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Baltijos šalys derins veiksmus,
siekiant NATO narystės
, spalio 14 d. (AGEP)
— Baltijos salių gynybos ir krasto apsaugos ministrai Rygoje
i kmti darbo grupe, kuri
, Latvijos ir
i siekisnt, kad
ginkluotosios pajėgos atitiktų
NATO mkalaTimus. TTŲU vals
tybių ministrai į tradiciiu, kas
tarimą Rygoje buvo susirinkę
Lietuvos kraiko apsaugos miikores>salys ir iki šiol koordinavo savo
veiklą ginklunrąaias pajėgas derinant su sąjungos reikalavinebuvo itin aktyvus. Ministro
sodžiais, jo kolega ii Latvijos
Andris Kraštinis ir Estuos gy
nybos muusternos vadovas Andrus Oovel sumanymu kurti to
kią darbo grupę yp** susidomėjo
no to, kai Lietuva įsigijo Svedijos bendroves „Bofors grenatsv aidžių ir kovinių sviedinių,
dia „Carl GustafT sistemos
Baltras ieJių
Guntis UI-

Nemažai dėmesio ministrai
skyrė ir kuriamam Baltijos ža
lių karinių jūrų pajėgų jungi
niui BALTRON, kuris galėtų
įsijungti į misijas atliekant
išminavimo darbus Baltijos
jūroje. Pasak ministro L. Linke
vičiaus, kol kas dar nesutarta,
kada žis junginys bus galutinai
sukurtas. Taip pat nesuderinta,
kokios valstybės dalyvaus ku
riant BALTRON. Ketinimą fi
nansuoti žį projektą jau yra
pareiškusios kai kurios Šiaurės
ir Vakarų Europos valstybės.

V. Landsbergis:
Seimas turi spręsti
nesutarimus su Latvija
ras pirmininkas, kiti pareigūnai
atrodo kaip kokie prašytojai,
pralaimėję interesantai, pra
šantys, kad Latvįja pakoreguotų
savo poticijas", sakė V. Lands
bergis. Jis pažymėjo, kad iš
Latvijos pusės „matome pakan
kamai daug arogancijos ir pa
siūlymų, kad Lietuva, jeigu ji
yra nepatenkinta, gali kreiptis
į Tarptautinį teismą".
Lietuva, V. Landsbergio nuo
mone, „turėtų padaryti viską,
kas reikalinga, o jeigu Latvijai
tai nepatinka, patarti jai kreip
tis į Tarptautinį teismą". Padė
tis, kuri tęsiasi, jo manymu,
Lietuvai yra žalinga ir nuos
tolinga.

Buvęs premjeras
A. Šleževičius teismo lauks
laisvėje
Vilnius, spalio 12 d. (AGEP)
Spalio 10 d. Generalinės pro
kuratūros organizuotų nusikaltimųtyrimoskyriaus vyriausias
prokuroras Algimantas Kliunka ekspremjerui Adolfui Sleže
vičiui pareiškė kaltinimus dėl
piktnaudžiavimo tarnybine pa
dėtimi ir pstraukė jį baudžiamo
jon ataakomybėn.
A. Kliunka sakė, kad eks
premjerui neketinama skirti jo
kios kardomosios priemonės,
nes nėra pagrindo manyti, kad
jis galėtų slapstytis, vengti tar
dymo ar kitaip trukdyti bylos ei
gai.
Pasak „Lietuvos ryto", A.
Sleževičius jam pareikštą kalti
nimą pavadino „raganų me
džiokle" ir teigė, kad prokuro
rai, iškeldami bylą, „norėjo iš
sitarnauti". Generalinio proku
roro pavaduotojas Artūras Pau
lauskas į tai atsakė, jog A. Slessviftaus byla yra „kriminalinis

atvejis, ir viskas".
Kaltinimai A. Šleževičiui pa
reikšti pagal Baudžiamojo ko
dekso straipsnį, numatantį at
sakomybe už piktnaudžiavimą
tarnybine padėtimi. Už tokį nu
sikaltimą valstybės pareigūnas
ar valstybės tarnautojas gali
būti baudžiamas laisvės atėmi
mu iki 4 metų ir bauda arba
bauda su atėmimu teisės eiti
tam tikras pareigas iki 5 metų.
Baudžiamoji byla „už pikt
naudžiavimą tarnyba dėl netei
sėtai priskaičiuotų, išmokėtų ir
gautų padidintų palūkanų pa
gal A. Sleževičiaus terminuotų
indėlių sutartis" Generalinėje
prokuratūroje buvo iškelta
sausio 23 d., po to, kai spauda
pranešė, kad premjeras savo
daugiau nei 136,000 litų indėlį
atsiėmė likus dviem dienoms iki
Lietuvos akcinio inovacinio ban
ko (LAIB) uždarymo.
A. Sleževičiui LAIB sumokėjo

Pasaulio

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX, ITAR-TASS,
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)

rengiamame Vakarų Europos
Sąjungos užsienio reikalų ir gy
nybos ministrų susitikime.
Rygojs pasirašytoje deklaraci
joje ministrai L. Linkevičius, A.
Kraštinis ir A. Oovel pareiškė,
jog Baltijos taikos palaikymo
bataliono (BALTBAT) projektas
bus tęsiamas ir po 1997 m. spa
lio mėn. Prie* trejus metus, ku
riant iį junginį, būtent iki tos
datos buvo numatytas bataliono
kūrimo procesas, todėl prireikė
krašto apsaugos ir gynybos mi
nisterijų vadovų nuostatos tęs
ti BALTBAT veiklą.

Rygoje vykusiame susitikime
Kol kas dar nesutarta, kada Latvijos gynybos ministras A.
bos suformuota darbo grupė, Kraštinis įpareigotas nusiųsti
kuri koordinuos Baltuos salių laišką JAV Gynybos sekreto
riui William Perry. Laiške bus
derinant su NATO standartais. patvirtinama, kad Baltijos šalys
Tai minavai satiną apsvarstyti ir toliau įgyvendina Jungtinių
susitikę lapkričio viduryje, kai Valstijų pasiūlytą regioninės
jie dalyvaus tuo metu Belgijoje oro erdvės kontrolės projektą.

, spalio 14 d. (AGEP)
— Tėvynes sąjungos-Lietuvos
konosM storiu pirmininko Vy
tauto Landsbergio nuomone,
dar šis Seimas, valdant LDDP,
tori išspręsti nesutarimus su
Latvija, sutvirtinant Lietuvos
poskįją. Pirmadienio spaudos
konaneuųjoje jis sakė, „kad ga
Įima padaryti labai aiškų spren
dimą, tai yra patvirtinti Lietu
vos vyriausybės paskelbtą mū
sų ekonomines sonos nustatymo
liniją".
„Lietuva jau yra pasakiusi,
kur yra mūsų teisėta jūros sie
na. Tačiau mes matome tam tik
rą psscnoiogtnL dipkiinetini pra
laimėjimą, kad lietuvis) minist

rfSJBa

Maskva. Antradieni Maskvos
vyriausioji vidaus reikalų
valdyba pranešė, kad pirma
dienio vakarą milicijai pa
skambinęs asmuo grasino su
sprogdinsiąs ligonine, kurioje
gydomas Rusijos prezidentas
Boris Jelcin. Kaip žinoma, pre
zidentas šiuo metu yra ne ligo
ninėje, o pamaskvės „Barvicha"
sanatorijoje. Tačiau teisėsaugos
organai išaiškino skambinusiojo
asmenybe, paskelbta jo paieška
Praėjusią savaite paslaptingai
buvo nužudyti Jelcin gydytojo
uošviai. Ar nusikaltimas buvo
įvykdytas „politiniais sumeti
mais", kol kas nepranešama.

San Diego mieste įvykusiame respublikonų suvaiiavune Lansing apylinke kaip garbės svečias
atstovavo jos pirmininkas Saulius Anužis. Nuotr.: (ii kairės) Respublikonų kandidatas i JAV
prezidento postą, JAV senatorius Bob Dole, Lina Alksninytė Anužienė ir Saulius Anužis po
suvažiavimo.

L i e t u v o s prezidentas
Belgijoje
„Lietuva bus gera Vakarų
šeimos narė"

„Mums nepriimtinas
atsiribojimas ano Rytų"

Prezidentas atkreipė dėmesį į
Briuselis, spalio 15 d. (BNS)
— Antradienį Lietuvos prezi Lietuvos konstitucijos draudimą
dentas Algirdas Brazauskas jungtis į posovietines Rytų są
pradėjo 3 dienų vizitą Briusely jungas, tačiau atsiribojimas,
je, kurio metu susitiks su ES,
NATO ir Belgijos vadovais.
„Paskui Lietuvą į Vakarų ins
titucijas neatsivilks vidinės,
tautinės ir tarpvalstybinės prob
lemos", užtikrino Algirdas Bra
zauskas gynybine Vakarų Euro
Vilnius, spalio 15 d. (BNS) pos Sąjungą (VES).
LDDP rinkimų Stabo vadovas
Antradienį Briuselyje kalbė Gediminas Kirkilas džiaugiasi
damas VES nuolatinei tarybai, daug ramesne ir, jo vertinimu,
prezidentas priminė, kad Lie žymiai vakarietiškesne rinkimų
tuva turi geros kaimynystės kampanija Lietuvoje.
sutartis su visomis kaimyninė
1992-ųjų rinkimų kampanija
mis valstybėmis, kurias pavyko buvo labiau politizuota, sakė G.
sudaryti, užtikrinus žmogaus Kirkilas, komentuodamas
teises bei laisves ir taikiai sugy LDDP kandidatų susitikimus
venant su tautinėmis mažumo su rinkėjais ir politinių partijų
mis. „Lietuva yra šalis, kurioje reklamą.
aiškiai ir tvirtai vystosi europie
Išskirdamas pagrindinius
tiška pilietinė visuomenė", api kampanijos bruožus, jis sakė,
bendrino prezidentas.
kad partijos vengia tarpusavio
Brazauskas pabrėžė, kad diskusijų, atsirado daugiau pro
įsįjungimas į VES, NATO ir ES fesionalios reklamos, o rinkėjus
yra Lietuvos užsienio ir vidaus jaudina labai konkretūs sociali
politikos „neginčijamas priori niai ir ekonominiai klausimai.
tetas". Pasak jo, Lietuvos inte
G. Kirkilas pasidžiaugė, kad
gracija į Europos ir transatlan
šiemet LDDP kandidatus daug
tines struktūras reikš saugumo,
mažiau persekioja „berečių
stabilumo ir gerbūvio išplėtimą
batalionai", nors jau yra buvę
Vidurio Europoje. „Tai vienin
atvejų, kai LDDP kandidatų su
telis būdas sukurti nedalomą
sitikimus su rinkėjais bando nu
saugumą Europoje". A. Bra
zauskas pridūrė, kad tai ir
vienintelis būdas užtikrinti
saugumą Europoje, nepalei
džiant niekieno interesų.

pasak A. Brazausko, yra visiš
kai nepriimtinas Lietuvai. Be
to, pastebėjo jis, neapibrėžta
saugumo situacija Lietuvoje bū
tų pavojinga Vakarų Europai.
„Lietuva turi pakankamai
ryžto ir energijos suderinti savo
gyvenimo normas, politiką ir
įstatymus su Vakarų standar
tais", užtikrino A. Brazauskas.

LDDP džiaugiasi
vakarietiška Seimo rinkimų
- kampanija
traukti būreliai žmonių, skan
duojančių „komunistai lauk",
„vagys", „kraugeriai" ir pana
šiai. Tačiau, sakė G. Kirkilas,
tokių atvejų nebuvo daug.
Jo vertinimu, nedaug į rin
kimų kampaniją iki šiol kišosi
ir Bažnyčia. Pasak Kirkilo, tik
atskiri kunigai savo iniciatyva
vietoj pamokslo kartais paskai
to Krikščionių demokratų par
tijos programą.
Kalbėdamas apie LDDP kan
didatų susitikimus su rinkėjais,
G. Kirkilas pastebėjo, kad dides
nės auditorijos susirenka rajo
nuose, nei miestuose. Populia
resni žinomi kandidatai — par
tijos pirmininkas Česlovas Jur
šėnas, žemės ūkio ministras Vy
tautas Einoris. Sunkiau, pasak
G. Kirkilo, sekasi pirmą kartą
kandidatuojantiems partijos
nariams, kuriems „tenka rem
tis partijos vadovų vardais"

Buvęs „Jedinstvo" vadas
atsisako duoti parodymus

per 20,000 litų palūkanų dau
giau negu priklausė pagal su
tartyje numatytas sąlygas. Pa
lūkanos tuometiniam premjerui
buvo mokamos beveik dukart
didesnės nei vidutiniškai
kitiems indėlininkams.
Tiriant šią bylą, paaiškėjo,
kad tarnybine padėtimi A. Šle
ževičius piktnaudžiavo ir Vil
niaus banke. įsigaliojus Lito
patikimumo įstatymui, A. Šle
ževičius savo indėlį Vilniaus
banko valiutinėje sąskaitoje
pervedė į sąskaitą valstybine
valiuta, kur buvo mokamos di
desnės palūkanos ir pažeidė
savo terminuoto indėlio sutar
ties sąlygas.
Tokiu atveju sutartis turėjo
būti laikoma nutraukta ir palū
kanos nemokamos. Tačiau tuo
metiniam premjerui Vilniaus
bankas išmokėjo 2,040 dolerių
palūkanų.

Vilnius, spalio 15 d. (BNS).
Buvęs prosovietinės organizaci
jos „Jedinstvo" vadovas
Valerijus Ivanovas atsisakė
duoti parodymus jam iškeltoje
baudžiamojoje byloje ir yra
davęs rašytini pasižadėjimą ne
išvykti iš Lietuvos.
Kaltinimai V. Ivanovui pa
teikti tik praėjusia savaitę, nors
baudžiamąją byla generalinė
prokuratūra iškėlė rugsėjo vidu
ryje — beveik mėnesį truko ad
vokato paieškos Savo anti
patijas Lietuvai demonstruo
jantis Rusijos pilietis reikalavo
gynėjo ii Sankt Peterburgo, ir
tik šiam atsisakius atvykti. V.
Ivanovui advokatą paskyrė
valstybė.
Kaip BNS sakė Vilniaus tar
dymo valdybos viršininkas Juo
zas Kandzežauskas, V. Ivanovas
atsisako duoti parodymus. Jam
paskirta kardomoji priemonė —
rašytinis pasižadėjimas niekur

Bagdadas. Kurdistano pat
riotinės sąjungos kovotojai susi
grąžino dar du miestus ii Bag
dado remiamos Kurdistano de
mokratinės partijos. Sekmadie
nį J. Talaban kovotojai užėmė
didžiausią Irako kurdų miestą
Suleiman ir vėl kontroliuoja di
džiąją dalį teritorijos, kurią
prieš 6 savaites buvo užėmusi
Massoud Barzan vadovaujama
partija.
Roma. Popiežius Jonas
Paulius II sekmadienį, praėjus
savaitei po apendicito operaci
jos, pirmą kartą viešai pasirodė
„Gemelli" ligoninės lange. Jis
sveikino šimtus kieme susirin
kusių žmonių, šypsojosi ir juoka
vo, kad po Šv. Petro ir popie
žiaus vasaros rezidencijos Ro
mos pietuose, ši ligoninė tapo
„trečiuoju Vatikanu".

