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Krl* ačionių Demokratų
Partija paskelbė sąrašą ir
programą

Konservatoriai nepritaria
LDDP siūlomam
referendumui
V i l n i u s , rugpjūčio 26 d.
(AGEP) - Tėvynės Sąjunga
(Lietuvos Konservatoriai) mano,
kad nereikia rengti referen
dumo kartu su spalio 20 d.
vyksiančiais Seimo rinkimais.
Seimo narys ir konservatorių
valdybos pirmininkas Gedimi
n a s Vagnorius pirmadienį
spaudos konferencijoje sakė,
kad galima Seime susitarti dėl
daugumos LDDP siūlomų refe
rendumui klausimų.
Jis priminė, kad konservato
riai dar anksčiau siūlė Seimo
parlamento rinkimus rengti
pavasari, tačiau tuo metu
LDDP tam nepritarė, o dabar
siūlo tai referendumui. „Jeigu
visos pagrindinės partijos pri
taria tokiai nuostatai, galima
Seime pradėti svarstyti kons
titucijos papildymą ir nustatyti
šią normą", sakė G. Vagnorius.

Konservatoriai neprieštarauja
ir Seimo narių skaičiaus suma
žinimui nuo 141 iki 101. Tačiau,
jei norima taupyti pinigus, kon
servatoriai siūlo trečdaliu su
mažinti ir ministerijų skaičių.
Vagnorius pabrėžė, kad minis
terijų skaičių galima būtų
užfiksuoti Konstitucijoje ir
palikti vyriausybei nustatyti,
kokios jos turi būti ir kokias
funkcijas turi atlikti.
Esminis referendumo organi
zatorių sumanymas, pasak Sei
mo nario, yra valdančiosios
partijos noras referendume
spręsti žemės pardavimo juri
diniams asmenims klausimą.
Tam opozicija nepritaria. Todėl,
G. Vagnoriaus nuomone kitais
dviem siūlymais bandoma pa
slėpti sumanymą „atgaivinti
baigiančias sugriūti" žemės
ūkio bendroves.

Amb. J. Paleckis Londone
sieks priartinti Lietuvą
prie ES ir NATO

Nr. 168

Rugpjūčio 5 d. Lietuvoje dviejų dienu vizitą praoejo Jacques Diouff (vidury), Jungtinių Tautų
Maisto ir žemės ūkio organizacijos - FAO generalinis direktorius. Aerodrome ji pasitiko Lietuvos
Žemės ūkio ministras Vytautas Einoris (dešinėje). J. DioufFo tikslas — susipažinti su Šios
organizacijos remiamais projektais Lietuvoje, kuriu vertė, iškaitant kai kurias sveikatos apsaugos
sritis, yra 5.8 mln. dolerių. Prezidento patarėjas žemės ūkio klausimais Raimundas Pučinskas
vienais sėkmingiausių bendradarbiavimo pavyzdžiu nurodė maisto kokybės kontrolės stiprinimo
ir miškų purškimo nuo kenkėjų projektus.
Nuotr. K. Vanago „Dienoje"

Estijos prezidentas dar
neišrinktas

PLAČIAME
PASAULYJE

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (Elta;
— Lietuvos Krikščionių Demo
kratų Partija (LKDPi patvirtino
savo kandidatų į Seimo narius
sąrašą ir rinkimų programos
metmenis. Pirmadienį spaudos
konferencijoje LKDP pirminin
kas Algirdas Saudargas infor
mavo, kad rugsėjo 7 d. įvyk
siančios LKDP konferencijos
metu bus galutinai patvirtinta
šios partijos rinkimų programa
„Tarnauti Lietuvai".
Praėjusį šeštadienį vykusia
me tarybos posėdyje papildytas
vienas labai svarbus programos
punktas — dėl mokesčių fizi
niams asmenims. Naujoje šio
partijos programos punkto
redakcijoje rašoma, kad mažai
uždirbančių asmenų realiosios

Neaišku, kiek galios turės
Rusijos energetikos ministras

M a s k v a , rugpjūčio 21 d.
(Reuters) — Naujasis Rusijos
T a l i n a s , rugpjūčio 2 6 d. parlamento ribų. Jeigu po tre
V i l n i u s . Penktadienį Lie
energetikos ministras Igor Ro(Reuters) — Estijos parlamentas čiojo turo parlamentas neišrink tuvos krašto apsaugos ministe
dionov įgijo griežto žmogaus
pirmuoju balsavimu neišrinkc tų prezidento, tuomet būtų rijoje (KAM) lankėsi JAV karo
reputaciją, ilgai dirbdamas
š
V i l n i u s , rugpjūčio 26 d. Sąjungoje ir NATO. Vienu a l i e s prezidento. Dabartinis sušaukta rinkiminė kolegija, atašė Lietuvoje pulkininkas Rusijos gamtinių dujų monopo
(AGEP) — Naujasis Lietuvos rimčiausių darbų Paleckis sakė prezidentas Lennart Meri gavo kurią sudaro 101 parlamentaras Ralph Rhea. Jis krašto ap lijoje Gazprom. Anot MC Secuambasadorius Didžiojoje Bri laikas pasiruošimą gruodžio žymiai mažiau balsų negu buvo ir 273 vietos savivaldybių ats saugos ministrui Linui Linke rities dujų ir naftos analitiko
vičiui įteikė 170,000 dolerių
tanijoje, prezidento patarėjas mėnesio Europos Sąjungos ir tikėtasi. Už jį balsavo tik 45 par tovai.
Stephen O'Sullivan, I. Rodionov
lamentarai,
nors
prieš
rinkimus
Arnold Ruutel'io rėmėjai sie čekį. Kaip pranešė KAM atsto atėjo iš dujų pramonės ir yra
užsienio politikos klausimais Asocijuotųjų valstybių vadovų
Justas Peleckis jau rugsėjo 2 d. susitikimui Dubline, Airijoje. Ši viešai už jį pasisakė 57. Prezi kia, kad būtų sušaukta rinkimi vė spaudai, šie pinigai skirti menkai žinomas tarp naftinin
ketina išvykti i Londoną. Ta valstybė šiuo metu pirminin dentui išrinkti pirmuoju balsa nė kolegija, nes jis turi stiprią karinėms pratyboms pagal kų. Šiuo metu jis yra Gazprom
v i m u reikėjo surinkti 68. Rinki paramą kaime..
programą „Partnerystė vardan
čiau pirmadieni prezidento de- kauja Europos Sąjungai.
valdybe* narys ir Gazprom filia
muose dalyvavo 95 parlamento
taikos" remti. Karo atašė ir
kretn paskirtas ambasadorius
Ambasadorius tarp pūTžada
lo Sankt Peterburge — LentLennart
Meri
ir
toliau
yra
ministro susitikime bus aptar
dar nežino, kada įteiks skiria rimtai prisidėti prie Lietuvos nariai iš 101.
populiarus tarp 1.5 mln. Estijos ta ir kita JAV pagalba Lietuvai. ransgaz direktorius.
Parlamento pirmininko pava
muosius raštus Britanijos kara pasirengimo spalio mėnesį Lon
Igor Rodionov, 45 m. inžigyventojų, tačiau jis neteko
(Elta, 8.22)
duotojas
Arnold Ruutel surinko
lienei, nes pasiruošimas šiai done vyksiančioms Baltijos vals
dalies paramos parlamente. Jis
34 balsus. Parlamentas antrą
procedūrai gali užtrukti nuo tybių kultūros dienoms.
kaltinamas tuo, kad prisiima
Vašingtonas. JAV Valstybės loje, tris dienas svarstė NATO
kelių savaičių iki kelių mėne
I ambasados Londone veiklos kartą turėtų balsuoti antra per daug įgaliojimų, o prezi departamento atstovas spaudai plėtimąsi ir ateities bendradar
sių.
sferą taip pat įeina ir bendra dienį. Tuo metu kandidatuos L. dentūra tapo „aukštesniaisiais Glynn Davies sveikino Rusijos biavimą su Rusija. Tokie
Ambasadorius J. Paleckis, 54 darbiavimas su Londone esan Meri, A., Ruutel ir bet kuris parlamento rūmais". 1994 m. jis Saugumo tarybos sekretoriaus trišaliai pokalbiai vyksta nuo
metų, pokalbyje sakė rugsėjo 2 čiu Europos Rekonstrukcijos ir naujas kandidatas, kurį savo papiktino parlamentarus, kuo Aleksandr Lebed ir čečėnų suki 1994 metų. Ruehe sakė, kad
d. išvykstąs su žmona Laima ir Plėtros banku. Justas Paleckis parašu parems 21 parlamenta met pasirašydamas su Rusija lėlių štabo viršininko Aslan kitų metų pradžioje NATO
dukra Justina, kuri tęs mokslus pabrėžė, kad Lietuvai labai ras.
sutarti dėl kariuomenės išvedi Maschadov susitarimą, kaip planuoja pradėti derybas dėl
P a r l a m e n t o p i r m i n i n k a s mo, nepasitaręs su parlamentu
Anglijoje. Ambasadoriaus sūnūs svarbu kuo palankesnėmis
,,labai pozityvų žingsnį į narystės su pirmosiomis
Rimvydas ir Algirdas lieka Vil sąlygomis bendrauti su šiuo Toom Savi sukvietė dešimties leido Rusijos atsargos kariš priekį". JAV tikisi, kad tai kandidatėmis, ir jis yra tikras,
niuje, kur vienas dirba LNK te vienu iš didžiausių pasaulinių partijų pasitarimą, siekiant kad kiams likti Estijoje. Prieš pat atves į Čečėnijos krizės politinį jog tarp jų bus ir Lenkija. Hak
prezidentas būtų išrinktas an rinkimus jis vėl buvo apkaltin
levizijoje, o kitas — Užsieno finansinių centrų.
sureguliavimą, sakė Davies. kerup pranešė, jog į kitą tokį
reikalų ministerijoje.
susitikimą, kuris vyks Danijo
Ambasadorius taip pat numa trame ar bent trečiame balsavi tas bendradarbiavimu su KGB. (Reuters, 8. 22)
je, bus pakviestos ir Baltijos
Paleckis pažymėjo, kad Di to daug dėmesio skirti kuo pa m e ir šis klausimas neišeitų už
B o n a . Vokietijos Užsieno rei valstybės. (DPA, 8.22)
džioji Britanija yra svarbi šalis lankesnio klimato beviziam
kalų ministerija (URM) pranešė,
Lietuvai kaip ekonominė part režimui sudarymui. Lietuvos
Ryga. Latvijos ir Estijos par
jog aukštas jos pareigūnas Wolfnerė bei politiniu požiūriu, piliečiams dabar nereikia vizų
gang Ischinger Maskvoje gavo lamentai ratifikavo dvišalį susi
siekiant narystės Europos vykti į Didžiąją Britaniją.
užtikrinimą, kad rusų pajėgos tarimą dėl jūros sienos. Pagal jį
Tačiau, sakė J. Paleckis, „yra
B o n a , rugpjūčio 26 d. (DPA) užsienio reikalų ministrais. laikysis paskutinio paliaubų iki rugsėjo 1 d. bus susitarta dėl
sudėtingumų" įvažiuojant ir
Siekiant paremti Estiją, Lat Apie tai pranešė diplomatiniai susitarimo Čečėnijoje. Ischinger žvejybos Rygos įlankoje. Išspręs
Skandinavai remia reikia siekti, kad „nebūtų —
viją ir Lietuva santykiuose su šaltiniai Bonoje.
Maskvoje susitiko su URM ir ti ginčą dėl sienos buvo būtina
Baltijos šalių NATO įtarinėjami asmenys, kurie ne R u s i j a , Vokietijos užsienio Kaip praneša Vokietijos žinių gynybos ministerijos vicemi abiems šalims, siekiančioms na
turi jokių kėslų pažeisti susi reikalų ministras Klaus Kinkei agentūra DPA, toks susitikimas
nistrais, kurie patvirtino mi rystės Europos Sąjungoje ir
narystę
tarimus ir Anglijos įstatymus". rugpjūčio 28 d. Leipcige susitiks yra antrasis nuo tada, kai Balti
nistro Jevgenij Primakov paža NATO. Ginčas prasidėjo 1993
Ambasadorius neketina dary s u trijų Baltijos valstybių jos valstybės atgavo nepriklau
Helsinkis, rugpjūčio 26 d.
dą, jog Rusija sieks politinio m. kovo mėn., kai Estija viena
(DPA) — Nepaisant spaudimo iš ti jokių didelių permainų Lie
somybe ir bus surengtas dešimt sprendimo, tarpininkaujant Eu šališkai nustatė savo teritorinių
Vašingtono, penkių Skandina tuvos ambasadoje. Jis pasi manąs, kad spaudoje minėti as dienų prieš Rusijos užsienio rei ropos Saugumo ir Bendradar vandenų ribą. (DPA, 8.22)
vijos valstybių premjerai džiaugė, kad į Londoną iš Izrae m e n y s „yra tas ratas, iš kurio kalų ministro Jevgenij Prima- biavimo Organizacijai. Ischin
Talinas. JAV Federalinis
pareiškė, kad jų šalys neteiks lio atvyko dirbti jam gerai pažįs prezidentas pasirinks". Jo nuo kov vizito į Boną.
ger sakė, jog buvo patikintas, tyrimų biuras (FBI) atidarys
tamas
ir
jau
patyręs
diplomatas
saugumo garantijų Baltijos
mone, greičiausiai naujasis pa
Anot Vokietijos diplomatinių kad ultimatumas Groznui nega regioninį biurą Taline, pranešė
valstybėms. Pirmadienį jie Audrius Brūzga, taip pat sakė tarėjas bus paskirtas jau po šaltinių, „Leipcigo susitikimu lioja. (Reuter, 8.22)
JAV ambasados Taline atstovė
baigė trijų dienų susitikimą tik gerus atsiliepimus girdėjęs Seimo rinkimų, tačiau neatme bus parodyta, kad Baltijos
spaudai Victoria Middleton. FBI
apie ambasados ekonomikos pa tė galimybės, kad tai gali įvykti
Sofija.
Bulgarijos
vyriausybė
Helsinkyje.
valstybės nepaliekamos vienos
ir anksčiau. „Turėtų ateiti derybose su savo dominuojančia pritarė tam, kad būtų parduota atašė Taline veiks visose trijose
Kaip praneša Vokietijos žinių tarėją Nijolę Žambaitę.
Baltijos valstybėse Biuras ne
agentūra DPA, Danijos, Suomi
Asmeniškai ambasadoriui pa patyręs žmogus, linkęs kon kaimyne Rusija". Tie patys šal 75% įsiskolinusios naftos perdir
vykdys
nepriklausomų operaci
jos, Islandijos, Norvegijos ir žįstami ir daugelis kitų amba struktyviai su visais dirbti — su tiniai teigia, kad galima Balti bimo įmonės Plama akcijų. Plajų,
o
bendradarbiaus
su vietos
Švedijos vadovai sakė, kad jie sados ar konsulinio skyriaus parlamentu, vyriausybe, politi jos valstybių narystė Europos ma yra tarp 64 valstybinių įmo
policija
ir
teisėsaugos
institu
„nėra nei pasiruošę, nei pajėgūs darbuotojų. „Mes dažnai n ė m i s partijomis", sakė J. Pa Sąjungoje ir NATO bus pagrin nių, numatytų uždaryti pagal
cijomis,
siekiant
koordinuoti
vyriausybės
ekonominės
refor
teikti saugumo garantijas Esti kalbamės telefonu ir manau, leckis.
dinis susitikimo klausimas.
mos priemonių planą, suderintą kovą su nusikalstamumu. Nauji
jai, Latvijai ir Lietuvai". Šis kad ten psichologinis klimatas
J o nuomone, visi spaudoje mi
Vokietija remia glaudesnius su tarptautinėmis finansų insti regioniniai FBI skyriai bus
pasisakymas vertinamas kaip ir nusiteikimas darbui yra ne nėti kandidatai yra tinkami ir
Europos Sąjungos ir NATO tucijomis. Plama, kuri pagamin atidaryti taip pat Lenkijoje,
pasitikėjimo pareiškimas Šve blogas ir reikės tiktai panaudoti „prezidentui bus ne taip jau ir
ryšius su Baltijos šalimis, davo 80% šaliai reikalingų tepa Saudi Arabijoje, Argentinoje,
dijos premjerui Goran Persson, visas galimybes, kad vienas kitą lengva pasirinkti".
tačiau, Bonos supratimu, Rusi lų, nedirbo nuo 1995 m. lapkri Indijoje, Ukrainoje ir Pietų
kuris, šį mėnesį susitikęs su palaikydami, pakeisdami, su
Dci šiol tarp galimų kandidatų jos opozicija Baltijos valstybių
čio, nes nepajėgė nusipirkti ža Afrikoje. (DPA, 8.22)
JAV prezidentu Bill Clinton, prasdami, tardamiesi kuo ge užimti prezidento patarėjo už
narystei NATO bloke reiškia, liavos. (Reuter, 8.22)
kategoriškai atmetė kompromi riau gintume Lietuvos interesus sienio politikos klausimais vie
Zagrebas. Kroatijos Užsienio
jog šis klausimas daugiau ne
sinį planą, atsižvelgiantį į Rusi šioje šalyje ir kuo daugiau tą buvo minimi užsienio reikalų
reikalų
ministerija patvirtino,
begali būti .Juodas ar baltas",
Rostock, Vokietija. Vokie
jos priešinimąsi dėl NATO na prisidėtume prie mūsų santykių ministras Povilas Gylys, Seimo
ir kad bus ilgalaikis procesas. tijos, Danijos ir Lenkijos gyny jog rugpjūčio 23 d. Kroatija
rystės suteikimo Baltijos vals plėtros ir pagrindinių tikslų — kancleris Neris Germanas, Už
Apžvalgininku nuomone, Bal bos ministrai Volker Ruehe, pasirašys sutartj su Jugoslavi
tybėms.
narystės Europos Sąjungoje ir s i e n i o reikalų ministerijos
tijos valstybių narystė Europos Stanislaw Dobrzanski ir Hans ja dėl tarpusavio pripažinimo.
sekretorius Albinas Januška, Sąjungoje taip pat lieka il Hakkerup, susitikę Riūgeno sa- Užsienio reikalų ministras Mate
Penkių premjerų bendrame NATO".
pareiškime rašoma: „Mes pri
Kalbėdamas apie politikus, Seimo Užsienio reikalų komite galaikiu uždaviniu: Čekija,
Granič vyks į Belgradą, kur su
pažįstame Baltijos valstybių kurie galėtų užimti prezidento to vicepirmininkas Algirdas Vengrija ir Lenkąja gali būti jos nesitiki tapti ES narėmis savo kolega Milan Milutinovič
teise savarankiškai apibrėžti patarėjo užsienio politikai vietą, Gricius bei prezidento referen pirmosiose gretose stojant į anksčiau nei 2002 ar 2004 me pasirašys sutartį dėl santykių
savo saugumo kursą".
ambasadorius J. Paleckis sakė t a s Petras Vaitiekūnas.
normalizavimo. (DPA, 8.22)
Europos Sąjungą, tačiau net ir tais.

