktūras. Tačiau,
noriu atkreipti mielų skaitytojų
dėmesį į tai, o kaipgi valdžia
rūpinasi krašto saugumo stip
rinimu?
Krašto apsaugos ministras
praktiškai daro viską, kad kuo
greičiau mūsų gynybines struk
tūras integruotų į NATO struk
tūras. Ir šį darbą vykdo sėkmin
gai, tuo pačiu integruodamas į
Vakarų pasaulio bendriją ir visą
Lietuvą, ko, d e j a , n e g a l i
padaryti ligi šiol kitos gausios
valstybinės institucijos, priva
lančios tai daryti. J i s seniai pa
teikęs ir visą, būtiną Krašto ap
saugai organizuoti, juridinę do-
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kumentaciją. Visomis įmanomo
mis ir, jo kompetencijoje esamo
mis g a l i m y b ė m i s , rūpinasi
Krašto saugumo stiprinimu.
Tačiau valstybė kuklių lėšų,
skirtų krašto apsaugai, visų ne
duoda. Antai, 1994 metais nedadavė net 20 mln. litų, o 1995 me
tais i š skirtų 120 mln. litų me
tams, negauta 11,5 mln. litų. Ir
dar atskaičiuoja iš kitų metų
skirtų lėšų savo įsiskolinimus
Krašto apsaugai. Taigi, trūks
tamų lėšų sumos dar padvi
gubėja. Šiemet tik per pirmą
pusmetį iš skirtų 92 mln. litų
valstybė jau įsiskolino per 15
mln. litų. Visi Lietuvos kariai
negauna atlyginimų po mėnesį-du ir už tai valstybė jokių
d e l s p i n i g i ų j i e m s nemoka,
kuomet kariai už komunalines
bei k i t a s p a s l a u g a s laiku
nesumoka, iš jų išskaičiuojami
delspinigiai. Dėl šių priežasčių,
nors ir labai patriotiškai nusi
teikę, sąžiningiausi kariai ka
riuomenės kūrėjai savanoriai,
negalėdami dėl mažo atyginimo
ir t o gaunamo nelaiku, neturė
dami kur gyventi, išeina iš ka
riuomenės. Užtat lieka tarnau
ti tie, kurie įsitrynė į Lietuvos
kariuomenę net po 1994 metų.
Ligi šiol gaunantys dideles
sovietinės armijos pensijas.
Krašto apsaugos daliniai valgo
skolon, nes negali laiku apsi
mokėti už maistą, trūksta ap
rangos — nėra už ką siūti,
negali efektyviai mokytis kary
bos, nes trūksta šovinių. Ir
todėl, kad valstybė neskiria
numatytų biudžete lėšų krašto
apsaugai, todėl kariuomenė
kaip biudžetinė organizacija,
negali laiku atsiskaityti už
e l e k t r o s energiją, telefonų
panaudojimą. Tuomet valstybė
atjungia ištisiems daliniams
telefonus — sėdėkite kariai,

kaip viduramžiais be ryšio, at
jungia elektros energiją, šilumą.
Buvo atjungta net oro erdvės
kontrolės sistema! O gal sąmo
ningai, kad kirstų Lietuvos
sienas oru bet kokie skraidymo
aparatai nekontroliuojami. Na,
o didžiausias paradoksas tai,
kad užsienio valstybės, supran
tančios Lietuvos ypatingai
sunkią ekonominę padėtį, nori
visokeriopai padėti, sušelpti
visa kuo: apranga, transportu,
ginkluote, tačiau už šią labdarą,
įvežant j Lietuvą, valstybė tuoj
pat plėšia milžiniškus muitus.
Atseit, kai neturėsi kuo mokė
ti už labdarą, tuomet nutruks ir
paskutinė Krašto apsaugą fiziš
kai stiprinanti gija. O gal viskas
teisinga, nes Lietuvos Respub
likos labdaros ir paramos įsta
tyme, pasirašytame paties pre
zidento 1993.06.04 ir Nr. 1-172,
Krašto apsaugai vietos nerasta.
Todėl ir pastatytas Krašto
apsaugos ministras į keblią
padėtį, neretai turi keliaklups
čiauti prieš muitininkus ir kitus
kontrolierius, aprūpinant Kraš
to apsaugą iš užsienio gau
namos labdaros vertybėmis.
Tai ką gi daro Vyriausybė,
Seimas? LDDP frakcijos Seime
seniūno pirmas pavaduotojas su
visa frakcija ryžtingai imasi
interpelecijos Krašto apsaugos
ministrui L. Linkevičiui, kuris,
anot jo, „išduoda valdančiosios
partijos interesus". Viešai, per
spaudą jis sako, kad, atseit, jam
labai rūpi, kad nieko ka
riuomenei nestigtų. Tačiau
meluoja, kad kariai turi butus,
ir dar butpinigių gauna po 500
litų. O vienas Seimo Naciona
linio saugumo komiteto narys
visai tautai per spaudą antrina
savo kolegai, kad krašto apsau
gos pareigūnai gauna apie
11,000 litų j mėnesį, kad „Kol
yra Savanoriškoji krašto apsau
gos tarnyba, tol Damoklo kar

Karinių pratybų Pennsylvanįjoje metu JAV karių tarpe dalyvavo ir lietuviai: pik A. Tamošiūnas,
mjr. A. Dudavitius ir vrtl. A. Daugirdas.
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V ė l sukės, vėl truputėlis deginto cukraus
rausvumo. Ir nelaukta staigmena: J. Eidėnas, gimnazijos
vicedirektorius, caro laikais baigės mediciną ir gydės
Pirmojo pasaulinio karo sužeistuosius, taip vikriai
pašoko kazoką, kad net koklinės sienų plytelės sudre
bėjo. Visi stebėjosi šio, jau pagyvenusio, žmogaus
vikrumu.
Trečią dieną povestuvinės kelionės nebuvo. Likau,
kur turėjau likti.
Štai kokias šaunias vestuves gali iškelti vargas. Be
frakų ir baltų suknelių, be ryžių byrėjimo i i aukštybių
ir be orkestrų, be šampano ir be didelio pyrago su
plastmasinėmis lėlėmis ant viršaus.
Ir kokias laimingas vestuves gali vargas lemti. Ir
kokios artimos, protingos gali būti miestietės. Kiek
vienas darbas buvo pradėtas ir baigtas dviejų žmonių
viena mintimi. Kas buvo, kas yra — buvo ir yra dviejų
lygiomis dalimis.
N a m o , brolėnai, n a m o , s e s e l ė s ,
b e t k u r m ū s ų namai...
Kai stovykloje

nelaukdami sulaukėme

pirmų

das kabo virš mūsų". Koks ci
nizmas? Kur šitie ir įjuos pana
šūs veikėjai buvo 1990 metais
kada mes, visa didžioji, sąmo
ningoji tautos dalis stojom krū
tine ginti Nepriklausomybės?
Beja, ligi šiol savanoriai, net
vykdydami Vyriausybės nuta
rimą saugoti svarbius valstybės
objektus, vykdami į postus
dešimtis kilometrų, kelionės iš
laidas dengia iš savo kišenės. O
juk ne tik savanoriai, bet ir visi
kariai gauna tik po keletą
šimtinių infliuotų litų į mėne
sį. Apie tiek, kiek šie Seimo na
riai gauna savo kanceliarinėms
išlaidoms. Norėtųsi, kad šie ir
kiti valdžios vyrai apsilankytų
daliniuose, karininkų bendra
bučiuose, kur dešimtims šeimų
viename aukšte viena bendra
virtuvė,
vienas bendras
tualetas. Kodėl kariams, kurie
ypatingai sunkiomis sąlygomis
tarnauja valstybei, jos vyrai jais
nesirūpina, išjungia šviesą,
šilumą, telefonus, juos šmeižia
viešai, bijo ar nenori lankytis
daliniuose, nenori matyti
tikrovės?
Ligi šiol nepriimti, Krašto
apsaugą reglamentuojantys, do
kumentai, valstybės gynybos
koncepcija, kiti įstatymai, visų
tų įstatymų projektus Krašto
apsaugos ministerija Vyriausy
bei pateikė prieš keletą metų.
Kur jie? Ogi keliauja iš vienos
įstaigos stalčiaus į kitą. Atseit,
derinami. Ministerijai užklau
sus, atsiunčiami dar kartą per
žiūrėti. Žodžiu, vilkinama, ir ne
rasi kalto, kas turėtų atsakyti
į vilkinimą.
Nesant tokių svarbių, vals
tybės saugumą garantuojančių,
įstatymų, nėra ir kalbos apie
tvirtą, apginkluotą valstybės
gynybos organizavimą. Ligi šiol
nėra atkurtos karo pramonės,
nors patys kariai tam pasiruošę:
sukūrę įvairių ginkluotės,
amunicijos pavyzdžių, numatę
ir jų gamybos technologijas.
Apie mobilizacinių rezervų
kaupimą (maisto, degalų, gink
lų, aprangos) net negalvojama.
Tai ar subrendusios galvos vals
tybei vadovauja? Aš manyčiau,
kad arba neišmanėliai sėdi prie
valdžios vairo, arba nelinkintys
valstybei gero. Gal todėl Lietu
voje, drįstu teigti, sukurtos dvi
kariuomenės — Krašto apsau
gos ir Vidaus reikalų, kurių
net tarpusavio santykiai ne
sureguliuoti įgulose. Gal to
dėl kertant valstybinę sieną
lemiamą žodį taria muitininkas,
o ne pasienietis. Gal todėl ir
nėra valstybės užsakymų
aprūpinti karį apranga, maistu
ir visa kuo. Gal todėl Lietuvos
karo akademija ir nepavaldi
Krašto apsaugai. Ten vyrai, dė
vintys Lietuvos kario uniformą,
juridiškai nėra Krašto apsaugos
kariai. 0 aprūpinti visa kuo
geriau, negu Krašto apsaugos
ministerijos kariai! Deja, ka
riuomenės vadovybė su savo
štabu lieka tik pasyviu stebėto
ju, nenorinčiu drumsti užsisto