Palestinos vadovas Yaaser
Arafat antradienį pasiūlė JAV
kariuomenei Hebrono mieste
padėti apginti žydų gyventojus.
Derybos dėl Izraelio kariuome
nės atitraukimo ii Hebrono bu
Liubtijana. Slovėnijos sporto
vo sustabdytos dėl Izraelio rei
ir
kultūros organizacijos pareiš
kalavimų užtikrinti 450 žydų,
gyvenančių tarp 94,000 palesti kė, kad naujasis įstatymas,
draudžiantis tabako reklamą,
niečių, saugumą.
apsunkins jų veiklą. Sporto
Izraelio parlamentas pirma organizacijos iš tabako rekla
dienį pareiškė pasitikėjimą mos gaudavo apie 5 proc. paja
vyriausybe, už kurią balsavo 55 mų. Organizacijų atstovai tikisi,
prieš 49 balsus, 2 nariams susi kad vyriausybė nuostoliams
laikius. Pareikšti nepasi kompensuoti skirs papildomų
tikėjimą vyriausybe siūlė opozi biudžeto lėių.
cinės partijos, kaltinančios
New Yorke, kilus gaisrui 70
premjerą Benjamin Netanyahu
taikos proceso su arabais sugrio aukštų pastate, kuriame įsikū
ręs NBS televizijos centras, 13
vimu.
žmonių apsinuodijo dūmais.
Japonijos Užsienio reikalų Gaisrą, kuris kilo tarp 5-10
ministerija pareiškė protestą, aukštų užgesinti pavyko tik po
kai Rusijos kranto sargyba šeš 4 valandų, nes uginis plito per
tadienį areštavo Japonijos laivą pastato elektros sistemas.
„VVakatake Maru Nr. 31" ir
penkis komandos narius. Rusi
Rytų Vokietijos Saksonijos
ja laivą sulaikė prie Kurilų sa
žemėje buvo atkastas vertingas
lų, kurias Tokijas vadina „Šiau
aukso ir sidabro lobis, kuris,
rinėmis Teritorijomis", o Rusi
kaip manoma priklausė karališ
ja — savo teritoriniais vandeni
kajai seimai. Ant rastų dirbinių
mis. Japonija į Kurilų salas pre
esantys istoriniai užrašai rodo,
tenzijas reiškia jau nuo 19 amž.
kad lobis priklausė Wettin di
vidurio, teigdama, kad Sovietų
nastijai, valdžiusiai Saksoniją
Sąjunga jas užėmė II pasaulinio
800 metų. Lobio paveldėtojai pa
karo metais. Salų klausimas yra
siruošę atiduoti vertybes Sakso
didžiausia kliūtis, trukdanti
nijai, kad jos būtų viešai eks
normalizuoti Maskvos ir Toki
ponuojamos.
jo santykius ir teikti pagalbą
Rusijai.
Maskva. Rusuos prezidentas
Boris Jelcin antradienį paprašė
vyriausybės vadovus baigti gin
čytis dėl pozicijų Čečėnijos at
žvilgiu. Jis paragino ministrą
pirmininką Viktor Černomyrdin, saugumo vadą Aleksandr
Lebed ir vidaus reikalų minist
rą Anatolij Kulikov pasiekti su
sitarimo prieš prasidedant užda
ram svarstymui valstybės Dū
moje.

neišvykti.
Dabar tardytojai apklausia ki
tus liudytojus bei tiria bylos
dokumentus. „Jeigu jau patei
kėme V. Ivanovui kaltinimą,
reiškia turime pakankamai jo
kaltę įrodančios medžiagos",
sakė J. Kandzežauskas.
V Ivanovas trejus metus jau
kalėjo už dalyvavimą antivals
tybinio perversmo mėginime.
„Jedinstvo" vadui, paleistam iš
Lukiškų 1994 m. pabaigoje,
migracijos departamento nuta
rimu buvo pasiūlyta išvykti iš
Lietuvos, tačiau j) užstojo
tuometiniai vidaus reikalų mi
nistras Romasis Vaitekūnas ir
premjeras Adolfas Šleževičius.
Jų manymu, deportuoti Valeri
jų Ivanovą nebuvo pagrindo.
Valdžios neryžtingumą tuo
met kritikavo dešinioji opozicija,
reginanti nedelsiant išsiųsti už
sienietį, neslepianti priešišku
mo šaliai, kurioje gyvena.
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Ryga. Ateinančiais metais
gali būti įkurta Baltijos demo
kratinė unija, pirmadienį
pranešė Latvijos dešiniųjų
susivienijimo ,.Tėvynei ir
laisvei" vadovas Maris Grinblats. Ši organizacija ir Estijos
konservatorių partija „Isamaaliit" žengė pirmą žingsnį šia
linkme, pasirašydamos bendra
darbiavimo sutartį. Grinblats
teigimu, artimiausiu metu bus
pradėtos derybos su Lietuvos
konservatoriais dėl sutarties
įsteigti Baltijos demokratinę
uniją.

B. Jelcin galbūt
nebus operuojamas

Maskva, spalio 15 d. (AP
BNS) — Rusijos prezidento
Boris Jelcin širdies operacija
buvo atkelta dėl labai žemo
hemoglobino kiekio kraųjyje,ir
B. Jelcin gali būti aplamai
neoperuojamas, antradienį
pranešė radijo stotis „Echo
Moskvy".
Radijas citavo anoniminį šal
tinį ir Rusįjos Mokslinio kardio
loginio centro, kur prezidentui
buvo ruošiamasi atlikti opera
ciją, gydytojus. Tokią informa
ciją iš karto paneigė prezidento
atstovas Sergej Jastržembskįj.
„Pasiruošimas operacijai
vyksta pagal planą. Taikomos
visos gydytojų nurodytos prie
monės ir apie jokius tvarka
raščio pakeitimus niekas nepra
nešė", sakė atstovas. S. Jastržembskįj nepasakė tikslios ope
racijos datos, tačiau patikino,
kad ji bus atlikta iki metų
pabaigos.

Varšuva. Lenkijos Senatas
KALENDORIUS
50 balsų prieš 40 atmetė įstaty
Spalio 16 dU Šv. Jadvyga
mą, kuris liberalizuotų griežtas
abortų taisykles ir kuriam (1174-1234); iv. Margarita Mari
smarkiai prieštaravo Katalikų ja Alacoųue (1647-1690); Aureli
bažnyčia ir Popiežius Jonas ja, Gailius, Gaudvilė.
Spalio 17 d,: Ignacas (Ig
Paulius II. įstatymas numatė
leisti moterims dėl skurdo ar notas) Antiochietis, kankinys,
kitų asmeninių problemų nu apaštalų mokinys (mirė apie
traukti nėštumą iki 12 savaičių. 106 m.V, Gytė, KinUutas.
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jo mokesti, paivmima, iki kada yra iitsimokėjęs.

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

LSS VADOVYBES
RINKIMŲ EIGOJE
1996 m. LSS Vadovybės rin
kimų prezidiumas praėjusią
savaite, kartu su „Biuleteniu
Nr. 3", pasiuntė LSS Vadovybės
rinkimų balsavimo lapus ir
vokus visiems rinkimuose daly
vauti užsiregistravusiems LSS
ir ASS nariams ir narėms.
„Biuletenio Nr. 3 "
32-jų puslapių apimtyje:
Rinkimų prezidiumo prane
šimai
Balsavimo eiga
Rinkimų dalyvių pasisakymai
Rinkimų kandidatai
Atlanto rajono sąrašas
Australijos raj. sąrašas
Kanados raj. sąrašas
Europos raj. sąrašas
Ramiojo vandenyno raj.
sąrašas
Vidurio raj. sąrašas
ASS sąrašas
ASS korporacijų rinkimai
Korp! Vytis rinkimų dalyvių
sąrašas
ASD rinkimų dalyvių sąrašas
FSS rinkimų dalyvių sąrašas.
Pagal nuostatus užpildyti bal
savimų lapai, atitinkančiai
sudėti į su balsavimo lapais gau
tus vokus, privalo būti pasiųsti
LSS Vadovybės Rinkimų prezi
diumui nevėliau š.m. lapkričio
8 d.

35. Vadovybės rinkimų daly
vis slapto balsavimo lape pats
atitinkamai pažymi jo renkamų
kandidatų pavardes, lapą įdeda
į slapto balsavimo vokelį, jį
užlipina ir įdeda į išorinį voką,
su išspausdintu vadovybės
rinkimų prezidiumo adresu ir
užlipinęs atitinkamą pašto
ženklą pets perduoda pašto
įstaigai.
36. Jei kurioms pareigoms
pasiūlyta tik tiek kandidatų,
kiek atitinkamoms pareigoms
turi būti išrinkta tai:
a) tuo atveju vadovybės
rinkimų dalyvis balsuoja: už,
prieš ar susilaiko.
b) tokiu atveju kandidatas bus
išrinktas, jei 51% balsuotojų
pasisako už.
37. Už kandidatus į Vyriausią
Skautininke ir pavaduotoją, į
Vyriausią Skautininką ir pava
duotoją bei ASS Vadijos pirmninką ir pavaduotoją balsuo
jama drauge.

Balsų skaičiavimas
Balsų skaičiavimas yra vie
šas. Visi suinteresuoti yra kvie
čiami stebėti balsų skaičiavimą.
Balsai bus skaičiuojami trečia
dieni, lapkričio 20 d., 10:30 vai.
ryto Skautų archyvo kambary
je, Pasaulio lietuvių centre,
14911-127 St., Lemont, II.
Čia pateikiame „Biuletenyje
Nr. 3" išspausdintą
Ištrauką U LSS V a d o v y b e *
Rinkimų Nuostatų
VII. Balsavimai
31. a) LSS Vadovybės narių
rinkimai vykdomi raštu, bal
suojant slaptu balsavimu.
b) Vadovybės rinkimų dalyvių
siūlymai (str. 21 ir 22) balsuoiami atviru balsavimu, ir gali
būti grąžinami paštu, faksu ar
kitokiais elektroniniais būdais.
32. Prezidiumas balsavimo
medžiagą visiems dalyviams iš
siunčia tuo pačiu laiku. Atviru
balsavimu siunčiamą medžiagą
sudaro balsavimo lapas. Slaptam
balsavimui siunčiamą medžiagą
sudaro balsavimo lapai, slapto
balsavimo vokelis ir išorinis vo
kas balsui grąžinti. Išorinis
vokas yra pažymėtas su balsuo
tojo registracijos numeriu ir
a i š k i a i adresuotas Balsų
skaičiavimo komisijos dėmesiui,
taip, kad jo nebūtų įmanoma
sumaišyti su kitais tuo pačiu
adresu siunčiamais laiškais.
3 3 . Siūlymą balsuodamas
dalyvis vadovybės rinkimų pre
zidiumo nustatytos formos lape
parašo savo sprendimus ir pasi
rašo Balsavimo lapas balsuo
tojo pasiunčiamas paštu vado
vybės rinkimų prezidiumo nu
rodytu adresu.
34. LSS vadovybės narius ren
kant, balsavimui naudojami tik
vadovybės rinkimų prezidiumo
prisiųsti slapto balsavimo lapai.
Jei kuris vadovybes rinkimų
dalyvis atsisakytų pasinaudoti
jam suteikta slapto balsavimo
teise, jo balsas praranda galią.
Toks balsavimo lapas skaitomas
sugadintu ir yra atmetamas.

DRAUGO prenumerata mokama i i

LSS jaunųjų vadovų ugdymo stovyklos, s.m. liepos 10-17 d. vykusios Rako stovyklavietėje, Cuater, NO, vadovai ir instruktoriai. U k — vs. Marytė Uta. va. Gilaoda Matota—* - „Gintaro"
vadovių mokyklos vedėja, vs. Kazys Matonis - „Ąžuolo" vadovų mokyklos vasiajaa ir va Romas
Otto. Marytė Utz ir Romas Otto yra kandidatai ateinaacioa kadencųoa LSS Vyr. Skautininkės
ir Vyr. Skautininko pavaduotojų pareigoms.

metams Vi meti)
JAV
$96.00 $55.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $60.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $45.00
Uisakant i Lietuvą
(Air cargo)
$100.00 $55 00
Tik šeštadienio laida
$66.00
Uisakant į ussieni
oro pastų
$500.00 $250.000
Tik Šeštadienio laida
$160.00 $85.00

3 mėn.
$35.00
$40 00
$30.00
$35.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis

mokyklos įgaliotinis. Ilgus
KANDIDATAI Į LSS
KANDIDATĖS l TARYBĄ metus organizavo lietuvių
TARYBĄ - BROLIJOS
S E S E R I J O S SĄRAŠU
* Administracija dirba kasdien
skiltis Gilvellio mokyklon,
SĄRAŠU:
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
kurioje ėjo įvairias pareigas. Bu-.
js.fil. Arlauskienė Milda:
nedirba.
vo Skautybės fondo pirmininku,
vs Jarūnas Antanas: įstojo Ėjo įvairias pareigas Čikagos
• Redakcija straipsnius taiso
o dabar vicepirmininkas. Ap į LSS 1946 m. Vokietijoje. „Neryos" ir Detroito „Gabijos"
savo nuoiiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
dovanotas visais LSS garbės žy Šešiose stovyklose buvo vilkiu tuntuose. Buvo Seserijos Jaun.
siunčiant pasilikti kopiją.
menimis ir ordinais, įskaitant kų pastovyklės viršininko pava skaučių ir Jūrų skaučių skyrių
Geležinio Vilko ordiną.
duotojas. Ėjo įvairias pareigas vedėja. Baigė Jūrininkystės
js. Lendraitienė Viligailė į „Lituanicos" tunte: drauginin kursus, „Gintaro" mokyklą ir
ps. fIL Chiapetta, Ričardas:
LSS įsijungė 1959 m. Čikagoje. ko (1978-1960), tuntininko pava Gilvellio mokyklą. Tarybos narė įstojo į LSS 1975 m., į ASS Ėjo draugininkės, tuntininkės duotojo (1979-1982), tiekimo ak. nuo 1993 m. Apdovanota Leli 1990 m. Ėjo draugininko bei
pavaduotojos ir tuntininkės vedėjo (1978-1984), iždininko jos ordinu.
pavaduotojo, komendanto, tun
pareigas. Vadovavo įvairioms (1982-1984. LSS Kontrolės
vs. Banaitienė Birutė: įsto to adjutanto pareigas. Buvo
tunto bei rajono stovykloms ir komisijos pirmininkas (1984 jo į LSS 1953 m. Anglijoje. 1968 Korp! Vytis tėvūnu, iždininku ir
pastovyklėms. 1988 m. Tauti 1993), LSS iždininkas (1993-- m. įsijungė į Bostono „Baltijos" vicepirmininku. Stovyklavo
nėje stovykloje buvo jūros skau 1996), LSB Tiekimo skyriaus tuntą, Židinio pirmininkė — daugelyje stovyklų ir ėjo sporto
SUSIPAŽINKIME
čių pastovyklės viršininkė, o vedėjas (1990-1996). Apdova 1973 m., tuntininkė (1980-83), vadovo, pastovyklės viršininko,
SU KANDIDATAIS 1993 m. Jubiliejinėje stovykloje notas Lietuvos Respublikos tun kės pavaduotoja (1983-86). komendanto pareigas. Apdova
- Ūdryčių vadovė. 1991-93 m. Savanorio Garbės ženklu — tai Atlanto rajono stovyklose ėjo notas Vėliavos ir Tėvynės Sū
KANDIDATAI I LSS TA Jūrų skautininkų,-ių „Gran vienintelis apdovanotas už įvairias pareigas; buvo Atlanto naus žymenimis.
dies" valdybos narė. 1993-96 m. Lietuvos ribų ir tik antras rajono Vadė (1988-91), LSF Šal
RYBĄ - Bendru sąrašu
ja. ffl. Chiapetta-Rudaitytė
LSS Tarybos narė. Apdovanota civilis gavęs šį ordiną.
pos skyriaus vedėja (1987 91), Taiyda: įstojo į LSS 1976 m. į
vs. Belzinskas Remigijus, Tėvynės Dukros žymeniu.
s. Kuzmas Stasys: į LSS VII TS Seserijos adjutante, Lie ASS - 1967 m. Buvo gintarių
40 m., skautauja nuo 1972 m.
vs. fil. Miknaitis Sigitas. įstojo 1929 m. Dusetose, skau- tuvos kasos iždinnkė (1989-91), draugininke, ASD kandidačių
Clevelando „Pilėnų" tunto tunSkautauti pradėjo 1945 m. tavo Rokiškio gimnazijoje. Ėjo Seserijos Vyr. Sk-kė nuo 1991 globėja, ASD vicepirmininkė ir
tininkas nuo 1976 m. iki dabar.
Vokietijoje,
kur
baigė skautininkų draugovės draugi m. Apdovanota Už Nuopelnus ir pirmininkė. Ėjo stovyklos
1978 m. Tautinėje stovykloje
skiltininkų ir Brolijos vadovų ninko, „Romuvos" valdybos Lelijos ordinais.
komendantės, viršininkės, jūrų
buvo prityrusių skautų pakursus. Amerikoje baigė Gilvel pirmininko, tėvų komiteto
ps.fil.
B o r u c k i - R a m a - jaunių skyriaus viršininkės,
stovyklės viršininku, o 1988 m.
lio mokyklą. Stovyklavo skautų pirmininko, 1983 m. Jubilie nansksite Renata: įstojo į LSS prityrusių jūrų
skaučių
stovykloje — skautų pastovy klės
ir ASS stovyklose. Tautinėje jinės stovyklos ūkio vedėjd 1973 m. Čikagoje. Ėjo drau pastovyklės viršininkės parei
viršininku. Lankė Gilvellio ir
1948 m. prie Baltijos ir 1978 m. pareigas. Apdovanotas Už Nuo g i n i n k ė s
ir tuntininkės gas.
.Ąžuolo" mokyklas. Apdova
Australijoje. Vadovavo tunto pelnus ir Padėkos ordinais.
pareigas.
Buvo
ASD Čikagos
notas Pažangumo, Vėliavos,
s. fil. dr. Kerelytė Vilija: į
stovykloms. 1978 m. Tautinėje
skyriaus
pirmininke.
Dabar yra LSS įstojo 1961 m., į ASS -1971
v
s
M
o
c
k
u
s
F
e
l
i
k
s
a
s
:
Tėvynės Sūnaus žymenimis ir
stovykloje buvo Brolijos vir duomenų nepristatė.
„Aušros Vartų" pastovyklės m. Ėjo draugininkės pareigas.
ordinu Už Nuopelnus.
šininku. Vadovavo 1983 ir 1993 vs. fil. Molis, Petras: į LSS administratorė.
Buvo FSS Čikagos skyriaus
vs.fiLKęstutis Ječhis, 63 m. m. Jubiliejinėms stovykloms.
s. lUzUuskienė-Kemėžaitė vicepirmininkė ir pirmininkė,
Skautas nuo 1953 m. Buvo LSS Ėjo draugininko, tuntininko, įstojo Panevėžyje. JAV buvo
Tarybos narys, ASS vadijos Brolijos Vyr. Skautininko ir „Nevėžio" tunto tuntininkų, Ramute: įstojo į LSS Čikagoje. FSS centro valdybos pirmi
pirmininkas 1985-87 m.; ASS Tarybos pirmininko pareigas Atlanto rajono atstovas, LSB Ėjo draugininkės pareigas (10 ninkė, ASS vadijos narė — „Ad
Vadijos
vicepirmininkas (tris kadencijas su pertrau Jamboree fondo vedėju, sk-kų metų), vadovavo stovykloms, Meliorem" redaktorė. Dalyvavo
1991-93 m.; LSS Pirmijos pirmi komis). Apdovanotas Geležinio skyriaus vedėju, Worceater ASS buvo „Kernavės" tuntininkė.
skyriaus pirmininku, Pirmijos 1993 m. įrašė juostelę „Dai
ninkas 1994-96 m. Reiškiasi L. Vilko ordinu.
Dr. WLQWDAI KAVALIŪNAS
sekretoriumi, Pirmijos vicepir nuojančios kernavietės", kurią.
Bendruomenės veikloje; yra
apaesatyb* vidaus ir krauto togos
vs. Statkuvienė Rasa. Į LSS mininku. Brolijos Vyr. Skauti LSS išleido: Apdovanota!
4*4* S. PulnaJ I * .
Lietuvių fondo Tarybos narys.
Tai. 3 H - 1 M I M I
Illinois universitete baigė archi įstojo 1961 m. Ilgametė Seseri ninku (1970-75). Pravedė tris ra Tėvynės Dukros žymeniu ir or
jos
atstovė.
Organizavo
ir
pra
PVmrJ. 9 v.r. - 7 v.v.. antrd., traCd. ir
dinu
Už
Nuopelnus.
jono
stovyklas,
1958
m.
Tautinė
tektūrą, dirbo privačiose
penktd 9 v.r. - 3 v. p.p..
s. Mačiūnienė Alė: į LSS
bendrovėse kaip vyriausias vedė vadovų kursus visose sto je stovykloje buvo skautų pa
katvd. 10 v.r. - 7 v.v. Saotd ir M.
vyklose.
Atstovavo
Australijos
stovyklės
viršininku,
o
1963
m.
įstojo New Yorke. Ėjo Philadelarchitektas ir privatus konsul
oaanomis rattaSngaa auaftarimas
tantas. Yra baigės Gilvellio rajonui 1972 ir 1992 m. Tau Jubiliejinėje — Brolijos sto phijos vietininkės pareigas
tinėse stovyklose. Iš profesijos vyklos viršininku. 1976 m. (1985-93), rajono stovyklose
Sumokama po vizito.
mokyklą.
mokytoja ir mokytojauja katali baigė Gilvellio mokyklą, o 1981 buvo pastovyklės viršininkės
v s . Kerelienė Irena yra kų mokykloje. Apdovanota
DN. A. B. aLEVtCKAS
m. buvo instruktoriumi ir 1984 pavaduotoja (1990) bei virši
didelio skautiško patyrimo, Tėvynės Dukros žymeniu ir or
GYDYTOJAS R CHIRURGAS
m. ūkio skyriaus vedėju. ninkė (1991 ir 96), vadovavo ra
SPECIALYBĖ - AKIŲ UGOS
neišsemiamos energijos, takto ir dinu Už Nuopelnus.
MOT W M SL T«L (7W) «M^1«1
Apdovanotas ordinais Už Nuo jono vilkiukų/paukštyčių sky
darbštumo asmenybė, turinti
pagal imaarimą
js. fil. Vindašienė Birutė. Į pelnus, Lelijos, Padėkos ir riui (1993-96). Baigė „Gintaro" Pfemd.. 3VslTidm
v. p p - 7 v v., sntr 12 30 - 3 v. p p
patyrimo ir didelių gabumų
LSS įstojo Lietuvoje. Ėjo drau Geležinio Vilko.
mokyklą.
treM uMoryta. ketvd 1 • 3 v. p p
administacijoje. Ėjo Vyr. Skaupsnktd ir ssetd 9 v r - 12 v p.p
gininkės, tunto sekretorės ir
v
s
M
a
r
k
e
v
i
č
i
e
n
ė
Irena:
s.fil.
Ramanauskas
Dona
tininkes pareigas, buvo Tarybos
iždininkės pareigas, buvo tas; į LSS įstojo 1963 m. Čika įstojo i LSS 1952 m., ilgą laiką
• m S. l
vicepirmininkė. Baigė Gilvellio
iP1»
(»1»1
Seserijos korespondentė ir goje. Ilgą laiką ėjo draugininko ėjo draugininkės ir tuntininkės
mokyklą. Apdovanota Geležinio
DR. K.
reikalų vedėja, jūrų skaučių pareigas Čikagoje ir Detroite. pareigas, buvo rajono ir Seseri
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
Vilko ordinu.
skyriaus vedėja. Seserijos va Buvo Brolijos prit. skautų sky jos iždininkė, rajono stovyklose
GYDO ODOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
vs. Kfliulienė Laima pradėjo dovių stovyklos viršininkės riaus vedėju ir Pirmijos sekre Seserijos viršininkė, programos
KOSMETINE CHIRURGIJA
skautauti Vokietijoje. Buvo pavaduotoja, stovyklos instruk torium. Baigė skiltininkų kur vedėja ir komendante. Jubilie
DR. JOVTTA KEKSUS
„Baltijos" tunto tuntininkė. torė, „Gintaro" vadovių mo sus, „Ąžuolo" mokyklą ir jinėje stovykloje Seserijos pa
Rajono skautiško lavinimo sky kyklos instruktorė. Buvo ke Gilvellio mokyklą. Instruktavo stovyklės viršininkės pavaduo
Kab Chicagor* uždarytas
riaus vedėja; tuntininkų kursų turių stovyklų viršininkė. Baigė skiltininkų kursuose, o taip pat toja, baigė Gilvellio mokyklą ir
9S25 S. TUn Ava . Htekory HHte IL
vedėja; LS Seserijos vadijos Gilvellio mokyklą. Apdovanota vadovų kursuose Lietuvoje ir joje instruktavo. Aktyviai dirba
Te*. (TSS) S**-*1*1
narė. „Gintaro" vadovių mo Tėvynės Dukros žymeniu ir or Anglijoje. Apdovanotas Lelijos su Lietuvių Bendruomene, šau
Valandos pagal suartanmą
kyklos vedėja; Gilvellio mo dinu Už Nuopelnus.
lių kuopa ir Putnamo seselių
ordinu.
kyklos instruktorė. LSS Tary
vs. Zinkus Jonas į LSS įsto
ve, Taoras Gintaras: į LSS rėmėjomis. Apdovanota Už
4*47 w. ies m., oa* imm, *>
bos narė ir Vyr. Skautininkės jo Lietuvoje. Vokietijoje 1949 m. įstojo 1964 m. Clevelande. Ėjo Nuopelnus ir Lelijos ordinais.
• Pirmas apvt su Hortfiasjstam un-fo
pavaduotoja. Įvairiose stovyk įsteigė pirmąjį skautų židinį. įvairias pareigas: skiltininko,
diplomu, lietuviams sutvarkys dantie už
lose ėjo programos vedėjos, Ilgametis Sydnėjaus skautų ži draugininko, adjutanto, tun
KANDIDATAI I LSS
prieinamą luaną. Pacientai
koordinatorės ir viršininkės dinio tėvūnas. Sydnėjaus tunto tininko, 1988 m. Tautinėje - TARYBĄ - ASS SĄRAŠU
absoliučiai punMuaaai
pareigas. Apdovanota Geležinio tuntininkas. Ilgametis rajono ūkio vedėjo, 1993 m. Jubilie
(kat*t angHkai) tat.'
Vilko ordinu.
vadijos pareigūnas, rajono atsto jinėje — Brolijos viršininko, V.
ps. Al. Bichnevičiūtė Nida:
Specialybe - VMaua agoa
vs. Kiliuli* Č e s l o v u į LSS vas, keletos stovyklų vir Sk. pavaduotojo (1987-93). įstojo į LSS 1971 m. Ėjo drau
7 7 M * . « • * * • . CTSiaaji.lt
įstojo 1945 m. Vokietijoje. Ėjo šininkas. Daug dirbės su Lietu Tarybos narys (1994-96); daug gininkės, stovyklos viršininkės,
Tat 313-4*4-3133
drsugininko ir tuntininko vių Bendruomene, buvo Krašto metų buvo tunto vadijoje Baigė bei pakrantės direktorės parei
pareigas. Vadovavo įvairioms valdybos nariu. Lietuvių dienų Gilvellio mokyklą ir kartu su gas. LSS Tarybos narė nuo 1993
4. (111, 471-1
rajono ir Brolijos stovykloms. rengimo komiteto nariu. Seserija suorganizavo tun m. Buvo ASS skyriaus pirmi
VIDAS J . NSaNCKAS, M.D.
Buvo Brolijos vadijos narys, Bendradarbiauja spaudoje. Ap tininkų kursus. Apdovanotas ninkea pavaduotoja ir pirmi
MROO.OOA8 - flMVMES UOO&
.Ąžuolo" mokyklos vedėjas. dovanotas Už Nuopelnus ir Leli Tėvynės Sūnaus žymeniu ir or ninkė ir ASD Centro valdybos
7 7 8 9 * . RaSMa Avav,
LSS Tarybos narys. Gilvellio jos ordinais
dinu Už Nuopelnus.
pirmininkė.
aSTl»BBBB^BBBBBBBB*aaSa>—
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• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija ui skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus praiyma ką
> skelbti.

skiltininkų ir draugininkų kur
suose. Apdovanota Vėliavos žy
meniu.
s.fil. Leskys Gediminas:
įstojo į LSS 1946 m. Vokietijoje.
Ėjo įvairias pareigas: draugi
ninko, stovyklos viršininko,
Brolijos atstovo, Jamboree fon
do atstovo, LSS fondo atstovo,
ASS skyriaus pirmininko, ASS
Vadijos pirmininko. Priklauso
— Lietuvių Bendruomenei, LA
inžinierių klubui. Baigė Gilvel
lio vadovų mokyklą. Apdova
notas Už Nuopelnus ir Lelijos
ordinais. Iš profesijos yra
elektros ižinierius, MS in Eng.
Management.
ps. IIL Šnipaitė Naida: Duo
menų nepristatė.
„SIETUVOS" SUEIGA
.Sietuvos" skautininkių ir
vyr. skaučių sueiga aekmadisnL
spalio 20 d., tuoj po i v . Mišių
Pal. J. Matulaičio misijoje, vyks
PLC Lemonte (prie didi. sales).
Visos narės prašomos dalyvauti.
VIDAS T. NOREIKA, D.D.S.
ŠtAUN. VAK. IMDtAMOJS
> L Sanai, O.D.S.
t . Casamat R*.
Ka*. (21*) 934-1432
Valandos pagal susitarimą

• 1 3 1 S.

Ava.
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S MtASAO TUMMALA, M.D.
fltrdlaa ir Kraujagyatų Ligoa

DM. V. J . VASAITtCNt
DANTŲ GYDYTOJA
4*17 W. SS SL, afcfftMMk, IL
Tai. 7043-423-4114
Valandos susitarus
M . L. D.
DANTŲ GYDYTOJA
S. S U I tai * * . , ajiaira ĮSSa, * .
my*a į vakarus nuo Hartam Ava
. Tai. (7**) I

DR. PETRAS V. KHMEUUS
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
m t l h M s i *t,la W a J »iat,a.»413*
7*4-941.1*4*
Valandos pagal suartanmą
Vakarais * isvaagaUsu tat 7*1 S N
f
S.C.
Specialybe - vidau* Hgų gyoytokct
r\4)*W9jWTNv> RaltlfVVMeV

41*7 S. Archar Ava. (pria AuaSn)

Tat.(Sit) m J i n
AKIŲ CMIRUROUA
AMŲ LIGOS

KREGŽDĖS MELSVAME
TĖVYNĖS DANGUJE
Seimo rinkimai ? 6 ir j ų užkulisiai
P R A N A S ABELKIS
(Tęsinys)
LDDP taip pat siūlo, kad
į Teismų ^ T b « įeitų pre
zidentas, Seimo p i r m i n i n 
kas,
Aukščiausiojo
bei
Apeliacinio teismų pirmininkai,
teisingumo ministras bei visuo
t i n i o teisėjų
susirinkimo
išrinkti 6 teisėjai. 131-uoju
straipsniu siūloma, kad socia
linei a p s a u g a i , m e d i c i n a i ,
švietimui, mokslui ir kitoms
piliečių socialinėms reikmėms
būtų skiriama ne mažiau kaip
p u s ė valstybinio b i u d ž e t o
pajamų. Seimo narys G. Vagno
rius įsitikinės, kad biudžete ir
taip 0,5 lėšų skiriama socia
linėms reikmėms, Seimo narių
sumažinimas sutaupys vos 1,2
mln. valstybės lėšų, kai tuo tar
pu konservatorių pasiūlymas
sumažinti ministerijų skaičių
iki 16 duotų net 100 mln. litų
ekonomiją. Ir nors V. Arbačiauskas atskleidė tikrą LDDP
tikslą — išlaikyti korumpuotą
VRM vadovybę, tačiau LDDP
nesurinko reikiamų balsų.
Konservatorius G. Vagnorius
įsitikinęs, jei bus rengiamas
vienas LDDP inicijuotas refe
rendumas, tai tuomet gali būti
surengtas ir kitas, kuriuo būtų
galima sustabdyti valstybinio
turto grobimą, apeinant Valsty
binio turto privatizavimo įsta
tymą. Už investicinius čekius
buvo privatizuota apie 22 proc.
valstybės turto, o dar —
maždaug 60 proc. jo buvo prichvatizuota be privatizavimo
tarnybos žinios. Valstybė ne
teko apie 12 mlrd. litų. Privati
zuojamo turto dar y r a likę
maždaug už 7-8 milijardus litų.
Pasak G. Vagnoriaus, likęs
neprivatizuotas valstybės turtas
b ū t ų panaudotas sovietinės
v a l d ž i o s s u n a u d o t i e m s in
dėliams bei kitoms gyventojų
santaupoms kompensuoti. Lėšos
už, privatizuotą turtą bus ski
riamos „santaupų atkūrimo fon
dui", taip pat daliniam pensijų
fondo atkūrimui. VRK pirmi
ninko Z. Vaigausko manymu,
paskelbus dar ir antrąjį refe
rendumą, užsienyje gyvenantys
rinkėjai nespėtų jame daly
vauti, nes balsavimas paštu pra
sideda spalio 8 d. Todėl Z. Vai
g a u s k a s siūlo antrąjį refe
rendumą surengti su antruoju
Seimo turu — lapkričio 10-ąją.
Čia norėtųsi priminti, jog
pirmasis referendumas kainavo
apie 150,000 litų, o antrasis dar
kainuotų apie 100,000 Lt. Bet
Lietuvos Seimas dar nėra prita
ręs antrajam referendumui,
nors Seimo opozicijos 47 narių
p a s i r a š y t a m n u t a r i m u i 31
parlamentaras pritarė, 19 —