Vokietija remia Baltijos dalis
santykiuose su Rusija

pajamos didinamos, neapmokes
tinamąjį minimumą pamažu di
dinant iki 300 litų per mėnesį,
o fizinių asmenų mokesčių tari
fus diferencijuojant nuo 15% iki
45%, darbo užmokestį iki 500
litų apmokestinant mažesniu
nei dabar tarifu, o per 3,000 —
didesniu nei dabar. LKDP taip
pat siūlo apmokestinti palūka
nas ir dividendus.
A. Saudargas pareiškė, kad
LKDP yra atvira beveik visoms
įmanomoms koalicijoms, tačiau
tik po to, kai paaiškės Seimo
rinkimų rezultatai. Griežtai
atmetama galimybė jungtis į
kokias nors koalicijas su LDDP
ar su LDDP satelitinėmis parti
jomis", tvirtino Krikščionių De
mokratų Partijos vadovas.

nierius, praktiškai visą savo
gyvenimą dirbo Lentransgaz
įmonėje, o dabar vėl dirbs
vadovaujamas savo buvusio vir
šininko Gazprom įmonėje, Viktor Čemomyrdin. 1995 m. spalio
mėnesį Rodionov kritikavo kai
mynines Baltijos šalis už tai,
kad šios svarstė galimybę nau
doti Norvegijos gamtines dujas
vietoje Rusijos dujų, pavadinęs
tai neekonominiu žingsniu.
Apie tai rašė Rusijos laikraštis
„Sevodnia".
Pasak O'Sullivan, įdomu tas,
kad Rodionov pavadino tai
„ekonomiškai neprotingu", bet
ne „nepriimtinu" dalyku. Vie
nok neaišku, ar ministerija
turės didelės įtakos, kadangi
naftos pramonė privatizuota,
Gazprom yra nepriklausomas, o
naftos transporto klausimai per
duoti Rusijos Federalinei ener
getikos komisijai.

ES protestuoja prieš
JAV veiksmą
Dublin, Airija, rugpjūčio 21 d.
(Reuters) — Europos Sąjungos
valstybės pareiškė, jog kreipsis
į Pasaulinę Prekybos Organiza
ciją, jeigu JAV taikys nuobau
das Europos firmoms, prekiau
jančioms su Iranu ir Libija.
Pareiškime, kurį penkiolikos
valstybių vardu išplatino
Europos Sąjungai pirmininkau
janti Airija, teigiama, kad toks
JAV įstatymų pakeitimas nėra
tinkama ir efektyvi priemonė
kovai su tarptautiniu teroriz
mu. Pareiškime sakoma, kad šis
įstatymas gali pažeisti pasaulinę
prekybos sistemą, ir raginama
bendradarbiaujant su part
neriais kurti atvirą tarptautinės
prekybos atmosferą.
Kijevas. Ukrainos saugumo
pajėgos Lvove sulaikė lėktuvą
su 3 tonomis sprogmenų ir 229
kilogramus radioaktyvių me
džiagų. Ukrainos saugumo tar
nybos (SBU) teigimu, lėktuvą
nuomavosi viena Danijos firma
skrydžiui j Azerbaidžaną.
Lėktuvas iš Olandijos išskrido
rugpjūčio 20 d. (DPA, 8.25)
KALENDORIUS
Rugpjūčio 28 d.: Šv Augus
tinas, vyskupas. Bažnyčios mo
kytojas (354-i30); Meta. Steigvile. Augintas, Liūtas.
Rugpjūčio 29 d.: Šv. Jono
Krikštytojo nukankinimas; Sa
bina, Adolfas, Svajonė, Gaudvydė.
-
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EUROPOS RAJONO STOVYKLA
„VIENYBĖS KELIAS"
Nedaugelis mūsų esame susi
pažinę su Anglijos ir Europos
lietuviais skautais. Nors Angli
ja, palyginant su JAV, nedidelė,
tačiau vietiniams 100 mylių
kelionė yra ilga. Antra — ten
lietuvių nedaug ir jie yra susi
spietę prie didesnių Anglijos
pramonės miestų. Ten, kur dau
giau lietuvių, ypač tokių, kurie
skautauti pradėjo pokario
Vokietijoje, DP stovyklose, yra
skautų v i e n e t a i ir vyksta
veikla. Beveik visur, kur veikia
skautai, stipresnė ir Lietuvių
Bendruomenės veikla. Nelabai
seniai Londone pradėjo veikti
ir nedidelė lituanistinė mo
kykla. Tai dėka kelių tėvų,
norinčių savo vaikus išmokyti
lietuvių kalbos ir labiau įskie
pyti lietuvybę. Lietuvai atgavus
Nepriklausomybę, vykti į Ang
liją viza nereikalinga, nebent
emigruojama nuolatiniam apsi
gyvenimui. Naujų „emigrantų"
su vizomis ir be vizų jau
nemažai. Deja, kaip ir kitur,
dauguma jų į lietuvišką veiklą
nesijungia. Tai ir naujai atvyku
sieji į skautų eiles nestoja.
Šiais metais į rajono stovyklą
buvo nutarta kviesti grupę
skautų ir skaučių iš Lietuvos.
Tai didelis užsimojimas, reika
laujantis daug jėgų, tolerantiš
kumo ir lėšų. Sudarant grupę iš
Lietuvos, reikėjo atsižvelgti į
tai, kad ten veikia net 5 skau
tų organizacijos, neįskaitant
lenkų ir kitų tautybių skau
tų. Nelengva buvo nuspręs
ti kiek iš kiekvienos grupės
kviesti, su kuria grupe artimiau
bendradarbiauti. Ryšys su
Lietuvos skautais gulė ant
vieno asmens pečių. Tų pareigų
niekas jam nepavydėjo. Po
pasikeitimo laiškais — malo
niais ir nemaloniais, jis sugebėjo
savo pareigas atlikti, nors ir ne
galėjo visų patenkinti. Stovykla
su skautais ir skautėmis iš
Lietuvos įvyko ir sėkmingai
pasiekė savo tikslus.
Kad gauti stambesnes aukas
iš Lietuvos visuomeninių or
ganizacijų, reikėjo pasižadėti
pravesti vadovų kursus. Kokius
kursus Europos rajonas galėtų
pravesti 0 Po ilgesnių diskusijų
prieita n u t a r i m o pravesti
>kiltininkų kursus. Kadangi
vietiniams tai per didelis
uždavinys, rajono vadovybė
kreipėsi į Pirmiją. Po įvairių
pasitarimų LSS Brolija ir Se
verija apsiemf paruošti kursu

konspektą, kurį reikėjo pritai
kyti Lietuvos skautams, o jų
skautiškas pajėgumas nebuvo
nežinomas. Vyriausioji Skau
tininke vs. Birutė Banaitienė ir
vs.fil. Laima Kiliulienė per
trumpą laiką paruošė atitin
kamą konspektą. Reikėjo iš
spręsti kas galės vykti į Angliją
ir būti instruktoriais.
Kelionei į užsienį, kad ir vie
nai savaitei, pasiruošimas
kažkodėl kitoks. Reikėjo atsi
žvelgti į tinkamų asmenų pajė
gumą ir lankstumą. Susidarė
tvirta, pajėgi ir tolerantiška
grupė, kuri, nuvykusi į Angliją,
savo pareigas atliko sėkmingai,
pasigėrėtinai, entuziastiškai ir
grįžo su dideliu asmenišku pasi
tenkinimu. Tą gerai „susiklija
vusią" grupę sudarė: vs.fil.
Laima Kiliulienė, ps.fil. Naida
Šnipaitė, vs. Romas Otto, s.fil.
Donatas Ramanauskas ir vs.
Birutė Banaitienė. Pravesti
pašnekesį „Kas yra skautybė/skautavimas" buvo pakvies
tas vs.fil. Kęstutis Ječius, kuris
su fil. Dalia Ječiene, stovykloje
dalyvavo tris dienas.
Iš Lietuvos atvyko pilnas
autobusas. Jame — 68 asmenys,
nors laukta nedaugiau 50. Sto
vyklos viršininkas Gerardas
Jakimavičius ir jo štabas
nugalėjo ir šią kliūtį. Stovyklos
programa buvo ruošiama dve
juose kontinentuose. Lietuvos
skautų vadovai atsivežė savo
supratimą kas toje stovykloje
turėjo būti pravesta ir kaip.
Nors viskas puikiai vyko at
vykus į stovyklą ir jai įpusėjus,
matėsi kai kurie nesklandumai.
Jokių nesklandumų nebuvo
tarp stovyklautojų. Jaunimas,
nors nemokėdami vieni kitų
kalbos, susidraugavo; sudarę
skilties dvasią ir papročius,
veikė kaip pavyzdingos skiltys.

SKILTININKŲ KURSAI
Skiltininkų kursai tapo visos
stovyklos programa. Stovyklau
tojų amžius įvairus, nuo
maždaug 12-kos iki 24 metų am
žiaus. Efektingam kursų pravedimui nutarta sudaryti mišraus
amžiaus skiltis, neatsižvelgiant
į jų lietuvių ar anglų kalbos
mokėjimą. Susidarė 11 skilčių
su įdomiais pavadinimais.
Stovykla buvo suskirstyta į
tris pastovykles: brolių, sesių
ir ..Atžilimo" — tai stovyklos

DRAUGO prenumerata ankaasa U anksto

„Vienybės kelio" stovyklos Anglijoje instruktoriai i* Šiaurės Amerikos. U k. — Donatas
Ramanauskas, Birute Banaitienė, Naida Šnipaitė, Laima Kiliulienė ir Romas Otto.

štabo pastovyklė. Buvo ir nedidutė „Atžalyno" pastovyklė.
JAV sesės ir LSS pirmininkas
su sese Dalia buvo patogiau
apgyvendinti „Sodyboje". Tai
Anglijos lietuvių centras, kur
atostogauti ir stovyklauti
„karavanuose" (campers) su
važiuoja Anglijos lietuviai. Teko
atsitiktinai pakalbėti su antros
kartos Anglijos lietuviais. Tai
asmenys, kurių tėvas yra ar
buvo lietuvis, o mama kitos tau
tybės. Jie lietuviškai nemokėjo
arba labai mažai. Tačiau lietu
viška prigimtis juos traukia į
lietuvišką aplinką „Sodyboje".
Kursantai ištisas dienas buvo
užimti. Trečiadienį matėsi iš
vystyta skilties dvasia, gairelė,
šūkis ir dainos pradžia. Po išky
los su žemėlapiu ir kompasu,
skiltys buvo sukūrusios savo
dainą. Nors nesitikėta, bet na
tūralu, kad kelios skiltys pakly
do ir vadovams reikėjo jų
ieškoti. Tai išėjo į naudą, nes
paklydusios sesės sukūrė puikią
„paklydusių dainelę".
Pašnekesys „Kas yra skautavimas/skautybe" buvo praves
tas klausimu/atsakymu forma.
Tai labai sausa, bet įdomi tema,
tinkanti daugiau suaugusiems
negu vaikams. Buvau labai nu
stebintas gautais atsakymais ir
pasisakymais, ypač iš Lietuvos
skautų/skaučių. Apsirinkame
galvodami, kad ten nežinoma
ką reiškia tikras skautavimas.
Yra gabių vadovų, kurie su
pranta kas skautavimas ir
įstengia tą idėją pristatyti savo
skautams.
Kursų programa buvo įdomi
ir įvairi. Besikalbėdami su kur
santais, instruktoriai keitė
dienos programą pagal kur
santų poreikius ir pageidavi
mus. Kažkodėl iš Lietuvos
atvykę skautų vadovai/vadovės,
išskyrus vieną, vos vos kreipė
dėmesį kas buvo pristatoma jų
skautams,-ėms. Gal iš pat pra
džių iš jų reikėjo sudaryti skiltį
ir juos „pervaryti" per tuos
pačius kursus. Pamoka kitam
kartui! Kursai visiems išėjo į
nauda Anglijos lietuviai pano
ro išmokti lietuviškai ir stovyk-

lauti Lietuvoje, o lietuviai iš
reiškė norą sugrįžti į „Sodybą"
dar neprasidėjus ekskursijoms
po Angliją.
įspūdingame stovyklos užda
ryme vadovai pasikeitė dovanė
lėmis, maloniais linkėjimais ir
išreiškė nuoširdžią padėką vi
siems prisidėjusiems prie sto
vyklos pasisekimo, ypač suda
rymo sąlygų Lietuvos skautams
ir skautėms pastovyklauti ir
pasimokyti kitame krašte.
Uždaryme dalyvavo ir Lietuvos
Respublikos ambasados įgalio
tinis, Anglijos Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas, daugy
bė skautų rėmėjų, įskaitant ir
tuos, kurie nemoka lietuviškai.

LSS Europos rajono vadas vs Jaras Alkis kalba „Vienybes kelio" stovykloje, Anglijoje.
Nuotr Kestutio Jetio

3 mėn.
$36.00
$40.00
$30.00
$3600

Vyriausia redaktorė Danutė Biadokienė
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, arttadieniau
nedirba.
. • Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
. straipsnių nesaugo. Prašome
• siunčiant pasilikti kopiją.

