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Konservatoriai žada
dideles permainas per
keleris metus
Vilnius, spalio 22 d. (BNS) Lietuvos konservatorių valdy
bos pirmininkas Gediminas
Vagnorius siūlo atsargiai ver
tinti jo paties paskleistą idėją
atsieti litą nuo JAV dolerio.
Pagrindinis pretendentas į ša
lies vyriausybės vadovus, G.
Vagnorius,BNS korespondentui
teigė, kad šios idėjos nereikia
vertinti kaip lito devalvavimo
ar bent jau staigaus jo nuvertėji
mo. Tačiau jis pasisako už laips
nišką lito kurso keitimą ir per
spėja, jog toliau smarkiai didė
jant šalies užsienio prekybos de
ficitui, l i t a s gali savaime
„sprogti".
Anot
G.
Vagnoriaus,
konservatorių idėja reiškia, kad
bus keičiamas Lito patikimumo
įstatymas, kuris įvedė valiutų
valdybos struktūrą ir sukūrė, jo
vertinimu, spekuliacine siste
mą. Šios struktūros atsisakymas,
anot G. Vagnoriaus, reikš tik
valdymo ir monetarinės politi
kos sugriežtinimą. Svarbiausias
jo tikslas yra sustabdyti toli
mesnį lito nuvertėjimą, pareiš
kė buvęs 1991-92 metų ir turbūt
būsimasis premjeras.
Tačiau valiutų valdybos struk
tūros panaikinimas ir lito nu
vertinimas
yra
visiškai
nesusiję dalykai, sakė jis.
„Nepriklausomai nuo to, ar bus
atsisakyta valiutų valdybos, ar
ne, sunku būtų įsivaizduoti, kad
lito ir JAV dolerio santykis būtų
keičiamas vienkartiniu aktu,
pvz., paskelbus, jog 1 doleris
lygus aštuoniems litams", sakė
Gediminas Vagnorius. Toks, pa
sak jo, būtų nepageidaujamas
„mechaninis" problemos spren
dimas.
Skirtumas tarp realaus ir nu
statyto lito kurso formavosi mė
nesius, todėl neįmanoma vienu
aktu šio iškraipymo atstatyti.
G. Vagnorius mano, jog realioji
lito vertė per 2 pastaruosius
metus sumažėjo perpus.
įveikti skirtumą tarp realaus
ir nustatyto lito kurso, G.
Vagnoriaus manymu, geriausia
būtų ne atstatant tai, kas buvo
praeity, o kompensuojant nu

Kai dėl Lietuvos įsipareigo
jimų Tarptautiniam valiutos
fondui išlaikyti pastovų litą iki
1997 m. rudens, tai G. Vagno
rius sako nenorįs tikėti, kad
TVF ketintų kaip nors pakenkti
Lietuvos ekonomikai. Pasak jo,
„kaip demokratinė ir laisva
valstybė mes turim teisę pasi
rinkti, kad Lietuvoje nebūtų
jokių eksperimentų ir čia ne
būtų taikomi jokie pavyzdžiai,
kurie nepraktikuojami demo
kratinėse valstybėse". Pasku
tinė tokio pavyzdžio, pasak G.
Vagnoriaus, praėjusią vasarą
atsisakė Argentina.

A. Terleckas mano,
kad Seimą valdys
mažosios partijos
Vilnius, spalio 21 d. (AGEP)
— Lietuvos laisvės lygos vado
vas Antanas Terleckas teigia,
jog teise balsuoti nepasinaudoję
50 proc. rinkėjų — tai „politiniai
benamiai, kurie nežinojo, už ką
balsuoti".
„Dalis tautos atpratinta gal
voti", pirmadienio naktį ko
respondentui sakė A. Terleckas.
Būtent todėl, jo manymu, ši tau
tos dalis Seimo rinkimuose pasi
rinko Tėvynės sąjungą (Lietu
vos konservatorius).
Lietuvos laisvės lygos vadovo
žodžiais, rinkėjams reikėjo
rinktis mažesniąsias partijas,
kurios drauge „galėtų kontro
liuoti Seimą".

Washington, DC - JAV Baltuos Fondo (USBF) iniciatyva j Amerika turėjo galimybę atvykti
4 savivaldybių pareigūnai ii Lietuvoa, kurie 8 aavaites tobulins savo žinia* įvairiose valstijose,
dalyvaudami Martin Grusa Fondo remiamoj* demokratinių permainų programoje. Lietuva pir
moji atsiuntė aavo atstovus, vėliau šioje programoje numato dalyvauti latviai ir estai.
Nootr. svečiai is Lietuvos su USBF atstovais: (is kairės) dr. David Amborski, Alfredas Jonuška
(Šiauliai), Audronė Pakstys, Leokadija Janušauskiene (Vilnius), Kęstutis Jasiulevičius (Lazdi
jai), Pranas Alsys (Anykščiai) ir Linas Kojelis.

V. Landsbergis apie
Lietuvos-Latvijos santykius
Vilnius, spalio 21 d. (AGEP)
— Tėvynės sąjungos (Lietuvos
konservatorių) pirmininko Vy
tauto Landsbergio nuomone,
„Latvijos vyriausybė, įtakojama
naftos beieškančių, atrodo, ap
sisprendė eiti ligi galo prieš
Lietuvos teisėtus interesus
Baltijos jūroje ir prieš daugel}
savo pačios tarptautinių įsipa
reigojimų". Tuo tarpu Lietuvos
vyriausybės pozicija, kaip jis
teigia savo pareiškime, „silpna
ir besiblaškanti".
„Galbūt bijomasi, kad oponen
tai išsitrauks slaptąjį Maišia
galos protokolą. Taigi tuo atve
ju Lietuvoje dar sykį labiau pai

Be to, jis mano, kad toks
žingsnis tik pagerins investicijų
sąlygas, jeigu, žinoma, visa eiga
bus kontroliuojama. Dabar,
anot G. Vagnoriaus, į Lietuvą
ateina ne investiciniai pinigai,
o vadinamieji trumpalaikiai
spekuliaciniai pinigai, kuriais
manipuliuojama, keičiant va
liutas. Iš 800 mln. JAV dolerių
konvertuojamos užsienio valiu
tos atsargų Lietuvai, G. Vag
noriaus skaičiavimais, iš tiesų
priklauso ne daugiau kaip
400-450 mln. dolerių. Visa kita,
Ryga, spalio 22 d. (BNS) anot jo, yra spekuliaciniai pi Vytauto Landsbergio raginimą
nigai.
vienašališkai nustatyti jūros
sieną su Latvija iš dalies galima
paaiškinti rinkimų kampanija
Lietuvoje. Taip BNS apibūdino
vieną galimų V. Landsbergio
atėjo 70 proc. tokią teise tu pareiškimo motyvų Latvijos
delegacijos derybose su Lietuva
rinčių Lietuvos piliečių.
Vilniaus universiteto Tarp vadovas Maris Riekstinis, pa
tautinių santykių ir politikos brėždamas, kad tai ne pirmas
mokslų instituto politologas toks V. Landsbergio raginimas.
Darius Žėruolis korespondentui
Rusijoje apie
sakė, jog šį reiškinį būtų galima
paaiškinti sudėtinga rinkimų
Lietuvos Seimo
sistema ir painiais balsavimo
rinkimų rezultatus
lapeliais. Tačiau taip pat svar
bu išnagrinėti, kas balsavo
kalbama atsargiai
šiuose rinkimuose, sakė jis.
Mat, dešiniųjų jėgų rinkėjai yra
Maskva, spalio 21 d. (BNS) pastovūs ir ištikimi, o kairiųjų Rusijos URM kol kas nekomen
politinių jėgų rinkėjai daugiau tuoja parlamento rinkimų Lie
sia remiasi emocijomis.
tuvoje pirminių rezultatų,
„Gal šį kartą Lietuvoje nebu kuriais remiantis>pagal partijų
vo ypatingos situacijos, kuri sąrašus pergale iškovojo Vy
buvo jaučiama 1992 m., kai tauto Landsbergio vadovaujama
rinkimų kampanija buvo ypač opozicinė konservatorių partija.
BNS korespondento paklaus
įtempta", taip politologas
aiškina mažėjančio aktyvumo tas, kaip gali klostytis Rusijos
priežastis. Tuo tarpu šiemet, ir Lietuvos santykiai po parla
pasak jo, rinkimų kampanija mento rinkimų, Rusijos Užsie
buvo korektiška ir kiek nuobo nio reikalų ministerijos (URM)
doka. Bet, D. Žėruolio manymu, Antrojo Europos departamento
unikaliu reiškiniu būtų galima direktoriaus pavaduotojas Alekpavadinti 1992 m. rinkimus, sandr Udalcov pasakė: „Neburkurie buvo surengti pagal pro sime iš kavos tirščiu — blogės jie
porcinę sistema Tuomet LDDP ar gerės. Nėra ko iš anksto nu
iškovojo 42 proc. balsų. „Būtų siteikti pesimistiškai, bet ir op
labiau tikėtina, kad tokį balsų timizmui pagrindo kol-kas taip
skaičių pasidalytų 2-5 partijos", pat nėra. Žiūrėsime, kokie bus
darbai".
teigė politologas.