prieštaravo ir 3 — susilaikė.
Kaip nekeista, bet už šį nuta
rimą balsavo ir dalis LDDP
frakcijos.
Lietuvos Seimas pakeitė pre
zidento r i n k i m ų įstatymą,
kuriame p a d a r y t a apie 40
pataisų. Viena jų, numatanti,
kad šalies prezidentu gali būti
r e n k a m a s t i k pilietis, „ne
mažiau kaip trejus pastaruosius
metus gyvenęs Lietuvoje",
sukėlė diskusijas. Šia pataisa
JAV gamtosaugininkui, žy
miam išei VŲOS veikėjui Valdui
Adamkui atimama teisė kelti
savo kandidatūrą ir tapti Lietu
vos prezidentu. Demokratas
Valdas Petrauskas pareiškė,
kad tokia pataisa yra „blokuo
jama galimybė kandidatuoti į
prezidentus pasaulio lietu
viams". Be to, taip lietuviška
jai iieivįjai bus „užkirstas
kelias atvykti ir įsijungti į
Lietuvos politinį gyvenimą".
LDDP atstovas į tokį pareiš
kimą atsakė, jog, norint įsi
jungti į Lietuvos politinį gyve
nimą, „nebūtina tapti pre
zidentu". LDDP vicepirmi
ninkas, Seimo pirmininko pava
duotojas J. Bernatonis, pristatinėjęs šio įstatymo pataisas, pa
stebėjo, jog kandidatams į Lietu
vos prezidentus taikomas sės
lumo cenzas — teisingas, nes
„valstybės vadovas turi būti
msipafinęs sujos gyvenimu ne
iš už Atlanto". Tai numatyta ir
Lietuvos Konstitucijoje.
Valdas Adamkus, paklaustas,
ar tikisi, jog naujasis Seimas
gali panaikinti ką tik priimtą
pataisą, tik nusijuokė: „Žinoma,
ne". Sakęs, kad jis jaučiąs
pareigą, kiek įmanoma, stab
dyti LDDP diktatūros laiko
tarpį, kuris žlugdo Lietuvos
valstybingumą, ir pabrėžė, jog
jis esąs neparankus nei kairie
siems, nei dešiniesiems. Abi di
džiosios partijos turės pakan
kamai balsų Seime, kad tik jis
neatsistotų skersai kelio jų kan
didatams į šalies vadovo postą.
Beje, gamtosaugininkas Valdas
Adamkus prognozavo, kad ru
denį vyksiančiuose Seimo rinki
muose valdančioji LDDP parti
ja gaus apie 20-24 proc., o opo
zicijoje esanti Tėvynės sąjunga
— 35 proc.
VRK anksčiau buvo paskel
busi, bet po to sustabdė pirmųjų
Seimo rinkimų biuletenių siun
timą į užsienį, motyvuojant tuo,
jog Seimas gali keisti dar kelis
Konstitucijos
straipsnius.
Vokuose, adresuotuose 41 Lie
tuvos diplomatinei atstovybei ir
konsulinei įstaigai, trys biule
teniai. Tai 24 partijų ir politinių

TĖVYNĖS LABUI
BALYS RAUGAS
41
Paskambino. Apžiūrės rytoj. Ir vėl ji mąsto: „būtų
labai naudinga pasikalbėti su gimdymą pergyvenusia.
O, Raštikienė visada nuoširdžiai kalba", - prisiminė
Keraitienė. Ir nedelsdama paskambino.
— Oi, kaip malonu girdėti jūsų malonų balsą. Jau
buvau pradėjusi galvoti, kad mūeų pažintis Nemune nu
skendo, — atsiliepė Raštikienė ir, greit supratusi reikalą,
pareiškė, kad nesivaržydama gali ateiti.
Nedelsė Keraitienė ir, Raštikienei atvėrus duris, ji
išvydo lopšelyje sėdinčią, atremtą pagalviu Raštikiu pir
magimę Elenutę. Atneštos dovanėlės, išmarginto barš
kaliuko, ji dar negalėjo pagriebti.
— Netrukus ji pradės džiaugtis šito žaislelio spalvo
mis ir barškėjimu. Ačiū labai.
Raštikienei atvirai ir nuoširdžiai bepasakojant apie
savo patirtį bei ruošą pirmajam gundymui, nepastebimai
prabėgo valanda, bet Keraitienei, beatsiprašinėjant už
tokį ilgą sutrukdymą, šeimininkė nenorėjo jos išleisti,
prašydama neišeiti be pasivaišinimo nors „kavos
puodeliu".
Vakare, grįžus Antanėliui, Danutė papasakojo savo
rytinę neramią nuotaiką, privedusią prie skambinimo
daktarui Mažyliui ir vizito pas Raštikienę. Pokalbis su
ja buvęs labai naudingas. „Jos nuotaika, kaip aš supra
tau, paskutinį mėnesį buvusi beveik tokia pati, kaip
mano, tačiau blogesnė t a prasme, kad jos vyras buvęs

organizacijų sąrašai, 1-osios,
Naujamiesčio, apygardos kandi
datų pavardes bei nuostatos,
siūlomos referendumui. Kaip
ž i n o m a , LDDP siūlo refe
r e n d u m u keisti pagrindinio
Lietuvos įstatymo — Kons
titucijos 55-ąjį, 57-ąjį ir 131-ąjį
straipsnius. Užsienyje gyvenan
tiems lietuviams bus išsiųsta ir
rinkiminė partįjų medžiaga,
lankstinukai, kuriuos dar
pateikė tik ketvirtadalis Seimo
rinkimuose dalyvausiančių
partįjų. Visą rinkimams į Seimą
medžiagą ir biuletenius tautie
čiams užsienyje pristatys kon
kursą laimėjusi t a r p t a u t i n ė
bendrovė UPS. Užsienyje už
balsavimą VRK atsakinga, kaip
ir 1992 m. rinkimuose, Angonita Rupšytė. Balsavimas
užsienio diplomatinėse at
stovybėse ir konsulinėse įstai
gose prasidės kiek anksčiau —
spalio 8 dieną. Norėtųsi primin
ti, kad I Naujamiesčio apygar
doje savo kandidatūras yra pa
siūlę arba partijų ir organizacijų
remiami 12 kandidatų. Ką
mūsų tautiečiai pasirinks,
priklausys nuo jų pačių —
laikmečio svarbos, objektyvaus
kandidatų į Seimą vertinimo ir
valstybiškumo supratimo, —
aktyviai Seime dirbantį ir be
galo ryžtingą konservatorių
A n d r i ų Kubilių ar b u v u s į
ministrą Audrių Butkevičių,
LDDP narį A. Lozuraitį, ar kt.
LDDP ketina pasinaudoti re
ferendumo iniciatorių teise ir
gauti daugiau laiko Lietuvos
radijuje ir televizijoje. Nes,
pasak J. Bernatonio, jaučiama
j ų inicijuoto r e f e r e n d u m o
„informacijos blokada" ir Lietu
ves ******* pasiekiantys tik
priešininkų argumentai. Nors į
klausimą, kas konkrečiai, kokia
informacijos priemonė blokuoja
jų informaciją, J. Bernatonis
neatsakė.

viziją, kuri matoma visoje Lietu
voje. Taigi, kas, k u r ir ką blo
kuoja? Tėvynės sąjungos vado
vybė, r e m d a m a s i
Seimo
rinkimų įstatymo 51 str. 6
dalimi, dėl minėto cenzūravimo
kreipsis į Vyriausiąją rinkimų
komisiją, kuri įpareigta spręsti
visus ginčus, kylančius per
rinkimų agitaciją.
Dar būnant valdžioje, LDDP
kažkodėl nori p r i i m t i sau
palankius įstatymus. Antai
LDDP frakcijos Seime narys V.
Arbačiauskas įkalbinėjo „parti
jos bičiulius" balsuoti už Polici
jos įstatymo pataisas, dėl ko
Konservatorių frakcijos narys
E. Zingeris supažindino JAV
ambasadorių Lietuvoje Swihart,
nuo kurio, pasak, Seimo nario
V. Žeimelio, „JAV ambasa
doriui nuo V. Arbačiausko laiš
ko plaukai piestu pasistojo".
Laiške buvo teigiama, kad
Policijos įstatymo pataisų reikia
„didžiausiai ginkluotai jėgai" —
Lietuvos policijai, kurios va
dovai „visuomet buvo lojalūs
valdančiajai daugumai, dau
gelio jų simpatijos mūsų parti
jos pusėje". Žinoma, tokį V. Ar
bačiausko laišką prof. V. Lands
bergis pavadino „skandalingu
bolševikiniu antikonstituciniu
raštu". LDDP Seime pritrūko
balsų ir pataisos Policijos įsta
tyme nebuvo priimtos.

Bet štai Tėvynės sąjungos
(Lietuvos konservatorių) cent
rinio rinkimų štabo išplatin
t a m e pareiškime sakoma: „Sei
mo rinkimų kampanijai Tėvy
nės sąjunga parengė septynias
šiuolaikiškas, įtaigias vaizdo ir
garso reklamas. Matyt, kai
kuriems valdžios atstovams —
Tėvynės sąjungos politiniams
oponentams — mūsų įrašai pasi
rodė tokie efektingi, kad nutarė
žūtbūt užkirsti kelią jų translia
vimui per Lietuvos valstybinę
televiziją. Kyla pavojus, kad bus
užblokuoti ir kitų politinių
partijų mokami užsakymai,
skirti transliuoti ne nuobodo
kose (nemokomose) agitacinėse
„kalbančiųjų galvų" laidose, bet
patogesniu žiūrovams laiku".
Konservatorių rinkimų štabo
pirmininkas R. Pleikys spaudos
konferencijoje sakė, kad susi
daro įspūdis, jog kai kas norėtų
pacenzūruoti TS (LK) rinkimų
kampaniją, o konkrečiai — tuos
vaizdo siužetus, kurie numatyti
transliuoti per valstybinę tele

direkcijos darbuotoja). LTV
direktorius S. Sondeckis, dar sa
vaitei likus iki r i n k i m ų
kampanijos pradžios, esą
pasakęs N. Steiblienei, jog ji
esanti „išbraukta iš žurnalistų,
vesiančių rinkimų l a i d a s ,
sąrašų, nes jos neva atsisakė pa
čios partijos" (.Lietuvos rytas",
09.28). N. Steiblienė matomai
galėjo ir neįtikti už jos
nepakantų, bet ryžtingą, drąsų
ir aštrų žodį valdančiosios par
tijos ir jos sateličių atžvilgiu. O
pasak jos pačios dienraščio
puslapiuose išspausdintų min
čių, , j i apsidžiaugė", pamačiusi
ekrane žurnalistę Rūtą Grine
vičiūtę, kuri dirbo t i k r a i
profesionaliai".
O dabar pakalbėkime apie
Lietuvos reikalus, kurie kaip
ant delno „nuogut nuogutėliai".
Lietuvos Statistikos depar
tamento duomenimis, vidutiniai
minimalus dirbančiųjų atly
ginimas tarp JJaltijos šalių ir
kaimyninės Lenkijos vis dėlto
yra Lenkijoje — apie 320 dole
rių, kai tuo tarpu jis Lietuvoje
sudaro tik 52,5 dol., Estijoje —
55,7 dol., ir Latvijoje - 68,8 dol.
Nors, pagal apskaičiuotą
vidutinį darbo užmokestį, tarp
Baltijos šalių didžiausias šiuo
metu yra Estijoje — 223,8 do
lerio per mėnesį (šių metų I
ketv. duomenys). Privačiame
sektoriuje šių metų liepą vidu
tinis užmokestis Latvijoje buvo
205,2 dol., Lietuvoje - 164,2
dol. Statistikos departamentas
nurodo, jog liepą, lyginant su
1995 m. tuo pačiu laikotarpiu,
darbo užmokestis labiausiai
išaugo tarp Baltijos valstybių
Lietuvoje — 30 proc. Įdomumo
dėlei, vidutinė II ketv. pensija
didžiausia buvo Estijoje — 75,1
dol., Lietuvoje — 46,3 dol.,
Latvijoje — 68,6 dol.

Iki šiol vykusiuose kandidatų
į Seimą pasisakymuose tiek
Lietuvos radijuje, tiek ir tele
vizijos laidose žurnalistai mažai
ką turėjo veikti, nes tikri deba
tai ar diskusijos beveik ne
vyksta. Todėl partijų ir politinių
organizacijų atstovai dažniau
siai patys „susitvarko". Dar
gerokai prieš prasidedant rin
kiminei agitacijai per masines
informacijos priemones buvo
skelbta, jo rinkiminę kampaniją
LTV nušvies 9 žurnalistai.
Dabar apžvelkime p a r 
Tačiau, prasidėjus rinkiminės
agitacijos k a m p a n i j a i , TV duotą produkciją: remiantis tais
ekranuose neišvydome ilgą pačiais šaltiniais, Lietuvoje
laiką politinės informacijos pramonės produkcijos liepos
srityje dirbančios žurnalistės mėnesį parduota 19,2 proc. dau
Nijolės Steiblienės (beje, ji šiuo giau negu birželį, o per metus —
metu yra televizijos naujienų 13,5 proc.
(Nukelta į 5 psl.)

Dėmesio balsuotojams!
Regiatracijos terminas pasibaigė
Lietuvos Respublikos Ambasada Vašingtone praneša, kad Seimo rinkimams registrąr iįna t — I — yra pasibaigęs. Visiems
užsiregistravusiems piliečiams ateinančiuose seimo rinkimuose,
spalio 7 d. buvo išsiųsti rinkiminiai dokumentai.
Piliečiai gyvenantys Čikagoje ir apylinkėse, kurie nori balsuo
ti asmeniškai, galės tai padaryti tiktai rinkimų dieną (spalio
30 d.), atvykdami į LR Generalinį konsulatą Čikagoje adresu: 6500
S. Pulaski Rd. (Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus patalpose).
Atvykus balsuoti asmeniškai, būtina turėti Lietuvos Respublikos
galiojanti piliečio pasą, ir rinkėjo pažymėjimą, kuris buvo išsiųs
t a s kiekvienam užsiregistravusiam rinkėjui.
Jeigu rinkėjas negavo pažymėjimo, ar iš anksto neužsiregist
ravo balsuoti, galės atlikti savo piliečio pareigą atėjęs į LR Ge
neralini konsulatą tik su galiojančiu piliečio pasu. Rinkėjo pažy
mėjimas bus išduotas vietoje.
Balsavimas vyks spalio 20 d. nuo 9 iki 4 vai. p.p. LR Gene
reliniame konsulate Čikagoje adresu: 6600 S. Pulaski Rd., tel. (773)
682-5478.

toli nuo jos, o t u esi greta manęs, — teigė Danutė. Be to,
Raštikienė papasakojusi apie vyro studijas Vokietijoje,
parodžiusi nuotraukas ir net paskaičiusi laiškų iš
traukas.
'
Daktaras Mažylis, rūpestingai apžiūrėjęs, pareiškė:
— Viskas vyksta normaliai. J ū s ų nervinė įtampa
irgi yra normalus reiškinys. Beveik visos jaunos motinos
panašiai jaučiasi. Galiu pasakyti, kad iki šeimos didžio
jo įvykio teliko maždaug dešimt dienų. Taigi greit
pasimatysime, bet, kaip sakoma, dėl viso ko prirašau
raminančių vaistų. Jeigu pajustumėte didesnį liūdesį
ar dėl menkniekio susierzintumėte, paimkite vieną pi
liulę su vandeniu.
Danutė padėkojo ir, išėjusi į gatvę, pasijuto laimin
ga, džiaugėsi atėjusi pas gydytoją, tai paprastais žodžiais
raminančiai paveikusį — niūri nuotaika, liūdesio de
besėliai ir protarpiais užeinančio beprasmio pykčio siau
tulys dingo. Su šitokia nuotaika sutiko ir iš darbo grį
žusį Antaną.
Po vienuolikos dienų, pačiame vidurnaktyje, grei
tosios pagalbos automobiliu Keraitis savo Danutę išvežė
į Raudonojo Kryžiaus ligoninę. Keraičiui teko palaukti
iki aušros, kai, šypsodamasis daktaras Mažylis, iš tolo
mostelėjęs ranką, šūktelėjo...
— Sveikinu su sūnumi! Dabar vaistų poveikyje
miega, tačiau gali žvilgtelėti į savo brangiausius. Tik
iš tolo, — o jau už durų paaiškino: — Ji gal miegos 3-4
valandas. Pats, kiek nusnaudęs, paskambink budinčiai
gailestingajai seselei.
Ne namo Keraitis ėjo, bet į krautuvę paimti užsakyto
žiedo, į kurį auksakalys, jam belaukiant, įdės melsvą