• »—«ffr»ijf dirbs kasdien nuo
8:304:00; šeštadieniais nedirba.
* Radakcąja ui skalbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

STOVYKLA
ŽEMAITIJOJE
Praėjusią savaitę Telšiuose,
prie Virvytės upės, j respub
likinę stovyklą buvo susirinkę
apie aštuoniasdešimt skautų iš
visos Lietuvos. Į t o k i a s
s t o v y k l a s nuo 1989 m e t ų
s k a u t a i renkasi Varėnos,
Palangos, Telšių rajonuose.
Šiemet prie Virvytės sureng
ta mokomoji stovykla pagal
indėnų gyvenimą ir papročius.
Prieš tris mėnesius būsimie
siems stovyklautojams buvo
išsiuntinėta programa. Susi
pažinę su ja, skautai namuose
skaitė knygas apie indėnų gy
venimą.
Savaitę gyvenę palapinėse,
nuo keturiolikos iki dvidešim
ties metų jaunuoliai mokėsi vir
ti indėniškus valgius, dalyvavo
kirvio ir peilio mėtymo varžy
bose, demonstravo indėnų dra
bužius. Labiausiai stovyklau
tojams patiko beveik 3 kilo
metrų žygis Virvytės upe savo
pasigamintais plaustais. Skau
tams stovyklavimas prie Virvy
tės kainavo apie trisdešimt litų
— jie sumokėjo 10-15 litų daly
vio mokestį ir dar po 15 litų teko
mokėti už maistą. Prie Virvytės
susirinkusiems skautams lesų
skyrė ir monsinjoras Jonas Kauneckas.
Paklaustas, kodėl stovyklau
tojai nepasikvietė 3večių iš
Amerikos, kuriems yra arti
mesnė indėnų istorija, stovyklos
viršininkas Žydrūnas Pi H taus
kas sakė: „Amerikos skautai to
kiomis sąlygomis neištvertų. Jie
stovyklaudami neverda maisto
katiliukuose ant laužo, o pala
pinėse miega ne ant žemės, bet
specialiose žygiams pritaikytose
lovose".
J ū r a t ė Sprindžiūnaitė
(„Lietuvos rytas" '96.08.12)
A S S STUDIJŲ DIENOS

1d

Valio, Europos rajono vadui vs
Jarui Alkiui ir visai jo vadovy
bei už istorišką ir pasisekusią
stovyklą!
Man ir sesei Daliai buvo labai
įdomu ir naudinga susipažinti
su „ u ž s i e n i o " s k a u t a i s ir
Lietuvių Bendruomenės na
riais. Dar kartą AČIŪ už su
teiktą progą pasimokyti iš jūsų. J
vs.fil. Kęstutis J e č i u s

metams Vi metų
JAV
$96.00 $66.00
Kanadoje ir kitur
(VS.) $110.00 $60.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$66.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $45.00
Užsakant i Lietuvą
CAir cargo)
$100.00 $66.00
Tik šeštadienio laida
$66.00
Užsakant J ssManl
oro pastų
$600.00 $260.000
Tik šeštadienio laida
$160.00 $86.00

Akademinio Skautų sąjūdžio
Studijų dienos š.m. spalio 4-6 d.
vyks VVoodstock, IL.
Studijų dienose dalyvavimo
kaina už visas tris dienas (nak
vynė ir maistas įskaitytas) yra
135 dol. Jaunimui iki 21 metų
daroma nuolaida. Prašoma il
giau nelaukiant registruotis pas
fil. Ramoną Kaveckaitę, 4106
W. 97 St., Oak Lawn, IL 60453.
Tel. (708) 499 0687.

Clevelando jurų skautai buriuoja.

CLEVELANDO JŪROS SKAUTŲ
STOVYKLA
Šilti saules spinduliai visus
vilioja į gamtą, tai ir jūros skau
tai liepos 31 - rugpjūčio 4 d.
patraukė prie Pymatuning eže
ro. Palapines pasistatė netoli
vandens — vaizdas visiems buvo
labai gražus. Oras pasitaikė ma
lonus.
Stovyklai vadovavo K. Petrai
tis ir E. Kižys. Visus sveikai,
sočiai ir skaniai maitino J. Pet
raitienė. Jai padėjo S. Kižienė.
Kartu stovyklavo ir šeimos.
Jūros skautai nusigabeno 16
pėdų burini laivą ir 20 pėdų
„Highlander", dovanotą dr.
Juozo Skrisko, už kuri jūros
skautai daktarui yra labai dė
kingi.
Paskutiniam laužui susirinko
daug svečių, buvo ir būrelis
„Neringos" tunto skaučių,
kurias atlydėjo sesės Livija ir
Vilija. Laužus kasdien pravedė
Audra Motiejūnaitė. Paskutinį
labai energingai ir sumaniai
pravedė ps. Vilija Klimiene
Laužą uždegti buvo pakviestas
iš Floridos atvykęs j.s. P.
Petraitis. Laužui gražiai
įsiliepsnojus, vyko sesių ir
brolių pasirodymai, nuo jauni
mo neatsiliko ir jų tėveliai.
Svečias iš Lietuvos K. Laba
nauskas pastebėjo, kad: „Gražu
kai atsiranda norinčių tęsti
lietuviškas tradicijas".
Skautai buriavo, žaidė ir
dainavo. Gražioje gamtoje mala
niai praleidę laiką tikrai lauka
ateinančios vasaros ir smagios
stovyklos. Ruošiantis vykti
namo, visų dėmesys buvo Lietu
vos krepšininkų Atlantos olim
piadoje laimėtam bronzos meda

liui. Lietuvos vardas vėl skam
bėjo pasaulyje!
Sesė Mirga
Dr. AUMMDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo Kgos
Tai. $ 1 1 1

—
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SuffrOtafTia po vizito.

Nuotr. S. Kttienės

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S.
S4AU*. VAK
Mdllrllll.
200 0.

. (219) t a t V I t M
Valandos pagal susitarimą

3133 t . K

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ UOOS
. M m Tet (7ėB) 4H-S1S1
Valandos pagal susKartmą
3 v. p.p. -7vv..antr 12:30-3 v. p.p.
trscd. uMaryu. ketvd 1 • 3 v p p
penktd ir M M 9 v r • 12 v. p.p.
4132 t . MaaH Ava., I
(312) mum
arba (311) t

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

DR. JOVITA KIRŠUS
Kab. Crucagojė uidarytes
9525 S 79M1 Ava., Hickory Htts IL
Tss. (709) N M 1 M
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. OfČKM, DOS, P.C
4047 W. 103 M., Oak Laem, IL
Pirmas apyl su Northwostarn un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai fuaatarsiaMl
(kalbėt angliškai) tai. 703-422-0230

SURENDBR LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos
7721». Kėėtass, CHteeae, R. 30032
T d . 312-494.2123
Valandos pagal susitarimą

Av«.

Tai. 312-434-7700
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DR. A. B. OLEVECKAS

D.D.S.
•M.
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S RRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
valandos pagal susitarimą
DR. V. J . V A S A I T I E N E

DANTŲ GYDYTOJA
4t17 W. S3 St., Burfranfc, I L
Tol. 70S-423-S114

Valandos susitarus
DR. U D .
DANTŲ GYDYTOJA

1 my*a į vakarus nuo Mariom Ava
T1. (700) 300 MII
Vatendot p*9*l susrt*win»ė|

DR. PETRAS V. KIŠIEUUS
INKSTŲ. PŪSLĖS m PROSTATOS

gydymas bot chirurgija
173 SahMar Ot, ĮĮsatasrat, IL 00130
700-041-3000
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgsMats tat 700334-1123

•OMUNOAS VIŽINAS, M.O., TČ.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
•130 0. Arahar Avė), (prie Auetin)
Valandos pagal susitarimą
Tai. (313) I
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

Kas), lai. (311) 471-3330

VIDAS J. NBMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS

7723 •• KėėMė ««•).,
R.0S3SS

1030 B. OfOm Ava)
Naoar>»ė IL
To). 700427
i f^asstVasss1

310

asBisaSsssss^pasaassai

LIETUVOS
KRIKŠČIONIŠKOSIOS
DEMOKRATIJOS
ISTORINĖS ŠAKNYS

Danutė

Šimtametė

DR. E. VAREIKIS
(Tęsinys)
Tvirtinant
prieštaravo įvadui, kuriame
nepriklausomybės pamatas buvo minimas Viešpaties var
Krikščionių demokratų politi das. Krikščionių demokratų pa
nė linija netrukdė, o kai kuriais ruostoje Konstitucijoje svarbus
atvejais ir skatina kūrimąsi veiksnys buvo demokratijos —
grupių, kurios reprezentavo ir socialinio teisingumo ir lygybės
gynė specifinės visuomenės da įtvirtinimas.
Tarptautinėje politikoje taip
lies interesus, tačiau laikėsi
krikščioniškosios demokratuos pat buvo pasiekta žymių laimė
principų, tad patraukė i šią pusę jimų. Svarbiu reikia laikyti
daugiau rinkėjų! 1919 m. įsikū Lietuvos tarptautinį pripažini
rė darbininkų interesams atsto mą, o ypač tai, kad ją pripažino
vaujanti Darbo federacija, Ūki Rusija. Buvo atgautas Klaipė
ninkų sąjunga. Jos dalyvavo dos kraštas, be konfliktų sure
rinkimuose atskirais sąrašais, guliuota siena su Latvija.
tačiau visada buvo krikščionių
Atstovaudami agrariniam
demokratų bloko sudėtyje.
kraštui, krikščionys demokratai
Steigiamojo Seimo rinkimai pirminį dėmesį skyrė žemės re
įvyko 1920 m. balandžio 14-16 formai, kurios įgyvendinimo rei
d. Krikščionių demokratų blo kalauta jau nuo 1905 m. Dvarų
kas gavo 59 ii 112 vietų Seime žeme siūlyta išdalinti mažaže
(Krikštonių demokratų partija miams ir bežemiams, buvu
— 25, Ūkininų sąjunga 18, Dar siems savininkams sumokant
bo federacija —16). Laikinuoju kompensaciją. Pagal partijos
prezidentu tapo Aleksandras vadų sumanymą, Lietuvoje tu
Stulginskis, sudaryta ir Konsti rėjo įsivyrauti smulkių savinin
tucinė komisija, kuriai pir kų ūkis. Tokiam projektui
mininkavo kriškščionis demo prieštaravo kairieji, tačiau ir tą
kratas Antanas Tumėnas. Kri kartą lėmė krikščionių demo
kščionys demokratai stengėsi kratų turėta balsų persvara.
sukurti plačią koaliciją, tad Lietuvoje įvykdyta žemės refor
birželio 23 d. sudarytai vyriau ma buvo laikoma viena geriau
sybei vadovavo liaudininkų va siai pavykusių Europoje.
das Kazys Girnius ir vyriausybė
Kita problema — pramonės re
buvo koalicinė. Ji išsilaikė iki forma. Pramonė buvo pritaiky
1922 m. pradžios, kuomet buvo ta ne Lietuvos, o RUSUOS porei
patvirtinta kita, Ernesto Galva kiams, Rusijos žaliavoms, tad ją
nausko vadovaujama, vyriausy teko kurti beveik iš naujo. Pir
bė, išsilaikiusi iki naujų Seimo ma „pastatyta ant kojų" pramo
rinkimų. Išlaikyti koaliciją su nės šaka buvo maisto pramonė,
kairiaisiais buvo labai sunku, kūrėsi tekstilės ir miško pramo
nepaisant to, valdžios sistema nė, formavosi naujos ūkinės
dirbo, ir įstatymų leidimo srityje struktūros.
nuveikta nemažai.
1922 metais pasirodė litas, pa
1 9 2 3 metų gegužes 12-13 d. keitęs iki tot kursavusią oku
vyko Seimo rinkimai, kuriuose pantų paliktą valiutą.
krikščionys demokratai gavo 40
Pagal galimybes, didintas
ii 7 8 vietų. Aleksandras Stul sveikatos apsaugos ir švietimo
ginskis vėl išrinktas prezidentu, sistemos patikimumas, atsigavo
naujos vyriausybės vadovu tapo menas ir mokslas. Valstybė
Ernestas Galvanauskas. Vy stengėsi ne tiek remti įvairias
riausybės sudėtis ir vadovai įstaigas, bet veikiau duoti pa
keitėsi, tačiau visos vyriausybės skatinimą jų savarankiškam
buvo krikščionių demokratų vystymuisi. Krikščionys demo
kontroliuojamos. Po rinkimų vėl kratai nebuvo valstybinio sek
sudaryta plati koalicija su liau toriaus ir valstybinės globos
dininkais, tačiau politinės pa šalininkai, tačiau specifinės
žiūros vis labiau skyrėsi ir aplinkybės vertė kai kurias gy
koalicija buvo trumpalaikė. To venimo sritis padaryti valstybes
kia jėgų sankloda išsilaikė iki globojamomis.
1926 m.
Tvarkant įvairias Lietuvos
Vienas svarbiausių darbų gyvenimo sritis, reikėjo suregu
krikščionių demokratų valdymo liuoti ir Bažnyčios reikalus,
laikotarpyje buvo 1922 m. rug Juolab, kad, keičiantis sienoms
pjūčio 6 d. priimta Konstituci ir teritorinei priklausomybei,
ja. Ją ruošiant, kairiųjų ir tebebuvo daug painiavos. Lietudešiniųjų nuomonės labai sky vos Bažnytinė provincija buvo
rėsi. Kairieji net atsisakė už įkurta 1926 m. balandžio 4 d.,
Konstituciją balsuoti Seime, Konkordatas su Šv. Sostu prataigi ji buvo priimta tik Krikš dėtas ruošti dar 1923 m7paairačionių demokratų ir kelių smul sytas 1927 rugsėjo 27 d.
kių partijų balsais. Kairieji
1926 m., po pralaimėtų Seimo

TĖVYNĖS LABUI
BALYS RAUGAS
7
Tačiau darbar džiaugiuosi, kai per vieną dieną pa
tyriau tiek daug malonių įspūdžių. Labai padėkosiu ir
tetai už jos užsispyrusį skatinimą.
— Tai ir ai jums atvirai pasakysiu: jeigu ne jūsų
daina, tai mums įprastas bažnyčios chorelis būtų jau la
bai kuklus minėjimo paįvairinimas. Atvežėte mūsų
miesteliui puikią dovaną. Jau ii publikos plojimo
galėjote suprasti, kaip buvote vertinama. Jūsų dainos
aidai ne vieno jonaviečio širdyje ilgai aidės ir nakties sap
nuose, ir saulės apšviestų žingsnių svajonėse.
— Jūs poetas... O postai paprastai labai toli nuo
realybės.
Pokalbį nutraukė seimininkė, šūktelėdama:
— Visus mielus svečius ir viešnias kviečiu prie stalo
užkąsti!
ŪikandŽiams
baigiantis,
vargonininkas,
šypsodamasis paklausė, kada Danutei reikia būti
traukinio stotyje. Keraitis, bandydamas juokauti, lyg
ir subarė už „raginimą namo", juk ji galėtų čia ilgėliau
paviešėti, o parvažiuoti į Kauną galima ir autobusu,
jeigu pavėluotų į traukinį. Tačiau Ilgūnaitė savo ankstssnio nusiststji mu nskeisianti, nors čia jai ir labai malonu. Ji net pabrėždama, nors ir su šypsniu, ištarė:
— A i tikiu, kad gyvenime triumfuoja tie, kurie turi