Kalėdų (1945 m.), šventiniai sveikinimai buvo papras
ti. Kiekvieno ir kiekvienam tie patys, suprantami, jaus
mingi. Nuoširdesnių nesu girdėjęs:
— Kad kitus metus jau švęstume Kalėdas
Lietuvoje...
Tas pats gruodžio 31, Naujuosius sutinkant. Tas pats
Vasario 16. Tas pats Velykose, vardinėse, gimtadie
niuose. Tas pats kasmet:
— Kad kitais jau švęstume Lietuvoje...
Kad ir kad. Bet linkėjimai, nors juose būdavo
daugiau širdies, kaip žodžių, neišsipildydavo.
Amerikiečių ir sovietų santykiai blogėjo, tačiau blogėjo
ir Lietuvos padėtis. A. Sniečkus, žemiausiai smukęs šio
šimtmečio išdavikas, Lietuvą ir lietuvių tautą bruko kas
dien giliau ir giliau į Sovietįjos užantį.
Tai kaip su linkėjimais, kaip su gyvenimu? Veltui
ir amžinai niekas makaronėliais nešers, svetimose
kareivinėse nelaikys. Kaip su gyvenimu, kaip spardytis,
gelbėtis?
Rūpestis augo kasdien. Jis buvo apkalbamas kiemo
posėdžiuose, vakarais kambarių užpalėse, kai
pusalkaniai benamiai išsitiesdavo kelinto aukšto lovose,
šnibždomis aptariamas šeimose. Kaip su gyvenimu? Kur
dėtis, kai niekas neima, o Kybartų vartai, pro kuriuos
daugumas paspruko, užrakinti mirties spynomis?
Stovykloje atsirado JAV gimusių pabėgėlių Keli, gal
mažiau dešimties. Amerikos piliečiai! Jie ir jų šeimos
plauks per Atlantą. Tik pasiruošti, tik dokumentus „api
pavidalinti". Gal už metų ar pusantrų iškeliaus.

vėjusio, dvokiančio politinio
vandens. O gal vienminčių tak
tika?
Užtat kariniuose daliniuose ir
kitose žemesnėse struktūrose
kariai numojo ranka į valdžią.
Kariai, savanoriai, šauliai prak
tikuojasi pratybose, derina
veiksmus, bendrauja su užsienio
kolegomis, mokosi karo meno
nenuleisdami rankų, dar ener
gingiau ruošiasi ginti savo iško
votą Nepriklausomybę. Kol kas
nededami jokių vilčių į dabar
tinę valdžią, įklimpusią į tarpu
savio rietenas.
Mums džiugu, kad visokerio
pai ir dvasiškai, ir praktiškai ir
teoriškai energingai padeda
atvykdami ir atvykę lietuviai,
užaugę ir tarnavę Vakarų ypač
Jungtinių Amerikos valstijų ka
riuomenėse. Deja, į jų nuomonę
neretai ir nelabai noriai įsiklau
so, būtent, Kariuomenės va
dovybė. Dažnai, net nepelnytai
ir netaktiškai bando juos kri
tikuoti, už šių vyrų norą padėti,
patarti kaip geriau daryti.
Nežiūrint į laikinas kliūtis ir
trukdymus šių, turinčių didelę
vakarietišką patirtį, karių
pagalba mums būtina, ir tai
supranta ne tik ministerijos
pareigūnai, bet ir dirbantys
kitose valstybinėse institucijose.
Tiesa, plačiau būtent apie tai
rašau „Kario knygose", kurių
jau išėjo trečias tomas. Šis kuk
lus mano darbas buvo įvertintas
Lietuvos šaulių sąjungos pir
mąja literatūrine premija.

Danutė

Bindokienė

Tikėjimas ir
neapykanta

nimas ir reikalavimas griežtai
nubausti nusikaltėlius. Tačiau
atitinkamos updraudos bei val
džios įstaigos tyrinėjančios reli
ginių pastatų gaisrus apskritai.
rado įdomią statistika, kuri
nemažai skiriasi nuo įvairių
susižinojimo priemonių skel
biamosios.
Visų pirma bažnyčių padegi
nėjimai kasmet kur kas rečiau
pasitaiko, kaip praeityje Pvz..
1986 m. šiame krašte įtartinų
gaisrų bažnyčioje buvo 1,060.
1994 m. šis skaičius nukrito iki
520. Pernai sudegė 75 bažny
čios, kurių parapijiečiai buvo
baltosios rases; 73 — juodosios.
Nuo 1995 m. Texas valstijoje su
degė 11 juodųjų parapijiečių
bažnyčių, 20 — baltųjų. Nėra
abejonės, kad kai kurie gaisrai
juodųjų religiniuose pastatuose
yra sietini su rasine neapy
kanta, bet kuo tuomet pa
aiškinti gaisrus baltųjų parapi
jiečių
bažnyčiose?
Atviro, valstybiniu mastu
vykdyto, religijos persekiojimo
Manoma, kad čia pagrindinis
Amerika nepažino per daugiau
motyvas nėra rasinis, o apskri
kaip du šimtus metų. Nors kon
tai nusistatymas prieš religines
stitucija nuo pat nepriklauso
bendruomenes bei tikėjimą.
mybės paskelbimo 1776 m. lie
Bažnyčias padegti yra lengviau
pos 4 d. skiria Bažnyčią nuo
negu šiaip pastatus, nes jos
valstybės, kasdienybėje šis at
paprastai naktį nesaugomos,
skyrimas nėra labai griežtas —
yra tuščios, stovi nuošalesnėse
Dievo vardo, religinių simbolių
vietose. Nors konstitucija saugo
vengti nesistengiama, nebent
tikinčiųjų teises, yra pakan
ŽYGIS DVIRAČIAIS
koks, per daug uolus ateistas ar
kamai fanatikų, savyje puoselė
jų grupė pradeda kovą su reli
jančių neapykantą bet kokioms
Penktadienį, liepos 26 d., Vil
gijos užuominomis valdžios
religinėms apraiškoms. Tiesa.
niuje prasidėjo Žaliųjų bendrijos
veikloje. Iš tikrųjų šiame kraš
rasinis
netolerantiškumas,
„Atgaja" organizuojamas „Ap
te religinio gyvenimo apraiškos
nepaisant visų pastangų, dar
linkosauginis žygis dviračiais
labai akivaizdžios. Be krikščio
nėra galutinai išguitas iš kas
'96".
nybės, katalikybės ir kitų pa
dienybės,
tad ir gaisrai juodųjų
Žygio atidarymas su trumpu grindinių religinių bendruo
parapijiečių
maldos namuose
susirinkimu ir folklorinio an menių, įsikūrę daug mažesnių
gali
būti
to
netolerantiškumo
samblio muzika vyko sodelyje grupių, sektų, įvairių tikėjimo
prie Vyriausybės rūmų. Vėliau išpažinėjų. Kiekviena tokia apraiškos, tačiau vargiai kas
dviračių kolona pajudėjo link šaka stengiasi turėti savo mal galėtų tvirtinti, kad baltųjų baž
Verkių rūmų, iš kur buvo vyks dos namus, galima sakyti, savo nyčios padegamos dėl rasinių
motyvų.
tama link Molėtų.
parapiją, apie kurią dažnai
Iki rugpjūčio 4 dienos maršru sukasi ir visuomeninis gyve
Liūdna, kai žmogus pasirenka
tu Vilnius — Paberžė — Giedrai nimas.
netikėti jokia aukštesniąja
čiai — Molėtai — Tauragnai — Prieš kiek laiko labai susi galia, bet tai jo sąžinės reikalas.
Aukštaitijos valstybinis parkas rūpinta neaiškios kilmės gais Dar liūdniau, kai savo ne
— Dūkštas — Visaginas — Rim rais juodųjų bažnytėlėse. Dau tikėjimą paverčia neapykanta
šė — Kretuonas — Švenčionys — giausia tų gaisrų pasitaikė pie tiems, kurie tiki. Pasaulyje
Pabradė — Vilnius bus aplanky tinėse JAV valstijose, kur visais laikais žiauriausiai buvo
tos gražiausios pietryčių Lietu rasinė įtampa iki šių dienų nėra persekiojami tikintieji. Tie
vos vietos. Tikimasi, kad žygyje visiškai atslūgusi. Pradėta įtar persekiojimai Bažnyčiai davė
dalyvaus apie 200 žmonių.
ti, kad ir religinių pastatų gais daug kankinių ir šventųjų,
Šiuo žygiu siekiama atkreip rai yra sietini su rasine neapy kurių buvo gausu ir mūsų
ti visuomenės dėmesį į transpor kanta, nes palyginti per trumpą tėvynėje baisiaisiais bolševikų
to priemonių sukeliamas oro laikotarpį sudegė nemažai tokių okupacijos dešimtmečiais. Tų
taršos problemas, Ignalinos AE bažnytėlių. I kilusius dėl šių dešimtmečių palikuonys ir šian
poveikį aplinkai, į saugomų smurto veiksmų protestus ypač dien nevengia vykdyti smurtą
gamtinių teritorijų priežiūrą ir vieningai įsijungė šios rasės poli prieš kunigus, bažnyčias (kiek
tikieriai bei juodųjų visuomenės kartų girdėjome apie padegi
tvarkymą.
Žygio metu planuojami susiti veikėjai, todėl liepos pradžioje mus, išniekinimus, apiplėšimus,
kimai ir diskusijos su savivaldy JAV prezidentas Bill Clinton net žmogžudystes). Žinios apie
bių pareigūnais, gamtosaugos pasirašė Bažnyčių padegimo ap tuos smurto veiksmus mus vi
darbuotojais, taip pat vyks daug saugos įstatymą, kuris paleng suomet sukrečia ir papiktina.
ekologinio švietimo ir ugdymo vins patraukti atsakomybėn ir Nepriklausomos Lietuvos kon
nuteisti religinių pastatų pade stitucija taip pat laiduoja reli
renginių.
Tai jau ketvirtasis dviratinin gėjus. Įstatymo priėmimą taip gijos laisvę, bet kaip tą laisvę
kų žygis per Lietuvą. Pirmasis pat paskatino visuotinis gyven suderinti su tebeklestinčia ne
panašus žygis vyko 1991 metais. tojų (nepaisant rasės) pasipikti apykanta tikėjimui?
Daugelio valstybių konsti
tucija garantuoja savo pilie
čiams religijos laisvę — melstis,
dalyvauti religinėse pamaldose,
garbinti Dievą, nepaisant,
kokiu vardu žmonės pasirenka
jį vadinti. Kai kuriuose kraš
tuose ipilietinta „valstybinė
religija", kuriai teikiamos ypa
tingos lengvatos ir privilegijos.
Nors kito tikėjimo gyventojai
galbūt atvirai nepersekiojami,
bet jiems sunkiau atlikti reli
ginę praktiką, jie laikomi ant
raeiliais krašto piliečiais. La
biausiai prieš religiją nusista
čiusi valdymo sistema buvo (ir
kai kur tebėra) komunizmas,
tikėjimo persekiojimą pavertęs
tiesiog fanatizmu, o ateistinę
propagandą išvystęs iki aukš
čiausiojo laipsnio. Vis dėlto
ilgainiui laimėjo tikėjimas bei
įsitikinimas, kad virš žemiškų
valdovų bei įstatymų yra die
viškasis.