Danutė

O kas po
Sako mūsų l i a u d i s : „ K u r
miela — ten akys, k u r skauda —
ten rankos, o k a s rūpi — a n t lie
žuvio tupi..." Šiuo m e t u užsie
nio lietuviai (be abejo, ir Lietu
voje) savo dėmesį sutelkę į
Seimo rinkimus, k u r i e j a u čia
pat. Iš dalies tai geras reiškinys,
iš dalies jis kelia ir nerimą.
Sudėjus tiek vilčių į šį valsty
binio masto įvykį, y r a vis dėlto
pavojus, kad t a u t a gali skau
džiai apsivilti. Galbūt logiškiau
tikėtis, kad r i n k i m i n ė s kam
panijos šurmulys, laikinai paža
dinęs mūsų tautiečius Lietuvoje
iš sustingimo, vėl n e n u r i m s po
balsavimų, o jie n e n u s k ę s letar
gijoje. Tuomet kiltų pavojus iš
to miego negreit pabusti...
Ne Seimo rinkimų rezultatai
nulems Lietuvos a r t i m e s n ę bei
tolimesnę ateitį, bet žmonių
pasiryžimas dirbti, kurti, steng
tis nugalėti pasitaikančias kliū
tis. Lietuvoje j a u y r a t i e k daug
šviesių pavyzdžių, k a i s u n k u s
darbas, kietas ryžtas ir suma
numas apvainikuojamas pasise
kimu. Ypač, atrodo, gerai gy
vuoja smulkiosios pramonės,
verslo ir įvairių, sava iniciatyva
įsteigtų, paslaugų sritys. T e 
reikia paskaityti Lietuvos
spaudą ir tokių atvejų rasime
nemažai. Tai įrodymas, kad prie
gerų norų ir galimybės atsi
randa. J u k į Lietuvą a t v y k s t a
iš užsienio (ne vien iš Amerikos,
ne vien lietuvių kilmės) d a u g
asmenų su patarimais bei inves
ticijomis. Kas s u p r a n t a , kad
laikai pasikeitė, t a d r e i k i a
keisti ir darbo etiką, ir metodus,
tam sekasi. Kas nenori atsikra
tyti „senų gerų laikų", t a s ir
toliau skurs, k e i k d a m a s bet
kurią valdžią, i l g ė d a m a s i s
sovietinės sistemos, kurioje ne
reikėjo (net buvo pavojinga)
galvoti, tik klausyti nurodymų
„iš aukščiau" ir tingiai plaukti
pasroviui.
Visais laikais Lietuvos dva
sinis, tautinis, ekonominis at
gimimas daugiausia prasidė
davo kaime, o d a b a r — tiesiog
keista — provincija kone nepa
judinama, skęsta alkoholyje ir
apatijoje. Nejaugi kolchozinė
sistema, atėmusi iš lietuvio kai
miečio jo brangiausią t u r t ą —
žemę, taip sužalojo jo dvasią,
pakeitė jo pagrindinius charak
terio bruožus, įdiegtus amžių
glūdumos, ir paliko tuštumą,
kurias neįmanoma užpildyti? Kai
mums pasakoja apie netvarkin
gas, apleistas sodybas, ne
mažiau apsileidusius jų savi
ninkus, praradusius norą siekti
šviesesnio
rytojaus;
kai
kalbama apie kaimo žmonių gir
tuokliavimą, pairusias šeimas,
moralinį nuosmukį, p a m e s t u s

akmenėlį, nes gimė berniukas. O su žiedu užsuko į gėli
ninkystės krautuvę paimti rožių puokštės. Ant atviruko
parašęs keletą žodžių, paprašė nedelsiant nugabenti į
ligoninę ir padėti prie gimdyvės.
Grįžęs namo, viską papasakojęs tetai, bandė užmigti,
tačiau nesisekė nuraminti per visą naktį įsisiūbavusių
minčių raizginio. Pagaliau telefono skambutis:
— Pone majore, jūsų sūnelis su mamyte beveik pasi
rengę jus pamatyti.
— Ką tai reiškia beveik?
— Tai reiškia, kad aš skambinu šiek tiek anksčiau,
manydama, kad, kol jūs čia atsirasite, viskas bus sut
varkyta jūsų vizitui.
Lapkričio 23-ąją įgulos bažnyčioje kunigas Mironas
Keraičių pirmagimį pakrikštijo Vytautu-Antanu.
Po krikštynų „baliaus", kaip teta pavadino, greit buvo
apsiprasta su nauja Keraičių šeimos rutina. Atėjo ir
praėjo Kalėdų šventės, Velykos, pražydo pavasaris, ir
saulėje sušvito vasara. Vytukas visus nustebino savo
pirmuoju atsistojimu lovelėje, o rudenėjant jau tiesė ko
jytes pirmajam žingsniui.
— Bus tvirtas vyras, — pranašavo Guntulienė.
užėjusi aplankyti.
— Tikras atletas, — pasigrožėjo Sauleniene.
— Vytautas kitoks ir negali būti, — pritarė daktaras
Saulėnas, pastebėdamas: mūsiškiam dar toli gražu iki
Vytuko, tačiau tikriausiai bus draugai, kai tik pusme
tis teskiria. O mūsų Jonukas galės būti jūsų žentas, —
užbaigė šypsodamasis, žvilgtelėjęs į staiga paraudona
vusią Keraitienę.
— Taigi, taigi — lyg ir pastebėjau artėjančias kitas

Bindokienė

rinkimų?
vaikus, tiesiog sunku tikėti, kad
tai Lietuva. Skurdus gyvenimas
niekam niekad nesuteikė teisės
tapti ir dvasios skurdžiumi. Kur
yra mūsų šviesuomenė, kur dva
sininkija, k a d nesirūpina pro
vincijos gyventojų d v a s i n i u
atgimimu? D a u g girdime apie
labdarą (ypač iš užsienio), bet
išmalda gali tik laikinai užmas
kuoti paviršiaus dumblą, o
reikia pradėti gydymą iš vidaus.
I Seimo rinkimus kandidatų ir
juos s i ū l a n t ' ų partijų netrūks
ta. K a i kurios tikisi laimėti
balsų daugumą ir iš opozicijos
mažumos pereiti į sprendimus
darančią daugumą. Tačiau kyla
pavojus, kad naujai įgyta galia
neatneštų kraštui daugiau bė
dos negu naudos. Amerikiečiai
sako, kad absoliuti jėga
pastūmėja į absoliutų jos piktn a u d o j i m ą . N e n o r i m e čia
pasakyti, kad Tėvynės sąjunga,
Krikščionių demokratų partija
ar k u r i kita, turinti galimybių
l a i m ė t i d a u g vietų Seime,
n e t a r n a u t ų savo kraštui bei jo
žmonėms, bet „pagundų" sunku
išvengti... Būtų tikrai idealu,
kad šį k a r t ą Seime susidarytų
nė vienos partijos dauguma, o
sveika pusiausvyra, sesijose
visus klausimus rimtai svars
tanti, pasisakanti ir už, ir prieš,
kol pagaliau būtų padarytas
sprendimas, naudingas Lietu
vai. Antra vertus, kai tiek daug
partijų ir kandidatų balsavimo
l a p e , k y l a pavojus i š r i n k t i
tokį daugpartinį Seimą, kad
nebus įmanoma j a m e suderinti
visų s k i r t i n g ų n u o m o n i ų .
Tuomet b ū t ų kaip toje pasakė
čioje, kai vežimas t r a u k i a m a s į
visas puses.
Sekmadienį lietuviai balsuos.
Tikėkime, kad visi, skubantys
į r i n k i m i n e s būstines, suptas,
ko tikėtis iš naujo Seimo ir per
greitai nepuls kritikuoti, jeigu
j a u p i r m ą s i a s s a v a i t e s po
rinkimų gyvenimas nedaug
pasikeis. Į duris beldžiasi kita
žiema. Kalbama, kad už šilumą
šiemet reikės mokėti 25 proc.
brangiau. Lietuvos laikraščiuo
se nuolat rašoma, kad eko
nomijos rodikliai liudija žymų
šuolį pirmyn. Deja, eilinis pilie
tis n e d a u g pagerėjimo mato.
Naujasis Seimas taip pat ste
buklu nepadarys, nors rinkimi
nėje kampanijoje pristatytos
programos skamba labai pa
t r a u k l i a i . Nepaisant visų pa
stangų, visiems įtikti vis tiek
n e p a v y k s , p r i e k a i š t ų nebus
išvengta. Šiuo m e t u m u m s
reikia tik dviejų pagrindinių
dalykų: 1. balsuoti spalio 20 d.,
išrenkant
tinkamiausius
žmones; 2. kantrybės, kad tie
žmonės turėtų progą ir laiko
vykdyti savo projektus Seime.

krikštynas, — Guntulienė pusbalsiai papildė daktaro
Saulėno žodžius.
— Šitaip geriausia ir logiškiausia, — jos įkandin tęsė
Saulėnas. — J tą patį vežimėlį. Visais atžvilgiais logiška.
O čia šalia ir didelė t a l k i n i n k ė — teta.
— Oi būtų sunku be jos, — Danutė, skubiai pasakiu
si, pažvelgė šiltu bei dėkingu žvilgsniu į tetą.
— Žinote, aš anksčiau ir nepagalvojau, kad jis man
bus toks b r a n g u s . Dabar jis mano dienų didžiausias
džiaugsmas, — nuotaikingai paaiškino teta.
Dienos, savaitės ir mėnesiai lėkte lėkė, ir pava
sarėjant Keraitis vėl š a u k ė greitosios pagalbos automo
bilį. Ir vėl d a k t a r a s Mažylis j a m , besnūduruojančiam
Raudonojo Kryžiaus ligoninės laukiamajame,
šypsodamasis ištarė: „sveikinu su dukrele! Dabar ji vais
tų poveikyje..." Ir pasikartojo jo šeimos didžiojo veiksmo
scenos. Tik šį k a r t ą vyko viskas daug ramiau. Ir gėlių
parduotuvėje jis net pajuokavo:
— Pereitais metais gimus sūneliui, užsakiau rožes,
o dabar gimė dukrelė Gal užsakyti rūtų vainikėlį?
O pardavėja irgi juokavo:
— J ū s ų valia, pone majore. Aišku, rūtos pigesnes,
bet mes jų jau ir nebeturime.
— K a s įvyko, kad nuvyto?
— Be to, rūtų vainikėlis geriau tiks, kai ji eis prie
pirmosios komunijos, — užbaigė jau be šypsnio.
Ir vėl laukė ligoninės pranešimo, kada galės
aplankyti, bet telefonas suskambėjo saldžiai bemiegant.
Ir ligoninės p a l a t a džiaugsmu švytėjo, j a m kilstelėjus
kūdikį aukštyn. Ir Danutė lyg linksmiau šypsojosi, d ė k o
dama už žiedą su rausva a k u t e .
(Bus daugiau)
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DIENA TARP AMERIKOS
DEMOKRATŲ

MISCELLANEOU9

RIMAS ČESONIS
Nora su Demokratų partija
jau ilgesni laiką glaudžių ryšių
neturėjau, buvau truputi nuste
bintas pagalbos prašymu iš
Demokratų partijos tautinio
komiteto Amerikos preziden
tiniuose rinkimuose.
Ištrūkus iš
tarnybinių
įsipareigojimų, atvykau į Čika
ga, į demokratų suvažiavimo
priešpaskutine dieną,
ir
pataikiau tiesiai i spaudos kon
ferenciją, skirtą etninių grupių
spaudos ir radijo žurnalistams.
Tarp jų maišėsi ir korespon
dentai „Amerikos balso" bei Reu
ters žinių agentūros. O tokie,
kaip aš. Demokratų etninių gru
pių koordinacinio komiteto at
stovai, turėjome atsakyti į jų
iškeltus klausimus. Kuomet iš
girdau klausimą dėl respubli
konų žymūnų pasisakymų jų
konvencijoje apie NATO plė
timąsi į Vidurio Europą, puo
liau prie mikrofono ir gana
audringai maždaug taip at
sakiau: „Kaip buvęs pre
zidentas Bush išdrįso užsiminti
apie Baltijos kraštus savo kalbo
je, lyg tai jis būtų kuo nusipel
nęs Lietuvos laisvės kovoje? O
buvęs Valstybės sekretorius
James Baker savo žodyje (keis
ta, kad jis iš vis ten kalbėjo)
teigė, kad tik Lenkija, Vengri
ja ir Čekija taps naujos NATO
narės. Nieko palankesnio ne
galima tikėtis ir iš senatoriaus
Dole. Jis savo vadinamoje pa
grindinėje, užsienio politiką
aptariančioje, kalboje birželio 25
d. Philadelphijoje mus tokiais
žodžiais „guodė": „Lenkijai,
Vengrijai ir Čekijai turėtų būti
siūloma visiška NATO narystė
šiandien. Daug kitų valstybių,
euo Slovėnijos iki baltų, tei
singai siekia (aspire) šio tikslo".
Ačiū už nieką! Ir čia, jau su
žymiai pakeltu balsu baig
damas, drožiau: „Tai kas gi yra
Lietuva ir kitos Baltijos
valstybes, ponai Dole ir Baker?
„Dog meat"? Tas žodis „dog
meat" (mėsa šunims), atrodė,
daug kam labai patiko. Net ir
rinkiminio štabo aukštas
pareigūnas, buvęs Kongreso
narys Allan Wheat, atėjo susi
pažinti ir pasveikinti už taiklius
žodžius.
Pasibaigus spaudos konfe
rencijai, teko skubėti į priešpie
čius, rengicmus mūsų koordina
cinio komiteto. Čia buvo kvies
ti įvairių etninių grupių žymūs
asmenys, Kongreso nariai bei
konvencijos delegatai, reiškėsi
tautybių veikloje. Programai
sumaniai vadovavo Geraldine
Ferraro, buvusi Kongreso
atstovė ir taip pat nesėkminga
kandidatė į Amerikos viceprezi
dento postą. Save pristatydama,
ji pastebėjo, k a i vienu laiku jai
teko atstovimi antram skai
čiumi didžiausiam lietuvių apapgyventam distriktą visoje
Amerikoje. Ji turėjo omenyje
Queens ir Brooklyno lietuvius
New Yorke.
Džiaugiausi pasodintas prie
stalo, kur sutikau seną
pažįstamą Julian Kulas iš Čika
gos, graikų kilmės senatorių