Lietuvos Krikščionių demokratų partijos moterų skyriuje š.ra. gegužės 12 d. kalba LKDP Kauno
skyriaus pirmininkas Rūmas Kalesinskas.
rinkimų (gauta 30 vietų iš 85), Su kitomis ją remiančiomis or- pripažinimo patvirtinimas,
krikščionių demokratų valdymo ganizacijomis narių skaičius patys krikščionys demokratai
laikotarpis baigėsi.
bene vienintelė politinė organi
siekė 95,000.
zacija, išlaikiusi tikrą politinės
Krikščionys demokratai
Sovietų ir nacių okupacija veiklos tęstinumą.
perversmui nepritarė
(Pabaiga)
1940 metų sovietinė okupaci
1926 gruodžio 17 d. pervers ja visiškai delegalizavo krikščio DARBO BIRŽA GELBSTI
mui krikščionys demokratai sa nių demokratų partijos veiklą,
BEDARBIUS
vo veiksmais ir formaliai nepri tačiau ji nenutrūko. Susikūrus
Nors oficialus nedarbas
tarė. Dar prieš gruodžio įvykius Lietuvos aktyvistų frontui
jie įspėjo valdančiąją koaliciją (LAF), krikščionių demokratų Lietuvoje tėra tik 7 proc., tačiau
apie gręsiančio perversmo pavo partijos nariai įsijungė į LAFo 120,000 žmonių jau neturi nuo
jų. Krikščionys demokratai sie veiklą. Laukta karo. Kovos tiks latinio pajamų šaltinio — tiek jų
kė kuo greičiau sugrįžti prie las buvo su kuo mažesniais nuo yra įsiregistravę darbo biržose,
konstitucinės tvarkos, laikyda stoliais sulaukti jo pabaigos ir rašo „Lietuvos aidas".
mi, kad, 1926 m. į valdžią atėję vėl atkurti nepriklausomą Lie
Lietuvos darbo birža, ko gero,
žmonės, ją pažeidinėja. Pasiūly tuvos valstybę.
vienintelė organizacija šalyje,
mą įeiti į naują vyriausybę jie
Formuojant 1941 metų laiki kuri yra nemažai prisidėjusi
priėmė su sąlyga, kad būtų at nąją vyriausybę, buvo nesutari prie smulkaus verslo organiza
statyta konstitucinė tvarka. mų dėl politinės sąvokos, bet il vimo — jau 4,000 bedarbių iš
Tokį pažadą iš tautininkų krikš gainiui nusvėrė krikščioniška darbo biržų gavo nepalūkanines
čionys demokratai gavo. Jį gavo demokratiška orientacija.
paskolas savam verslui kurti.
ir atsistatydinęs prezidentas
Vokiečių okupacinė valdžia Tačiau daugelį jų kausto rizikos
Kazys Grinius bei kitos politi nepalankiai žiūrėjo į krikščionis baimė, todėl dažniausiai biržos
nės jėgos.
demokratus kaip potencialius paskolą gavusieji eina lengviau
Buvo sudaryta nauja vyriau rezistencijos prieš nacių valdžią siu keliu — imasi smulkios pre
sybė ir išrinktas naujas Seimo vadovus. Mykolas Krupavičius, kybos ir taip tikisi greitai pra
prezidiumas, į kurį įėjo tik įteikęs okupacinei valdžiai du sigyventi. Nors netrūksta ir ori
krikščionys demokratai. Iki memorandumus, buvo ištrem ginalesnių sprendimų — buvę
1927 m. balandžio 12 Seimas tas į Regensburgą ir laikytas po bedarbiai atidaro kirpyklas, siu
vyklas, automobilių remonto
dirbo normaliai ir net kairieji licijos priežiūroje.
dirbtuves,
teikia įvairias pa
konstruktyviai dalyvavo jo
Antrosios sovietinės okupaci
slaugas.
Statistika
rodo, kad
darbe. Tautininkų spaudimu jos metu krikščionių demokratų
paslaugos
yra
patikimiausia
in
Seimą paleidus ir nepaskelbus centras emigravo. Išeivijoje
naujų rinkimų, krikščionys de buvo atkurta partijos organiza vesticijų sfera.
mokratai pasitraukė iš vyriau cija, atkurta Ūkininkų sąjunga
Be darbo liko ir Druskininkų
sybės ir perėjo į opoziciją.
gyventojas,
aukščiausios kate
ir Darbo federacija bei Lietuvių
gorijos kineziologas Haris KlinTautininkų valdžia ėmė silp katalikių moterų draugija.
ninti krikščionių demokratų
Vyriausiame Lietuvos išlais caras. Kolegos jam patarė par
jėgas. Buvo suskaldyta Ūkinin vinimo komitete (VLIKe) savo duoti butą ir kraustytis į did
kų sąjunga, persekiota Darbo atstovus turėjo ne tik krikščio miestį, tačiau Haris pasielgė
federacijos veikla (pastaroji nių demokratų partija, bet ir kitaip — pasiėmė iš darbo biržos
buvo priversta iš politinio dar Ūkininkų sąjunga bei Darbo 3,000 litų nepalūkaninę pasko
bo pereiti daugiau į katalikišką federacija. Jų atstovai komite lą, už gautus pinigus nusipirko
veiklą), suvaržyta Katalikų tui ir pirmininkavo. Savo atsto kušetę, kito reikalingo inven
mokytojų sąjungos ir kitų krikš vus krikščionys demokratai tu toriaus ir savo bute atidarė pri
čionis demokratus palaikiusių rėjo taip pat Pavergtųjų Euro vatų gydomosios gimnastikos
organizacijų veikla, cenzūruota pos tautų seime, Lietuvos Lais bei masažo kabinetą. Jam pade
krikščionims demokratams pa vės komitete ir kitur. 1948 m. da taip pat bedarbe tapusi
lanki spauda — dienraštis „Ry jie tapo Tarptautinės Krikščio žmona Onutė. „Lietuvos aidui"
tas" dažnai netekdavo ištisų nių demokratų organizacijos, o Haris sakė savo veiklos niekaip
puslapių. Du sovietinės okupaci- 1950 m. Vidurio Europos Krikš nereklamuojąs, nes užtenka
jos partija taip ir nebeatgavo čionių demokratų sąjungos telefono.
Druskininkuose gyvena se
galimybės normaliai atnaujinti nariais.
niai
ir juos daug kas pažjsta, o
savo veiklą. Tačiau, net ir
Krikščionių demokratų narys
oficialiai neveikdama , ji 1931 tė tarptautinėse organizacijose klientų sulaukia beveik iš visos
m. tebeturėjo apie 28,000 narių. buvo okupacijos ir aneksijos ne- Lietuvos. Suprantama, Druski-

tvotą nusistatymą, aiškią kryptį ir laikosi savo
sprendimų. Ar taip, ponas Keraiti?
— Su didžia pagarba jūsų žodžiams pritariu ir
norėčiau pareikšti savo pasigrožėjimą jūsų ryžtu, nes tik
tokie žmonės žygiuoja į pergalę bei laimėjimą.
— Bet Danutei jokių kliūčių kelionei į Kauną ne
bėra, bilietą turi, o laiko dar beveik pora valandų, —
šypsodamasis porino vargonininkas.
Kai išgirdo Keraitis vargonininką savo viešnią va
dinant „Danute", ir jam parūpo į ją kreptis vardu:
— Panele Danute, atleiskite, kad ir aš drįsiu at
sisakyti oficialumo — jūsų vardas per daug maloniai
skamba. Tebūnie bendravimas šiltesnis, ypač kai jūsų
brolis buvo mano geriausias draugas. Žinote, panele
Danute, jo nuotrauka ir dabar mano kambaryje kabo
ant sienos prie rašomojo stalo.
— Ar galėčiau į ją žvilgtelėti?
— Žinoma. Iki traukinio išėjimo laiko daug, o aš
gyvenu pakelėje į stotį.
— Tai ar nebūtų geriausia, — įsiterpė vargoni
ninkas, — jums užsukti pas mane, paimti Danutės la
gaminėli, o tada — laimingo kelio! Ponas Keraitis pa
lydės į stotį, o aš jam pasakysiu „ačiū", nes mano ko
jom šiandien jau per daug...
Taip ir įvyko: Ilgūnaitė atsisveikino, ir abu su
Keraičiu lėtai žingsniavo stoties link.
— Gsl galėtumėm kiek greičiau. Aš norėčiau
ilgėliau pasižiūrėti į savo broliuką. Galiu pavėluoti ir
į traukini, nors, kaip jūs sakote, stotis arti.

A, vasara! Atostogos, kelio
nės... Tačiau ne visi gali pakil
ti iš artimiausio tarpžemyninių
skrydžių oro uosto ir skristi į
tolimus kraštus, bet kone kiek
vienas, sėdęs už savo ištikimojo
automobilio vairo, gali bent sa
vaitgaliui ištrūkti iš miesto, į
laukus, miškelius, prie vandens,
j vasarvietes... Atrodo, kad ta
mintis tuo pačiu laiku sušvinta
daugelio didmiesčių gyventojų
galvose, todėl keliai, vedantys iš
ir j miestus, savaitgaliais sau
sakimšai prigrūsti įvairiausių
susisiekimo*priemonių, kurios,
nors reklamuojamos dėl savo
„arklių jėgos" ir greičio, vos vos
ritasi įkaitusiu asfaltu, skleis
damos taršos debesis ir savo vai
ruotojų nekantrumą.
Žinoma, atostoginį ..malo
numą" dar sustiprina nesibai
giantys kelių taisymai, kurie tę
siasi nuo ankstyvo pavasario iki
vėlyvo rudens. Kartais atrodo,
kad kelių taisymo sunkioji
mašinerija ir jos valdytojai, ta
rytum kažkokie triukšmingi pa
darai, atsiranda kiekvieną pa
vasarį, sutupia ant svarbiųjų
susisiekimo arterijų ir. vasarai
pasibaigus, vėl išnyksta, iš kur
atėję. Svarbiausia, kad retai
matome pozityvius jų darbo vai
sius — keliai ir greitkeliai, kai
buvo išlaužomis bei duobėmis iš
marginti, taip ir pasilieka,
nepaisant, kad Amerikos fede
ralinė bei valstijų valdžia ir vie
tinės savivaldybės kasmet kelių
taisymui išleidžia per 93 mili
jardus dolerių. Tai sudaro be
veik 30 milijonų dol. už kiek
vieną kelio mylią!

Bindokienė

tarša

švino priemaišomis ir apskrita
reguliuoti automobilių išme
tamos taršos kieki Nemaža?
nuopelnas čia teiktinas ir ma
šinų gamintojams, pritaikiu
šiems varikiius. mažiau ter
šiančius orą.
Deja, šis mūšis laimėtas, bet
karas tebesitęsia. EPA vis gar
siau kalba, kad labai pavojingas
oro teršėjas yra nedidelis, bet
ypač gausus ir todėl padarantis
daug žalos, mažo kalibro varik
lis. J i s k a l t i n t i n a s dėl 10 proc.
visos t a r š o s ore, išmetantis
maždaug 6.8 mln. tonų nešva
rumų per metus. Tuo tarpu ne
n u m a t o m a , kaip tą teršima
greitai bei patogiai sustabdvti.
Savaime aišku, kad žmones
lengvai neatsisakys savo ..žais
liukų"', įvairių, benzinu va
romų, įrankių bei reikmenų:
žolei pjauti mašinėlių, pjūklų,
k r ū m a m ? karpyti, žemei pu
renti, sniegui kasti, jau nekal
b a n t a p i e įvairią sunkiąją
mašineriją, naudojamą prie sta
tybų, kelių tiesimo bei taisymo,
ir ūkio p a d a r g u s — traktorius,
kombainus ir pan. Jeigu EPA
įstaigai pavyktų įtikinti visų šių
„pabūklų" gamintojus šiek tiek
pagerinti jų variklius, kaip buvo
patobulinti automobiliai, būtų
daug p a s i t a r n a u t a aplinkos.
ypač oro, švarai. Bet visa tai su
sieta su nemažomis išlaidomis
ir nėra p a k a n k a m o -paudimo
„iš a u k š č i a u " imtis tokios ini
ciatyvos. Po 1994 m., kai res
p u b l i k o n a i p e r ė m ė Atstovu
rūmus, aplinkos tarša neteko pir
mumo, o lėšos, skirtos oro bei
gamtos a p s a u g a i , gerokai
sumažintos.

Nors palyginti nedaug apie tai
kalbama, šįmet sukanka šimtas
metų nuo automobilio gimimo:
Neseniai EPA atsargiai mė
1896 m. Duryea Motor bendrovė gino n u s t a t y t i gaires del laivų.
pagamino 13 pirmųjų automo motociklų, motorinių rogių ir
bilių ir paleido juos riedėti įvairių kitų pramoginių susi
Amerikos keliais. Radę „gerą siekimo p r i e m o n i ų variklių
dirvą ir klimatą", automobiliai taršos. Tuoj pasigirdo savininkų
dauginosi kaip patrakę ir besi bei gamintojų protestai, kad bet
daugina (matyt, skaičius 13 čia koks r e g u l i a v i m a s priverstų
taip pat prisidėjo...) Tvirtinama, pakelti kainas. Antra vertus.
kad dabar amerikiečiai kiek kiek taršos gali išmesti į ora.
vieną mėnesį nuperka maždaug sakykim, motorinis pjūklas?
vieną milijoną automobilių, EPA turi atsakymą, per valan
nepaisant aukštų kainų už dą jis gali tiek užteršti orą. kiek
mašiną, jos priežiūrą, apdrau- vienas automobilis, nuvažiavęs
das ir skystąjį kurą. Nors tiek 200 myliu . Kaip matome, per
gerai, kad EPA (JAV Gamto 100 metij nuo automobilio atsi
saugos a g e n t ū r a ) p a g a l i a u r a d i m o A m e r i k o s keliuose,
įstengė „išpilietinti" benziną su padaryta ..nemaža pažanga".
ninkuose irgi egzistuoja kon
kurencija, nes sanatorijose
masažuotojų yra labai daug. „Ir
kolegos mums sako, ir mes pa
tys suprantame, kad didmiesty
je ir net atkampiame miestely
je uždirbtume daugiau, bet mes
ir Druskininkuose išsiverčiame.
Klientų susilaukiame dar ir dėl
to, kad už paslaugas imame ma
žiau", sako H. Klincaras.

• V i l n i u s . Birželio viduryje
grupė Vilniaus arkivyskupijos
katechetu, sėkmingai baigusiu
ketverių metų kursus, viešėjo
Italijoje. Piligrimai aplanke
Bažnyčios istorijos paminklus,
dalyvavo Šventojo Tėvo audien
cijoje. Grupe lydėjo kun -Jonas
Kardelis, su Vatikano ir Romos
miesto įžymybėmis supažindino
ses. Leonora Kasiulvte.

— Jūs, panele Danute, galvojate teisingai, juk ir
iš karto arti sunkoka. Studijas užbaigęs ir nepavykus
mūsų liaudies išmintis teigia: „kam arti bažnyčia — tam gauti darbą K a u n e , įsikurdinau ' m a n a u , kad laikinai;
toli Dievas". Taigi ir šiuo atveju tiktų: „stotis čia pat,
Jonavoje. Kaune turiu artimų bičiulių ir esu jų lau
bet todėl lengva ir pavėluoti", — bandė juokauti Kerai kiamas.
tis.
— Labai ačiū už „autobiografija" Beje, kai būsite
— O, ne! Aš negaliu pavėluoti — manęs lauks suža Kaune, neužmirškite ir manęs.
dėtinis.
— Labai ačiū! Kai ištekėsite, tada drąsiai spus
— A, a... Tai jūs jau... Man telieka pasveikinti ir
telėsiu jūsų durų skambutį.
palinkėti gražiausios ateities. Ar jau seniai?
— Kai jūs toks rimtas, rūpi nelabai rimtai ir nedra
— Praeitų mokslo metų pabaigoje — pavasarį, taigi šiai paklausti, ar šitokio vyro širdies nebuvo pažeidusi
ligi jo diplomo beliko geras pusmetis, o tada jus pakvie
Amūro strėlė, — kalbėjo su šypsniu.
siu į vestuves, — užbaigė nusišypsodama ir pridūrė: —
Ir Keraitis, linksmai nusiteikęs, žaismingai atsake
aš atlikau išpažintį, o dabar jūs papasakokite apie save.
— Klausimas labai netikėtas, bet m a n labai leng
— Ar neužtenka to, ką šiandien išgirdote iš šaulių
va atsakyti. Amūras, besikvatodamas j a u gimnazijoje
pirmininko?
pradėjo žaismingai svaidyti strėles, tačiau jo lankas buvo
— Šiek tiek plačiau. Juk esate, kaip sakėte, mano
per menkai įtemptas — mano širdis nekraujavo, o kai
brolio geriausias bičiulis. Greičiausia ir jo keliai būtų
pradėjau vyriškėti, pasaukė m a n e šūviai tėvynes labui
buvę panašūs. Prašau...
Beje. esu senbernis. Bet tai yra lyg ir šeimos tradicija
Ir jos melsvas žvilgsnis įsmigo į jo akis.
— nė vienas mano giminėje nevedė. nepe'~ir:tes per tris
dešimtmečius. Mano tėvas man ne k a r t a sake: neskubėk
— Negaliu atsispirti jūsų maloniai skambančiam
vesti jausmo skatinamas, bet tik proto patariamas ir
balsui Jau žinote, kad buvau dukart sužeistas, tačiau
atsimink, kad paskutinis r a m u s Adomo nakties miegas
tai nebuvo kliūtis pasilikti kariškoje ne rikiuotės tarny
buvo, kai nubudęs išvydo šalia savęs Ievą
boje. Jau buvau pradėjęs rašinėti spaudoje ir man buvo
pasiūlyta darbuotis Generalinio štabo literatūros
— Ir aš kažkur skaičiau. — nusikvatojusi ištarė Ilgu
skyriaus kultūros ir švietimo sekcijoje. Pasiūlymą mielai
naitė, — vieno išmintingo žmogaus žodžius gera žmo
priėmiau, nes čia susidarė galimybė įsigyti brandos ates
na — yra dangaus geriausia dovana vyrui O pro'mga
tatą ir studijuoti tik ką įsisteigusiame universitete.
vokiečiu liaudis žmoną vadina vyro namais, nes jis tik
Nelengva buvo suderinti tarnybą su paskaitų laiku, bet,
pas žmoną geriausiai jaučiasi.
kai 1927 metais man suteikė kapitono laipsnį, pasipra
šiau paleisti porai metų studijom baigti, nes dvi vagas
(Bus daugiau-
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Susipažinkime
AL SALVI, RESPUBLIKONŲ
KANDIDATAS Į JAV
SENATĄ