Politologai stebisi nedideliu
balsuotojų skaičiumi
Vilnius, spalio 21 d. (AGEP)
— Lietuvos politologai nustebę,
jog Lietuvos piliečiai nebuvo
aktyvūs rinkdami Seimą. Pir
miniais duomenimis, teise pa
reikšti politinę valią sekma
dienį pasinaudojo apie 50 proc.
rinkėjų, o prieš 4 metus balsuoti

JAV prezidentas pasisako
už NATO išplėtimą iki
1999 metų

krypimą ateityje.
Tai reiškia, kad atsisakius
valiutų valdybos pavyzdžio,
galima būtų paskelbti, jog atei
ty lito kursas keisis infliacijos
dydžiu. Tokią išeitį konserva
toriai sugalvojo, konsultuoda
miesi ir su Vakaru ekspertais.
Jei būtų einama tokiu keliu,
pažeisti santykiai būtų atstatyti
per vienerius ar kelerius metus,
mano G. Vagnorius. Kursas bū
tų keičiamas palaipsniui, kas
tam tikrą laiką pridedant po
kelis procentus.
„Tačiau mes negalim garan
tuoti, kad neįvyks stichiškas
'sprogimas' net ir esant valiutų
valdybai, jeigu
užsienio
prekybos deficitas toliau augs",
teigė G. Vagnorius. Anot jo,
jeigu nieko nebus daroma, litas
gali „nutrūkti" stichiškai,
sukeldamos betvarkę rinkoje.
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soma vienos partijos, o ne vals
tybės interesų", teigia Vytautas
Landsbergis.
Lietuvos Seimui, Tėvynės są
jungos pirmininko nuomone,
,.derėtų nedelsiant žengti
įstatyminį žingsnį, tokį, kokį
žengė Estija, iškilus panašioms
problemoms su Latvijos valdžia
dėl žvejybos plotų". Pavojui, kad
Latvijos vyriausybė pamažu
įtvirtins neteisėtas savo pre
tenzijas Lietuves sąskaita, tą
syk, pasak jo, būtų užkirstas
kelias, „o valstybių bendra
darbiavimas visose kitose sri
tyse turi plėtotis normalia tvar
ka".

Vienašališką sienos
nustatymą sąlygoja Lietuvoje
vykstantys rinkimai
Latvijos užsienio reikalų
ministras Valdis Birkavs, mano,
kad V. Landsbergis pernelyg
skuba. „Šis pareiškimas rodo,
kad ponas V. Landsbergis skuba
išspręsti klausimą, kurio nega
lima spręsti vienašališkai",
sakė V. Birkavs interviu Latvi
jos radijui.
Savo ruožtu, M. Riekstinis pa
reiškė nuomonę, kad „kiek
vienas parlamentas gali daryti,
ką nori", bet tokie veiksmai
prieštarauja tarptautinės teisės
normoms ir įsigaliojusiai prakti
kai. Tarptautinės teisės nor
mose nustatyta, kad dėl sienos
susitaria tarpusavyje abi vals
tybės. Vienašališkai nustatyta
siena neturi juridinių padari
nių.
Jeigu Lietuva vis dėlto nu
spręs nustatyti sieną, „Latvija
atsidurs dviprasmiškoje padė
tyje", sakė valstybes sekretorius
M. Riekstinis.
Lietuvos pareigūnai ne kartą
pareiškė, jog jeigu Latvijos par
lamentas ratifikuos sutartį su
„Amoco" ir OPAB, Lietuva tai
supras kaip vienašališką sienos
nustatymą. Savo ruožtu, Latvi
ja ne kartą pareiškė, kad sutar
ties ratifikavimas nereiškia vie
našališko sienos nustatymo, ir
sutartis gali įsigalioti tik tada,
kai bus nustatyta siena.
M. Riekstinis mano, kad di
džioji Lietuvos parlamento dalis
supranta šio žingsnio netikslin
gumą. M. Riekstinio nuomone,

Lietuvos Respublikos
ambasados JAV
pranešimas
Vašingtonas, spalio 21 d. —
Rinkimai į Lietuvos Seimą JAV
vyko sėkmingai. Spalio 20 d. as
meniškai į Lietuvos Respubli
kos diplomatines įstaigas at
vyko balsuoti: Vašingtone —19;
New Yorke - 28; Čikagoje 252; Los Angeles — 49 rinkėjai.
Rinkimų dokumentai paštu
buvo išsiųsti 1,207 rinkėjams.
Paštu balsavo daugiau kaip
1,000 rinkėjų.
Antrasis rinkimų ratas įvyks
lapkričio 10 d. Visi rinkimų do
kumentai tuoj pat bus išsiųsti
rinkėjams, kai tik bus gauti iš
Vilniaus.
Lietuvos Respublikos-amba
sada dėkoja visiems, aktyviai
dalyvavusiems Lietuvos Seimo
rinkimuose!

D e t r o i t a s , spalio 22 d.
(Reuter-BNS) - JAV preziden
tas Bill Clinton pageidauja, kad
NATO priimtų naująsias Rytų
Europos šalis dar iki 1999 m.
pažymimos sąjungos 50-mečio.
Tai Bill Clinton turėjo paskelb
ti antradienį savo priešrinki
minėje kalboje, pranešė aukšti
JAV pareigūnai.
I antrą prezidento kadenciją
pretenduojantis Clinton dabar
yra išvykęs į rinkiminę kelionę
po penkias valstijas, o jo kalba
turi būti skirta daugeliui Rytų
Europos kilmės amerikiečių,
kurie gyvena esminę politinę
reikšmę turinčiuose JAV Vidu
rio Vakaruose.
Tiesa, prezidentas nesiruošė
minėti konkrečių Rytų Europos
valstybių, kurias norėtų matyti
eilės į NATO pradžioje, tačiau
jis turėjo paskelbti savo pagei
daujamą jų priėmimo laiką, pa
reiškė Baltųjų Rūmų spaudos
atstovas Mike McCurry.
Kai kurios kandidatės į

Pasaulio

NATO galės įstoti „ne vėliau
kaip 1999 m.", pareiškė vienas
aukštas JAV atstovas. Tai
reiškia, kad šios šalys galės
įstoti jau anksčiau, priklau
somai nuo to, kiek užtruks
derybos dėl jų narystės. Kai
kurie kiti aukšti pareigūnai pat
virtino, kad savo kalboje Bill
Clinton siūlys priimti dalį naujų
narių būtent iki NATO 50-me
čio.
Pirmosios kandidatės į naujas
nares bus paskelbtos per 1997
m. vyksiantį NATO šalių aukš
čiausiojo lygio susitikimą.
Pasak Reuters, šia užsienio
politikos kalba Bill Clinton
norėjo pabrėžti s a v o , kaip
kariuomenės vyriausiojo vado,
vaidmenį.
Vis dėlto jo nuomonė dėl
NATO plėtimosi artima varžovo
nuomonei. Respublikonų kandi
datas Bob Dole yra pareiškęs,
kad Čekija, Vengrija ir Lenki
ja turėtų būti priimtos į sąjungą
jau 1998 metais.

naujienos

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

Rusąja atsargiai reagavo į
žinią, kad JAV prezidentas Bill
Clinton pageidauja, jog buvusio
Rytų bloko šalys prisijungtų
prie NATO iki 1999 m., kai bus
švenčiamos sąjungos sukūrimo
50-osios metinės. Rusijos atsto
vas pasakė, kad „Rusijos požiū
ris į NATO plėtrą nepasikeitė",
duodamas suprasti, jog Maskva
ir toliau vertina planuojama
NATO plėtrą į Rytus kaip grės
mę jos saugumui.
Groznas. Po Aleksandr Lebed nušalinimo iš Rusijos Sau
gumo tarybos posto Čečėnijoje
vis labiau jaučiama įtampa, pa
reiškė Rusijos federalinės vado
vybės atstovas.