Sorbannes su žmona iš Mary
land, kelis albanų veikėjus ir
Nancy Soderberg, pareigūnę iš
National Security Council, su
kuria buvo itin įdomu pasi
šnekučiuoti NATO ir kitais
klausimais. Teko sutikti ir čikagiečius lietuvių demokratų
veikėjus: S. Balzeką ir advoka
tą Rimą Domanskį. Malonu
buvo trumpai pabendrauti su
b u v u s i u demokratų prezi
dentiniu kandidatu Michael Du kakis, prisimenant ir 1988 metų
rinkimus. Ypač džiugu buvo at
naujinti pažintį su dabartine
Kongreso atstove Marcy Kaptur
iš Toledo, Ohio. Tik keletai
dienų prieš konvenciją ji atsi
sakė priimti Ross Perot kvie
t i m ą kandidatuoti į vice
prezidento postą kartu su juo.
Šiuo metu Vašingtone ji yra
žinoma kaip aštri prez. Clinton
kritikė, kai kuriais klausimais.
Mercy Kaptur prisiminė pir
mą savo pažintį su lietuviais,
kuomet, prieš maždaug dvide
šimt metų, ji atvyko su prel.
Geno Baroni į Philadelphijos LB
apylinkės ruoštą Vasario 16-tos
minėjimą. Vėliau, dirbdama
Baltuose rūmuose, ji visuomet
liko jautri lietuvių reikalams.
Pavakaryje buvo suruoštas
priėmimas Sheraton viešbutyje,
tuomet apsuptam ypatingos ap
saugos dėl prezidento šeimos
jame apsistojimo konvencijos
metu.
Daugiausia tai buvo beveik
tie patys kviesti asmenys, kaip
ir į priešpiečius, tačiau į šį
renginį žmonių atvyko gan
mažas skaičius. Gal tai buvo dėl
pernelyg sustiprintos viešbučio
apsaugos, gal dėl nepatogaus
laiko, o gal ir dėl kokių kitų
priežasčių. Papietavus su Baltųjų
rūmų ir Rinkiminės kampanijos
pareigūnais tame pačiame vieš
butyje, sėdome į specialų auto
busiuką ir lėkėme į pačią kon
venciją.
Yra gan sudėtinga nupiešti
vaizdą, kas dedasi Demokratų
partijos konvencijoje. Šis
amerikietiškai fenomenas yra
kažkoks spektaklis, kiek pana
š u s į sporto rungtynes su
klykiančiais „sirgaliais", o kar
tais primenantis rimtą minė
jimą, kur žiūrovai klausosi
prelegento kalbos ir galop alsuo
jantis didelės gatvės didmiesčio
pulsu. Ko čia nebuvo tą vakarą!
Ir dainos, ir muzikos, ir šoko
„Macarena" ir kalbų, kalbų... O
žmonių margumas! Ir baltų, ir
juodų, ir geltonų, ir visokių
kitokių! Vieni apsirengę labai
skoningai, sakyčiau, net elegan
tiškai, o kiti — atrodė lyg iš
kokio urvo išlindę. Tarp kon
vencijos delegatų ir svečių,
nepaisant jų ant kaklo užsika
bintų kredencialų, skirtumo
nebuvo matyti, nes visi savaip
bruzdėjo, kalbėjo ir savo
nuotaika stengėsi parodyti, kad
turi „good time".
Viceprezidento Al Gore kalbos
metu visas bruzdėjimas nutilo ir
auditorija atidžiai klausėsi jo žo
džių, o, užsiminus apie sesers
mirt), kai kam pasirodė net
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ašaros.
Taip jau atsitiko, kad buvau
pasodintas, kaip Lietuvoje
dabar yra sakoma, „prestižinių"
svečių ložėje, aštuntam aukšte,
netoliese kabančių balionų, kur
stalai buvo apkrauti įvairiais
gėrimais ir užkanda. Besitrinant tarp tų „prestižinių"
svečių, teko pastebėti ir Ameri
kos „princą" — John Kennedy,
Jr., bandantį apsiginti nuo
smarkių merginų.
Besikalbant su Baltųjų rūmų
pareigūnais įvairiomis te
momis, paprašiau man atsaky
ti į kelis klausimus, kurie
dažnokai buvo vienaip ar kitaip
komentuojami Čikagoje Tauti
nių šokių šventės savaitgalio
metu. Būtent, kodėl Hillary
Rodham Clinton neaplankė
Lietuvos savo kelionėje į Rytų
ir Vidurio Europą, nors
užuomina apie Vilnių buvo pa
sklidus? Ir antras klausimas:
kodėl šią vasarą nebuvo repre
zentacijos iš Baltųjų rūmų mūsų
šokių šventėje? Atsakyta buvo
taip. Iš anksto prezidentūros
buvo nuspręsta, kad ponia Clin
ton aplankys tik vieną Baltijos
valstybių — Estiją ar Lietuvą.
Ten buvo nusiųsta maža
grupelė žmonių ištirti sąlygų
prezidentienės vizitui Taline ir
Vilniuje. Tos sąlygos apėmė vie
toves, susisiekimo, apsaugos ir
tuo metu būsimą reikalingą per
sonalą abiejų krašto Amerikos
ambasadose. Deja, sprendimas
buvo padarytas Talino naudai.
Atsakymas į antrą klausimą:
kvietime į Šokių šventę buvo
pageidaujama tik Hillary Clin
ton ir niekas kitas. Negalėjus jai
kvietimą priimti dėl kitų
įsipareigojimų, svečių iš Baltų
jų rūmų nebuvo.

NOBELIO PREMIJA
LENKIJOS POETEI
A U R E L I J A M. BALAŠAITIENE

Paskutiniųjų šešerių metų
laikotarpyje Nobelio premija už
literatūrą jau teko net trims ta
lentingoms moterims. 1991 me
tais už poeziją premiją gavo
afrikietė Nadine Gordimer, o
1993 metais premija buvo pa
skirta amerikietei Toni Morrison. Šiais metais populiari
lenkų poetė Wislava Szymborska buvo pagerbta Nobelio
premijos apdovanojimu, ją
premijos sprendimo protokole
apibūdinus kaip ,,poezijos
Mozartas" su „Bethovenišku
įtūžimu". Iš informacijos spau
doje aiškėja, kad tai labai kuk
li įvairiaspalvė kūryba, savo po
ema „Meilė iš pirmo žvilgsnio"
net įkvėpusi skriptą labai po
puliariam filmui „Raudonieji",
o lenkų „roko" muzika naudo
ja jos eilėraščių tekstus, ku
riuose yra ir sąmojus, ir humo
ras, ir satyra. Ji yra ne vien
populiariausia Lenkijos poetė,
bet ir politika susidomėjusi mo
teris 1952 ir 1954 metais išleis
tos jos dvi knygos staliniškos
cenzūros laikotarpyje, bet jos
vėlyvesnė poezija tapo lyg ir
keršto išraiška, nes vėliau ji tų
knygų išsižadėjo ir tapo aštria
Stalino kritike. Ilgainiui jos
kūryba tapo populiaresnė už
daugelį kitų Lenkijos rašytojų
bei poetų. Be jos dar keturi Len
kijos rašytojai gavo Nobelio
literatūros premijas: 1 9 8 0
metais Czeslaw Milosz, 1978
metais Isaac Bashevis Singer,
1924 metais Wladyslaw Reymont ir 1905 metais Hanryk
Yra sakoma, kad istorija kar Sienkiewicz.
tojasi. 1980 metais JAV LB
Premijos įteikimo protokolo
Krašto valdybos vardu kviečiau
gale
cituojamas jos eilėraščio
prezidentą ar ponią Carter į tą
„Niekas
neįvyksta du kartus"
vasarą vykstančią Tautinių
paskutinis
posmas:
šokių šventę irgi Čikagoje. Da
„Su
šypsena
ir bučiniais mes
viau „ultimatumą" — arba jie,
norime
susitaikyti
po mūsų
arba niekas, nors ir buvo
žvaigžde,
siūlytas vienas iš jų sūnų.
nors
esame
skirtingi
(su tuo
Rezultatas toks kaip ir šįmet —
abu
sutinkame)
be svečio iš prezidentūros. Nors
kaip du vandens lašai".
tuomet taip negalvojau, »bet
Toliau jos poezija apibū
dabar suprantu, kad anuomet
dinama kaip turinti „ironiškos
tikrai padariau klaidą.
Nelaukiant nustatytos tos precizijos", kas yra aišku iš tos
dienos programos pabaigos, citatos. Jos politinį aktyvumą
apleidau konvencijos patalpas, puikiai iliustruoja ištrauka iš

norėdamas dar užsukti į Lino
Kojelio vadovaujamos US-Baltic
Foundation priėmimą, kuris
buvo rengiamas Hyatt Regency
viešbutyje. Su dideliu malo
numu praleidau ten trumpą
valandėlę, didžiai įvertindamas
Lino Kojelio sugebėjimą ir tokią
progą pasitarnauti Baltijos
kraštų labui.
Taip pat buvau prižadėjęs
užsukti ir į Amerikos Arabų ins
tituto ruošiamą priėmimą,
vykusi tame pačiame vieš
butyje.
Ten svečių buvo tiesiog
Demokratų etninio komiteto narys Rimas Česonis ir JAV prezidento ašis
tente etniniams reikalams Marilyn DiGiacobbe Demokratų suvažiavimo per daug. Žmones vos galėjo pa
judėt verždamiesi prie patraukČikagoje metu.

poemos „Rašymo džiaugsmas":
„Rašymo džiaugsmas.
Išlikimo jėga.
Mirtingos r a n k o s kerštas"
(mano pabraukta, AMB)
Premijos komisijai posėdžiau
jant, Szymborska atostogavo ir
poilsiavo pietinėje Lenkijoje,
Zakopanės kurorte. Grįžusi į
namus, ji pajuto, kad jos
gyvenimas
pasikeitė
iš
pagrindų, o 1,120,000 dolerių
premija taip
nudžiugino
Lenkiją, kad Lenkijos finansų
ministras nutarė iš laureatės
nereikalauti pajamų mokesčio.
Pasipylė
sveikinimai
ir
linkėjimai, o buvęs Lenkijos pre
zidentas ir taikos premijos
laureatas Lech Walesa pasidi
džiavo, kad laureatės dėka
Lenkijos vardas vėl iškilo.
Gavus pranešimą, garbingoji
laureatė sakėsi, kad jaučiasi
laiminga ir pagerbta, tačiau su
baime žiūri į rytojų — kas jos
laukia?
Nobelio premija, kurią 1991
metais įrieigė genealusis Šve
dijos chemikas, dinamito iš
radėjas Alfredas Bernhard
Nobelis, yra tapusi aukščiausio
prestižo ir garbės simboliu, į
nemirtingųjų, jei taip galima
išsireikšti, eiles įtraukiant di
džiuosius visų žmogiškosios
kultūros apraiškų kūrėjus, nuo
literatūros ir taikos iki griežtųjų
mokslų sričių, būtent, fizikos,
medicinos, chemijos, fiziologijos.
Jų dėka, deja, ir patys naudin
giausi išradimai piktavalio
žmogaus rankose neša ne ge
rovę, bet žalą, kaip atomo su
skaldymas ar ir paties No
belio parako išradimas, kurio
pagrindinis ir vienintelis tikslas
buvo palengvinti statybos
darbą, kovojant su nuo žemės
sutvėrimo stovinčiomis uolomis,
kai reikėjo kirsti tunelius nau
jam žmonijos patogumui —
geležinkelių tiesimui. Jis juk
nesapnavo, kad parakas bus
panaudotas žmonių žudymui, o
ir viduramžių alchemikai, sva
joję apie atomo suskaldymą, ne
projektavo atominės bombos...

Graudu, kad joks lietuvis
liai išdėstytų valgių stalų. Ilgai
rašytojas nebuvo pasiūlytas
man čia neteko būti.
Paliktai Čikagą jau po dvylik kandidatu į Nobelio premija.
tos nakties, spaudžiau namų Gal tai todėl, kad mūsų in
link į Indianapolį, prisimin telektualams nėra žinoma kan
damas dienos įspūdžius, bet su didatų pristatymo procedūra,
viena ateities vizijos mintimi. nes juk kūryba bet kuria kalba
Ateis diena ir mūsų Lietuvoje, nėra kliūtis premijai. Švedai
kai krašto demokratiniuose pro lenkiškai nemoka, bet turi
cesuose sumažės to kartėlio ir pasikliauti kvalifikuotais ver
pykčio, kurį šiandiena taip sle tėjais, todėl literatūros prenujas
giančiai pergyvename, ir švys gauna ir lenkai, ir prancūzai, ir
tels valdžios pozicijos bei opo ispanai, ir rusai, ir dar daugelis
zicijos švelnesnis, tolerantiš kitų. O kokia didelė garbė butų
kesnis ir humaniškesnis dialo Lietuvai, patekus į Nobelio lau
reatų sąrašą!
gas.
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, J K S CONSTHUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūsių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R.
tai. 766-666-2686.
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PIGIAI - AUTOMOBILIAI!
ATLANTA IMPORT-EXPORT, INC
12301 S. New Ave. Suite D, Lement, IL 60439
Tel: 636-243-1866, 800-775-SEND

* Padedame parduoti ir įsigyti automobilius,
žemiausiomis kainomis tiesiai iš varžytinių,
taip pat po nedidelių auto avarijų.
* Persiunčiame automobilius ir jų detales,
bei komercines siuntas ir baldus j Lietuvą.
Dirbame: pirmd.-penktd. 9-5/Seštd. 9-2

LIETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ REPLĖSE
1940-1944
Autorius, kaip sociologes ir žurnalistas, šioje knygoje
nušviečia 1940—1942 metų sovietine ir 1941-1944 m. vokie
čių okupaciją. Sovietų Sąjungos per vienerius okupacijos
metus Lietuvoje padaryti nusfcaNmai cia aptarti aruMkai ir
objektyviai.
Reo^avomokjliriisred.hebi.oJ.Kazy^
„Tėvynes sargas". VHnius 1996; 366 pat
Kaina su persiuntimu JAV $16.66
P.S. Bsnott gyventojai dar prideda vaMkoe mokesčio S.75% (S1.0S).
Užsakymus sJujstt „Drauso"
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SVEIKAS, VEDĖJAU!
ALEKSANDRAS ŠIDLAUSKAS
Bėga srauji Kruoja per liejus. Po dienos kitos rajono
žemgalių žemę, per lygumų laikraštis išspausdins pokalbį,
kraštą, neša vėjai atminties nes žeimelėnai, pamušiečiai,
laveikslus į vėjo malūnų lygumiečiai ir rozalimiečiai turi
sparnų drobules ir viską žinoti, kas dabar dirbama, o kas
ištirpina laiko dulkėse. Vaikšto planuojama šiais metais padary
šia žeme ramus, santūrus žmo ti. Kai kuriuos kaimo kultūri
gus, beveik nesišypsodamas, ninkus apėmęs kažkoks stingu
tiktai lūpų kampučiais rody lys, kai kurie nori susirasti
damas, kad viską supranta, kad rėmėjų, pagalbininkų. Rodos,
juoktis nori, bet ne visuomet darbų darbelių marios, o už ko
gali. Šis žmogus sugeba labai reikia griebtis jaunyliai, nesu
paprastai paaiškinti kone visus sizgrimba. Rink tautosaką,
savo rajono kultūros ženklus, užrašyk vardus, pravardes,
vis primindamas ir pasididžiuo lankys senus žmones, klausykis
damas, kad Žemgaliuose būta jų pasakojimų, ruošk rinkinius,
daug gabių, įvairios lemties su fotoaparatu apeik senuosius
žmonių. T. Grotusas ir J. Paukš kaimus, dairykis į gamtą, į
telis, S. Ušinskas... Visų ne paminklus, rink padavimus ir
išvardinti. Jų visų čia gimta, legendas, nes kiekviena žemės
augta, mokytasi, paskui po pėda dar šilta šiltutėlė savo
Lietuvą ir pasaulį paklaidžiota, atmintimis. Darbų kalnai —
laikas nuo laiko į savo gimtinę pasaka be galo. Reikia metodi
sugrįžta. Kraštiečių pėdos ir jų kos? Prašom... Vėl vyniojasi
žymės — didelis rajono kultūri vedėjo pasakojimo siūlas...
ninkų rūpestis. Kalbinu seną
„Daugsyk bendrauta su S.
savo bičiulį, Pakruojo rajono Sondeckiu, R. Žigaičių, V.
kultūros skyriaus vedėją Alfre Noreika, T. Vaisieta, B. Sa
dą Šimkų, kuris jau daugiau vukynu, L. Noreika, V. Juozanegu 25 metai gyvena čia, ben paičiu, Z. Zinkevičiumi. Tai
drauja su kaimo žmonėmis, susitikimai, koncertai, pokal
kalbasi, ramina juos, guodžia, biai. Kultūros žmogumi neleng
gražiai paprašo susirinkti į folk va būti. Bet nepaprastai įdomu.
loro šventę, siūlo paviešnagėti Padirbėkite dar metelius kitus,
garsiajame dvare, paragina vis girdžiu buvusio Kultūros
dorais žmonėmis išauginti savo ministro D. Trinkūno žodžius.
vaikus ir vaikaičius. A. Šimkus Visada traukia keliauti. Žigu
noriai pasakoja, prisimena.
liais išvažinėta visa Lietuva,
„Gimtoji gatvė — Šiauliuose.
Dar tebestovi ketvirtuoju nume
riu paženklintas namas Vaidi
lutės gatvėje. Tėvai savo prigim
timi kaimiečiai, nuo Pakapės ir
Kiaunorių parapijų, neįžvelgė
miestietiško gyvenimo privalu
mų. Žymų atminimą mano gy
venime paliko pirmasis mokyto
jas Feliksas Sakalauskas, die
gęs gražaus rašto, mandagumo
ir pareigingumo įgūdžius. Ne
turėjau potraukio tiksliesiems
mokslams, todėl lietuvių kalbos
ir literatūros studijos Šiaulių
pedagoginiame institute liko
labai šviesiu gyvenimo metu.
Dirbau buvusiame Jiezno rajo
ne, direktoriavau septynmetėje
mokykloje, vadovavau Punios
vidurinei mokyklai. Legendi
niame Margirio krašte prabėgo
beveik dešimt pačių brandžiau
sių jaunatviškų metų. Punioje
gimė mano dukros Asta ir Inga.
Viena defektologė, o antroji
prekybininkė. 1969 metais
atskubėjau į gimtųjų kraštų
padangę. Norėjosi platesnės
veiklos. Atrodo taip neseniai su
energinga choro vadove R. Kaunėniene subūrėme Medžiotojų
chorą, telkėme saviveiklininkus
į kultūros dienas gimtuosiuose
Šiauliuose".
Suskamba linkuvių daina, nu
banguoja senutės armonikos
trelės , išsivingiuoja smuiko
muzikėlės. Tyliai šiurena ber
žynas, aukštai spindi saulė virš
Pakruojo dvaro, o barokinės
bažnyčios bokštas sminga tie
siai į purių debesų properšėles.
Rytoj ekslibrių parodos atidary
mas, šiandien prieštelevizinė
mėgėjų meno dalyvių repeticija,
svaitgalyje šokių vieneto jubi

mažasis gintaro lopinėlis, pa
buvau net devyniose Europos
šalyse. Reikšmingas vaidmuo
visuomet tenka bendramin
čiams, kurie kultūrai dažnai
aukojasi. Tai žmonės, kurių
žodžiai gyvi iki šiol, o darbai
matosi iš tolo kaip koks kalna
gūbris. Štai Juozas Šliavas, gar
susis kraštotyrininkas, rūpes
tingas darbštuolis, štai dainos
entuziastė L. Ragaišienė, šokių
ratelio vadovė R. Blaškienė,
muzikantas B. Vaznys. K. Kalibatas, S. Lovčikaitė, E. Genienė
— galėčiau minėti ir minėti tas
biteles, be kurių būtų tuščia ir
nyku gyventi. Kiekvieną pava
sarį susirenkame į tradicinę
„Žemgalos" šventę. Įkvėpimą
paskatina įdomūs darbai. Nuo
taiką lemia sėkmė. Labai nei
giamai paveikia biurokratiniai
pamokymai, organizaciniai po
kyčiai, visada svetimas kultūros
politizavimo principas".
Ant vedėjo stalo guli visokių
renginių išklotinė. Reikia,
kad vėl atbildėtų „Trimitas",
užteks tų klajoklių roko grupių
(nei dainos, nei muzikos, tiktai
išverstiniai kailiniai ir alkoho
lio tvaikas scenoje), galbūt ir vėl
kada nors prisišauksime prof. S.
Sondeckį su kameriniu orkest
ru, kada jie akustiškai idealio
je dvaro rūmų slėje pamuzikuos.
Klasikinės muzikos mėgėjų dar
ne šimtai, bet jau yra gražus
būrys, ir jau ne vien tiktai
inteligentija patraukia į šią
rūmų salę. Ar jau baigtas vieno
' miestelio herbo projektas, kada
vėlei susirinks kraštiečiai, juos
reikės paremti transportu, nak
vyne. Kiek susirinks meno mė
gėjų į vokalinių ansamblių ap-