REAL ESTATE

^* m

REAL ESTATE

P

GREIT
PARDUODA

REALMAKT N. tac
nuo slegiančių federalinių mo
6602
S. PuUsU Rd.
kesčių, valstybinės skolos, ne
ChkagoJL 60629
sėkmingų socialinių programų,
RE/MAX
taip pat ir nuo neefektingų nar
REALTORS
kotikų įstatymų. Tik paminėsiu
BALYS BUDRAITIS
(312) 586 8969
kelis dalykus, kuriais aš tikrai
Broker Associate
Patarnauja
įvairių
nuosavybių
(708)425-7161
tikiu, būtent: sumažinti pajamų
pirkime bei pardavime, mieste ir
mokesčius, tikrai reformuoti
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite
mokesčių įstatymus, subalan
RIMAS L STANKUS
B
U
DRAIČIUI
suoti valstybinį biudžetą, įvyk
BUS.3124K4100
dyti mirties bausmę, kur tinka,
312• Perkant ar perduodant
Fn.31246VM67
ir riboti politikierių kadencijas.
• Orėtas ir sąžiningas patarnavimas
Taip pat reikia reformuoti
Al Salvi su žmona Kathy X Tautinių šokių šventėje tarp šokėjų.
>MLSkDmpfctar»*FAXpag*t>a
valdiškų mokyklų sistemą įve
• Nuosavybių įkainavimą* ve*uJ
MISCELLANEOUS
dant savanorių pagalbą, pert nomiją, pasirodo, y r a daug payers United, Northwest Tax
• Parkams ir perduodami namus
LIETUVIAMS »Aparlmsnhjs ir žeme.
varkyti teises pažeidimų siste sunkesnis, negu daug kas manė Watch, Greater South SuburOLIMPIADOS
mą. Taip pat reikalauti, kad prieš kelerius metus. Iš politinio ban Taxpayers Assoc., Family
•LIKTUOS
nusikaltėliai atliktų bent 85 taško žiūrint, šie kraštai dar ne Taxpayers Network, Illinois Fa
MEDALIAI
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
proc. paskirtos bausmės laiko. visiškai išsivystę į tikras ir mily Institute, National Federapastovias demokratijas. Rūpestį tion of Independent Business, Il
Turiu Crticagos miesto leidimą. Dir
To Lietuvos istorijoje d a r
— K u r i y r a viena didžiau kelia faktas, kad daugelyje šitų
FORRENT
linois Chamber of Commerce, nebuvo. Pasaulio jaunųjų ma bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
sių p r o b l e m ų A m e r i k o j e kraštų buvusieji komunistai vėl
.,
United We Stand Illinois, Mc- tematikų olimpiadoje, kuri šie tuotai ir sąžiningai.
šiandien?
312.776-3313
atsirado valdžioje. Saugumo Henry County Conservation Vo- met vyko Indijoje, Lietuvos
KLAUDUUS P U M H m S
— Aš įsitikinęs, kad Ameri klausimu, Rytų Europos kraštai
BUTAI
ters, Illinois Environmental moksleiviai laimėjo net tris
koje žmones yra per daug ap mato Rusijoje didžiausią pavojų
jaukūs, savarankiškai tvarkytis, g r a f r y
Council, Illinois Farm Bureau. medalius.
aptinkojs. Marijos Nekalto Prasidėjimo
sunkinti mokesčiais. Tie aukšti jų naujai iškovotai nepriklauso
Reserve Officers Association of
Kauno technologijos universi
seserų priežiūroje Pasinaudokite promokesčiai tiesiog smaugia vers mybei ir laukia daugiau, negu
AUT0MOMUO, NAMŲ, SVtMATOė,
gs. kreipkitės: Vato Marta, P.O. Bes
t h e United States, ir t.t.
teto
gimnazijos
moksleivis
lo vystymąsi taip. kad nebeįma tik tuščių kalbų iš Vakarų; jie
M ū l f I 6 S I MMMMMM1
1 6 6 T f c i a a i n a , CT 6 6 2 7 7 .
Tai parodo, kad ir šis kan Giedrius Alkauskas, trejus me
Agentas Frank Zapofis ir Off. Mgr.
noma tėvams likti namie prižiū nori įstoti į NATO, turėti sau
Auka* S. Karte kalba lietuviškai.
rėti vaikus jų brendimo metais. gumo garantiją, pagal 1949 m. d i d a t a s v e r t a s balsuotojų tus iš eilės buvęs pirmuoju
FftANKZAPOUS
respublikinėse
jaunųjų
mate
dėmesio.
Mes taip pat turime milžiniškus sutartį, kuri įsteigė NATO.
IEŠKO DARBO
326*% Ves* SMh 6%eet
matikų
olimpiadose,
dar
prieš
Marius
P
a
u
l
i
k
a
s
procentinius federalinės skolos
TeL (766) 4 2 6 6 6 6 4
išvykdamas į Bombėjų teigė,
Rusija, nepaisant jos retkar
(212) 661-6664
mokesčius ir tie mokesčiai grei
I i UotMvoo turinti žalią
kad jo tikslas — laimėti šioje
čiais
grasinančių
pareiškimų,
K A I P VARTOTI ŽODĮ
tai bus didžausia dalis federali
korto**
ieško
darbo. Gali valyti
olimpiadoje medalį. V i s u s
„LIETUVA"
nio biudžeto. Federalinis defici kad NATO sudaro Rusijai pavo
namus,
rastines,
įstaigas.
tas turi būti panaikintas. Mes jaus grėsmę, turi visai kitą
Vyriausybė patvirtino tvarką, metus Giedrius labai daug dir
. J K S CONSmUCTION "
TaL
70S-74S-SS77
privalome sumokėti tą skolą, o saugumo problemą, būtent, tau pagal kurią bus išduodami lei bo, studijavo įvairiausią ma „Shingle" stogai ir visų rūšių
tinės mažumos Rusijos Federa dimai vartoti žodį „Lietuva" tematikos literatūrą, išsprendė apkalimai (siding): medžio,
nepalikti jos mūsų vaikams.
FORSALE
šimtus uždavinių. Gabumai ir
cijos ribose, kurios nori atsiskir
— Kaip J u m s a t r o d o p a d e - ti — svarbiausia Čečėnija, bet firmų varduose. Rugpjūčio 16 d. darbas padarė savo — Giedrius aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą.
R.
nutarimu, nuo šiol, norint įre
tis Baltijos respublikose?
ir totoriai i r kelios Sibiro gistruoti firmos vardą, kuriame pirmasis Lietuvos istorijoje tat 70S-8SS-26SS,
— Rytų Europos kraštai ir grupės.
H tokių
vartojamas žodis „Lietuva" laimėjo pasaulio jaunųjų mate
Rusų Federacija šiandien susi
— K o k i a y r a J ū s ų n u o m o  lietuvių a r užsienio kalbomis, matikų olimpiados sidabrą.
Atlieka:
Kepurinę, Brolio
duria su rimtom ekonominėm,
nė a p i e Lietuvą i r NATO? reikės gauti ministro pirmi
Puikių
rezultatų
pasiekė
dar
M
O
V
I
M
O
sode,
Du
raitu
jojo, Leliūnų
politinėm ir saugumo pro
— NATO neturėtų būti „už ninko leidimą. Toks leidimas du Lietuvos komandos atstovai:
Ilgametis
profesionalus
kraustymas
Kadrilis,
Parovėja,
Rotenderit,
blemom. Perėjimas įrinkosekoprienamortus karnomis.
daras klubas". Jie turėtų mielai suteikiamas, atsižvelgiant į Panevėžio J. Balčikonio gim
Pjese skrabalarns, Urrtytė, (
Draudimas garantuotas.
priimti naujus narius, Baltijos suinteresuotų ministerijų ir nazijos vienuoliktokas Vaidas
šventę. Kadrilis ir polka, Jauni
GEDIMINAS
kraštus. Jeigu Lietuva, Latvija Valstybinio patentų biuro iš Gasiūnas bei vilnietis, pasta
mo šokis.
312-925-4331
ir Estija galėtų įstoti į NATO, vadas.
ruosius dvejus metus mokęsis
Meno vadovas ir dirigentas tai suteiktų šiems kraštams tik
Norintis gauti tokį leidimą, Anglijoje, Vytautas Paškūnas
Vidas Aleksandravičius. Choro
rą saugumo garantiją padidin steigėjas turės pateikti argu buvo apdovanoti olimpiados
Monca k> heras* aftea, puraus* *> " An
vadovas h- dirigentas — Vy
tų ir sustiprintų tų kraštų pasto mentuotą prašymą ministro pir- bronzos medaliais.
Act m maUan to iro uaa tt m raapaaa
tautas
Abaris. Kanklių grupes
vumą; NATO dabartinė pro mininko vardu. Prašyme be kita
KTU gimnazijos vienuolikto BsalsSM Nema m «w eonduet or trantadton ot Ouilnni M tr» Stalą." a*
vadovė
— Daiva Cičtnskienė.
grama Taikos partnerystė t o ko turės būti nurodyta, kodėl kas Vaidotas Šileika buvo apdo amsndad. that a lanMtatton S M MM Dy
Orkestro
vadovas — Kastytis
tha undar algnad wtth 9m County Oark ot
nepasiekia. Vien faktas, kad žodį „Lietuva" būtina vartoti vanotas Garbės raštu. Komandą
Cook
County.
Fra
No.
00380*2
on
tha
1Sei
Mikiska.
Baltijos kraštai neseniai sudarė firmos pavadinimu.
lydėjęs Vilniaus universiteto
si Auauet, įsaSundarthaAaaumad Nema
Kasetė — stereo, 1989.
bendrą batalioną — Baltbat, yra
of ARNUS PAIMTINO ««h ths nualinai
docentas
Romualdas Kašubą pa
Leidimas vartoti žodį „Lietu
bcaMd
at
M
M
S.
Arcner
Ava.,
Apt.
1
issr.
Kasetės
kaina 10 dot., Illinois
geras ženklas. Tai parodo jų
v a " firmos pavadinimu sutei sakoja, jog Vaidotas pateikė
Chicago, H. 60832 The trus narna and
gyventojams
Tax 0.88 et. Pernorą kooperuoti vienas su kitu
laaidanca aJdraaa otftaowner I K
k i a m a s tais atvejais, jei bend nepaprastai gražų vieno užda
MaaajaMMastotoi
sujnbmo
isttidos:
USA — 3 dol.;
ir padidina galimybę įstoti į
rovė atstovauja Lietuvos valsty vinio sprendimą, tuo sužavėda
S M e t a i * » • . , Ass-1 raer
NATO prieš šimtmečio galą.
Canada
—
4
dol.
bės interesams kituose kraštuo mas visą vertinimo komisiją.
Užsakymus siųsti:
Deja per daug politikierių se ar tarptautinėse organizaci
„Tokio rezultato nebepa
DRAUGAS
Vakaruose visgi pasiduoda Ru jose, gamina strategiškai svar sieksime artimiausius dešimt, o
4S4S W. S3rtJ St.
sijos p a s i p r i e š i n i m a m s dėl bią Lietuvos valstybės veikimui gal ir dvidešimt metų. Surinkti
pastangų priimti Rytų Europos ar jos ekonomijai produkciją, tokią matematikų komandą
^•*9ra^aSW"J""e9g f k faMt^OaCaV
kraštus į NATO. Dabar, kai savo vardu identifikuoja plačiai kaip ši, bus labai sunku", —
Boris Jelcinas buvo vėl išrink žinomos užsienio firmos ar orga tvirtino komandos vadovas,
tas, j a u pats laikas pradėti nizacijos struktūrinį padalinį Vilniaus universiteto docentas
žingsnius ta kryptim, kad Balti Lietuvoje, arba yra įsteigusi ir Juozas Mačys.
jos šalys, taip pat ir Lenkija, įregistravusi savo skyrius a r
Bronė Narkevičienė
N A U J A KASETĖ
Vengrija, Čekų Respublika, Slo atstovybes daugiau kaip pusėje
(Kauno
diena,
07.26)
vakija, būtų priimtos j NATO. Lietuvos administracinių rajo
Jeigu įmanoma, tai su Jelcino nų.
m
palaiminimu, bet, reikalui
Atskiro vyriausybės leidimo
IR T A I P SKATINAMA
esant, ir be jo.
Išleista Pašvaistės choro London, Ont. Kanada
nereikės steigiant firmos, tu
PASISTENGTI
Už sėkmingą darbą Illinois rinčios leidimą vartoti savo pavGaunama „Drauge"
valdžioje daugybė organizacijų dinimu žodį „Lietuva", struktūAkcinė bendrovė „Kupiškio
yra suteikusios Al Salvi pripa rinį padalinį.
^
^ 1 ) pienas" surengė savų žaliavos
Kaina 11 dol.
Su persiuntimu 13 dol.
žinimų, tarp jų: National TaxAl Salvi su žmona Kathy ir šeima.
supirkimo p u n k t ų apžiūrą.
Komisija tikrina, ar atitinka
KAIMAI RENKA
punktų
vedėjų ir įmonės cent
SENIŪNUS
rinės laboratorijos nustatyti
Tverų seniūnija Plungės ra pieno riebumo, svorio, rūgštin
jone — viena didžiausių, joje yra gumo duomenys, apžiūrimos
apie 1,900 gyventojų. Vienam darbo vietos ir punktų aplinka,
seniūnui sunku viską aprėpti. tikrinama, kaip laikomasi dar
DAUA ftORIlKAfTt KUČtNUMt, PM.D.
Pablogėjus susisiekimui, žmo bo saugos ir pareigybinių ins
nėms irgi nelengva nuvažiuoti trukcijų. Apžiūros tikslas — ge
Julijos Žemaitės-Žymsntienės lankymas* šiapus Atlanto.
pas seniūną. Todėl n u t a r t a rinti superkamo pieno kokybę,
1916-1921 metais, jos darbai, kūryba, veikla pristatoma,
rinkti kaimų seniūnus. Aštuo kuri ypač būtina gaminant pro
to Riga. Tallinn. Moscovv. St. Petersburg, Kiev.Lvov,
pasiremiant to laikotarpio periodika, dar nestspsusdintaia
O v e r the past lev. vears. LOT Polish Airlines has
ni didieji kaimai jau išsirinko dukciją, s k i r t ą e k s p o r t u i .
laiškais ir grožinės literatūros palikimu Amerikoje. Žvelgiama
estabhsneri tte ^nost comprehensive n e t w o r k o t
M m s k dndVILNIUS.'LlTrJUA&l*..
gerai
pažįstamus autoritetingus Dešimčiai geriausiai dirbančių
destinations m tastern turope. w i t h W a r s a w as the
T.ike advantage of LOT's bvv fares, the luxury of
į Žemaite kaip į pirmąją lietuvių rašytoją, klasikę, pergyvenu
žmones, dažniausiai turinčius punktų (jų „Kupiškio pienas"
sUdte$>ic h u b The network is c o n v p m p n t l v l i n k e d
t OT «. fleet ot new Boeings and ATRs and the comsia egzodą Amerikoje ir *to šimtmečio pradžioje p irmąją
savo transportą, telefoną. Seniū turi 95) vedėjų bendrovė su
w i t h L O T ' s transailantir route. g'vmg pas<*ngers
tort of the nevv international terminai at W a r w w
aprašiusią ateivių praradimą: tėvynės ilgesį, kalbos
nas R. Šimkevičius patenkintas rengs nemokamą kelionę į Pa
i r o m Nevv York. Nevvark ^nd Chicago easv <iccess
( ) k « ie Airport. Mafce your reservatiom today!
dezintegraciją, bei imigrantų nepritapimą naujame kraite,
savo naujaisiais pagalbininkais. ryžių.
pirmąją lietuvę feministę Amerikoje, pavojingą politikę ir
Sako, jie padės palaikyti viešąją
Šiemet šiame mieste j a u
naujų
viešnių prozoje autorę.
tvarką, spręs vietinius konflik lankėsi pernykštės apžiūros
Informatior.. J į J l l u M a j n i and ncket sales at the ottircs ot LOT POLISH AIRLINES of your local Travel Agent.
Knyga gaunama DRAUOE. Kaina - 20 dol. Su
tus, rūpinsis švara, organizuos nugalėtojos — Skapiškio mies
MHrfM MHH imt \
persiuntimu
— 17 6M. Illinois gyv. prideda State sale ta*
talkas,
vakarones,
išvykas,
se
Vtontreal. P O S14-844-M74
telio bei Šimonių pieno supir
Sew York 212-869-1074.
1.71 dol.
nesniems žmonėms sutvarkys kimo punktų vedėjos V. Balt
Toronto. Ont
416-236-4242.
O c a R o 312-236-3388.
Toli ree 800-223-0593.
reikalingus dokumentus ir t.t. rūnienė ir V. Indreikienė.
Los Angeles 213-934-51 S1.
„Valst. laikr.", 08,10
„Valst. laikr.", 08.13