Briuselis. JAV prezidentas
Bill Clinton, jei lapkričio 5 d.
bus išrinktas prezidentu antra
jai kadencijai, planuoja susitikti
su Baltijos šalių vadovais bei ap
tarti dvišalius santykius ir Eu
ropos, transatlantinių struk
tūrų plėtojimą.
Maskva. Širdies operacijai
besiruošiantis Rusijos preziden
tas Boris Jelcin dar neatsisako
valdžios, pirmadienį pareiškė
Valstybės Dūmos pirmininkas
komunistas Genadij Selezniov,
kuris praėjusį mėnesį sakė, kad
Jelcin turėtų atsistatydinti dėl
sveikatos būklės. „Nepaisant
ligos, jis kontroliuoja padėtį ir
pats priima sprendimus. Ma
nau, jis turi informaciją apie vis
ką, kas vyksta šalyje", sakė
Selezniov.

Naujasis Rusijos Saugumo
tarybos sekretorius Ivan Rybkin
patvirtino gerai vertinąs savo
Didžioji Britanija antradienį
Vilnius, spalio 21 d. (AGEP) pirmtako Aleksandr Lebed
— Akivaizdu, kad referen veiklą taikiai sprendžiant Čečė ruošėsi galimam dideliam Airi
jos respublikonų armijos (IRA)
dumas dėl 4 pateiktų nuostatų, nijos konfliktą.
sprogdinimui. Buvo stiprinama
sekmadienį vykęs kartu su
apsauga Londone bei karinėse
Džabal
Os-Siradž.
Derybos
Seimo rinkimais, patyrė skaudų
bazėse. Pasak spaudos, IRA
dėl
ugnies
nutraukimo
Afganis
pralaimėjimą. To priežastis —
prieš Kalėdas gali įvykdyti
tane
žlugo,
pirmadienį
pranešė
rinkėjų pasyvumas.
išpuolius, siekdama atkeršyti už
nušalintosios
vyriausybės
pajė
Lietuvos įstatymai numato,
tai, kad prieš mėnesį nuo po
gų
vado
Ahmad
Shah
Masood
kad referendumui teikiama
licijos
rankos žuvo vienas jos
spaudos
atstovas.
Pasak
jo,
Talinuostata yra priimama, jeigu už
aktyvistų.
Šiaurės Airijos po
bano
milicija
„vis
tebešaudo,
ją balsuoja ne mažiau kaip 50
licijos
viršininkas
Hugh Antodėl
pasiūlytas
ugnies
nutrau
proc. visų įregistruotų rinkėjų.
nesley
pirmadienį
pasakė,
kad
kimas
nebuvo
priimtas".
Sekmadienį vykusiame balsavi
prieš
nuleisdami
ginklus,
IRA
me dalyvavo nuo 51 iki 55 proc.
Teheranas. Persijos įlankoje
rinkėjų. Todėl, norint, kad re sekmadienį prasidėjo Irano ka teroristai b a n d y s įvykdyti
ferendumui siūlytos nuostatos rinių jūrų pajėgų pratybos. Per daugiau sprogdinimų.
būtų priimtos, už jas turėjo bal 4 dienų manevrus kariniai
Rusąjos Užsienio reikalų mi
suoti beveik visi dalyvavusieji daliniai dalyvaus inscenizuotose nisterija šeštadienį pareiškė,
referendume.
puolimo operacijose pakrantės kad Latvija per daug aštriai su
Pirmadienį gaunami rezulta zonoje, atliks gelbėjimo ir nar reagavo į Rusijos laivų buvimą
tai rodo, kad už referendumo dymo operacijas. Iranas, kasmet jos teritoriniuose vandenyse ir
nuostatas balsavo nuo 30 iki 35 rengiantis po kelerias pajė pavadino Latvijos nusiskundi
procentų visų įregistruotų rin- gų pratybas, paskelbė 1997 m. mus priemone siekti priėmimo
kėjų.
gausiąs Rusijoje pastatytą į NATO. Pareiškime „Interfax"
povandeninį laivą.
žinių agentūrai rusai sakė, kad
nors pirmajame rinkimų rate,
Latvija nori sudaryti įspūdį, kad
pirminiais duomenimis, lai
Jeruzalė. JAV pasiuntinys Rusija grasina Baltijos valsty
mėjo V. Landsbergio partija, tai Dennis Ross, pirmadienį Gazos
bėms.
nepadidina galimybių, kad Lie juostoje susitikęs su Yasser
tuvos parlamentas priimtų tokį Arafat, pareiškė tiek Izraelio,
KALENDORIUS
sprendimą.
tiek Palestinos pareigūnams,
S p a l i o 2 3 d.: Šv. J o n a s
M. Riekstinis pabrėžė, jog V. kad grįš į JAV, jeigu derybose
Landsbergio pateiktas pavyzdys nedelsiant nebus pasiekta pa Capistrano (1385-1456); Malvi
dėl Estijos, vienašališkai žanga. Arafat, kalbėdamas per na, Teodoras, Ramutis, Jautrynustačiusios jūros sieną, Izraelio radiją, paneigė prane tė.
veiksmų yra nekorektiškas. M. šimus, kad, esą, jis vilkina
Spalio 24 d.: Šv. Antanas
Riekstinis sakė, kad, pasiekus derybas, laukdamas JAV prezi Klaretas, K u b o s v y s k u p a s
susitarimo, Estuos parlamentui dento rinkimų, po kurių Bill (1807 1870); Nunilė, Gluoda,
teko pakeisti anksčiau nusta Clinton galbūt imsis griežtes Undinė, Valmantas. Jungtinių
nių veiksmų.
tytą sienos liniją.
Tautų diena.

Referendumas patyrė
pralaimėjimą

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. spalio mėn. 23* d
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26th and Jan. 2nd by the Litfauanian Catholic Press Society. 4545 W 63rd
Street, Chicago, IL 60629-5589.
'Vriodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailingoffices.
Subscription Rates: $95.00. Foreign countnes $11000
Postmaster: Send addreas changes to Draugas — 4545 W. 63rd St..
Chicago, IL 60629.
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautai prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.