PADĖKA
A.tA.
RAIMUNDAS JONAS
ALIŠAUSKAS

Savanoriai ir šauliai Tauragėje lydi i amžino poilsio vietą buvusj partizaną Gediminą Katiną
(1996.05.05).
žiūrą? Ar užteks lėšų paminkli
nėms lentoms įrengti? O ką Ra
šytojų sąjunga pasiūlys J.
Paukštelio premijai gauti?
Kuriems privatininkams bus at
viras kelias į remontuojamą
vėjo malūną, kiek jie lėšų
pasiūlys, kuo jie vėliau užsiims,
ar tiktai komercija, ar šiokia
tokia kultūrine veikla? Ar tai
rimti žmonės, ar šiaip prasilaidokavę paplastūnai, garsiakal
biai veikėjai? Vedėjui dienos
neprailgsta, laimei, sumažėjo
visokiausių posėdžių, pasitari
mų, pasisėdėjimų, planuočių, ir
Ministerija dviejų valandų ne
dalykinei pašnekai jau nebe
kviečia į sostinę. Suprantama,
Vilnių išvysti dar vieną kartą
džiugu, parodos dabar vos ne
ant kiekvieno kampo, pas vieną
kitą kraštietį galima užsukti ap
silankyti, po knygynus, pasikniausti, senus kultūrininkus
Liaudies k u l t ū r o s centre
pakalbinti ir t.t. Idėjos idėjo
mis, bet konkreti veikla vedė
jui yra svarbiausia. Visokių
klausimų beprotiškai daug,
gaila, kad ministrai per daž
nai keičiasi gaila, kad mažai
kas rūpinasi savivaldybių kul
tūros padalinių struktūromis.
Kaip kas išmano, taip save ir
gano. Kiekviename rajone vis
kitaip. Mąsto ir mąsto vedėjas,
laikydamas rankose naują ra
jono literatų almanachą „Su
grįžimas" (tai 1,000 egzemp
liorių knyga). Tikras kruopštukas tas Alfredas, visus Pa
kruojo žemėje jis pažįsta, ir su
juo daug kas pasisveikina. Ge
riausia — tegul dar pakalba pats
vedėjas...
„Kiekviena diena turi savąjį
krūvį. Visgi didi dvasios jėga.
Žmogus nematomu, nelengvai
suvokiamu būdu kaupia tautos
praeities atgarsius, skaidrius
dabarties žingsnius ir ateities
siekius. Jis tuo stipresnis, jo
veikla prasmingesnė, darbai
ženklesni, kuo labiau jis savyje
kaupia senųjų kartų dvasią.
Žmogaus dvasinės vertybės la
bai skiriasi nuo materialių.
Pastarąsias galima nusipirkti,
gauti dovanų iš kitų, pasiskolin
ti ir netikėtai įsisavinti. Vis tai
netaikytina žmogaus dvasinėms
vertybėmis. Ja privalu susifor
muoti ir turėti savus. Šiandien
dažnai pakalbama apie ekono
minį, politinį Lietuvos sava
rankiškumą, bet gan dažnai pa
mirštamas dvasios savarankiš
kumas, apibūdinantis žmogaus
vidinę būsena bei energiją, jo

nusiteikimą kelti, ginti ir
realizuoti tam tikras socialiai
reikšmingas idėjas. Kelia neri
mą tai, kad nemažos dalies žmo
nių dvasia pakirsta, suluošinta
Apie tai akivaizdžiai kalba nusi
kalstamumas, alkoholizmas,
narkomanija, kartais papras
čiausios atsakomybės stoka. Su
viltimi žvelgiu i ateitį. Kai
koncertuoja mūsų krašto et
nografiniai ansambliai, kai
skamba aukštaičių šiauriečių
šnektos, suvoki, kad protėvių
dvasia padėjo išlikti žmonijos
dalimi, kurti savarankišką gy
venimą. Sudėtingi procesai
vyksta kaime. Sodžiaus žmogus
vėl pergyvena eilinį virsmą —
dvasinį ir materialinį. Progreso
keliu vedantį, bet pasiekiamą
ne taip greitai. Štai Balsių
kaime veikia etninės kultūros
centras, Pamūšyje meninei
saviraiškai susitelkė ūkininkai.
Lygumų kultūros namų šokėjai
atstovavo mūsų kaimą Pasaulio
lietuvių dainų šventėje. Roza

lime, kur 1907 m. buvo suvai
dintas pirmasis lietuviškas
spektaklis, jau treti metai
vyksta saviveiklinio teatro
šventė. Jei išlikome negandų
metais, gyvensime ir toliau. Su
kultūra, su dvasinėmis verty
bėmis".
Dar saulelė ne vakarop, tik
tai, kai vedėjas eina Pakruojo
gatvėmis, visi jam labas, labas,
sveiki, sveiki, kaip laikomės
kaip sveikatėlė, kas naujesnio,
vedėjau, kaip giesmininkai lai
kosi, ar tebepūkšnoja anoji
alaus statinaitė, ar tas kop
lytstulpis jau išdrožtas... Ir vis
vedėjas Alfredas Šimkus po kul
tūros laukus, vis su žmonėmis,
nes jis gerai mato gerų žmonių
gerus darbus, gerbia sentėvių
atmintį, globoja savo bičiulius
kultūrininkus. Tiktai nenuora
ma Kruoja vis į šiaurę po margą
žemgalių kraštą, po neramią
žemę, kuri augina gražų žmo
gų-

Iš partizanų istorijų (31)

REZISTENCIJOS PABAIGA
VILNIJOJE
•

HENRIKAS KUDREIKIS
Jau 1945 m. vasarą rusų sau
gumo organai ir jų karinė vado
vybė parengė karinių-čekistinių
ir agentūrinių-operatyvinių
priemonių planą partizaniniam
pogrindžiui sunaikinti.
Tą vasarą miškų košimo ope
racijose dalyvavo kariuomenės
137 šaulių pulkas, istrebitelių
kuopos. Per 4 mėnesius Tigro
rinktinė neteko 132 nukautais ir
ir 140 suimtų. Buvo visiškai ar iš
dalies sunaikinti Griškinio-Karužio, žuvusio 1945.06.21, taip
pat jį pakeitusio Aleksandra vi
čiaus-Skrajūno, Lapienio būriai.
1945.07.06 Ginučių miške žuvo
vienas Tigro rinktinės kūrėjų
Gumauskas—Gailius. Labai
nukentėjo Krivicko-Želdonio ir
Klonio vadovaujamos kuopos.
1945 m. žiema, Karijoto įsa
kymu, rinktinės veiklos rajone
pradėta antirinkiminė agitaci
ja. Platino antisovietinio turinio
plakatus. Taip pat buvo apšau
domi agitatorių namai. Mingailos kuopos partizanai įvykdė ka
ro lauko teismo nuosprendį Magūnų apylinkės Alfonso Miški
nio seimai. Grįždami į stovyklą.

partizanai surengė pasalą sku
bėjusiai į vietą NKDV specgrupei. Pasaloje žuvo 13 rusų
kariškių ir jų vadas, Rimšės
NKVD viršininkas, ltn. Bondarev.
1946.01.15-16 naktį Minčios
miške, prie Prūsų kaimo. 137
šaulių pulko daliniai ir Salako
valsčiaus stribų būrys apsupo
Mingailos kuopos bunkerius.
Užvirė mūšis. Žuvo 23. suimti
2 Margelio būrio partizanai.
Mingailai ir keliems kovotojams
pasisekė prasiveržti iš apsupi
mo.
1946 m. pavasaris Švenčionių
apskrities partizanams buvo
nesėkmingas. Sausio 14 d.
Saldutiškio valsčiuje MGB apti
ko Dučės būrio bunkerį, kuria
me slėpėsi 12 partizanu. Laiku
pastebėję priešą, kovotojai
pasiruošė gynybai, bet aukų
neišvengė. Žuvo 4. sužeistas
vienas, o nelaisvėn pateko vie
nas partizanas.
Vasario mėnesį MGB pasise
kė sunaikinti Dučės būrį. o.
išdavikui Lapei padedant. MGB
suėmė parašiutininkus -Julių
Šaulį—Rakštelį ir Juozą Šilini-

No One Offers You
More of Eastern Europe!
Over the past few years, LOT Polish Airlines has
eMablished the most comprehensrve netvvork of
destinations m Eastern Europe, vvrth VVarsavv as the
strategic hub. The netvvork is conveniently linked
wrth LOT's transatlantk route, gtving passengers
from New York, Newark and Chicago easy access

to Riga, Tallinn, Moscovv. St. Petersburg, Kiev.Lvov,
Minsk and VILNIUS,'LlTHUAMIA.
Take advantage of K )T's low fares, the luxury of
LOT's fleet of new Boeings and ATRs and the com(ort of the new International terminai at Warviw
Okecie Airport. Make your reservations today!

Information, reservatiom and ttcket sales at the offices of LOT POtlSH AIRLINES or your local Travel Agent.
New York: 212-M9-1t74.
Chtcago: 312-23t~33M.
Los Angeles: 213*34-5151

Montreal. P.Q.: S14-«44-2*74.
Toronto. Ont 416-23t-4242.
Toli free: M0-223-«S93.

Poeto Maironio statula Kaune.

Nuotr. Viktoro Kate
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Mūsų mylimas Sūnus Raimundas mirė i.m. rugsėjo 17 d.
Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse rugsėjo 21 d.
Gyveno arti Lemont, IL.
Šv. Mišios ui velionį buvo atnašautos Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje.
Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Paliokui ui atnašautas iv.
Mišias ir velionio palydėjimą i kapines. Taip pat visiems, ku
rie lankė a.a. Raimundą koplyčioje, atsiuntė gėlių, aukojo šv.
Mišioms, dalyvavo laidotuvėse.
Ačiū laidotuvių direktoriui Donald A. Petkui ui rūpėstingą patarnavimą,
u n r f iefan.

A.tA.
KOSTUI ČEPAIČIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai
VALERIJAI, dukrai GIEDREI, anūkams ir kitiems
artimiesiems.
Vitas ir Dalia Aleknai
Alfredas ir Danutė Aleknai

Rinktinės vadas Karijotas
išleido įsakymą susmulkinti
kuopas ir būrius.slapstytis pa
vieniui ar mažomis grupėmis.
Pats Karijotas pasitraukė kar
tu su štabu į Tverečiaus valsčių,
Dvariškės kaimą. Partizanus
pastebėjo rusų žvalgai. Greitai
pasiųsta 137 šaulių pūko kuo
pa. Vadas Karijotas partiza
nams liepė trauktis, o pats su
vienu kovotoju įsitvirtino prie
pastatų. Kareiviai praleido du
partizanus, su kitais prasidėjo
mūšis. Tik, uždegus klojimą ir
gyvenamą namą, po valandą
trūkusių kautynių vadas Kamarauskas-Karijotas ir du par
tizanai žuvo.
Vidury Antanų miško, prie
Antanų kaimo (Adutiškio valsč.,
Švenčionių apskr.) laikėsi par
tizanų būrys. 1944-1950 m. bė
gyje juos be pertraukos perse
kiojo stribai ir NKVD daliniai,
vadovaujami Bočerov. Kaime
nuolatos darydavo kratas ir
išversdavo visus pašalius. Vertė
kaimiečius pranešinėti, kur
juda partizanai. Merginas pa
statydavo prie sienos ir nutai
kydavo naganu rėkdami:
— Sakyk, kur bunkeriai? Eini
uogauti, žinai...
Visos partizanu šeimos iš
tremtos į Sibirą.
Duomenys apie Švenčionių
apskrities ir kitų Vilnijos vietų
rezistencine veiklą paimti iš
KGB archyvų ir taip pat iš
komunistinės Ignalinos bei
Švenčionių rajonų spaudos Ar
chyvuose sunaikintu partizanų
skaičiai išpūsti. Be to, jie par
tizanais paversdavo nušautus
neginkluotus civilius, imamai
moteris ir vaikus. Komunistinė
spauda partizanus vadino ban
ditais ir užsiiminėjo propagan
da bei melu
Po 1950 metų Vilnijoje beliko
tik pavieniai kovotojai

mokėti 4,25 dol., o Estijos — 3,6
dol.
Jungtinių Tautų pranešime,
kuris rugsėjo pabaigoje buvo
pristatytas Vilniuje, sakoma,
kad. nors ekonomija Lietuvoje
nustojo smukusi,
tačiau
gyventojų gyvenimo lygis te
bėra labai žemas. 1995 m.
vidutinės realiosios pajamos vie
nam gyventojui tesudarė 37
proc. 1990 m. gruodžio mėnesio
pajamų. 1995 metus, lyginant
su 1992-aisiais, mokestis už
karštą vandenį nominaliai
išaugo 66 kartus, už šilumą —
423, už šaltą vandenį — 26 kar
tus. Tuo tarpu vidutinis atly
ginimas per tą patį laiką išaugo
tik 10 kartų. Antai neturtin
gosios šeimos maistui išleido
beveik 70 proc., o turtingiausios
— tik 45 proc. pajamų.
Respublikos dienraštis „Va
karinės naujienos" (09.27)
numeryje pateikia straipsnį
„Skolos negyja", kuriame kon
statuojama, jog Lietuvos Res
publikos pasirašytų skolos su
tarčių suma persirito per 1,5
milijardo JAV dolerių ribą. Fi
nansų ministerijos pateikiamais
duomenimis šių metų rugsėjo 1
d. valstybės skola siekė beveik
5 mlrd. 198 mln. Lt. Iš šios
sumos 1 mlrd. 230 mln. Lt buvo
valstybės vidaus skola, „sugrai
byta" nenutrūkstamu srautu
leidžiant Vyriausybės ver
tybinius popierius, ir beveik 3
mlrd. 967 mln. Lt sudarė skola
užsieniui. Valstybės vardu pasi
rašyta paskolų užsieno valiuta
už 1 mlrd. 148 mln. dol.. Vyriau
sybės garantijomis pasiskolinta
dar 448 mln. dol. Su užsieno
bankais ir tarptautinėmis finan
sinėmis organizacijomis iš viso
pasirašyta skolos sutarčių dau
giau negu už 1 mlrd. 597 mln.
dol. Vien tik per šių metų 8
mėn. buvo paimta per 260 mln.
JAV doleriu užsienio paskolų
Per tą patį laikotarpį grąžinta
90 mln. paskolų užsieniui. Vals
tybės skola užsieniui nuo metų
pradžios padidėjo 171 mln. JAV
dol. Taigi, jei Pasaulio bankas
Lietuvai netrukus skirs 80 mln.
paskolą, ji dar labiau padidės.
Numatoma, kad šių metų pabai
goje skola užsieniui persiris per
38 proc biudžeto pajamų ir 18
proc bendrojo vidaus produkto
(BVPi

i Atkelta iš 3 psl.)
Estijoje ir Latvijoje
atitinkamai — 5,3 proc. ir 2
proc. mažiau. Per metus, nuo
praėjusių metų liepos, Lietuvoje
labiausiai pabrango maisto pro
duktai — 28.2 proc.. išlaidos būs
tui, kurui ir energijai 23,5 proc
Už elektros energiją brangiau
siai mokėjo Latvijos gyventojai.
100 kWh jiems kainavo 6,2 JAV
dol. Lietuvos gyventojams teko