Visi. kurie atvažiavo į Dešim
tą tautiniu šokių šventę, at
pažino garbes svečių tarpe Kon
greso narį Richard Durbin. kai
jis įėjo j Rosemont Horizon salę.
Kaip daugelis jau žino. Diek
Durbin yra Demokratų kandi
datas Į senatą šio rudens rinki
muose. Jo oponentas. Al Salvi,
taip pat dalyvavo šventėje, at
važiavęs su visa šeima ir
pasilikęs iki pat galo. Tačiau ap
skritai nedaug žinoma apie Al
Salvi. Taigi, susipažinkime.
Al Salvi baigė Notre Dame
universitetą ir toliau teisės
mokslus Illinois universitete.
Jau nuo studento dienų išmoko,
ką reiškia dirbti, pats užsidirb
damas sau mokslapinigius. Gy
vena šiaurinėje Illinois valstijo
je su lietuvių kilmės žmona
Kathy ir penkiais vaikais Vai
kų prižiūrėtoja prieš metus at
vykusi iš Lietuvos. Šiuo metu
Al Salvi eina antros kadencijos
pareigas kaip valstybės atstovas
(State Rep.i iš Lake County.
Jam buvo pateikti keli klau
simai.
— Kodėl J ū s k a n d i d a t u o 
jate į Senatą?
— Aš tai darau, kad galėčiau
ginti ir įvesti tradicinius konser
vatyvius principus, kurie, a š
tikiu, užtikrins geresnę ateitį Il
linois valstijos vaikams ir šei
moms. Šie principai — šeimos
meile, savarankiškumas, gar
bingumas ir atsakomybė, ištisai
yra ryškūs mano. valstybės atsto
vo, tarnybos rekorde. Aš siekiu
visiems piliečiams išrūpinti jau
seniai reikalingą palengvinimą

„ŠIRDIES DAINA
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PAMINĖTI NORILSKE
KALĖJĘ LIETUVOS
KARININKAI

A.tA.
ADELĖ BALTRAMONAITIENĖ

NIJOLĖ ANDRIU8KEVIČIENĖ
Rugpjūčio 10 dieną, Seatsdionį
Kauno Karininkų Ramovėje
rinkosi kariai, karininkai, sava
noriai, jų giminės ir artimieji,
birutietės paminėti 56-ųjų trem
ties metinių, kai 256 nepriklau
somos Lietuvos karininkai buvo
ištremti į Norilską ir Lamą.
Prieš penkerius metus inžinie
rius Romas Zvitinskas ėmėsi
įamžinti karininkų atminti —
organizavo tris ekspedicijas i
Šiaurę. 1991-aisiais atidengtas
paminklas Baltijos valstybių
karininkams. Jau penkeri
metai paminklas Norilske, pa
š v e n t i n t a s monsinjoro A.
Svarinsko, mena kraupią Sibi
ro tremties istoriją.
Daugelis suimtų Varėnos ir
Pabradės poligonuose ka
rininkų atgulė, 67 paras trun
kančios, poliarinės nakties
žemėje.
— Tik niekas neišsakys, ką iš
kentėjo broliai, vyrai ir tėvai,
kryžiaus kelius nuėję į tolimąją
Šiaurę.
— Tik niekas neišmatuos, ką
jautė mūsų broliai, Lietuvos
kariai, galingi vyrai, tėvynės
ąžuolai, surakintom rankom ir
priesaika šventa širdyj... Ati
duoti ginklą ir vergauti priešui
priversti tenai toli, toli, pasaulio
pakraštyj, kur žemė baigiasi, o
pragaras prasideda. Jo vardas—
Norilskas...
Taip į Ramovėje susirinkusius
kreipėsi Danutė Urbietienė,
leitenanto Petro Urbiečio,
kalėjusio Norilske, žmona,
Vilniaus Birutiečių organizaci
jos vadovė.
Dar gyvas tebesantis tų dienų
liudininkas, devyniasdešimt
dviejų metų divizijos pulki
n i n k a s Antanas Malijonis
prisimena daug ką:
.Lietuvai tapus Sovietų Socia
listine Respublika, Lietuvos ka
riuomenė buvo perorganizuo
jama į Raudonosios armijos
29-ąji šaulių teritorinį korpusą,
nors apie tai nebuvo tartasi nei
su Lietuvos kariuomenės kari
ninkais, nei su pačia kariuo
mene. Lietuviškojo korpuso
kariškiams, net nepasidomėjus
jų nuomonės, buvo suteikti ka
riniai Raudonosios armijos
laipsniai.
1941 m. birželio 10 d. ketu
riolika šio korpuso karininkų
buvo išsiųsti į F. Dzeržinskio
karo akademijos „pasitobuli
nimo" kursus Maskvoje. I kur
sus atvyko ir kitų Baltijos res
publikų karininkai.
Birželio 28-osios naktį (užklu
pus karui) visus 42 karininkus
iškvietė į poligone esantį aka
demijos štabą ir suėmė, kaltin
dami antitarybine agitacija ir
blogu pavaldinių auklėjimu.

— „taktiniai pratimai". Nepa
tikimi karininkai, viršilos ir
puskarininkiai lietuviai buvo
kviečiami į tariamus bendrus
taktinius pratimus, o atvykę i
pratimų vietas, buvo suimami ir
nuginkluojami.
„Visi suimtieji Pabradėje
buvome suvaryti į 179-osios
divizijos ypatingojo skyriaus ne
didelę susirinkimų salę. Čia
prie ilgo stalo sėdėjo, suėmi
mams vadovavęs, skyriaus vir
šininkas ir apie 15 saugumiečių.
Atlikus suėmimo formalu
mus, buvome nuvaryti į čia pat
pušyne stovintį prekinį vagoną,
kuris vidurnaktį pajudėjo Nau
josios Vilnios link.
Birželio 17 d., apie 23 vai.
mūsų vagonai iš Naujosios
Vilnios pajudėjo Molodečno,
Minsko, Oršos, Smolensko ir
Maskvos link.
1921 m. rugpjūčio 9 dieną
kariškiai — jau Taimyro pusia
salyje, čia pat už 96 kilometrų
— Norilskas, kur neatskrenda
paukščiai, aplink niūrūs ne
aukšti kalnai. Čia žemė — fan
tastiškas kratinys iš akmenų,
metalo, kažkokios akytos me
džiagos draiskalų, mineralų,
dar iš sniego lopų, ledo gabalų
ar mažų balučių.
Argi tai žemė? Vasarą — saulė
nenusileidžia, žiemą — saulė
nesirodo, baisus šaltis, pūgos.
Nepriglaudė ta žemė atvy
kusiųjų, neapglobė minkšta
banga. Daugelis taip ir liko čia,
nepamatę savo vaikų, žmonų,
tėvų, patyrę pažeminimą, pa
tyčias, bet i š l i k ę didžiais
žmonėmis...
Dievas gailestingas, jis leido
grįžti kai kuriems vargo bro
liams, kurių lūpomis lyg gyvas
žalias daigas kalasi istorija..."
Ištremties sugrįžo ir daug ką
gali papasakoti apie anuos
sunkius laikus tuometiniai lei
tenantai Antanas Kneita, Anta
nas Navaitis, Broniua Ramū
nas, jaunesnieji leitenantai
Juozas Jankauskas-Jankaitis,
Stasys Martinėnas, Teofilis
Šimonis.
Kai kuriems nepriklausomy-

Po to karininkai buvo nuga
benti į Gorkio kalėjimą, iš ten
juos nuvežė į geležinkelio stotį,
suvarė į vadinamąjį „Stolypino"
vagoną (su geležinėmis grotomis
ant langų ir durų). Atgabeno į
Krasnojarsko persiuntimo
punktą. Po kelių dienų visi
baltiečiai buvo suvaryti į vieną
baržą ir gabenami Jenisiejum,
iki Dudinkos uosto, o iš ten
į Norilsko lagerį- č i a karininkai
iš akademijos buvo atskirti nuo
visų kitų ir išvežti toliau į
Siaurės rytus, į Norilsko lagerio
padalinį Lamą. Taigi 41 kari
ninkas (vienas, kelionėje susi
žeidęs, buvo paliktas Dudinkoje)
atsidūrė Lamoje.
Štai tokiais skirtingais keliais
Užpoliarėje atsidūrė buvę Balti
jos respublikų kariškiai..."
Kitas, Kaune gyvenantis, di
misijos majoras Stasys Buzas
mena, kaip Pabradėje ir
Varėnoje 1941-ųjų birželio 14 d.
prasidėjo dideli suėmimai,
kurių scenarijus buvo panašus

Gyveno Oak Lawn, Illinois.
Mirė 1996 m. rugpjūčio 26 d., sulaukusi 87 metų.
Gimė Lietuvoje, Kybartuose.
Nuliūdę liko: duktė Judita Dargienė, žentas Stasys, anū
kai Edis Dargis ir Vilija Kxajewski, vyras Casey; proanūkai:
Andrius ir Lidija, sesers dukros Ramutė Tatarūnienė su šeima
ir Rasa Šukienė su šeima; brolio dukros Albina Ripskienė ir
šeima, Rasa Beik ir šeima, bei kiti giminės ir draugai.
Velionė pašarvota trečiadienį, rugpjūčio 28 d. nuo 3 iki
8 v.v. Petkus Marquette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St..
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 29 d. Iš laido
jimo namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marįjoe Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedul
ingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Našlaičių globos
komitetui.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
1988 m. Igarkoa, Sibire, lietuvių kapinėse prisimintos ir pagerbtos trėmimo aukos. Ta proga iškelta
ir Lietuvos trispalvė.
. . . .
Nuotr. Raimundo Urbakaviciaus
bes laikų karininkams pavyko
pasitraukti į Vakarus, už Atlan
to ir išvengti tremties. Tai kapi
tonas Liormanas, jaunesnysis
leitenantas Numgaudas, Tadas
Jurcys (ilgą laiką gyvenęs Čika
goje), Valaitis, Juodis ir kiti.
Tačiau Norilskas — ne vienin
telis Šiaurės lageris, kuriame
kalėjo ir žuvo nemažai Lietuvos
karininkuos. Jų būta ir daugiau
— Krasnojarskas, Irkutskas,
Varkura, Solikamskas, kur
šešerius metus praleido ir mano
tėvas, dimisijos leitenantas
Juozas Vainauskas, šiuo metu
gyvenantis Kaune.
Išlikę gyvi, nepriklausomos
Lietuvos karininkai susijungė į
Lietuvos atsargos karininkų
sąjungą (LAKS), kurios tikslas
— perduoti senas, geras Lietu
vos karininkijos tradicijas
jauniesiems šių dienų karei
viams ir karininkams, padėti
vienišiems, ligotiems dimisijos
karininkams, palaikyti glau
džius ryšius su respublikos val
džia ir vyriausybe, rūpinantis
kariškių gyvenimu, buitimi, so
cialiniais reikalais.
Minint — 55-ąsias karininkų
į Norilską trėmimo metines ir
5-ąsias paminklo metines,
Lietuvos Politinių kalinių ir
tremtinių sąjunga išleido spe
cialų leidinį „Karininkų memo
rialas Norilske", kurio sudary
tojas yra inžinierius Romas Svidinskas.

PARTIZANAI VILNIJOS
KRAŠTE

Nuliūdę šeima, giminės ir draugai.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600.

ŠV. TĖVO KURSAI KULAUTUVOJE
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HENRIKAS KUDREIKIS
Tik neseniai, švenčioniškių
dėka, sužinojau apie rezisten
cijos veiksmus Švenčionių ap
skrityje.
Lietuvos Laisvės Armijos
Tigro rinktinė

atsirado nauji vadai. Vado pa
reigas perėmė P r a n a s Zinkevičius-Kalvis, vėliau, šiam perėjus
į kitą rinktinę, vadu tapo Jonas
Kamarauskas-Karijotas.
1945 m. birželio-rugpjūčio
mėn. NKVD vykdė miškų krėtimą. Tuo m e t u Švenčionių ap
skrity veikė 3 stambios parti
zanų grupuotės: Daugėliškio
valsč. — Karijoto-Gabio kuopa,
— 90 vyrų. A n t a n ų miške —
Kęstučio kuopa — 150 vyrų,
Utenos — Švenčionių apskričių
sandūroje — Krivicko-Romelio
— 120 vyrų. Be šių kuopų d a r
buvo 4 atskiri partizanų būriai
— 75 partizanai. Košiant miš
kus ir per a g e n t ū r i n e s opera
cijas 1945.VI.l-1946.Vm.20 Sal
dutiškio valsčiuje žuvo daugiau
kaip 30 ir s u i m t a 15 KrivickoRomelio kuopos partizanų, J.
Kamarausko-Karijoto kuopa ne
teko 26 n u k a u t ų ir 4 suimtų ko
votojų.
NKGB kovai su partizanais
įtraukė visą vietos aktyvą, už
verbuoti slapti informatoriai
sekė kiekvieną partizanų žings
nį. Metų bėgyje (1944-1945 m.)
partizanai sunaikino 23 civilius.
Tokia buvo žiauri kova su bolše
vikų išdavikais. Birželio-rug
pjūčio (1945 m.) mėn., po sunkių
kovų ir masinių partizanų žuvi
mų (žuvo 41 Ivanausko būrio
partizanas) ir legalizacijos ban
gos, vyksta Tigro rinktinės persiorgnizavimas. Kariniu pagrin
du lieka trijų kuopų rinktinė.
Antanų miškuose (Tverečiaus
valsč.) kovojusio K a l a t k o s Kęstučio dalinio vadu paskirtas
A n t a n a s Klonis, 60 partizanų
kuopa su 4 kulkosvaidžiais
pavadinta Sakalo vardu.

Tigro rinktinės pradžia —
1945 m. gegužės mėnesį, kai
Švilpa-Barzdyla sudarė LLA Sa
kalo rinktinės štabą. Rinktinė
priklausė centriniam LLA šta
bui.
Suėmus Leoną Vilutį-Arūną,
rinktinei pradėjo vadovauti
Lietuvos kariuomenės kapito
nas Benediktas Kalatka. 1943
m. jis įstojo į slaptą Kęstučio
organizaciją. Čia ėjo būrio vado
pareigas. 1944 m. įstojo j Ple
chavičiaus rinktinę, ten paskir
tas 395-to bataliono vadu. Rink
tinę išformavus 1944 m. vasarą,
LLA vado K. Veverskio įsaky
mu, atvyko į Švenčionių apskri
tį.
Tigro r i n k t i n e i p r i k l a u s ė
Švenčionių apskritis ir dalis
Vilniaus apskrities. Atskilus
Sakalo rinktinei, Tigro rinkti
nės Štabas vienijo 3 kuopas su
290 kovotojų, iš jų 4 vyresni
karininkai, 24 jaunesni kari
ninkai ir puskarininkiai ir 262
PRADĖJOME MAŽĖTI SKAIČIUMI
eiliniai partizanai. Pirmosios
kuopos vadu paskirtas kpt. J.
IR PAMALDUMU
Kimštas-Dobilas, 2-ros* kuoposLiepos 14 dieną Marijampo žodžius — „ n e n u v a r k i t e Ožys ir 3-čios — V. Zeldonis-Rolėje baigėsi Palaimintojo arki darydami gera". Pasak kardi kas. Rinktinės ginkluotę sudarė
vyskupo Jurgio Matulaičio nolo, žmogus pavargsta nuo vis 24 kulkosvaidžiai, 40 automatų,
atlaidai. Iškilmingas šv. Mišias ko, išskyrus meilę. Todėl žmo 216 šautuvų, 19 pistoletų. Pri
šia proga koncelebravo kardi gus nepavargsta darydamas sidėjus parašiutininkams, rink
nolas V. Sladkevičius, Kauno gerą su meile. „Nenuvarkime tinės štabe buvo 2 siųstuvai, 1
arkivyskupas metropolitas S. darydami gerą" — baigdamas raš. mašinėlė ir 1 rotatorius.
Tamkevičius, Vilkaviškio vys ragino kardinolas V. Slad (Ištrauka iš KGB archyvų —
„Kalatkos gauja-B-7/104 TI
kupas J. Žemaitis, Elko vys kevičius.
kupas W. Ziemba, Drohičino
Pamokslo metu marijonų vie L.252").
vyskupas A. P. Dydycz, OFM nuolijos generalvikaras kun. V.
1945 m. birželio 14 d. dėl
Cap., Vilniaus arkivyskupo Aliulis, MIC, apžvelgė pal. ar- išdavimo NKGB suėmė Jungti
augziliaras vyskupas J. Tunai kivysk. J. Matulaičio veiklą ir nės Tigro rinktinės vadą kpt.
tis, Vilkaviškio vyskupijos gene nuopelnus Bažnyčiai bei lietu Kalatką-Kęstutį, štabo virši
ralvikaras mons. dr. Vincentas vių tautai. Pasak kalbėtojo, ninką
LR kpt.
Feliksą
Baltuška, kiti kunigai. Iškilmė palaimintasis arkivyskupas Kvartūną ir Tigro rinktinės
je dalyvavo gan gausiai susirin turėjo paprastą atsaką, kaip dalinio vadą kpt. Joną Tumėną.
kę tikintieji, ateitininkų organi spręsti savo meto problemas — Kartu buvo s u i m t a s Tigro
zacijos nariai. Tačiau, kaip pa geresni žmonės sukurs geresnę rinktinės slepėjas, rinktinės
stebėjo atlaidų šeimininkai, pa ateitį. Siekdamas šio tikslo pal. k a p e l i o n a s
ir
Kirdeikių
lyginti su ankstesniais metais, arkivysk. J. Matulaitis kūrė vie klebonas
Petras
Liut
maldininkų skaičius pastebimai nuolijas, steigė pasauliečių kus-Juodasis Petras. Po kelių
sumažėjo.
draugijas ir susivienijimus, jau dienų į saugumo rankas pateko
Kalbėdamas šv. Mišių pra nimo organizacijas. Kalbė štabo narys Bronius Vaivada, iš
džioje kardinolas prisiminė damas apie palaimintojo įnašą viso 9 partizaninio pogrindžio
pirmųjų atgautosios nepri skleidžiant Bažnyčios socialinį veikėjai.
klausomybės metų entuziazmą mokymą, kun. V. Aliulis paste
Nors štabo suėmimas buvo di
ir pastebėjo, kad kurį laiką bėjo, kad iš Vakarų ateinantis delis smūgis Tigro rinktinei, bet
augęs džiaugsmas ilgainiui ėmė penas neduoda dvasinės sveika
gesti. „Pradėjome mažėti ir tos. Reikalingi teisingi įstaty kimo proga. „Šiandieninis me
skaičiumi ir pamaldumu", — mai, kurie apsaugotų visuome tropolito lankymasis reiškia
kalbėjo jis. Tauta yra pavargusi nę. Kun. V. Aliulis pažymėjo, Apaštalų Sosto ir jūsų bendrys
nuo darbo, nuo pamaldumo, nuo kad pal. J. Matulaičio veiklos tę", — pastebėjo arkivyskupas ir
triukšmo, kurį, kardinolo žo sritys ir metodai tebėra ak pabrėžė, jog „šiame sumaišties
džiais, mes patys sukeliame, tualus ir mūsų dienomis. Po šv. laikotarpyje yra svarbi vienybė
nuo renginių ir minėjimų. Mišių sveikinimo žodį tarė ar tarp vyskupų, kunigų ir tikin
„Manėme, kad taip atgai kivysk. S. Tamkevičius, Lenki čiųjų". Baigdamas arkivys
vinsime tautą, bet įvairiausiais jos vyskupai. Kauno arki kupas perdavė popiežiaus Jono
renginiais mes ją nuvargi vyskupas prisiminė neseniai Pauliaus II linkėjimą „veikti
nome", — pastebėjo ganytojas. įvykusį pokalbį su šventuoju vienybės dvasia".
Jis priminė apaštalo Pauliaus Tėvu metropolito palijaus įtei„Bažnyčios žinios", 07.30