R e d a k t o r ė j.v.s. I r e n a R e g i e n ė

LSS VADOVYBĖS RINKIMŲ
EIGOJE

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto

KANDIDATAI l LSS
GARBĖS TEISMĄ:
js. Empakeris Algis; Duome
nų nepristatė,
s. Kazakevičius Edvardas;
Duomenų nepristatė.
vs Keršienė Danutė; skautauti pradėjo 1933 m. Lietuvoje.
Vokietijoje ir Toronte ėjo draugininkės. tunto iždininkės, adjutantės ir tuntininkės pareigas.
Buvo „Romuvos" skaučių pastovyklės viršininkė ir nuo 1990
m. LSS Garbės teismo narė.
vs.fil. Morkūnas Vladas; i
LSS įstojo Panevėžyje 1932 m.
Tautinėse ir Jubiliejinėse sto
vyklose buvo įvairiose parei
gose. Stovyklavo 1993 m.
Jubiliejinėje stovykloje Palan
goje. Yra baigęs Gilvellio mo
kyklą. Šiuo metu yra Garbės
teismo narys.
vs. Skrinskas Vytautas;
skautauti pradėjo Lietuvoje, kur
buvo pakeltas į paskautininkus.
Baigė Gilvellio mokyklą. Vokie
tijoje buvo Tarybos nariu ir
vadovavo lietuvių vienetui pa
saulinėje skautų „jamborė"
Prancūzijoje. Brolijos vadijoje
buvo įvairiose pareigose. Buvo
ilgametis rajono vadas ir vienas
iš „Romuvos" stovyklavietės
steigėjų. Iš profesijos teisinin
kas, baigės Vytauto Didž. uni
versitetą.
vs. Senkevičius Česlovas;
skautauti pradėjo 1932 m. Buvo
draugovės adjutantu, drau
gininku, tuntininku, Rajono
atstovo pavaduotoju. Buvo
Brolijos vadijos ir LSS Tarybos
nariu. Garbės teismo pirmi
ninku. Buvo „Skautų aido"
redaktorius ir bendradarbiauja
skautiškoje spaudoje. Ap
dovanotas visais aukščiausiais
LSS ordinais.
KANDIDATAI J LSS
KONTROLĖS KOMISIJĄ:
jps Česas Romas; Duomenų
nepristatė.
jps J o n u š a s Algis; į LSS įsto
jo 1958 m. Buvo laivo vado
pavaduotoju (1992-93 m.), laivo*
vadu 'nuo 1993 iki dabar), jūrų
budžių Prez. A. Smetonos įgulos
iždininkas nuo 1992 m
jps Rimeika Aleksas; Duo
menų nepristatė.
KANDIDATAS \
BROLIJOS VS:
vs. fil. Sekas Albinas; į LSS
įstojo 1950 m. Vokietijoje. Buvo
tuntininkas. rajono atstovas.

rajono vadas ir Brolijos Vyr.
Skautininkas. Vadovavo įvai
rioms stovykloms. Buvo tėvų
komiteto iždininko pareigose ir
stovyklavietė komiteto narys.
LSS Tarybos narys nuo 1993 m
Lankė „Ąžuolo" vadovų mokyk
lą. Baigė Gilvellio mokyklą.

JAV
Kanadoje ir kitur

metams "* metų 3 mėn
$95.00 $55.00 $35.00
(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00

T i k šeštadienio laida:

JAV
Kanadoje ir kitur
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo)
Tik šeštadienio laida
Užsakant i užsieni
oro paštu
Tik šeštadienio laida

Akademinio Skautų sąjūdžio studijų dienose S.m. spalio 4-5 d. Woodstock, IL — filisteriai - adv.
Regina Narušienė, JAV LB Krašto v-bos pirmininke ir teisininkas Jonas D a m a u s k a s
Nuotr. J ū r a t e * V a r i a k o j i e n ė s

KANDIDATAS I BROLI JOS
Vyr. skaučių skyriaus vedėja
VS PAVADUOTOJĄ:
(1984-88 m.), Jaun. skaučių sk.
v s Otto Romas; į LSS įstojo vedėja (1991-93 m.), Tarybos na
1947 m. Buvo įvairiose parei rė nuo 1991 m., Pirmijos vicegose: draugininko, skautininkų pirm. nuo 1994 m. įvairiose
ramovės seniūno, tuntininko stovyklose buvo stovyklos bei
pavaduotojo, stovyklos komen pastovyklės viršininkės parei
danto ir administratoriaus, gose, stovyklavietės direktorės
stovyklos viršininko, rajono at bei administratorės pareigose.
stovo ir kt. pareigose. Baigė Apdovanota Tėvynės Dukros
„Ąžuolo" vadovų mokyklą, joje žymeniu ir ordinu Už Nuopel
instruktavo. Baigė Gilvellio mo nus.
kyklą. Apdovanotas Už Nuopel
KANDIDATĖ l SESERIJOS
nus ir Lelijos ordinais.
GARBĖS GYNĖJĄ:
KANDIDATAS I BROLIJOS vs. Surdėnėnienė Danutė; {
GARBĖS GYNĖJĄ:
LSS įstojo 1947 m. Vokietijoje
vs fil. Matonis Kazys; į LSS 'Hanau). Buvo draugininkės.
įstojo 1954 m. Buvo drau raj. skaučių ir prit. skaučių
gininko, vilkiukų skyriaus ve skvr. vedėjos pareigose. Vykdė
dėjo, .Ąžuolo" mokyklos vedėjo, įvairias pareigas stovyklose ir
Vyr. Skautininko bei jo pava nuo 1978 m. Tautinėje buvo
duotojo, Brolijos Garbės gynėjo prit. skaučių pastovyklės virši
pareigose. Stovyklose ėjo įvairių ninkė. Tarybos narė 11979-84).
gynėja
pastovyklių viršininko pareigas. Seserijos Garbės
Vadovavo LSS vienetui latvių ir (1991-96 m.). Apdovanota Pa
estų Tautinėse stovyklose, bei žangumo ir Tėvynės Dukros
tarptautinėje stovykloje Unity žymenimis ir ordinu Už Nuopel
— 74. Buvo Tarybos nariu. nus.
Baigė „Ąžuolo" vadovų ir Gil
KANDIDATAS Į ASS
vellio mokyklas. Apdovanotas
VADUOS PIRMININKĄ:
Už Nuopelnus ir Lelijos or
s.fil. Griškelis Rimantas; į
dinais.
LSS įstojo 1946 m. Vokietijoje.
KANDIDATĖ I
(Hanau). Redagavo ,,Mūsų
SESERIJOS VS:
Vytį". Buvo Detroito ASS
vs. fil. Penčylienė Rita; į pirmininkas, Čikagos ASS skyr.
LSS įstojo Vokietijoje. Aktyviai pirmininkas ir FSS pirmi
dalyvavo Clevelande ir Čikagos ninkas. Apdovanotas Pažan
skaučių bei akademikių veik gumo ir Tėvynės Sūnaus žyme
loje. Ėjo draugininkės ir tunti nimis. Detroito universitete
ninkės pareigas. Buvo vyr. baigė architektūrą.
skaučių skyriaus vedėja, spe
KANDIDATĖ I ASS
cialių programų koordinatorė
VADUOS PIRMININKO
Šiuo metu yra rajono atstovė.
Buvo ASD Clevelando skyriaus
PAVADUOTOJĄ:
pirmininkė, bei FSS skyriaus
vs. fil. Mačiulienė Virginija.
valdybos narė. Ėjo stovyklos vir I LSS įstojo 1959 m. Čikagoje.
šininkės, pastovyklės viršinin Buvo adjutantės ir drauginin
kės bei kitas pareigas tunto. kės pareigose. Buvo pastovyklės
Jubiliejinėse ir Tautinėse sto ir ASD stovyklos viršininkė.
vyklose.
Buvo ASD Čikagos skyr. pirmi
ninke, ASD vicepirm.. ASD
KANDIDATĖ Į SESERIJOS
Centro v-bos pirmininkė, ASS
VS PAVADUOTOJĄ:
Vadijos pirm. pavaduotoja.
vs Utz-Mažeikaitė Marytė; į Redagavo ..Ad Meliorem" ir
LSS įstojo 1954 m. Čikagoje. buvo „Mūsų Vytis" administra
Buvo įvairiose pareigose: drau torė. Nuo 1980 m. iki dabar yra
gininkės (1977-79. 1981-93). Vydūno fondo tarybos narė. LSS
tuntininkės 11979-81). Seserijos Tarybos nare (1985-87) ir nuo

ASS METINĖ ŠVENTĖ
Akademinio Skautų sąjūdžio
Čikagos skyriaus 1996 m.
metinė Šventė vyks lapkričio 15
- 17 d.
Penktadienį, lapkr. 1S d.,
7:30 vai. vak. PLC, Lemonte,
„Bočių'' salėje vyks akademija
ir pakėlimai. Dalyvaujame uni
formuoti (su spalvomis).
Šeštadienį, lapkričio 16 d . Metinės šventės pokylis Alpine
Manor Banųuets, 8320 Caas
Ave., Darien, IL. 6:30 v. v. pasi
svečiavimas, 7 v.v. — meninė
programa ir vakarienė, 9 v.v. —
šokiai.
Sekmadieni, lapkričio 17 d.
— Šv. Mišios ir kapų lankymas.
Šv. Mišios 11:15 vai. ryto bus