Pasiskelbė Belgija, kad jai reikią darbininkų kasyk
lose. Keli drąsiausi ir stipriausi išvažiavo. Nustojome
ąžuolų, bet po pusmečio vienas ar du „ąžuolėliai", slap
ta grįžę, pasakojo:
— Gero maisto ten užtenka. Bet kasyklų darbas yra
baisus. Ir dar kas blogiau: jei buvai kasyklų darbininkas,
visą amžių juo liksi, visą amžių liks ir tavo vaikai.
Belgiją klasės smaugia.
Tada pasigarsino Kanada: jauni vyrai, pas mus jūs
galite kirsti miškus; jaunos mergaitės, mums reikia tar
naičių grindims plauti, vyresniems iš lovos lipant
pagelbėti. Jus atsivešime, metus padirbėsite, kur liep
sime, tada galėsite eiti, kur jums patinka.
Net Anglija parodė širdį: priimsime gal du, gal tris
šimtus mergaičių nuo Baltijos.
Visus pralenkė Australija: ieškome sveikų euro
piečių, kad papildytų mūsų gyventojus. Du metus kir
sit* cukrines nendres, o tada — laisvi. Galite pasiimti ir
šeimas.
Tai buvo žmoniškiausias siūlymas. Bet kas ta
Australija? Juk ar ne pasaulio kraštas? Nuvažiuosime
ir kažkur nukrisime — gal nepakelsime klimato, gal ten
mus išgaudys žmogėdros...
(Tik Belgija pabėgėlius nuvylė. Kanada, Anglija,
Australus buvo labai humaniški kraštai ir savo paža
dus įvykdė pasigėrėtinai gražiai.)
Bet tai vis siūlymai jauniems, sveikiems, gražiems.
O kur vyresnieji prasmegs? Kur tie, mažus vaikus
sūpaują?