Kuopos s t a t u s a s suteiktas ir
Mykolo Cicėno-Kapitono būriui,
kovojusiam Melagėnų valsč.,
Ceikinių miškuose. 1945.II.4
Cicėno būrį iš dalies sunaikino,
žuvo 19 vyrų, bet būrys greitai
atsigavo.

mokiniams, kurie vėliau tapo
veiksmingais apaštalais. „Šian
dien realybė yra kita — žmonės
tampa apaštalais nebūdami
Kristaus mokiniais. Negyvena
ma tuo, kas skelbiama, u- tai yra
viena iš svarbiausių priežasčių,
lemiančių Bažnyčios sekuliari
zacijos problemą", — sakė J.
Milušauskas. Jono kurse daly
vavo 22 žmonės, priklausantys
maldos grupėms ir įvairioms
Lietuvos parapijoms. Dalis jų
dalyvavo Pauliaus arba evan
gelistų ugdymo kurse. Šio kur
so tikslas yra rengti Evangeli
jos skelbėjus. Ankstyvojoje
Bažnyčioje žmonės būdavo
evangelizuojami ir tik po to, kai
įtikėdavo krikštijami. Šių dienų
pasaulyje reikia reevangelizuoti
pakrikštytuosius, kitaip tariant
„sutvarkytus katalikus", paste
bėjo kursų vadovas. Pauliaus
kursas pabrėžia pranašišką
krikščionių tarnystę, pirminį
Jono kursų tikslas yra padėti skelbimą (kerigmą), kuri yra
jo dalyviams susitikti su Jėzumi krikščioniškojo gyvenimo pama
ir sekti jo pavyzdžiu. Jėzus tas.
ypatingą dėmesį skyrė savo
Jono ir Pauliaus kursų pro
grama sudaryta pagal Romos
Rugsėjo mėn., Karijotui tapus Šv. Jono Krikštytojo bendruo
rinktinės vadu, partizanų kovi menėje vykdomas panašias
nis veiklumas žymiai pakilo, evangelizacijos programas. Italų
nors iš vadovybės buvo nuro katalikų patirtį perėmė 1994 m.
dyta vengti susidūrimų su rusų ten lankęsi „Gyvųjų akmenų"
kariniais daliniais, nes galima bendruomenės nariai. Jono ir
žala vietiniams gyventojams. P a u l i a u s k u r s a i Lietuvoje
Nesilaikydamas oficialios lini rengiami jau antrus metus. Jų
jos, Karijotas ėmėsi aktyvios dalyviai po kursų pritaiko įgytą
veiklos taktikos, ėmėsi drąsių patirtį praktiškai evangelizuoveiksmų, parengdamas efekty dami parapijose ir viešojo susi
vias enkavedistams ir stribams būrimo vietose. Evangelizuopasalas.
dami parapijų teritorijose, lan
1945.IV.13 d. Kaltinėnų vals kydami gyventojų butus, orga
čiuje, ties Rieškutėnų kaimu, nizatoriai pasirūpina gauti
Karijoto kuopa sumušė, į veiks parapijos klebono leidimą.
mus vykstančią, istrebitelių
grupę. Žuvo 11 stribų ir 2
• Juodkrantė. Liepos 2-10 d.
enkavedistai, jų tarpe Kalti Juodkratėje vyko Moksleivių
nėnų NKVD viršininkas ltn. ateitininkų sąjungos (MAS) res
Majorovas. Sumanaus vadova publikinė stovykla, kurioje da
vimo dėka, Karijoto daliniai iki lyvavo daugiau nei 80 organiza
1946 m. pradžios sunaikino 35 cijos atstovų iš visos Lietuvos.
rusų kariškius ir stribus, 12 Pagrindinis šios stovyklos tiks
išdavikų bei kolonistų.
las buvo pasirengimas liepos

Liepos 9-28 d. Kulautuvoje
vyko katalikų bendruomenės
„Gyvieji akmenys" Naujosios
evangelizacijos mokyklos su
rengtas Jono kursas (liepos 9-16
d.), skirtas „Jėzaus mokinių"
ugdymui, ir Pauliaus kursas
(liepos 18-28 d.), skirtas „Evan
gelijos skelbėjų" ugdymui. Kur
sų vadovas Justinas Milušauskas „Bažnyčios žinioms" sakė,
kad „Gyvųjų akmenų" bendruo
menės Naujosios evangelizacijos
mokykla siekia atsiliepti j šven
tojo Tėvo ir Bažnyčios kvietimą
evangelizuoti. Mokykloje nau
dojami nauji pedagoginiai
metodai, kurie įgalina perteikti
krikščionybės pagrindus ne tik
teoriškai, bet ir praktiškai
pritaikyti juos tikinčiojo gyve
nime. Todėl pasak pašnekovo,
šioje mokykloje tiesos išgyve
nimas ir praktinis jos įdiegimas
gyvenime yra taip pat svarbus,
kaip ir teorinis žinojimas.

11-13 d. vykusiam sąjungos su
važiavimui. Moksleiviai rengė
bendrųjų nuostatų ir rezoliucijų
projektus, kurie vėliau buvo
svarstomi MAS suvažiavime.
Su pamario krašto kultūra sto
vyklautojus supažindino Klai
pėdos universiteto dėstytoja
Indrė Dirgeliene. Stovyklos
dalyviai taip pat turėjo ga
limybę atskleisti savo talentus
kūrybos vakaruose, išmėginti
jėgas sporto varžybose.
• Kaunas. Liepos 7-8 d.
Kaune 18 arkivyskupijos kate
chetų dėstančių tikybą vyres
nėse klasėse dalyvavo kateche
tikos centro organizuotame se
minare „Tikybos dėstymo pro
blematika vyresnėse klasėse".
Seminarui vadovavo prof. dr. M.
Viduryje Antanų miško 33-jų žuvusiųjų partizanų kapas ir paminklas. Prie Scharer (Austrija).
jo stovi buvę ir dabartiniai adutiškiečiai.
„Bažnyčios žinios", 07.30
Nuotr. Henriko Kudrfikio
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DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 28 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Adv. Regina Narušiene bus
prelegentė Akademinio Skau
tų sąjūdžio Studijų dienose š.m.
spalio 4-6 d. vyksiančiose Woodstock, IL. Vi si ASS nariai kvie
čiami nedelsiant registruotis
pasfil.Ramoną Kaveckaitę, tel.
(708) 499-0687. Nariams iki 21
metų amžiaus daroma daly
vavimo mokesčio nuolaida.
,4Jtuanica" „Liths" futbolo
k l u b a s rudens rato veiklą pra
deda sekmadieni, rugsėjo 8 d.,
pirmenybių rungtynėmis prieš
„Wauconda Chiefs". Rung
tynės vyks Lemonte, aikštėje
prie PL centro. Pradžia 3 vai.
p.p. Visi futbolo mėgėjai ir
„Lituanica" klubo rėmėjai kvie
čiami stebėti šias rungtynes ir
paskatinti žaidėjus sėkmingam
pirmenybių sezonui.

LB Lemonto apylinkės val
d y b a ruošia gegužinę —
Lietuvių dienas, rugsėjo 8 d.,
sekmadienį, Pasaulio lietuvių
centro sodelyje.
Pradžia
maždaug nuo 12 vai., tuoj po
pamaldų Pal. Jurgio Matulaičio
misijos bažnyčioje. Kas bent
kartą lankėsi PLC, žino, kad jis
apsuptas gražiais, pavėsingais
medžiais, viliojančiomis pie
velėmis. Rengėjai prižada
skanaus maisto, smagią mu
ziką, pritaikytą šokiams ir dai
noms, bus atsigaivinimo, tad
visus nuoširdžiai kviečia, ne tik
iš Lemonto apylinkių, bet iš
Čikagos ir kitur, atvykti, pa
bendrauti, pasivaišinti ir malo
niai praleisti sekmadienio
popietę.

Santaros-Šviesos suvažia
v i m a s vyks rugsėjo 5-8 d.
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Numatytos įvairios ir
įdomios paskaitos visoms trims
dienoms, tačiau norintieji suvažiavime dalyvauti, turi registruotis iki rugsėjo 1 d. pas Mariją Paškevičienę, t e l . 630852-3887.
Čikagos M a r ą u e t t e P a r k o
apylinkėje, 3214 W. 63rd PL
(63-čia ir Kedzie Ave) jau pra
dėtas statyti daugiabutis pasta
tas, kuriame numatoma įruoš
ti 102 butai mažų metinių pa
jamų žmonėms. Pirmame aukš
te bus gydytojų kabinetai ir
klinikos, priklausančios Šv.
Kryžiaus ligoninei. Pastatas nu
matomas baigti 1997 m. birželio
mėnesį. Jeigu kas domėtųsi
jame apsigyvenimo sąlygomis,
gali gauti daugiau informacijų,
paskambinant 312-925-0815.
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ŽEMUOGĖ

KTU APIE MUS

Mane prikėlė saulytė
Žėrintį rytą — biržely.
Buvau aš balta gėlytė,
Glaudžiaus prie lapelio žalio,
O žiedlapiai biro nuo vėjų —
Ana — dar nešas lapuką!
Dabar aš prieš saulę rausvėju —
Žemelės kvepiantis lašas.
R a m u t ė Skučaitė

Leipcige Leskynas išugdė būrį
žymių kalbininkų. Pasiklausyti
Leskyno paskaitų į Leipcigą
važiuodavo ne tik vokiečių, bet
ir rusų, lenkų, bulgarų, nor
vegų, serbų ir kitų šalių kal
bininkai. Kai kurie i i jų ty
rinėjo lietuvių kalbą. Jo pa
s k a i t ų lankytojas buvo ir
rašytojas Jonas Biliūnas, kuris
laiškuose Povilui Višinskiui
gražiai atsiliepė apie Leskyną.
Leskynui Biliūnas irgi buvo
naudingas, nes gerai mokėjo
lietuvių kalbą.
Maskvos universiteto moks
linė taryba 1914 m. Leskynui
švenčiant auksinį daktarato
jubiliejų, išrinko jį garbės nariu.
Savo garbės nariu įvertindama
nuopelnus lituanistikai, Les
kyną 1907 m. išrinko ir Vil
niaus Lietuvių mokslo draugija.
Leipcige Leskynas įsteigė
nemažą lietuviškų knygų biblio
teką. Paėmęs valdžią Hitleris,
neleido ta biblioteka naudotis.
Skaudžiausia, kad 1943 m.
naktį po bombonešių skrydžių,
liepsnos prarijo tą biblioteką.
Turimomis žiniomis, Leipcigo
universitete vėl ginamos litua
nistinės disertacijos. Vėl vyks
ta lietuvių kalbos tyrinėjimai.
Taigi Augusto Leskyno sukur
tos gražios tradicijos pamažu
atgyja. Tai tiek trumpai apie šį
žymų mokslininką, tiek daug
nuveikusį lietuvių kalbos tyri
nėjimo srityje ir parašiusį
nemaža mokslinių veikalų.
Tegul būna šis garbingas kita
tautis ir mums pavyzdys.