RINKIMAI
Šiuo metu Lietuvių Skautų
Sąjungoje vyksta rinkimai.
Reikia išrinkti geriausius iš ge
riausių užimti svarbias parei
gas. Šiuo metu atrodo nesame
aukštumoje, tad reikia tikrai la
bai rimtų atsidavusių vadovų,
toliau vadovauti mūsų organi
zacijai.
Bet kaip išrinksi geriausius?
Ar yra blogų skautų? Dieve,
apsaugok! Tad tenka gerokai
pagalvoti ir atsiminti, kad liau
dies balsas yra Dievo balsas.
Ir man teko būti kandidatu
rinkimuose. Vienus laimėjau, o
kitus pralaimėjau. Nemanau,
kad dėl mano blogo būdo. Gal
nepažinojo po visą pasaulį
išsisklaidę rinkėjai. O juk
draugų balsais išrinktas nebū
si. Tiesa, palikau atsargoje.
Jeigu kuriam iš išrinktųjų kas
nors atsitiks, aš galėsiu užimti
jo vietą. Bet nieko neatsitiko.
Beje, būčiau dalyvavęs dar vie
nuose rinkimuose, bet mano
rinkimų „menadžeris" užmiršo
išstatyti mane kandidatu. Taip
ir likau...
Greit vyks Amerikos prezi
dentų ir kitų pareigūnų rin
kimai. Kandidatai iš kailio
1993 iki dabar). Apdovanota
Pažangumo žymeniu ir ordinu
Už Nuopelnus. Turi Master of
YA

KANDIDATAS \ ASS
GARBĖS GYNĖJA:

Filisteriu Skautų s-gos Čikagos sk sueigoje. Is k sėdi - H Plausinaitiene, dr V Kerelyte, J
Damauskas, skyriaus pirm. dr. Renata Variakojytė. D Eidukienė Stovi
I. Mankaliūnas. Ir
Kairytė, V Mikūnas, S. Statkiene. V Statkus ir ,J Variakojient

vs.fil. Vilkas Eugenijus;
-kautavima pradėjo 1931 m.
Panevėžyje 1938 m buvo skau
tų vyčių būrelio vadu. 1940 da
vė Korp' Vytis senjoro pasiža
dėjimą. 1951 53 buvo Korp! Vy
tis sk. pirmininku. 1958-60 ir
1967 69 ASS Vadijos pirmi
ninku 1993-96 ASS pirm. pava
duotoju. 1961 83 LSB vyr. skau
tininkas. Taip pat buvo Brolijos
skautų sk. vedėju ir Tautinio
auklėjimo sk vedėju Ramiojo
vandenyno raj. vadu. Trejose
kadencijose Tarybos narys.
Baigė Gilvellio mokyklą. Apdo
vanotas Už Nuopelnus, Lelijos,
Padėkos ir Geležinio Vilko or
dinais. Turi Master of Mech.

Eng am.

aukojamos Jėzuitų koplyčioje
prie Jaunimo centro, Čikagoje.
Po Mišių bus v y k s t a m a j
kapines, kur bus lankomi
mirusiųjų brolių ir sesių kapai.
Pokylyje nuotaikingą progra
mą praves vs. Vladas Vijeikis.
Visi kviečiami atvykti į pokylį
ir linksmai praleisti vakarą
skautiškos šeimos būryje.
Pokylyje vietas užsisakyti
prašoma kreiptis į fil. Liudą Ra
manauską tel. 708-423-4095.
Rezervacijos priimamos iki
lapkričio 8 d. Dalyvavimo kaina
— 35 dol. asmeniui. Studentams
- 30 dol.
Ad Meliorem!
F S S Čikagos s k y r . v-ba

$56.00
(U.S.) $60.00

$40.00
$45.00

$100.00
$55.00

$55.00

neriasi, parodyti priešininkus
blogoje šviesoje. To negirdėjau
(ačiū, Dievui) skautiškuose rin
kimuose.
Pasidomiu tų politinių kan
didatų biografijomis. Geriausiai
sužinosi is priešo apkasų pusės.
Ir kas mane labai blogai nu
teikia, kad šiuose kandidatų są
rašuose nematau nei vieno
skauto. Ar bent prijaučiančio.
Tai mane šiek tiek baugina.
Jeigu būtų kuris buvęs skautu,
bėgčiau paknopsčiomis už jį
balsuoti. Skautiškumas vis tiek
palieka gero būdo dalelę. Man
neteko sutikti nei vieno buvu
sio skauto, kuris gailėtųsi buvęs
skautu. Priešingai, visi su il
gesiu prisimena skautiškas
dienas.
Dar viena mintelė rinkimų te
ma. Amerikos prezidentiniuose
rinkimuose stipriai ginčijamasi
ar moterį rinkti prezidente.
Lietuvių Skautų sąjungoje net
neklausiama. Turėjome Sąjun
gos prezidentes (vadinome
pirmininkėmis). Ir jos buvo ge
ros pirmininkės. Jeigu skautė
kandidatuotų į Amerikos pre
zidentus ai už ją balsuočiau.
Nors tinau, kad vyrai į mane
šnairuotų. Bet balsavimas slap
tas. Taigi..., na dar pagalvočiau.
rt Vlada* Vijeikis

$50000 $250000
$160.00 $85.00

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

L

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
* Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotu
straipsnm nesaugo. Prašome

* Redakcija už skelbimu turini
neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos, gavus prašymą ką

siunčiant pasilikti kopiją.

BOTS skelbti.

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba,

ŠVĘSKIME KARTU SU BROLIU VLADU

Š.m lapkričio 3 d. vs Vladas
Bacevičius švęs savo 80-tąjį
gimtadienį. Visą savo gyvenimą
išeivijoje jis išgyveno vienas ir
giminių Amerikoje neturi.
Skautija y r a jo vienintelė
šeima, o skauty beje — Jo šir
dis.
Per penkerius dešimtmečius
jis
mus visus fotografavo; šim
KANADA
tai jo nuotraukų rašė savotišką
PRADĖTA ŽIEMOS
lietuviškos skautijos ir visuome
SEZONO VEIKLA
ninės lietuvių veiklos istoriją,
Žiemos sezono veiklos atidary puošdamos įvairius leidinius ir
mas įvyko rugsėjo 22 d., daly gausios periodinės lietuvių
vaujant „Šatrijos" ir „Ramby- spaudos puslapius.
no" tuntams su vėliavomis
Žinome, kadjam labai liūdna
Prisikėlimo parapijos šventovėje būtų šį savo gimtadienį švęsti
10:15 v.r. Mišiose, kurias auko vienam. Clevelande kilo mintis
jo ir pamokslą pasakė kun. E. to sekmadienio popietę praleis
Putrimas, Po Mišių parapijos ti kartu su juo. Brolio Vlado
salėje j vyko trumpa informacinė
sueiga.
„ROMUVOS"
8TOVYKLAVTET5S
SUDARYTAS VEIKLOS
JUBILIEJUS
PLANAS
„Rambyno" ir „Šatrijos" tun
tų vadovai.-ės rugsėjo 17 d. posė
džiavo ir sudarė metų veiklos
planą. Draugovių sueigos vyks
kas antrą šeštadienį po Mai
ronio mokyklos pamokų tose
pačiose patalpose. Metinės
šventės bus švenčiamos abiejų
tuntų bendrai. Tėveliai kviečia
mi bendradarbiauti.