Žmonių veidai stovykloje ilgėjo ne tik nuo blogo
maisto, bet ir dėl tamsios ateities. O Vokietija pamažu
stiprėjo. Amerikiečiai, atsisakę sovietų draugystės,
Berlyne už tvoros nustumti, pradėjo gražiau žiūrėti į
vokietį, savo priešą. Bet kas iš tikrųjų bus su mumis?
Turintieji artimųjų Pietų Amerikoje šiaip taip
susisiekė su jais ir palengva, giminėlių finansuojami,
traukė prie laivų, kad įjuos įsirioglintų. Bet ir keleivinių
laivų tada beveik nebuvo.
Nieko nebuvo. Didžiai daliai nebuvo ir jokių vilčių.
Kiekvienas, žinoma, svajojo apie Ameriką. Bet Amerika
atrodė šalčiausia kietaširdė, nors ji beveik viena mus
išlaikė.
Ne vienas turėjo giminių tame pasim'.-tusiame
krašte. Bet kas iš giminiu, kas iš to krašto, jei net ne
galėjai su jais susisiekti 0 Po karo neveikė joks tarp
tautinis paštas. Vėliau, kai laiškus pradėjo vežioti su
krypę laiviūkščiai, žinia drebėdama ir girgždėdama,
kelesi per Atlantą beveik pilną mėnesi Džiaugdavosi
žmogus, iš dėdės ar tetos gavęs žinią gal net
užtikrinimą, kad jam ras darbą ir pastoge Bet emigra
cinės įstaigos mandagiai nuramindavo, palaukite eilės;
lietuviams į JAV emigruoti yra nustatytas kasmetinis
skaičius („kvota"), truputis virš dviejų šimtu Tai po 50
metų, gražiai eilutėje palaukę, visi išvažiuokite Žinoma,
tik tie, kurie turite giminių. Negirdėjome, kad šia ..kvo
ta" kas nors iš lietuvių būtų iškeliavęs.
i Bus daugiau
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karo metais buvo nublokštas į „Yra momentu gyvenime, kai
Garbės daktarus taip pat nuo
11. Sibiro tremties atsiminimai
$10.00
Vokietiją ir ten baigė Kunigų trūksta žodžių i sujaudintas gar širdžiai pasveikino VDU rekto
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS
seminariją bei čia tęsė filosofijos bingo vardo suteikimu, kalbėjo rius prof. Bronius Vaškelis,
II t. Sibiro tremties atsiminimai
$8.00
studijas. Pokario metais buvo teologijos profesorius). Tas Švietimo ministras Vladislovas
pasiųstas studijoms į Grigaliaus dėmesys Dievo Žodžiui yra toks Domarkas ir kiti.
PASTABA. VISUS ŠIUOS į LAISVE FONDO leidinius
universitetą Romoje (Italija). tikras, toks patrauklus. Ir tuo
galima gauti DRAUGE arba: 1 LAISVĘ FONDAS c/o A. ParProf. A. Rubšys kunigu įšven džiaugsmu dalinuosi su jumis,
Vilnius. Nuo birželio 18 d.
gauskas. 8906 ButterfisM Ln. ORLAND PK IL 60462. USA.
tintas 1948 m.
mielas jaunime, juk jūs — Lietu Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninėje
Prie knygos kainos pridedama supekavimo ir pašto išlakios.
VDU profesorius monsinjoras vos pavasaris. Tikiu ir linkiu, veikia jaunimo savanorių tarny
V. Kazlauskas, kalbėdamas kad pajustumėte ir pasiektumė ba, kurią organizavo išeivijos
apie prasmingą ir reikšmingą te pačias tikrąsias viršūnes lietuvaitė Daina Kazlauskaitė.
Jai talkina studentų ateiti
prof. A. Rubšio veiklą, sakė: moksle ir gyvenime".
ninkų medikų korporacija „Ga
„Suteikdamas
Garbes
daktaro
VDU
Garbes
daktarus
sveiki
iinarinių mokslų. Socialinių mokslų ir Menų fakultetų pastatas
ja".
Vytauto Didžiojo universitete Kaune.
Nuotr. Edmondo Katino vardą Šv. Rašto vertėjui į lietu nęs Jo Ekscelencija Kauno ar
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Lapkričio 2 d . - ALTo me
tinis suvažiavimas Balzeko Lie
tuvių Kultūros muziejuje, Či
Spalio 5 d . - JAV LB Kultū kagoje.
Rugpjūčio 11 d. — Lietuvių
Krikščionių Demokratų sky ros tarybos globojamas Hamil
Lapkričio 9 d. — Lietuvių
riaus gegužinė 1 v.p.p. Vlado ir tono lietuvių teatro „Aukuras" fondo pokylis PLC Lemonte.
Lidijos Šoliūnų sodyboje Willow J. Žemaitės apysakos „Petras
Lapkričio 10 d. — Mūzos
Kurmelis" inscenizavimas Jau
Springs, IL.
Rubackytės koncertas 3 v.p.p.
Rugpjūčio 18 d . - PLC ge nimo centre.
Jaunimo centre. Rengia JAV
Spalio 6 d. - .Margučio II" LB Kultūros taryba. gužinė ir laimingų bilietų
traukimas PLC sodelyje, Le- radijo programos ruošiamas
Lapkričio 12 d. — Zarasiškių
koncertas Jaunimo centre.
monte.
klubo narių pusmetinis susirin
— E. Dauguvietytės-Kudabie- kimas Šaulių namuose.
Rugpjūčio 25 d. - Illinois
Lietuvių Respublikonų lygos nės 2 veiksmų komedija „Susi
Lapkričio 16 d. — Lietuva;
metinė gegužinė PLC, Lemonte. tikimas" 12 vai., vidudieni (tuoj Operos tradicinis pokylis ir lai
Rugpjūčio 30,31 ir rugsėjo po šv. Mišių) PLC Lemonte. Da mingų bilietų traukimas Jauni
1 d. — Lietuvių Tautinės s-gos lyvauja Elena Dauguvietytė- mo centro didi. salėje.
24-8is seimas Balzeko Lietuvių Kudabienė ir Vitalis Žukaus
— „Lituanicos" futbolo klubo
Kultūros muziejaus patalpose. kas. Rengia JAV LB Kultūros metinis pokylis PLC, Lemonte.
Rugsėjo 1 d. — Žurnalui taryba.
Lapkričio 23 d. — „Lietuva"
— Zarasiškių klubo gegužinė ansamblio koncertas 5 vai.
„Trimitas" paremti gegužinė
Šaulių namuose.
Šaulių namuose.
vax. Jaunimo centre. Rengia
— Šv. Pranciškaus seserų vie „Draugas".
— „Lietuvių balso" laikraščio
nuolijos rėmėjų metinis seimas
gegužinė Grinių sodyboje, Lock
Lapkričio 24 d. — Rudens
Tėvų Marijonų vienuolyne prie
port, IL. Pradžia 1 vai. p.p.
madų paroda PLC, Lemonte.
Rugsėjo 2 d . - ALTo, Čika „Draugo" 11 vjr. šv. Mišios. 1:30
— Lietuvos Kariuomenės at
gos skyriaus, tradicinė gegužinė registracija ir posėdis.
kūrimo 78 metų sukakties mi
Spalio 12 d. — LB Lemonto nėjimas Šaulių namuose. Ren
Anio ir Aldonos Grinių sodybo
apylinkės ruošiamas pokylis gia Lietuvių Karių veteranų sje, Lockport, IL.
Rugsėjo 5-8 d. — Šviesos- PLC, Lemonte.
gos „Ramovė" Čikagos skyrius.
Spalio 13 d. - JAV LB
Santaros suvažiavimas PLC,
Lapkričio 26 d. — Šakiečių
Vidurio Vakarų apygardos v-bos klubo narių metinis susirinki
Lemonte.
Rugsėjo 7 4 - Lithuanian ruošiami pietūs (12 vai.) PLC mas Šaulių namuose.
Mercy Lift labdaros balius — salėje, Lemonte.
Lapkričio 29 d. - Dailės
— Lietuvos Vyčių choro 80 parodos„Freiburg 1946", skir
„Auka — artimo meilės menas",
ruošiamas Čikagos Meno in metų sukaktuvinis pokylis 3 v. tos lietuvių dailės mokyklos
stitute (Art Institute of Chicago). p.p. Švč. M M. Nekalto Prasi „Ecole des Arto et Metiers"
— Čikagos Lituanistinės mo dėjimo parapijos salėje.
Freiburge, Vokietijoje, 50-mekyklos mokslo metų pradžios
Spalio 18 d. — Koncertą par čiui, atidarymas 7 v.v. Balzeko
minėjimas Jaunimo centre.
tizanams šelpti PLC, Lemonte, Lietuvių Kultūros muziejuje.
Rugsėjo 7-15 d. — Šiluvos rengia Partizanų globos ko
Gruodžio 1 d. — Tilžės Akto
atlaidai Švč. M. Marijos Gimimo mitetas.
sukakties minėjimas Šaulių na
parapijoje Marąuette Parke.
Spalio 19 d. — „Puota jūros muose. Pradžia 2 v.p.p. rengia
Iškilminga procesija — rugsėjo dugne" — Čikagos lietuvių jūrų Mažosios Lietuvos Rezistencinis
15 d., sekmadieni, 2 vai. p.p.
skautijoe metinis renginys PLC, sąjūdis.
Rugsėjo 8 d. - LB Lemon- Lemonte.
— Tradicinių lietuviškų kalė
— Dail. Jurgio Daugvilos pa dinių šiaudinukų darymo pamo
to apylinkės gegužinė PLC,
rodos atidarymas 7:30 v.v. kos 11 vai. ryto Balzeko Lietu
Lemonte.
— Marąuette Parko lietuvių Lietuvių Dailės muziejuje, Le vių Kultūros muziejuje.
namų savininkų dr-jos festivalis monte.
G r u o d ž i o 6 d. — Jūrų
(didžiojoje palapinėje) Mar
S p a l i o 2 0 d. — Illinois skaučių,-tų Kūčios PLC,
ąuette parke prie 70 St. ir Lietuvių Respublikonų lygos 30
Lemonte.
California Ave. Dalyvauja: Šv. metų veiklos pažymėjimo pietūs
—Tradicinis šampano pokylis.
Kryžiaus ligoninė, „Draugas", PLC, Lemonte.
Ruošia „Lietuvos vaikų viltis".
Maria mokykla bei įvairios
— Koncertas Jaunimo centre.
Gruodžio 7 d . - „Metų
Čikagos miesto ir Cook apskr. Rengia Partizanų globos ko
žmogaus" pokylis Balzeko Lie
agentūros.
mitetas.
tuvių Kultūros muziejuje. Pra
— Šakiečių klubo „Oktober- džia 6 v.v.
Rugsėjo 13 d. — Dailės paro
dos „Tobulybė egzilyje" atidary fest" Šaulių namuose.
— Dail. Ados Sutkuvienės kū
Spalio 25 d. - Suvalkiečių rinių parodos atidarymas 7:30
mas 7 v.v. Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje. Parodoje daly klubo metinis susirinkimas v.v. Lietuvių Dailės muziejuje,
vauja įvairių tautybių Čikagos Šaulių namuose.
Lemonte.
dailininkai — imigrantai.
Spalio 25 d. — 25-rių metų
Gruodžio 7-8 d. - Mugė-baRugsėjo 15 d. - JAV LB sukaktuvinė lietuvių fotografi zaras PLC, Lemonte.
Vidurio Vakarų apygardos apy jos paroda Čiurlionio galerijoje,
Gruodžio 8 d. — Tauragės
linkių metinė gegužinė PLC Čikagoje. Atidarymas 7:30 v.v. lietuvių klubo narių metinis
Rengia Budrio Lietuvių foto ar
sodelyje, Lemonte.
susirinkimas Šaulių namuose.
— Tauragės Lietuvių klubo chyvas. Paroda tesis iki lapkri
— Jaunimo centro metinė va
40 metų veiklos sukaktuvinis čio 3 d.
karienė Jaunimo centre.
banketas Šaulių namuose, Či
Spalio 25-27 d. - Moters
Gruodžio 14 d. — Labdaros
kagoje.
savaitgalis PLC, Lemonte. Ren vakaras „Seklyčioje". 6:30 v.v.
Rugsėjo 2 1 d . — Literatūros gia PLC renginių komitetas.
Ruošia JAV LB Soc. Reikalų
Spalio 25-27 d. - Filatelistų taryba.
vakaras, PLC, Lemonte.
Rugsėjo 22 d. - „Draugo" dr-jos „Lietuva" 50 metų veik
Gruodžio 20 d. - PLC Kū
metinis pokylis Martiniąue sa los sukaktuvinė paroda Balzeko čios, Letmonte.
Lietuvių Kultūros muziejuje.
lėje.
Gruodžio 21 d. — Maironio
Rugsėjo 27 d. — „Las Vegas Oficialus atidarymas spalio 26 lituanistinės mokyklos Kalėdų
d. 10 vai. ryto.
naktys" PLC, Lemonte.
eglutė PLC, Lemonte.
Spalio M d. - Lietuvos
Rugsėjo 28 d. - Čikagos ir
Gruodžio 31 d. — Lietuvių
apylinkių Švč. M. Marijos Ne Dukterų dr-jos pokylis Jaunimo Operos Naujųjų Metų sutikimas
kalto prasidėjimo seserų vienuo- centre.
Jaunimo centre.
Ujos rėmėjų metinė vakarienė ir
S p a l i o 27 d. — Anglijos
— Naujųjų Metų sutikimas
pamaldos Jaunimo centre.
lietuvių klubo narių metinis
PLC, Lemonte.
— „Las Vegas naktys" PLC susirinkimas 12 vai. Jaunimo
centre. 11:15 vai. r. šv. Mišios
Lemonte.
• 1968 m. rugpjūčio 3 d. JAV
Spalio 4 d. — Dail. Loretos Jėzuitų koplyčioje u i gyvus ir povandeninis, atomine energija
Platkevičiūtė8 parodos „Tapyba mirusius narius.
varomas, laivas „Nautilus" pir
ant šilko" atidarymas 7:30 v.v.
Lapkričio 1-3 d. - JAV LB mą kartą istorijoje perplaukė
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo XIV Tarybos sesija Čikagoje.
Šiaurės ašigalį po vandeniu.
centre.
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RENGINIAI ČIKAGOJE