SODAI

„Daily Southtown" dienraš
Sodai yra kaip daržai, bet jie
Vyskupas Paulius Baltakis, tis, rašydamas apie Čikagos pie
neturi
daržovių. Juose auga vai
Dr. Audrius Polikaitis Atei OFM, yra retas svečias Čika tinės dalies įvykius bei gi siai. Yra daug vaisių, kurie
tininkų studijų dienose, Daina goje, bet jį visi galėsime susi venimą, dažnai gražiai atsilie auga soduose: slyvos., kriaušės,
voje, rugsėjo 1 d. kalbės simpo tikti rugsėjo 22 d., sekmadienį, pia apie Maria aukštesniąją mo vyšnios, obuoliai, apelsinai ir
ziume „Sugrįžimas prie klasiko Martinique salėje, dienraščio kyklą, Šv. Kryžiaus ligoninę ir visokių krūmų, ant kurių auga
„Draugo" pokylyje. Kodėl jis iš Šv. Kazimiero seserų darbus.
po 35 metų: Juozo Girniaus
taip toli atvyksta į „Draugo" Kaip žinome, pirmosios dvi uogos. Amerikoje yra kitokie so
Tauta ir tautinė ištikimybė' ".
pokylį, kokia tikroji tos kelionės įstaigos yra administruojamos dai, negu Lietuvoje. Lietuvos Klaipėdos uosto vaizdas 1684 metais. Ii C. Harknoch'o „Altand Neues
„Grandies" vaikų ir jaunių priežastis ir tikslas? To tai nepa seselių kazimieriečių. Rugpjūčio soduose auga visokie vaisiai Preusaen".
(7-8 skyr.) šokėjų repeticija vyks sakysime... Galėsite sužinoti, 15 d. laidoje dienraštis aprašo kartu. Amerikos soduose auga
penktadieni, rugsėjo 13 d., nuo dalyvaudami puotoje, bet, ži Maria mokykloje įvestą kom tik vienos rūšies vaisiai. Ūki svečias po jo daržą šeiminin
AŠ NUTARIAU
6-tos iki 7-tos vai. vak. PL cen noma, pirmiausia reikia kreip piuterių mokslo bei susižinojimo ninkai laiko sodus ne tik dėl kauja — ėmė ir išsmalavo tvo
tre, Lemonte.
tis į „Draugo" administraciją ir sistemą, kuri esanti viena mo pardavimo, bet ir savo šeimos ros spragą (plyšį), pro kurią
Man buvo gaila, kai 1993 m.
reikalams. Mano mėgiamiausi
nugaišo mano šuniukas Kikū.
kiškis į daržą lįsdavo.
Tautos šventės minėjimą Ci užsisakyti vietą, įsigyti bilietus. derniausių ir geriausių. Straips
vaisiai yra obuoliai, apelsinai ir
nelis pailiustruotas ses. Frances
Atbėgo Smaližis, šmakšt į Jis buvo nelabai senas, tik 6
cero, IL, apylinkėje sekmadienį,
Amerikos Lietuvių gydy
kriaušes, o iš uogų — braškės
metų amžiaus. Mes jį nupir
spragą ir išsismalavo.
rugsėjo 8 d. rengia Cicero tojų sąjunga ruošia visuotinį Debulski ir bibliotekos vedėjos
(ne mėlynės).
Pamela
Hovan
nuotrauka.
— Ką čia padarius, kaip kai kome 1986 metais, kai aš buvau
apylinkės Lietuvių Bendruo narių suvažiavimą šeštadienį,
Rima
Kuprytė
9 metų amžiaus. Tada aš labai
linėlius nusivalius?
menė ir Cicero ALTo skyrius spalio 26 d., Pasaulio lietuvių
Lemonto Maironio lit. m-los
„Margučio II" vakarienė su
— Jau žinau! — tarė sau; nu norėjau turėti šuniuką ir paža
bendromis jėgomis. Po lietu centre. Bus paskaitos, o vakare
įdomia menine programa ren 5 sk. mokinė. („'95 mes dar bėgo į mišką ir ėmė voliotis po dėjau tėveliams, kad kiekvieną
viškų Mišių, kurias 11 vai. ryto — pokylis PLC salėje.
gyvi") žolę.
dieną jį išvesiu į lauką ir pamai
giama spalio 6 d. Jaunimo
Šv. Antano bažnyčioje laikys
kun. Viktoras Rimšelis, MIC,
Žolėje būta sausų lapų. Juo tinsiu, bet savo pažado neište
„Grandies" jaunimo tau centre. Bilietus jau galima gauti
ir pasakys šiai šventei pritaiky tinio ansamblio moksleivių ir „Seklyčioje". Nors šis renginys
smarkiau voliojosi, juo daugiau sėjau.
K
E
R
P
A
M
A
AVIS
dar
toli,
bet
„Margučio
LT"
Kikū buvo mūsų šeimos narys
tą pamokslą, parapijos salėje studentų šokėjų registracija,
lapų prilimpa. Atsistojo Smali
vyks programa. Pagrindinę repeticija ir naujų šokėjų laidas galite girdėti kasdien, 9
žis, į savo šešėlį pasižiūrėjo, net ir mes jį labai mylėjome. Jis
Nemikliai (netinkamai) ker krūptelėjo (išsigando): pats kaip buvo juokdarys ir dažnai mus
kalbą sakys „Tėvynės" laikraš priėmimas vyks sekmadienį, vai. vak., iš 1450 AM stoties.
pama avis tarė kirpėjui:
palinksmindavo. Pvz. vieną
čio redaktorius V y t a u t a s rugsėjo 8 d., 7 vai. vak. Atei
šluota ir ausys panašios.
Elena ir E d w a r d Čižinaus— Jeigu nori vilnų, kirpk
Kasniūnas iš Beverly Shores, tininkų namuose, Lemonte.
— Bėgsiu į lauką, gal nusi- dieną jis perkando lempos laidą
kai, Orland Park, IL, apdovano žirkles pakėlęs, o jei trokšti mė kratysiu, — tarė kiškelis ir ir buvo elektros srovės pritrenk
lnd., o meninę programą iš
Vaclovas Momkus yra nuo jo „Draugo" laikraštį 100 dol. sos, iš karto pribaik: liaukis
pildys muz. Dalia Gedvilienė
nušokavo (nubėgo šokdamas). tas. Kitą dieną Andrius užpylė
latinis
„Draugo" renginių rė Neaplankytų dienraštis savo (nustok) po truputį mane kanki
su dukra Egle ir sūnumi Karo
Išbėga iš miško, susitinka pipirų sulčių ant jo nosies. Kikū
mėjas, pasižymėjęs ne tik lietu skaitytojus ir aukotojus, jei jų nęs.
liu.
karvę. Karvė išsigando, šoko labai greitai bėgo aplink namą,
viškoje visuomeninėje veikloje, namų durys nebūtų jam at
Pasakėčia tinka tiems, kurie bėgti.
matyt jam skaudėjo. Mes la
Čikagoje vykstant Demok bet Lietuvių Operos chore — ir
vertos. Esame dėkingi už auką. nemikliai atlieka savo amatą.
— Turbūt, aš tikrai baisus, bai iš jo juokėmės.
ratų partijos suvažiavimui, solo partijomis. Jo skambų balsą
Ezopas kad ir karvė manęs baidosi, —
Kai pagalvoju, ką aš su sesute
televizijoje bus kalbama apie kiekvieną sekmadienį girdi
x A a , Zuzanos Žuevičienės
tarė kiškis. — Dar kiškiai pama ir broliu jam darėme, norėčiau
nepaprastai puošnų pokylį, maldininkai ir Švč. M. Marijos
tys — juoksis. Geriau bėgsiu sugrįžti į tuos laikus ir viską pa
kuris ruošiamas specialiems — Gimimo parapijos bažnyčioje, vienerių metų mirties sukaktį
MANO
NORAI
keisti geriau. Bet žinau, kad to
minint,
šv.
Mišios
bus
auko
atgal į mišką.
aukštiesiems — suvažiavimo nes V. Momkus priklauso para
jamos
Tėvų
Jėzuitų
koplyčioje
svečiams, įskaitant prezidentui pijos chorui. Suprantama, kad
Miške susitinka mešką. Su negalėsiu padaryti, todėl labai
Aš
norėčiau
turėti
labai
didelį
šeštadienį,
rugp.
31
d.
9
vai.
su šeima, Kennedy giminei ir tokių plačių talentų ir veiklos
niurnėjo meška, šoko prie me gailiuosi. Kikū buvo labai geras
namą.
Tas
namas
turėtų
visko.
ryto.
Kviečiami
giminės
ir
pa
kitiems, demokratams nusipel asmuo turi daug draugų, todėl
džio ir į pačią viršūnę įsikraus ir jis mus labai mylėjo. Jis man
įkvėpė norą būti veterinarijos
niusiems ar svarbias vietas uži- jis jau užsisakė stalą į „Draugo" žįstami dalyvauti šv. Mišiose. Jame būtų dešimt kambarių ir tė (įlipo).
(sk) keturi tualetai. Aš norėčiau
mantiems asmenims. Pažymė pokylį, kuris vyks rugsėjo 22 d.
— Tai koks aš vyras! — sušu gydytoja. Aš galvoju, kad man
turėti daug pinigų: 100,000,- ko kiškis. — Ir meška nuo tikrai būtų įdomu studijuoti
ta, kad bilietų už jokius pinigus Martiniąue salėje. Bilietai
x Galiu padėti legaliai gau
į tą pokylį neįmanoma gauti, gaunami ir stalai užsakomi ti „SOC. SECURITY" kortele, 000,000,000. Aš norėčiau dviejų manęs bėga, į medį kraustosi. veterinariją.
vaikų ir vieno vyro. Mano vaikų Dabar aš nieko nebijau, galiu
Tą savaitę prieš jam baigiant
nes tai tik kviestiesiems sve „Draugo" administracijoje.
vairavimo leidimą (driver's
vardai būtų: Regina ir Paulius. drąsiai po mišką vaikščioti.
savo
dienas, Kikū buvo nejud
čiams... Tačiau po savaitės, rug
license) ir vizų pratęsimą. Ed
Jie turėtų žaisti futbolą. Aš dar
rus.
Jis
nenorėjo ėsti, bėgti ir
sėjo 7 d., toje pačioje patalpoje,
Kuisnoja
(palengva
eina)
Savivaldybes įstaigų prieš- Šumanas, tel. 1-708-246-8241. daugiau ko nors norėčiau.
žaisti.
Dienomis
miegojo, o
t.y. Chicago Art Institute — bus
Smaližis
per
mišką,
į
šalis
dai
(sk) Norėčiau automobilio, kuris la
numeris nepasikeis ir spalio
naktimis
keistus
garsus
girdė
Lithuanian Mercy Lift pokylis
rosi. Žiūri — bėga vilkas, paskui
mėnesį, kai Čikagos miesto tele
z Per Eug. Vilka gauta $500 bai greitai važiuoja. Aš noriu jį lapė seka.
davome jam kvėpuojant«matyt
— tikrai neprastesnis, kaip
fonų priešnumeriai bus pakeis auka partizanų šalpai. $200 au tiek daug, kad negaliu visko
demokratų puota. I šį pokylį,
— Palaukit, piktadėjai (blo jam pilvas skaudėjo. Aš
ti. Taip praneša miesto mero kojo Akademinis Skautų Sąjū surašyti.
rengiamą LML, kad jo pelnas
gieji), kiškių skriaudėjai. Aš ju pirmutinė t ą pastebėjau.
įstaigos. Kaip jau minėta, nuo dis, Los Angeles skyrius; $200
JuUja Sajauskaitė dviem parodysiu po mišką Kiekvieną dieną jam darėsi blo
galėtų suteikti galimybių įsigyti
spalio 12 d. daugumas Čikagos aukojo iš ponios Moteikienės Baltimorės Karaliaus Mindau
giau. Vieną dieną aš prikalbi
kuo daugiau paramos ligoniams
gyventojų savo telefono prieš- skautams skirto fondo. $100 go l i t . m o k y k l o s mokinė. skraidyti, kiškelius baidyti, — nau tėvus jį nuvežti į gyvulių
Lietuvoje, kiekvienas lietuvis,
tarė
sau
Smaližis.
numerį (area code) turės pakeis aukojo Zigmas ir Birutė Viskan („Mūsų žinios")
nepaisant užimamų pareigų, ne
Pasistiebė (atsistojo) ant ligoninę. Mes jį nuvežėm, bet už
ti iš 312 į 773, bet visų miesto tai. Anksčiau dar aukojo $50.
svarbu, kuriai partijai priklau
paskutinių kojų, ausis pastatė ir valandos jis nugaišo. Todėl aš
savivaldybės ir apskritai valdiš L. P. G. fondo valdyba nuošir
nutariau padėti sergantiems
so, yra nuoširdžiai kviečiamas,
eina tiesiog ant vilko.
kų įstaigų numeriai pasiliks džiai dėkoja už taip gausias
KIŠKIS SMALIŽIS
tereikia paskambinti tel. 708Pamatę tokią baidyklę, vilkas gyvuliams.
312, nepaisant, kurioje miesto aukas partizanų šelpimui. Au
442-8297 ir užsisakyti vietą.
Žinau, kad aš negaliu sugrįžti
ir lapė sustojo, ką pradėjus —
vietovėje tos įstaigos būtų. I tą kas siųsti į Standard Federal
Kiškis Smaližis mėgo gardžiai galvoja O kiškis, kiek jėgų turė į praeiti u* jam pasakyti, bet
skaičių įeina visi policijos dis- Bank, Act #683777 4192 S. Ar pavalgyti ir dažnai bėgdavo į
Advokatas
tikiuosi, kad jis žino, kad aš jį
damas, piktu balsu sušuko.
triktai, apylinkių rinktųjų at
GINTARAS P. ČEPĖNAS stovų įstaigos, Sveikatos de cher A v e , C h i c a g o , IL 60632. kalvio daržą pasmaližiauti (gar
labai mylėjau. Aš manau, kad
Pranas Mašiotas reikia savo gyvulius mylėti ir
(sk) džiai užvalgyti).
6436 S. Palaiki Rd., Chkago, IL M6»
partamento klinikos, Socialinės
Kalvis pajuto, kad nekviestas
(V2 bl į šiaurę nuo Balzeko muziejaus)
nekankinti, nes nežinai, kada'
(Bus daugiau)
rūpybos raštinės, visų parkų,
z E d m u n d a s ir Marija Va
Tel. 312-582-4500
jie nugaiš ar pabėgs.
|4325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441) knygynų, vyresniųjų gyventojų siliauskai, Glen Ellyn IL, pra
Stefntė
Utz, 10 klasės mokinė
centrai ir pan., nors jie visi jau tęsdami savo globojamo naš
Tel. 708-301-4866
Čikagos lit. m-la
liks naujoje 773 priešnumerio laičio globą kitiems metams, at
Valandos pagal susitarimą
zonoje.
siuntė metinį mokestį $150.
PROMETĖJAS IR ŽMONĖS
Našlaičio vardu dėkojame! „Lie
Advokatas jonas Gibaitis
tuvos
Našlaičių
g
l
o
b
o
s
"
ko
z Vasaros metu TRANS6217 S. Kedzie Avenue
Prometėjas Dzeuso (pagoniš
PAK įstaigos Lemonte va mitetas, 2711 W. 71 St., Chica
Chicago, IL 60629
kos Graikijos dievas) palieptas,
go,
IL
80829.
landos:
penkt.
3
v.p.p.
•
7
v.v.,
T e l . (1-312) 7 7 6 - 8 7 0 0
prilipdė žmonių ir žvėrių.
sekmd. 8:30 v.r. • 1 v. p.p.
(sk)
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Dzeusas pamatęs, jog žvėrių
Šeštadieniais
uždaryta.
šeštad. 9 v r. iki 1 vai. d.
z
TRANSPAK
praneša:
daug
daugiau, paliepė kūrėjui
TRANSPAK tel. Lemonte:
„1995
metais
be
žinios
dingo
63
sunaikinti
kai kuriuos žvėris ir
706-257-0497.
ADVOKATAS
Lietuvos merginos. Manoma,
perdirbti juos į žmones. Prome
(sk)
Vytenis Lietuvninkas
kad dauguma iš jų pateko į tarp
tėjas padarė, kaip buvo liepia
z
Travel
Center,
Ltd.
siū
4536 W. 63th Street
tautinės prekybos moterimis
mas. Todėl tie, kurie iš pradžių
Chicago, IL 60629
lo skrydžius į Lietuvą ir vi tinklus". Pinigai, siuntiniai ir
buvo nulipdyti žvėrimis, turi
(Skersai gatves nuo ..Draugo")
sus pasaulio kraštus pigiausio komercines siuntos į Lietuvą.
žmonių išvaizdą, o sielą —
Tel. 312-284-0100
mis kainomis. Kreiptis į Te Maisto siuntinai. TRANSPAK,
žvėrių.
Kasdien 9 v.r.—5 v.v.
rese Lesniauskiene, tel. 847- 2838 W. 89 St., C h i c a g o , IL,
Pasakėčia apie šiurkštų, žvėšeštadieniais ir vakarai*
Julytė Petkutė su mama Motinos-vaiko renginyje „Žiburėlio mokyklėlėje.
5280773.
tel. 312438-7772.
I
P*S*J susitarimą
ri k žmo ų
Lemonte.
** «stoopas
^
(»k)
Nuotr Gtatarė* Thaua
(sk)

PAGALVOKITE
ATSAKYMAI
1. Vilniaus katalikų katedrą
sukūrė architektas Laurynas
Stuoka-Gucevičius (1753-1796).
Vilniaus evangelikų reformatų
bažnyčią 1829 m. sukūrė ir
1830-35 m. pastatė architektas
Karolis Podčašinskis (17901860) Paminklų Sąvados,
1-155+298, Vinius, 1988; L.E.
29-87, Boston 1963; M.L.T.E
2-878, Vilnius, 1968). 2. Lietu
vos aerodromų ilgiausias nusi
leidimo takas yra prie Šiaulių
esančiame Zoknių aerodrome—
3.5 km. Nusileidimo takas Kau
ne yra 2.570 km ilgio, o Vilniu
je 2.500 km. Kasdieną Vilniuje
nusileidžia maždaug 15 lėktu
vų, Kaune — 5 ir Palangoje —
3 lėktuvai. („Lietuvos aidas"
Nr. 90, Vilnius, 1995.V.3; B.
Kviklio „Mūsų Lietuva", 3+23,
Boston, 1966). 3. Mokslininkų
teigimu, šuns uoslė yra 200
kartų pranašesnė — jautresnė
už žmogaus nosies uoslę. 4. Il
giausiai gyveno kompozitorius
G. Venfa's. Jis mirė būdamas 88
metų amžiaus. 5. Trumpiausiai
gyveno kompozitorius Fr. Schubertas. Jis mirė būdamas 31
metų amžiaus.

PAGALVOKITE
1. Kur ir kas globoja mirusio
Alberto Einšteno akis? 2. Kokio
ūgio buvo Šv. Rašto milžinas
Galijotas? 3. Kiek aukštesnis
buvo Šv. Raito milžinas Gali
jotas už Lietuvos krepšininkus?
4. Kurių medžių sulą — medžių
sunką žmonės pavasarį geria
Lietuvoje? 5. Požeminiuose ur
vuose pasaulyje užtinkame įdo
mius varveklius: „Stalaktitus"
ir „Stalagmitus". Kuo jie yra
skirtingi?
Atsiuntė kun. dr. B.