$30.00
$35.00

1997 m. „Romuva" švęs savo
35 metų gyvavimo sukaktį. Ta
proga bus rengiama didesnės
apimties stovykla rugpjūčio pra
džioje. Kviečiami visi ir visos
dalyvauti tos stovyklos ženkliu
ko konkurse. Daugiau informa
cijų teikia vadovai,-ės.
p. y^

gimtadienis bus švenčiamas
Dievo Motinos parapijos svetai
nėje 4 vai. p.p. Visi kviečiami.
Clevelando vienetai prašomi
prisidėti kuo galite — daly
vavimu, sveikinimais ir pan.
Kitur gyvenantiems proga
pasiųsti sukaktuvininkui savo
sveikinimus. B e t kokį jo
asmeniui parodytą dėmesį jis
visada labai vertina ir jautriai
išgyvena.
Sveikinimai siunčiami Dievo
Motinos parapijos adresu: 18022
NeffRd., Cleveland, 0H 44119.
(Pageidaujama, kad vokai būtų
adresuojami vs fil Nijolės Kersnauskaitės vardu i r būtų atsiųs
ti iki spalio 27 d.). Informacijai
kreiptis tel. 216-5314263. Fax
- 216-531-8331.
Visi kviečiami prisidėti prie
Vlado Bacevičiaus - skautrjai
ir visuomenei nusipelniusio as
mens kuklaus pagerbimo.
Sesė Nijolė
VIDAS T. NOREIKA, D.O.S.
ganu sjpįsjtf
SIAUS. VAK. INDIANOJE
M Ctiartot E. S * n a , O.O.S.
\^vi^B^sWs^ii^ri p pi^sj 9 f / # v s ^

Kab. (211) S2S-1S32
Valandos pagal susitarimą

B—na oiiĮMaoii, L M .
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybe vidaus ir Kraujo ligos
5S40 a PutaoM M .
T « I . 312-5S5-nea
Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v.. antrd., trecd ir
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p..
ketvd 10 v.r - 7 v.v šeitd. ir kt
dienomis reikalingas susitarimas.
Sumokama po vizito.

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3000 W M St. Tel. (70*) 4224101
Valandos pagal susitarimą
Pirmo1 3 v p p. - 7 v v . antr 12-30 - 3 v. p.p
trecd uždaryta ketvd 1 - 3 v. p.p.
penkta ir sestd 9 v r - 12 v p p
DR. JOVITA

KERBUS

Dantų Grfdyfoįa
Kab Chicago|9 uždarytas
9525 S. 79th Ave , Hickory Hills IL
Tai. (70S) 9SS-S101
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4S47 W. 1 0 3 S I . . O a * Lawn. N. .
Pirmas apyt su Northwestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai Susitarimui
(kalbėt angliškai) t«4. 7 M - 4 2 2 - S 2 M

SURENDER LAL, MD
Specialybe — Vidaus ligos
7 7 2 2 S. K e t a * * , C M o « * o . IL M M 2
Tai. 3 1 2 4 3 4 - 2 1 2 3
Valandos pagal susitarimą

0 1 3 2 1 . KockataAv*.
Tol. J1Z43S-770O

RIMGAUDAI NEMICKAS, M.D.
S. PRASADTUMMALA, M.D.
širdies ir Kraujagysle Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. V. J. VASAJTrEHĖ
DANTŲ GYDYTOJA
4*17 W. 13 81., Burbank, IL
Tel. 708-4234114
Valandos susitarus
DR. L. 0. PtrrUflKIS
DANTŲ GYDYTOJA
^es» m. nooeni Ra., Mtfcary tona. R.
1 mylia į vakarus nuo Hariofn Ave.
Tol. (TOS) f M
»m
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS V . KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS »R PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
172ScNHefSt.,E»mtHirrt, I L S 0 1 2 S
70S-M1-2SM
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tol. 70S-334-112O
E D M U N D A S VltlMAS, M . D . , t . C .
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbam* lietuviškai
6187 S. Archer Avo. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tol. (312) M S - 7 7 M
ASAS ŽUOSJA, M.D.
AKIŲ CHIRURGU*
AKIŲ LIGOS
OooO

K a * . tai. (312) 4 7 1 - 1 3 0 0

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. KoSato Avo.,
N.MM2

I M S I . OflOM A v a ,

31*

Tot.7N4S7^
Va'andos pagal suntanmą

ISLAMAS VERŽIASI Į
BUVUSIA SOVIETŲ
IMPERIJA

Danutė

Didysis mūsų rūpestis

E. RINGUS
Dar neseniai „didysis poli sostinę užimti pradžioje nepa
tikas" Žirinovskis skelbėjog vyko, todėl jie paprašė daugiau
greit ateis laikas, kada rusų eili pagalbos. Pakistanas ne tik pa
niai plaus savo purvinus batus dėjo apginklavimu, bet ir per
Ramiajame vandenyne, perėję sonalu iš savo armijos. Su jų
Afganistaną ir Pakistaną. Apie pagalba talibai užėmė Kabulą,
tai svajojo ir carai praėjusiame be didelio centrinių jėgų pasi
šimtmetyje. Tik tada jiems p r i e š i n i m o , nes d a l i n i a i ,
trukdė anglų įgulos, išbarstytos susideda iš tadžikų ir uzbekų,
Afganistane, saugodamos visus pasitraukė link Vidurinės Azi
tarpeklius. Kitas „genijus'* jos respublikų: Turkmenistano,
Brežnevas visgi nutarė padary Tadžikistano, Kirgizijos.
Talibai, užėmę sostinę, tuojau
ti pirmą žingsnį link Ramiojo
sučiupo sovietų paliktą Nadzi
vandenyno. Nepasimokę iš JAV
eksperimento Vietname, rusai, bulą ir jį su draugais be jokio
pasitikėdami savo milžmiška teismo pakorė miesto aikštėje.
armija ir modernia technika, Prasidėjo miesto „svarinimas"
puolė Afganistaną 1979 metais. nuo suvakarietinto elemento,
Nepadėjo nauji ginklai, malūn kas beveik visai ištuštino sos
sparniai bei s p r a u s m i n i a i tinę. Atrodė, kad kartosis
lėktuvai Afganistano kalny įvykiai, panašūs į Kambodžijos
nuose. Sovietų planuotas „blitz- tragediją, kai Khmer jaunuoliai
kriegas", ka : n vėliau Čečėnijoje, „ištuštino" savo sostinę, naikin
sugriuvo, Lo devynerių nuo dami viską, kas siejosi su Vaka
stolingų metų reikėjo trauktis. rų kultūra.
Grįžusių tarpe buvo, tik ką
Kitas talibų tikslas buvo išva
pašalintas iš savo pareigų, gene duoti šiaurines sritis, kuriose
rolas Lebed.
gyvena tadžikai ir uzbekai. To
Išvykdami sovietai paliko Ka se srityse susikoncentravo
bule savo žmogų, buvusį stambūs tų tautybių daliniai,
Afganistano KGB viršininką, apie 100,000. Kol kas neaišku,
pasivadinusį prezidentu. Karui kiek tie daliniai kovos su talisu sovietais pasibaigus, pra bais. Yra galimybė, kad dau
sidėjo pilietinės kovos t a r p guma prisijungs prie talibų, o
„mudzahedinų" (islamistų) ir dalis bandys pereiti į savo tau
civilinės valdžios. Tik 1992 m. tybių r e s p u b l i k a s . Š i t o k i a
sukėlė
rūpesčių
religinė koalicija pagaliau p a d ė t i s
Maskvoje,
nes
rusiški
daliniai
užėmė sostinę ir paskelbė naują
valdžią: Islamiška Respublika saugo Tadžikistano ir Afganis
Afganistanas. Sovietų paliktą tano sieną, prarasdami daug
agentą N a d z i b u l ą
naujoji karių. Šią komplikuotą padėtį
vyriausybė nutarė patraukti į nagrinėti į Kazachstano sostinę
teismą. Tačiau omono daliniai suskrido Maskvos ir islamiškų
suspėjo jį išgelbėti, paslėpdami respublikų vadovai. Esamų
Jungtinių T a u t ų būstinėje. rusiškų dalinių pasienyje sau
Krašto vargai tačiau dar nesi goti visas sienas su Afganistanu
baigė. Prasidėjo varžytinės tarp nepakaks, todėl Maskva norėtų
įvairių t a u t y b i ų : p u š t u n ų gauti leidimą parūpinti dau
(dauguma), tadžikų ir uzbekų. Ir giau. Tokio visiško leidimo nei
taip 1994 metais atsirado „tali- viena islamiška respublika,
pagal komunikatą,
duoti
banas".
nesutinka.
Kas tie talibai?