D E Š I M T I E S METU
MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
Savanorė kūrėja
STANISLAVA PRANCULYTĖ
STATKEVIČIENĖ
Minint mūsų mylimos Mamos, Senelės ir Uošvės, kurios
netekome 1986 m rugpjūčio mėn. 7 d., mirties sukaktį, šv.
Mišios už velionę bus aukojamos š.m. rugpjūčio mėn. 11 d.
10:30 vai. ryto Švė. M. Marijos Gimimo bažnyčioje.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną prisi
minti velionę Stanislavą savo maldoje.
Nuliūdusi šeima

Poetui

A.tA.
HENRIKUI NAGIUI
mirus, seserį ZINĄ K A m i Š K I E N E - L I Ū N Ę SUTE
MĄ su šeima ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia
ir kartu liūdi
Daugailių kapinėse pastatytas paminklas Prunskių šeimos 1941-jų metų Si
biro kankiniair atminti — tėvui Juozui Prunskiui, dėdei kun. Petrui Prunskiui ir tetai Onai Prunskytei.

VYSKUPAI ARTĖJANČIŲ
RINKIMŲ PROGA

NAUJAS PAMINKLAS
1941 M. SIBIRO
KANKINIAMS
Daugailių kapinėse (Utenos
apskr.) pastatytas paminklas
Sibire nukankintų Prunskių
šeimos nariu atminimui. Pa
minkle iškalti žodžiai:
„Dieve, būk mums gailes
tingas".
Sibire mirusieji:
Tėvelis Juozas Prunskis
1942 m.
Dėdė kun. Petras Prunskis
Teta Ona
Nuliūdę:
Sūnus, pret. Juozas Prunskis
Duktė, Dr. Ona Garūnienė
Paminklas pašventintas šių
metų birželio 29 dieną. Šventi
nimo apeigas atliko Daugailių
parapijos klebonas kun. Petras
Baltuška. Prieš tai už Sibiro
kankinius parapijos bažnyčioje
aukojęs šv Mišias, giedant
skambiam parapijos chorui.
Šventindamas paminklą, kun
klebonas priminė nekaltų Sibi
ro kankinių kančias. Per šven
tinimo iškilmes giedojo parapi
jos choras, gausiai susirinkę
giminės ir artimieji.
Nukankintojų šeimos vardu
kalbėjo dr Ona Prunsky
tė-Garūniene padėkodama kle
bonui, chorui ir dalyviams.
Priminė, kad, kai jie buvo laido
jami amžinojo įšalo žemėje, ne
buvo ten kunigo su švęstu van
deniu pašventinti jų kapo duo
bės ir jų karsto, ir daugelis jų
buvo užkasti Sibiro žemėse vi
sai be karstų. Šis patvarus ak
mens paminklas ant mūsų sene' lių šeimos kapų yra pagerbimui

Santara-Šviesa

atminimo mūsų brangių Sibiro
kankinių: mūsų tėvelio Juozo
Prunskio. mūsų dėdės kun.
Petro Prunskio ir mūsų tetos
Onos Prunskytės, mirusių toli
mame Sibiro krašte nuo bado,
šalčio ir vergų darbų.
„Mūsų brangieji. Jūs mirėte
vergijoje, bet Jūs esate gyvi
mūsų širdyse, mūsų mintyse,
mūsų sielose".
„Šis paminklas tepaskatina
melsti brangiems Sibiro kanki
niams saulėto amžino džiaugs
mo Viešpatyje. Tepaskatina
mus visus savo maldomis ir
savo uoliu darbu siekti, kad nie
kad Lietuvoje neįsigalėtų žmog
žudiškas komunizmas, kuris
tiek daug išžudė lietuvių tautos
gerų žmonių ir teriojo mūsų
brangią tėvynę Lietuvą".
Tada ji prie šio kankinių pa
minklo pabarstė savo tėviškės
Žvilbučių žemės, primindama,
kad ši žemė buvo suvilgyta
brangiųjų ten gyvenusių tėvų,
ilgų dešimtmečių, prakaitu ir
ašaromis, kai jie buvo išplėšia
mi iš to brangaus šeimos židinio.
Padėkojo klebonui už šv. Mišias,
aukotas už brangius Sibiro kankinius. Visi dalyviai buvo
pakviesti užkandžiams.
Vienas iš dalyvių vėliau laiš
ke rašė: ..Skaudu, kad jų kūnus
priglaudė lageriu ir tremties
platybės, tačiau jų atminimą
amžiams išsaugos nebylus pa
minklo granitas"'.

„Kuo daugiau Seime bus sąžiningų, dorų, nesavanaudiškų,
išmanančių, tėvynę mylinčių
narių, tuo geriau bus sprendžia
mos skaudžios nūdienos pro
blemos" — rašoma Lietuvos
Vyskupų Konferencijos pareiš
kime artėjant rinkimams „At
sivertimas ir pilietinė atsa
komybė". Pareiškimas buvo pri
statytas birželio 19 dieną
Vilniaus arkivyskupijos kurijoje
surengtoje spaudos konferen
cijoje.
Šiuo pareiškimu, kaip buvo
pabrėžta spaudos konferencijo
je, vyskupai nori atkreipti
visuomenės dėmesį į aktualias
šiandieninio gyvenimo pro
blemas, ragindami tinkamai jas
spręsti. Aplinkui mes matome
daug negerovių, kalbėjo spaudos
korferencijoje Vilniaus arkivys
kupas Audrys Juozas Bačkis,
kurių šaknys glūdi žmogaus šir
dyje. Todėl vyskupai kviečia
visus atsiversti. Pagal biblinę
tradiciją, „atsiversti" reiškia
pakeisti savo širdį, mąstymo ir
gyvenimo būdą. Kur buvo melas
— teviešpatauja tiesa, kur kles
tėjo savanaudiškumas — tebū
na pasiaukojimas, kur vyravo
neapykanta — tesužydi meilė.
Bažnyčia, pabrėžė Jo Ekscelen
cija arkivyskupas A. Bačkis,
negali primesti žmogui konkre
taus politinio kelio, bet bažnyčia
gali ir privalo iškelti svarbiau
sius principus, rodyti gaires.

„Dvasininkų misija — skelbti
evangeliją, tiesą ir meilę, rodyti
savo asmeninį pavyzdį, padėti
žmonėms eiti šiuo keliu", — sa
ke spaudos konferencijoje Kau
Dr. Albinas G a r ū n a s no arkivyskupas Sigitas Tamke-

No One Offers You
More of Eastern Europe!
Over tbe past few yeary LOT Polish Airlines has
established the most cornprehensive networfc of
destinations in Eastem Europe, with VVarsavv as the
strategic hub. The network a convcniently linked
with LOT's transatlantk route, giving^tssengers
from New York, Newark and Chicago easy access

to Riga, Tallinn. Moscow. St. Petersburg, Kiev.lvov,
Minsk and VILNIUS.(uiTrJUANK... 2
Take advantage of LOT's low fares, the luxury of
LOT's fleet of new Boemgs and ATRs and the com
fort of the new international terminai M Warvaw
Okecte Airport. Make your reservations today!