Nepaisant valdančiosios par
tijos sukurtų painiavų, tauta ir
visi jos vaikai nepraradę vilties
ir tikrosios valstybės vizijos. Jie
gali kurti pasaulietišką, tikrais
demokratiškais pagrindais su
tvarkytą šalį ir pasiturintį gyve
nimą, išrinkdami į valdžią
žmones, mylinčius tėvynę ir
besiaukojančius jos labui.
Kregždės mėlyname danguje
pranašauja kaip tik giedrą.
(Pabaiga)

ka-Papinigį, kovo 3 d. Ignalinos
valsčiuje rusų kariuomenės da
liniai sunaikino 13 Skunčiko
kuopos partizanu, jų tarpe būrio
vadą Joną Čepulį-Strazdą.
Pagal surinktus duomenis,
Tverečiaus rusų įgula apsupo 8
Svajūno kuopos partizanus.
Vladas Aleksandravičius-Svajūnas žuvo vietoje, o persekio
jant krito kiti keturi, jų tarpe ir
vado pavaduotojas.
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Pasiskiepykite nuo gripo
(flu). Trečiadienį, spalio 23 d.,
nuo 10 vai. r. iki 12 vai. vidu
dienį, „Seklyčioje" bus skiepi
jama nuo gripo. Šią medicinine
„Sietuvos" skautininJdų ir paslaugą atliks Šv. Kryžiaus
Visi maloniai kviečiami at
silankyti į Amerikos Lietuvių vyr. skaučių draugovės su ligoninės personalas, tarpi
respublikonų lygos ruošiamus eiga sekmadienį, spalio 20 d., ninkaujant dr. Nįjolei Stankevi
pagerbimo pietus keturiems, tuoj po šv. Mišių Pal. J. Matu čiūtei. Kiekvienas, turintis
ĮatHcUu Lietuvių Mokytoj* Sęjtmffot CMeapus
lietuviškajai
visuomenei laičio misŲoje, Lemonte, vyks „medicare" kortelę, bus skiepi
IL
nusipelniusiems asmenims, PLC prie didžiosios salės. Visos jamas nemokamai (nepamirš
kite atsinešti savo kortele), o ki
•25*
kuriems bus įteikti specialūs narės prašomos dalyvauti.
tiems skiepai kainuos 5 doleriai.
l MOKYKLĄ
— O berniukas?
žymenys. Pietus įvyks šį sekma
„Puota juros dugne", tra Nepraleiskite progą pasirūpinti
dienį, spalio 20 d., 12 vai. Pasau
dicinis
Čikagos lietuvių jūrų savo sveikata ir apsisaugoti nuo Gaidys gieda: „Kakaryko,
lio lietuvių centro didžiojoje
- Kodėl atidavei jam centą?
skautjos
renginys vyks šį šešta žiemą nuolat siaučiančių gripo Ar vaikai visi parvyko?"
salėje. Vietas rezervuoti pra
Juk jį radai tol
I mokyklą voverėlė
šoma tel. 630-834-2904 arba dienį, spalio 19 d., PLC Le epidemijų.
- Tai kas, ksd radau, j i . - n e
monte. Jūrų skautai ir skautės
Neša dailią pintinėlę:
630-964-4162. Visi laukiami!
kviečia visuomene dalyvauti,
Mergaites nieko daugiau
Tenettėka nei vieno lietuvio, Jei vaikai neišdykaus,
Si vakarą (trečiadienį) 7 vai., smagiai praleisti vakarą, kartu kuris neateitų pasiklausyti Saują riešutėlių gaus.
nepatingėkite dalyvauti Švč. M. paremiant kultūrine lietuviško partizanų dainos vieneto „Girių
ir padaviau didelį didelį obuolį.
Marįjos Gimimo parapijos narių jaunimo organizacijos veiklą. aidas" koncertų. Jie rengiami Du žvirbliukai: „Čyru čyru,
- Valgyk, Rasele, šis obuolys
ir Čikagos arkidiecezįjos atsto Pradžia 6:30 v.v. Informacijai visiems patogiai pasiekiamose Pažiūrėk, kokie mes vyrai!
—
tikrai tavo.
vų susirinkime parapijos salėje. skambinkite Taiydai Chiapetta vietose: Pasaulio lietuvių cent I mokyklą vesk ir mus,
Bus sprendžiamas naujo parapi tel. 312-925-5482.
re spalio 18 d, penktadienį; spa pas gerus žmonių vaikus.
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jos klebono klausimas. Svarbu
lio 19 d. Cicere, Šv. Antano Nusibodo dykinėti,
Amerikos
Lietuvių
Romos
atvykti lietuviams parapijie
parapijos salėje; spalio 20 d. Laikas mokytis pradėti!"
Brūkšnelių vištoje. įrašykrU
čiams iš apylinkės, bet ir iš Katalikių moterų sąjungos Jaunimo centre. Nesigailėsite
raidas,
ii kurių susidarys žo
toliau, o taip pat svarbu ir nau trečiosios kuopos susirinkimas atvykę.
Rainas katinas sukluso.
džiai duotomis reikšmėmis: L —
jai atvykusiems tautiečiams, šaukiamas spalio 19 d., 3 vai.
Net nulinko jojo ūsai.
Brazilijos vals
nes jeigu prarasime vienintele p.p. Švč. M. Marįjos Gimimo
„Ką čia pliauškia čyru vyru?
tybės
sostinė.
2.
lietuvišką parapiją Čikagoje, parapijos salėje, Marąuette
Vienas juokas tokie vyrai.
passTilirr dalias, kntitintntft var
kas rūpinsis jų sielovados reika Parke.
Vienas kąsnis, o gal du
das, pasižymėjęs aukšta kultū
lais?
Ir prarysiu juos abu".
ra ir civilizacija. S.
—
Dėl susidėjusių aplinkybių .KEISTUOLIŲ TEATRAS"
LOS ANGELES
BALFo Centro įstaiga per Marąuette Parko Lietuvių
Saulė žnybia Rainiui ausį:
, kurį dabar valdo i
sikėlė į naujas patalpas ir nuo namų savininkų draugijos na
„Ar tu kartą nesiliausi
Spalio 5 d. Los Angeles įvyko
spalio 14 d. naujas adresas yra: rių susirinkimas, planuotas
Skriaudęs paukščius iš po
Lietuvos miestelis, kuriame
4545 W. 63rd St., Chicago, IL spalio 18 d., nukeliamas į antra jubiliejinės, dešimtosios, Lietu
krūmų?
vyko aršios kovot su bolševikais
60629, o naujas telefono nume dienį, spalio 22 d., 6:30 vai. vių dienos. Šiai šventei buvo Nedrausmingas tu bastūne!
1918-1920 m. 5.
antris - 773-767-3401, FAX - 773- vak., Švč. M. Marijos Gimimo ruoštasi su dideliu dėmesiu. I mokyklą eik ir tu,
roįi didžiausioji Lietuvos upė. 6.
767-3402. Nuo spalio 25 d. parapijos salėje. Visi nariai ir Šventė praėjo, kaip visada links Slampinėti negražu".
Dzūkijos sostini.
BALFas priims rūbų aukas ir apylinkės lietuviai prašomi mai ir nuotaikingai. Visus susi
Danutė Upėiūtė-Augienė
Lietuviška mokykla priespaudos laikais.
7.
didžiausioji
gėrybes naujose patalpose, šiame svarbiame susirinkime rinkusius žavėjo „Gintaro" tau
JUSTINPUJS
tinių šokių vienetas iš Toronto
pasaulio
dykuma.
8.
įėjimas ir privažiavimas iš kie dalyvauti.
džiau labai juokingas. Po vai
Aušo rytas. Girioje ėmė šunes
ir svečiai iš Lietuvos „Keis
dabartinis Lietu
mo pusės, pietinėje „Draugo"
dinimo
persirengiau
skautiška
loti
ir vos tik nesudraskė
Seniai, seniai, Lietuvoje gyve
z „Keistuolių teatras" at tuolių teatras". Tai 8 jaunų
vos
prezidentas
(5 taškai)
pastato pusėje, kur yra patogi
uniforma. Išgirdau gaiaro karalaitės. Laimė, kad medžio
vyksta į Čikagą! Spektaklis su žmonių grupė, kuri, atrodo, su no kunigaikštis Justinas. Pilis signalą, reikėjo bėgti iš klubo.
mašinoms pastatyti aikštė.
jantis girioje karalaitis, išgirdės
augusiems: Intymi vyrų trupė geba viską. Jie šoka, dainuoja, buvo didelė ir vadinosi Justin- Aš ir mano šeima saugiai
lojant šunis, greitai nubėgo į tą
, .Erelis" Jaunimo centre: spalio vaidina, groja visokiais muzikos pilis. Kunigaikštis buvo labai
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vietą, kur šunes lojo, ir pama
Amerikos Lietuvių gydyto 19 d., 7 v.v. Bilieto kaina $10 • instrumentais ir tai dar ne bet turtingas, turėjo daug aukso, išėjome iš klubo.
tė...
stebuklą:
medyje,
tarp
žalią
Kai
kas
patiko
ir
kai
kas
jų sąjungos ruošia suvažiavimą 12. Spektaklis vaikams: „Aukš kaip, o labai gerai! Lietuvių die kurį laikydavo savo gyvena
Čia parašyti keturi žodžiai,
šeštadienį, spalio 26 d., Pasaulio tyn kojom" Jaunimo centre: nose „Keistuoliai" parodė kele muosiuose rūmuose. Pilyje buvo nepatiko šių metų Kaziuko šakų, sėdėjo jauna, nepaprasto
kuriama
trūksta dviejų ir tų
gražumo
mergaitė,
drebanti
mugėje.
lietuvių centre, Lemonte. Pra spalio 19 d. 4 vai. Bilieto kaina tą svo programos numerių, ku dveji vartai ir didelė gynybinė
pačių
raidžių.
Kokių?
kaip
paukštelis
iš
baimės.
Tomas
Subatis,
džia 12 vai. Kviečiami visi me $10. Visi vaidinimo vaikams riais labai sudomino visą pub siena, su tokiu pat dideliu sto
1.
Na
s,
2.
no, 3. ma
Bostono lit. m-los mokinys
Karalaičio širdis ko tik neiš
dicinos, stomatologijos ir veteri žiūrovai, pirkdami bilietą, liką. Nors įaudrinta minia ir la gu. I pilį rinkdavosi žmonės
_
,
4
.
ž
i
e
(„Švilpukas") šoko iš džiaugsmo. B pirmo
naruos gydytojai, farmacininkai nemokamai gaus spektaklio bai plojo, prašydami pakartoti, karo metu. Pilis buvo viduryje
(5 taikai)
pamatymo karštai pamilo
ir šioms šakomis giminingi pro dainų garso juostele. Bilietai bet Lietuvos jaunimas buvo ežero su jungiančiu mediniu
KITI APIE MUS
mergaite ir rankas ištiesės labai
fesionalai dalyvauti. Vakare parduodami prie įėjimo.
tvirtas savo pasiryžime — neat tiltu. Kai priešai norėdavo
IŠTAISYMAS
džiaugsmingai
susuko:
vyks suvažiavimo užbaigimo po
patekti
į
pilį,
medinis
tiltas
bū
(sk) skleisti visų kortų iki ealo.
19 ir 20 amžiuje iš Europos
— Ar tu nežemiškas sutvė
kylis. Prašoma vietas į pokylį
Vietoje pakartojimo, visi buvo davo sudeginamas. Kai priešas
Prieš keletą savaičių'
z „GIRIŲ AIDO" vyrų an pakviesti atvykti į „Keistuolių patekdavo į pilies vidų, jis kalbininkų lietuvių kalbą ypač rimas, ar girioje paklydusi die
rezervuoti iki spalio 19 d. pas
sėkmingai tyrinėjo vokiečiai. vaitė esi, o gal aš sapnuoju? Jai galvosūkyje buvo neteisingai
samblio
dalyviai
šiandien,
Kristina Razmiene, tel. 708teatro" koncertą, kuris įvyko žūdavo nuo strėlių, ar nuskesspalio 16 d. 1:00 vai. p.p., spalio 12 d. Šv. Kazimiero davo giliame perkase. Daug Tačiau beveik tuo pačiu metu esi iš tikrųjų tokia mergaitė, pasiskintas žodis „tabakinė".
301-4260.
atvyksta j O'Hare SAS oro lini parapijos salėje. Užjaučiame kartų Justino kareiviai šaudė iš svarbus lyginamosios kalbo kokią aš tave matau, tai savo Turi būti „maišelis tabakui
ja. Pirmas jų koncertas įvyks PL visus, kurie negalėjo atvykti į šį lankų, iš šaudymo angos, o jų tyros centrai formuojasi ir širdį tau po kojų ir savo kara laikyti".
z Vincas ir Aldona Šmulkš centre Lemonte, penktadieni linksmą, humoristinį vakarą pilyje buvo daug. Ši pilis buvo kitose Europos šalyse. Dabar lišką vainiką tau atiduodu! Eik
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čiai, Chicago IL jau kelinti spalio 18 d. 7:00 vai. v.; Cicero kur susirinkusieji dainavo kar didžiausia ir stipriausia visoje persikelsim* į Danįją.
pas mane!..
Turbūt, vos ne kiekvienas
metai remia našlaitį Lietuvoje. spalio 19 d.fcOOv«L v. ir Jau tu su „Keistuoliais", lingavo, Lietuvoje. Priešas niekada
Dar saulutė iš pietų nebuvo
Vietoje aklisustelių įrašykite
Pratęsdami našlaičio paramą nimo centre spalio 20 d. sek juokėsi ir plojo! Daug kas sutiks, neužėmė šios pilies. Justinas kraštas turi bruožų, kurie jų išėjus, kaip karalaitis su visais reikalingus skaitmenis, kad
kitiems metama atsiuntė $100. madieni, 3:00 vai. p.p. Į kad tai buvo vienas geriausių buvo geriausias, stipriausias ir išskiria iš daugelio kitų šalių. medžiotojais grįžo namo, nes pa uždavinys būtų teisingai išDėkojame! „Lietuvos Naš Jaunimo centro koncertą bilie koncertų, vykusių Los Angeles. narsiausias valdovas Lietuvoje. Italįja garsi daininkais, Brazili metės medžiokle, skubėjo pasi
ja — futbolininkais, Indija — falaičių globos" komitetas, tai gaunami ..Seklyčioje". Be to, Tai tikrai talentingų jaunų Visi priešai jo bijojo.
girti su atrastąja girioje grožy
( M )+( )-7
kirais, Ispanija — toreodorais,
2711 W. 71 S t , Chicago IL į visus koncertus bilietus bus žmonių trupė, nebe reikalo šiuo
be.
Tuojau
ui
žmoną
ją
paimti
( H( W )*7
Justinas Riškus Olandįja — gėlininkais. Pana*
galima įsigyti ir prie įėjimo. metu populiariausia Lietuvoje.
( h< )x( )-7
Lemonto Maironio lit. m-los 'šiai charakterizuodami danus, panorėjo ir vestuvėms rengėsi,
(sk) Koncertų pelnas skirismaa par „Keistuolių teatras" yra mėgs mokinys. („*95 Mes dar gyvi")y
bet žmonės save nepasitenki
mes pasakytume: Danija —
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tizanams, kurie kovojo ui Lie tamas ne tik suaugusių, bet,
nimą pareiškė, nenorėdami nez TRANSPAK
praneša: tuvos laisvę.
kalbininkų šalis. Jei skaičiuo
(Žiūrėkite brėžinėlį)
bylės
karalienės.
SMAGI
VASARA
taip pat ir mažųjų žiūrovų.
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