Karo metris berniukai greit
subręsta. Talibų eiles pripildė
karo su sovietais veteranų
sūnūs. Dauguma jų išaugę išei
vijoje, °akistane, užgrūdinti
vargo ii, išmokę naudoti ginklą
nuo vaikystės, ieškojo progos jį
panaudoti. Tuo pasirūpino reli
giniai vadai, įsteigę daug
seminarijų ir religinių mo
kyklų, pilnų islamiškos propa
gandos. Tų institucijų mokiniai
buvo pietinio Afganistano gy
ventojai — puštunų tautybės,
Spaudimas, ateinąs iš Afga
gyvenantys Pakistano pasie nistano, nukreips Maskvos
nyje. Naujai sudaryti kariniai dėmesį į Vidurinę Aziją ir suma
daliniai pasižymėjo drausme, žins spaudimą „artimam užsigera organizacija. Jie lengvai niui", kurį kažkodėl Maskva
užėmę pietines Afganistano sri p a n o r o p r i m i n t i praėjusią
tis, veriėsi į šiaure, pasiryžę savaitę, pasiųsdama laivus į
paimti pačią sostinę. Kadangi Latvijos ir Lietuvos pakrantes...
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Spalio pradžioje Lietuvoje buvo suruoštos „Poetinio rudens" dienos, kuriose dalyvavo vietiniai
poetai ir kai kurie svečiai i i užsienio. Sekmadienį, spalio 13 d. (renginio trečiąją dieną} Druski
ninkuose autobusu i Vilnių iškeliauja kai kurie poetai, o kiti pasilieka tęsti poezijos šventės
Viduryje — Kornelijus Platelis iš Druskininkų, kairėje — Kornelijus Jazbutis iš Čikagos, dešinėje
— Gerardo Beltren iš Mexico City. JAV. Atokiau nuo jų stovi vienas pašalietis.
Nuotr. Džojos Barysaitės

SUGRĮŽUSIEJI
NERANDA LIETUVOJE
LIETUVOS
IGNAS MEDŽIUKAS

Iš Lietuvos mus pasiekiančios
žinios patvirtina, kad politikie
riai tenai susirūpinę artėjan
čiais rinkimais, kuriuose žada
dalyvauti bene 33 partijos ir
politinės organizacijos. Tarp jų
kai kurios keistu pavadinimu,
pvz., Lietuvos gyvenimo logikos
partija, vadovaujama V. Bernatonio, buvusio 1990 m. 9 mė
nesius Vilniaus burmistru,
Krikščionių demokratų sąjunga
(KDS), įkurta dr. K. Bobelio ir
disidento V. Petkaus, taip pat
Lietuvos tautinių mažumų al
jansas, į kurį įeina daugiausia
rusų tautybės piliečiai. Bet
kairiesiems ir dešiniesiems
Seime susitarus ir pagriežtinus
reikalavimus, smulkioms parti
joms patekti į Seimą yra beveik
užkirstas kelias. S u r i n k t i ,
vieton 4 procentų, 5 procentus
balsų ir koalicijoms — iki 7
procentų — tai jau nelengva
Atviras karas tarp prorusisko
kliūtis, kurią peršokti daugelis
ir proislamiško elemento šiuo nepajėgs.
metu vyksta tik Tadžikijoje. Be
abejo, padėtis pasikeis, kai tali
Tačiau eiliniams žmonėms
bai priartės prie Tadžikijos daugiausia rūpi b u i t i n i a i
sienų. Nėra abejonės, kad tali reikalai, kuriuos gana objekty
bai užims likusias šiaurines viai aprašo vet. medicinos
Afganistano sritis ir likviduos gydytojas J.L., dabar jau pen
ten esančius tadžikų bei uzbekų sininkas, savo laiške mokslo
dalinius. Dalis tų karių pereis draugui, gyvenančiam JAV:
savo tautų sienas, įvesdami ka „Miestiečiams, kuriems tenka
ringą islamiečių elementą ir už butų komunalinius priedus
pradės galutinį rusų stūmimą iš mokėti daugiau, pragyventi yra
savo kraštų.
sunkiau. Patogumai reikalauja

TĖVYNĖS LABUI
BALYS RAUGAS

Likusi viena, paėmė „Lietuvos aido" rytine laida,
bet tuo metu sujudo savo lovelėje Vytukas, o netrukus
ir Birutėlė* Prasidėjo rutina, besikartojanti jau ketvir
tuosius metus. Ir sukasi Danutė apie abu vaikužius su
šypsena, o dainai ir su dainele. O kartais, juos užmigdžiusi, net pati nustemba—jaučia ne nuovargį, o malo
nią nuotaika. Tiesa, labai daug pagalbos ji gauna ii
tetos. Kiek ji savo nuoširdumo rodo man su Antanėliu
ir abiem vaikučiams, vadindama juos „savais" ir „ma
no". Ne kartą ji užėjusiems švedams kartoja: „Tiesiog
neįsivaizduoju iių namų be Vytuko ir Birutėlės".
Svajingas mintis nutraukė durų skambutis.
— Ponia Keraitiene, atnešiau jūsų giminaitės
rankinuką
— Kaip? Kas įvyko?
— Netoli Karmelitų bažnyčios sukritusią ant
šaligatvio radau. Toks oras. Ji alsavo, bet nekalbėjo.
Paskambinau greitajai pagalbai... Dabar ji Karo
ligoninės apžiūros skyriuje. Daktaras paprašė mane pra
nešti jums.
— Ačiū už paslaugą.
Beuždarant duris, suskambo telefonas ir pafįstsmss
daktaro Saulėno balsas:
— Miela ponia Danute, man teko skaudi pareiga iš
reikšti jums užuojautą.
— O, Dieve, kaip ten įvyko?
— Šiandien mano budėjimo diena. Jūsų tetą atvežė

Iii n d o kienv

didesnių išlaidų. Mums, mieste
lių ir kaimų gyventojams, šiek
tiek lengviau. Vanduo šulinyje
- semk kiek nori, šildykis. Pečių
kūrenk malkomis, durpių brike
tais, kiek brangiau - anglimis.
Dar čia pat daržas, sodas. O ir
puoštis nėra prieš ką — vos

sermėgą užsimetęs gali vandravoti — niekas nepadyvys. Tik
va. bėdavoti įpratome. Ir duona
ne tokia kaip seniau, ir valdžia
bloga, ir žmona kai kam piktes
ne... O nematom, kad pagaliau
mes patys pagedom. Nuo mūsų
pačiu daug kas priklauso".
Toliau laiško autorius atkrei
pia dėmesį j valdančiuosius ir
sako: „Nors mūsiškius bonzas
verta padilginti dar aštriau, bet
jų akys rausvais akiniais apsau
gotos nuo karčiu dūmų ir todėl
jų nebijo. Neseniai Vilniuje mi
tinguojančios - moterys, pašte
bėjusios š a l i g a t v i u e i n a n t j
Seimo pirmininką Č. Juršėną,
ėmė kolioti ir grasinti kumštimis,
o jis nudavė esąs ramus ir sakė:
„O a š papratęs, man nieko".
Lietuvos ekonomijoje pastebi
mas aiškus poslinkis į Vakarus.
Tai geras ženklas. Tačiau svar
biausia Lietuvos ūkio problema
— blogas valdymas ir programa
vimas, nes jo kryptį nustato
buvusi n o m e n k l a t ū r a pagal
sovietinius metodus. Progno
zuojama, kad Seimo rinkimus
turėtų laimėti dešinieji, nes
p a t i r t i s rodo. kad daugelio
Lietuvos miestu gyventojai,
bent dauguma, jau nenorėtų
grįžti į socializmo kelią".
Grįžtant šiuo reikalu prie
J.L. laiško turinio, jame rašoma:
„Jaučiamas šioks toks rinki
minis šurmulys. Toli gražu ne
senoviškas. Iš valdančiosios —
tai vienas, tai kitas verčiasi per
galvą ir „nešdinasi į k r ū m u s " .
Kai laivas skėsta, argi ne tą patį
daro žiurkės? Tie pabėgėliai vėl
kur nors kurs partijėles, priims
naują krikštą ir bandys durne