Information, reservations and ticket sales at the offices of LOT POUSH AIRLINES or your focal Travel Agent
New York: 212-M9-1«74.
Chicago: 312.234-33M.
Los Arteles: 213-934.5151.

Monlreal, PQ 514444.2*74
Toronto. Om 416-234M242.
Toli irt*. tM-223-9593.

Giminė* ir artimieji dalyvavę Pnin^km ir<
kapirtėsp pastatyto paminklo i rnt'n. ".«•
dr. Albinas ir dr Ona t'runskvto' 'jorūr
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atminti Daugmliu
drvinta — paminklo statytojai

vičius. Bažnyčia negali remti
vienos ar kitos partijos, Bažny
čia yra visiems, nes visi yra
Dievo vaikai, pabrėžė Jo Eksce
lencija, nors ne visais vienodai
džiaugiamės. Bažnyčia negali
pritarti tiems, kurių elgesys
prieštarauja bendražmogiškoms
normoms. Netiesa, kalbėjo
arkivyskupas S. Tamkevičius,
kad mes norime visus nuvesti
nuo politikos. „Artėjant Seimo
rinkimams, rašoma Vyskupų
pareiškime, primenam kiek
vieno piliečio pareiga dalyvauti
rinkimuose, rinkti tautos atsto
vus ir suteikti jiems įgaliojimus
rūpintis visuomenės gerove".
Pasirenkant kandidatus, svarbu
įvertinti, kokiomis vertybėmis
jie vadovaujasi savo veikloje,
kiek yra pasirengę gerbti žmo
gaus orumą ir teises, spręsti
šeimų gyvenimo, jaunimo au
klėjimo, dorovės, socialines ir
kitas svarbias problemas.
Mes, Lietuvos vyskupai, pasi
tikime tikinčiųjų ir geros valios
žmonių sąmoningumu, tikime,
kad jie išrinks tikrai vertus at
stovus. Mūsų pastangos kurti
gražesnę Tėvynę, išbristi iš
dabartinių sunkumų bei nevil
ties duos vaisių, jei kiekvienas,
pažvelgęs į savo sąžinę ir atsi
gręžęs į Dievą, eis atsivertimo
keliu. Tik tuomet Dievas lai
mins mūsų pastangas ir mūsų
tautą, — rašoma Lietuvos Vys
kupų Konferencijos pareiškime
artėjant rinkimams.
„Garsas", 1996.06.21
LIETUVOS ŠEIMŲ
GEROVĖ
Statistikos žiniomis, Lietuvoje
yra apie 1 milijoną automobilių.
Ka« antra miestiečių šeima turi
automobilį arba motociklą. Kai
me šių transporto priemonių
turi apie 40% ūkių Pasak sta
tistikos, dabar iš esmės kiek
viena miestiečių šeima turi
šaldytuvą arba šaldiklį, 1-2
televizorius. Tačiau kaime pa
stebimai mažiau spalvoto vaiz
do televizorių, dulkių siurblių.
Kaimo žmonės pastovesni, la
biau brangina daiktus Ap
skritai Lietuvos šeimos turi dar
nedaug naujausių, šiuolaikinių
įrenginių. Tik 4% šeimų turi
muzikinius centrus, bn< — mi
krobangines krosneles, 2% —
kompaktinių diskų grotuvus.
(LA. 07,17)
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Rugpjūčio 18 d., 12 vai. p.p..
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte, prasidės metinė cent
ro gegužinė — pabendravimas.
Skanus lietuviškas maistas,
lietuviška muzika, graži medžių
pavėsyje aplinka. Puikiausias
laikas pabendravimui su drau
gais ir paijstamais. Bus laimė
jimo bilietų traukimas, bandy
sime savo laimę. Jei kas nega
vote bilietų, galėsite įsigyti
vietoje. Tą dieną visi keliai ir
keleliai tegul veda į Lemontą,
į Pasaulio lietuvių centrą. Ruo
šiamės visu? gražiai priimti.
Dr. Vėjas Liulevičius Atei
tininkų studijų dienose, Daina
voje, š.m. rugpjūčio 31 d. skaitys
paskaitą „Vokiečių karinė uto
pija Lietuvoje Pirmajame pa
sauliniame kare". Visi susido
mėję kviečiami paklausyti šios
įdomios paskaitos.
Vytauto Balčyčio parodos
atidarymas įvyks rugpjūčio 9 d.,
penktadienį, 7 vai. vakaro
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus dailės galerijoje. Paroda
veiks iki rugsėjo X6 d. Maloniai
visus kviečiame.

Amerikos Lietuvių tautinė
sąjunga visuomenę kviečia
palydėti vasarą ALTS seimo
proga ruošiamame pokylyje,
kuris vyks rugpjūčio 31 d.
Balzeko Lietuvių kultūros
muziejaus „Gintaro" salėje.
Žadama gera nuotaika, gausios
vaišės, graži muzika šokiams.
Rezervacijos priimamos ir infor
macijos teikiamos tel. (312)
581-4420.
Lietinga šių metų vasara
sukelia ir kitą pavojų — nepa
prastai gausų uodų „derlių".
Kadangi uodai ne tik sudaro
nepatogumų, norintiems laiką
maloniai praleisti gamtoje, ypač
vakare, bet gali būti pavojingi
sveikatai, nes platina kai kurias
ligas (pavojingiausia jų —
„encephalitis"), gyventojai ra
ginami stropiai prižiūrėti savo
aplinką ir pasalinti uodų peryk
las. Žinome, kad uodai veisiasi
stovinčiame vandenyje, todėl
reikia savo kieme nelaikyti
indų su lietaus ar kitokiu van
deniu, jeigu turime paukš
teliams atsigerti ar pasitaškyti
indus, juose vandenį reikia keis
ti bent kartą per savaitę, išmes
ti senas padangas, stiklainius,
skardinukes, butelius, išpilti
vandenį iš kibirų; žolė turėtų
būti trumpa, piktžolės iš gėlynų
išravėtos, kad uodai neturėtų
kur slėptis nuo dienos kaitros;
durų ir langų sietai nesuirę, kad
uodai nepatektų į vidų.

Neris M. Palunas, Seattle,
WA, „Draugo" knygyne ir krau
tuvėlėje nusipirko knygų bei
lietuviškų dirbinių už 248 dol.
Tikrai reikia džiaugtis, nes šiais
laikais toks įvykis jau retas. Už
apsilankymą, parodytą meilę
Mūsų redakciją pasiekė nau
savai knygai ir menui, esame
jas
„Šiaurės Amerikos Lietuvių
nuoširdžiai dėkingi.
muzikos sąjungos Biuletenis",
Lietuvių fondo tikslus bei birželio mėn., nr. 10. Jame daug
veiklą apimančios vaizdajuostės žinių iš lietuviškojo muzikos
sutiktuvės ruošiamos šį sekma pasaulio užsienyje. Nors tos ži
dienį, rugpjūčio 11 d., 12 vai., nios kiek pasenusios, jau skelb
Pasaulio lietuvių centro didžio tos kitoje lietuvių periodikoje,
joje salėje. Vaizdajuostė buvo iš bet, surinktos į vieną vietą, yra
siuntinėta ir į kitas vietoves, labai vertingos. Biuletenio
kur ji bus rodoma, kad supažin redakcija nepažymėta, bet
dintų visuomenę su LF siekiais administratorius yra muz. An
bei darbais, o tuo pačiu įtrauktų tanas Giedraitis, 7310 S. Calij LF kuo daugiau naujų narių. fornia, Chicago, IL 60629.

Kpt Valionis, Valhara VI laivo savininkas.

J A V LB Lemonto apylinkė
nuo įsikūrimo išaugo į vieną di
džiausių LB apylinkių Vidurio
vakarų apygardoje. Ji prisidėjo
ir tebeprisideda prie daug darbų
lietuvybės labui. Valdyba, vado
vaujama pirm. Gedimino Ka
zėno, ruošia lietuvių dienų
gegužinę rugsėjo 8 d., sekma
dienį, Pasaulio lietuvių centro,
Lemonte, aplinkoje. Visuomenė
nuoširdžiai kviečiama atsilan
kyti.
Pradedant praėjusių metų
gruodžio mėnesiu, kai Čikagos
mieste gyventojai buvo prašomi
skirstyti savo šiukšles ir vartoti
mėlynuosius krepšius kai ku
rioms atliekoms, Čikagos mies
tas surinko ir išvežė daugiau
kaip 4,100,000 tokių maišų su
šiukšlėmis, kurios bus panaudo
jamos kitiems gaminiams. Per
pirmuosius penkis šios progra
mos mėnesius daugiau kaip
48,000 tonos atliekų buvo nu
kreiptos į kitas vietas ir sutaupė
labai trūkstamą vietą šiukšlių
suvežimo žemėje. Miesto savi
valdybė džiaugiasi, kad žmones
supranta šią atliekų skirstymo
svarbą ir mielai įsijungė į prog
ramą. Tuo pačiu primenama,
kad reikia į mėlynuosius maišus
atskirai dėti plastiką, aliuminijų, stiklą, popierių, metalą.
DIDŽIUOJASI LIETUVIŲ
KILME
Kapitonas Valžonis, Valhara
VI laivo savininkas, nors lietu
vių visuomenei nėra pažįsta
mas, bet jis yra lietuvių kilmės
ir ja labai didžiuojasi. Ant jo
laivo visuomet plevėsuoja lietu
viška trispalvė, nepaisant, ko
kius ekskursantus tuo metu
veža.
Valionio senelis Lietuvoje bu
vo jūrininkas. Lietuvoje šeimoje
gimė 7 vaikai; 1913 m. visa sei
mą atvyko į Ameriką. Ii sene
lio pusės Valionio šeimoje pa
veldėta meilė jūrai. Kpt. Valio
nis augo Bridgeporte, priklausė
Šv. Jurgio parapijai, baigė Gage
Park gimnaziją.
Visą laisvalaikį jis visuomet
praleisdavo prie Michigan ežero.
Susitaupęs pinigėlių, nusipirko
guminį plaustą ir nuo to laiko
pasiryžo įgyvendinti svajonę —
įsigyti didelį laivą ir iš to
pragyventi. Nors jis ežeru jau
vežioja ekskursantus daugiau
kaip 20 metų, praeityje tai darė
ne savo laivu, tačiau tarp 1986
ir 1988 m. jis pats pasistatė
išsvajotąjį Valhara VI, jame
dabar gyvena ir verčiasi ekskur
sijų ruošimu.
Rugpjūčio 17 d., 12 vai. lietu
viai, norintieji paremti Pasau
lio lietuvių centro salės remon
tą, turės progos paplaukyti šiuo
Valionio laivu, pasigrožėti Či
kagos vaizdais, pasiklausyti
šaunaus koncerto, pasigardžiuo
ti gerais pietumis. Smulkesnes
informacijas apie ekskursiją
teikia Austė Vygantienė, tel.
847-446-5392.

x Travel Center, Ltd. siū
lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis j Te
resę Lesniauskiene, tel. 84752*4)773.
(sk) IŠ ARTI IR TOLI
(sk)
z Galiu padėti legaliai
gauti „SOC. S E C U R m r kor
BUS PRISIMINTAS KUN.
Advokatas
telę ir vairavimo leidimą
V. CUKURAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
(DRIVER'S LICENSE). Ed
MVi S Pulaski Rd.. Chicago, IL M629
Šumanas, tel. 1-708-246-8241.
;
Kun. Valdemaras Cukuras,
: bl i šiaure nuo Balzeko muziejaus)
(sk) Nekaltai Pradėtosios Marijos
Tel. 312-582-4500
x TRANSPAK
praneša: seserų vienuolyno kapelionas,
ĮI432S S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
Tel. 708-301-4866
„įsigaliojus įstatymui 'Dėl pi mirė Lietuvoje š.m. liepos 17 d.,
Valandos pagal susitarimą
liečių nuosavybės teisių palaidotas Antakalnio kapinė
išlikusio nekilnojamo turto at se, Vilniuje. Penktadienį, rug
statymo tvarkos ir sąlygų', buvo pjūčio 16 d., 10:30 vai. r. PutAdvokatas Jonas Gibaitis
pateikta 7.7 tūkst. prašymų name, seselių koplyčioje, šv.
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
susigrąžinti gyvenamuosius Mišias už jo vėlę aukos Norwich
namus arba jų dalį. Statistikos vyskupas Daniel A. Hart. Visi
Tel. (1-312) 776-8700
departamentas praneša, kad kviečiami dalyvauti.
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak
nuosavybės teise atkurta 3.7
?>e$tad. 9 v.r. iki 1 vai d
tūkst. savininkų. Daugiausia
prašymų patenkinta Kauno — SVEČIAS IŠ CLEVELANDO
ADVOKATAS
755, Pakruojo — 175, Šakių —
Vytenis Lietuvninkas
Kun. Gediminas Kijauskas,
138, Mažeikių — 113 rajonuo
4536 VV. 63th Street
SJ,
Nepaliaujamos Dievo Moti
Chicago, IL 60629
se'. Pinigai, siuntiniai ir ko
nos
Pagalbos lietuvių parapijos
(Skersai gatvės nuo ..Draugo")
mercinės siuntos i Lietuvą.
klebonas,
Cleveland, OH, liepos
Tel. 312-284-0100
Maisto siuntiniai. TRANS
21
d.
Lankėsi
Montrealyje, au
Kasdien 9 v.r— 5 v v
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago,
šeštadieniais ir vakarais
kojo
šv.
Mišias
Aušros Vartų
IL, tel. 312-436-7772.
pagal susitarimą
parapijoje
ir
pasakė
pamokslą.
(sk)
x Vasaros metu TRANSPAK įstaigos Lemonte va
landos penkt. 3 v.p.p. - 7 v.v.,
sekmd. 8:30 v.r. - 1 v. p.p.
Šeštadieniais
uždaryta.
TRANSPAK tel. Lemonte:
708-257-0497.

ZvAIGŽDUfe
ĮHeigtot Lietum Mokytojų SojmffOš Chicago*

Radaguoja i . W*Us

Medžiaga

Pteoe. Chicago. IL 60829

Beržai Nemuno krantuose pa
matė Vytautą, kai šis jojo iš Pu
nios pilies. Buvo pavasaris, pat
sai lapelių kvapnus žalumas
Baltavo liemenys, išsiplovę po
žiemos.
Štai baltas žirgas austojo prieš
juos. Ir Vytautas valdovas! Jų
žemių, jų kalnų ir vandenų
karalius!

ASTRONAUTAS
Aš mėnulyje buvau, —
Raketa nukeliavau.
Pats dariau ją. Tuk-tu-ku
Kalinėjau plaktuku.
Neria žemėn kometa,
Šimto saulių apšviesta.
Te ji neria — nebaisu,
Astronautas juk esu!
Kyla varnos Link dangaus,
Aš — lovytėje rangaus.
Vyrai mūrai, sapnavau,
Kad mėnulyje buvau!
Jonas Minelga
KĄ AŠŽLNAU
Aš žinau, kad žmonės Lietu
voje kalba ir rašo lietuviškai. Aš
žinau, kad jie ten daug dirba,
kad atstatytų Lietuvą. Lietuva
atsiskyrė nuo Sovietų Sąjungos
po Antrojo pasaulinio karo. Ją
ilgai valdė komunistai. Mano
tėtė gimė ir gyveno Kaune.
Mano seneliai taip pat yra kilę
iš Lietuvos. Mano dėdukas vis
dar gyvena Lietuvoje. Vilnius
yra Lietuvos sostinė. Lietuva
yra dalis Europos. Lietuvoje yra
daug upių ir ežerui Lietuva yra
prie Baltijos jūros.
DaUa SUvikaitė
Baltimorės Karaliaus Mindau
go lit. m-los mokinė. („Mūsų
žinios'')
KITI APIE MUS

Lietuvių tautodailė

draugovė turėjo savo stalą ir
pardavinėjo visokiausių dalykų.
Buvo gėlių, medinių drožinių,
juostų, gyvuliukų ir lėlių, ku
riuos galėjo nusipirkti. Buvo
loterįjų, kuriose buvo galima
laimėti daug gerų laimikių, kar
tais ir labai gerų.
Daug žmonių atėjo į mugę.
Buvo trumpa sueiga, pietūs ir
tortų stalas. Trečią valandą
buvo vaidinimas „Pelenė".
Skautai ir skautės vaidino. Man
atrodo, kad vaidinimas visiems
žmonėms: labai patiko. Pelenė
atvažiavo į pokylį specialiai pa
ruoštu limuzinu, kuris irgi vi
siems patiko.
Po vaidinimo visi skautai ėjo
persirengti iš savo kostiumų.
Vos baigus rengtis, pora suau
gusių žmonių bėgo per sale
šaukdami: „Visi į lauką! Gais
ras!" Žmonės tai išgirdę, tvar
kingai ir ramiai apleido salę.
Visi žmonės lauke laukė atvyks
tant ugniagesių. Gaisrą užgesi
no. Buvo šaka lauke stovėti, nes
daug kas išėjo be paltų.
Gaisras prasidėjo ketvirtame
aukšte. Ten buvo sudėtos
skautų palapinės ir daug maišų
su drabužiais, kurie buvo su
rinkti Lietuvos našlaičiams.
Daug jų sudegė ir sušlapo,
reikėjo viską išmesti lauk. Ge
rai, kad niekas neužsigavo ir
kad skautai galėjo beveik visus
savo daiktus pasiimti iš trečio
aukšto. Ši mugė bus viena iš tų,
kurią mes visada atsiminsim.
Gintas Adomkaitis
Bostono lit. m-los 8 sk mokinys,
(švilpukas").

Keletą metų Šleicheris rūpes
tingai tvarkė ir studijavo su
rinktą medžiagą. Jam padėjo tas
žmogus, p— kurį gyveno. Netru
kus parai* dvi mažesnes knygas
ir svarbiausia, garsiąją lietuvių
kalbos gramatiką. Ją rašė 7
metus. Dar išleido „Lietuvių
kalbos skaitiniai ir žodynas"
Čia įdėjo daug lietuviškos tau
tosakos: dainų, pasakų, mįslių,
patarlių Jo parašyta gramatika
lietuvių kalbotyrai ir kultūrai
turėjo milžiniškos reikšmės.
Kiti, kurie rašė lietuvių k.
gramatikas, naudojosi Šleiche
rio parašytąja. Vysk. A. Bara
nauskas Šleicherio gramatiką
išvertė į lietuvių kalbą ir ją dės
tė Kauno kunigų seminarijoje.
Ja naudojosi ir kiti lietuviai
kalbininkai. Šleicheris suradęs
lėšų, išleido K. Donelaičio raš
tus. Šleicherio veikalai lietuvių
kalbą padarė lyg ir tarptautine
kalba. Žymiausi mokslininkai,
kurie studijavo indoeuropiečių
prokalbę, pradėjo keliauti į
Lietuvą mokytis lietuvių kal
bos. Nutautę lietuviai iš Šlei
cherio gramatikos ir vadovėlio
mokėsi lietuviškai. Karaliau
čiaus universiteto profesorius
Kuršaitis, kuris pradžioje ne
KUR NORĖTUM GYVENTI
draugiškai priėmė Slekherį, vė
liau rašė, kad jis kalbotyroje yra
...Rako stovykloje. Ten aš bū
didvyris. Šių žodžių Šleicheris
čiau
vadovė ar direktorė. Aš
jau nebegirdėjo, nes buvo miręs.
turėčiau
tris vaikus. Mes gyven
Dar daug būtų galima pasaky
ti apie šį žymų vokiečių moksli tume palapinėje. Po to aš
ninką, tačiau ir iš šių trumpų iisikraustyčiau ir gyvenčiau
aprašymų susidaro vaizdas, kad mėnulyje, kur labai šilta. Aš au
lietuvių kalba nėra menkaver ginčiau žole ir spalvotą žeme.
Lina Dovilaitė
tė, kaip ne kurie lietuviai galvo
ja ir mielai jos atsisako moky
...Rako stovykloje, nes ten yra
tis.
palapinės, ežeras, sporto aikštė
ir labai geras maistas. Ten yra
prūdas su varlėmis ir vienas
PRISIMINTA DIENA
didelis medis.
1996.LTJ.10 So. Bostone, lietu
vių piliečių klubo salėje, vyko
Bostono skautų ir skaučių
Kaziuko mugė. Mugėje buvo
daug įvairių dalykų. Kiekviena

Žibutė Saulytė
..Rako stovykloje, palapinėje.
Ten yra „Aro" stovykla, nes vie
nas geras skautas mirė. Jis nar-

Nustebo ir Vytautas, išvydęs
jų baltumą, jų lapelių gležnumą
(minkštumą). Atrodė jam, kad iš
viso krašto susirinko jie lyg
žmonės, kad čia, ties Nemunu,
susipažintų, vienas kitam į akis
pažiūrėtų Ir pamėgo Vytautas
jų šnarėjimą, jų baltumą. Jis iš
traukė vieną berželį su šakni
mis iš žemės ir, grįžęs į Vilnių,
pasodino Gedimino pilies pašlai
tėje, anapus Šventaragio
ąžuolų Pats laistė medelį jauną,
kol jis atsigavo, sušlamėjo
lapeliais ir prisiglaudė prie rankos, lyg dėkodamas, lyg pasvei
kindamas. Pamažu jis kėlėsi,
augo ir stiprėjo ir kartą su
baltavo juodųjų ąžuolų alke
PieJ* Birut* Zokattyt* (senovės lietuvių šventovėje).
Ąžuolai, didieji ąžuolai, su
šniokštė linksmi: ką veiks toks
dė ir laivas įplaukė į jį. dėlto da menkas medis prie valdovo
bar yra „Aro" stovykla.
pilies.
Gintarė Jonikaitė
Paulius Jurkus
...Dainavoje, Damušio name.
(Bus daugiau)
Kiekvieną dieną galėčiau mau
dyti* , .Spyglyje" ir ledus valgy
ti. Būtų labai smagu ten
gyventi.
PAGALVOKITE
Gabrielė Aušrattė
ATSAKYMAI
...Dainavoje, nes man labai
patinka... Aš norėčiau gyventi
sporto aikštėje, nes man patinka
sportas. Mano mėgstamiausias
sportas yra krepšinis. Jeigu aš
negalėčiau gyventi sporto aikš
tėje, aš gyvenčiau Damušio
name. Aš gyvenčiau 14-tame
kambaryje.
TaraMikužytė
Visi 7-to būrelio stovyklau
tojai. JAS vasaros stovykla
Dainavoje 1995 m. („Keliau
jame per pasaulį").

1. Nelojančių šunų veislė
vadinasi Basenji. (E. Brit. 7-648,
plate 2, Chicago, 1968; Webster's Third New International
Dictionary, p. 181, Chicago,
1961). 2. Pagonis Jogaila apsi
krikštijo Krokuvoje 1386 m. va
sario mėn. 15 d. 3. JAV vienas
svaras raudonųjų Kalifornijos
sliekų kainuoja 25 dol. (Genė
Karklienė, Respublika — Bri
gita Nr. 135, 1995). 4. Arčiau
Siaurės ašigalio yra Maskva. Po
jos — Berlynas. Gi kanadiečių
Montrealia yra nuo ašigalio
toliausias. 5. Anglijos karališkaBERŽAI
jam princui tuokiantis, sekant
(Legenda)
seną tradiciją, vestuviniai žiedai
nukalami
iš Škotijos aukso
Beržai, mieli beržai, jūs pava
(Valstiečių
laikraštis Nr. 13,
sario vėliavos, nukarę (nusi
Vilnius, 1995.11.14).
leidę) ant mano pečių. Jūs glos
tėte mane, kai aš sėdėjau ten
ant suolo, liūdnai ir pavargęs:
PAGALVOKITE
Kaip jūs atėjote į miestą tokie
balti, kai čia taip dulkina ir
1. Kur yra ilgiausias pasau
juoda?! Kaip jūs išlikote tokie lyje tunelis? 2. Kada buvo
draugiški, kai čia draugystė ne atidarytas tunelis tarp AngUjos
reikalinga?!
ir Prancūzijos? 3. Kokio ilgumo
bus
po jūra tunelis, jungiantis
Ko jūs glostote mane, ko jūs
Daniją
ir Švediją? 4. Kokio il
kalbate, kad tik savo baltume
gumo
bus
po jūra tunelis, jun
išliksi neramus ir artimas
giantis
Europą
su Afrika? S. Ar
tiems, kurie pas tave atėjo?!
Lietuvoje yra tunelių?
Ir aš supratau jus, jūsų Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis
kuždesį (tylų kalbėjimą) supra
TURTUOLIS D2
tau. Vytautas jus atnešė į
RAUDOTOJOS
Vilnių. Ar ne?! Šventaragio slė
nyje tada buvo tik ąžuolai.
Didingi ir galingi ąžuolai, lyg
Vienas turtuolis turėjo dvi
kokie bajorai, pasipuošę gražiais dukteris. Vienai iš jų numirus,
apsiaustais, sustoję ratu aplink tėvas pasamdė raudotojas. An
pilį. Ąžuolai šniokštė ir gaudė, troji mergaitė tarė motinai:
plakė šakomis, ir beržai nedrį
— Kokios mes nelaimingos!
so ateiti į slėnį, kur buvo didelių Pačios net savo skausmo aprau
vaidilų žingsniai, kur ant šven doti nemokame, o tos, kurios
tųjų akmenų degė šventa ugnis. niekuo dėtos, žiūrėk, kaip
Tada nežinojo šie Vilniaus kal smarkiai mušasi į krūtinę ir
neliai, kad kažkur, Nemuno rauda.
šlaituose, prie Nevėžio ar Duby
I tai motina atsakė:
sos, gyvena tokie beržai, kurie
- Nesistebėk, vaikeli, kad jos
nemoka didžiuotis, nemoka taip graudžiai rauda; jos taip
šiurpinti (šiaušti, draikyti) ša daro už pinigus.
kų, rūstauti (pykti) audrose.
Taip ir kai kuria žmonės iš
Beržai gyveno jau tada, jau tada godumo ir svetimais vargais
jie baltavo tamsių miškų apsup prekiauja.
ti.
Esopas