jau be sąmonės. Širdis dar plakė, bet po keletoe minučių
sustojo. Mano pastangos buvo nesėkmingos, dar kartą
mano ir mano šeimos nuoširdžiausia užuojauta. Velio
nė buvo nepaprastai puiki moteris.
— Daktare, ji man buvo motina.
Ir pasruvus ataroma, padėjo telefono rageli Prisišliejus vaikams, apglėbė juos ir pradėjo kukčioti.
„Bet man reikia gyventi, privalau save tvirtai suim
ti...", — įsakančiai įtaigojo vidinis balsas.
Trečiąją dieną, Karmelitų bažnyčioje pasimeldus už
mirusios sielą, tetos palaikai buvo palaidoti Šančių
kapinėse žalia vyro, mirusio 1917 metais. Pagal jos tes
tamentą, kurio vykdymas pavestas Karmelitų bažnyčios
klebonui, Keraitiene gavo visą nekilnojamą nuosavybę
ir puse banke laikomų santaupų.
Palengva apsiprato Keraičiai su tetos netektimi, tik
Vytukas kartkartėmis paklausdavo: „Kada sugrįš
tetulytė". Tačiau ir sis klausimas palengva nusruveno
praeitin, kai tetą pakeitė pusamžė moteris, Karmelitų
bažnyčios klebono Maleškos rekomenduota kaip nuošir
di vaikų prižiūrėtoja. Keraičiams ji patiko iš pirmo
žvilgsnio, o tas įspūdis virto į nuoširdžią simpatiją, kai
sužinojo, kad Elenos vyras buvo Lietuvos laisvės kovų
savanoris, krites bolševikų fronte, o jos abu mažamečiai
vaikai žuvo užsidegusio namo liepsnoje.
Jau trečią dieną Keraitiene nustebo, kai apie
valandą pasidarbavusi su pianinu, salone išgirdo
Htikam^ raikų kikenimą ir, pravėrusi duris, išvydo
Eleną sėdinčią prie žaisliukų ir nuotaikingai
pokštaujančią. Danutė tyčia šūktelėjo:

lių pagalba vėl pakliūti prie vai
disko lovio Vargas tau.Jeruza
le.
Šiaip ar taip kalbant, didžiau
šias dabar prieš rinkinius priešas
— abejingumas, nusivylimas tų.
kurie yra toli nuo sotaus lovio,
kurie veltui ieško teisybės prie
apsiblaususiu valdininku durų,
kurie jau neturi ko prarasti.
Tokie neis prie rinkimu urnų.
Neis ir tie. kurie važinėja
limuzinais ir nebaudž.iami va
gia. Ar jiems buvo kada blo
giau!. Ir gali atsitikti, kad rinki
mams neužteks balsu. Vargšas
Adamkus! Žada išjudinti sustin
gusį nelaimėlių vežimą Kažin
ar užteks pečių!
Dažnai tenka matyti iš tolimu
kraštų atvykusių senųjų išeivių
veidus. Dieve mano! Su kokiomis
akimis jie ryja savo išnykusiu
tėviškių t r u p i n i u s . Graudu
žiūrėti j jų byrančiu ašarų lietų.
Jie čia ieško paliktos Lietuvos.
Rodos, šaukia, rėkte rėkia. Jos
kaip nėra, taip nėra. Ir praeinačiam jau seniau užžėlusiu
tėviškės keliuku sutiktas stam
bokas paauglys nenukelia kepu
rės ir nepalabina. Ne taip. kai
būdavo kadaise. Dar dėde pava
dindavo. O dabar žiūrėk, kad
neapspjaudytų, brūkliu nepa
vaišintų... Ot t a u ir išsvajota
Lietuva. Ne. ne ji vargšė kalta.
„Mūčyta". mušta, ne karta prie
kryžiaus kalta. Savų ir svetimu
rankomis. Dar kartais užėjus
šišui. surinkame: Lietuva. Lie
tuvą! Bet tas garsas jau be
sielos. Senoliai pasakytu — be
dūšios. Nemokame tėvikšės nei
verkti, nei dainuoti. Kai karta
lankydamas kapinėse tėvo ka
pą, išgirdau žodžiais išreiš
kiamą raudą, susigraudinau ir
negalėjau sulaikyti ašarų. Tai
anoji Lietuva. Dar mūsų krašte
ir bažnyčiose kitaip giedama
Sako, ten atsilikę... Gaila man
atvykusiu, toli gyvenimą pra
leidusiu mūsų broliu ir sesių,
ieškančiu Lietuvoje Lietuvos".

Jeigu kas paklaustų, kuo la
biausiai sielojasi užsienio lietu
viai. atsakymas būtų trilypis:
NATO naryste Lietuvai. Seimo
rinkimais ir lietuvių kalba
Pirmąja rūpesčio dali sunkoka
pašalinti, todėl daugelis jaučia
tam tikra bejėgiškumą, kai užsi
spyrę v a k a r i e č i a i atsisako
matyti pagrindines priežastis.
dėl kurių Lietuva ir kitos
Baltijos respublikos tarp
veržiasi i NATO. Dėl antrojo —
kiek lengviau. Prieš Seimo rin
kimus užsienio lietuviai tikrai
nuoširdžiai darbavosi, kad šį
kartą LDDP nebūtų pagrindine
laimėtoja, tad šiandien bent iš
dalies gali jausti pasitenkinimą
balsavimo rezultatais. Vis dėlto
per mažai lietuvių, gyvenančiu
už savo kilmės krašto ribų. įsi
jungė i rinkimus — tiek kampa
nijos metu. tiek balsavimuose,
kuriuose beveik išimtinai daly
vavo vyresnieji.
Kas kita besirūpinantiems
lietuvių kalbos švarumu. Čia
mūsų žmonės jaučiasi labiau
kompetentingi ir pasilieka tei
sę pasisakyti prieš, jų nuomone,
svetimžodžiais teršiama gimtąją
kalbą. T"nka pripažinti, kad
Lietuvoje siaučia gaivalinga tų
svetimybių pūga. baigianti
užpustyti gerus, tikslius ir
t i k r a i l i e t u v i š k u s žodžius,
pakeičiant įuos kažkokiais hib
ridais arba vertiniais, kurie —
nei velnias, nei gegutė — o kal
tais tiesiog absurdiški. Dar ir
šiandien kai kurie mūsų skai
tytojai nusišypso, prisiminė kaž
kada šiose skiltyse paminėta
..Goda Blesą". o nei kiek lo
giškiau neskamba kitas ..praš
matnumas", užtiktas Lietuvos
spaudoje: ..grafystė". Pvz., Lake
g r a f y s t ė . Cook grafystė...
Pradžioje gerokai laužėme
galvą, iš kur atsirado grafystės
Amerikoje, kai čia nepripažįs
tami jokie karališki, kunigaikš
tiški, grafiški ar bajoriški
t i t u l a i . Pagaliau mįslę atspėjome: tai pažodinis vertimas!
Angliškai ..count" — grafas, tad
..county" — grafystė (ne apskri
tis) Vadinasi „Draugas"" lei
džiamas Cook grafystėje...
Sukišus juokus į stalčių, vis
dėlto užsienio lietuviai kartais
persistengia, kai su padidinamu
stiklu ir šviesiu žibintu ieško
kalbos klaidu Daug kas pasi
keitė nuo anų laiku, kai mes ar
mūsų tėvai buvome priversti
palikti gimtąjį kraštą. Nauju sa
vokų ir technologijos srautas
alma taip gaivalingai, kad
nespėjama kurti atitinkamų žo
džiu viskam apibūdinti. Ilgai
niui galbūt kalbininkai atras
aukso rakta į kalbos lobių skry
nia ir pateiks mums gražius,
priimtinus lietuviškus žodžius,

— Vytuk, eikš čia!
— Palauk, mamyte, palauk...
Ir KeraiČiui grįžus iš darbo, kaip įprasta, vaikai jį
pasitiko prie durų, bet greit nubėgo pas Eleną. O kai
Keraitis klausiamai žvilgtelėjo į Danutę, ji jam tyliai
papasakojo, k a i p Vytukas į jos šauksmą atsiliepė ir
aiškino:
— Atrodo, kad Elena yra paties Dievo mums atsiųs
ta pakeisti gerąją tetulytę, kurios netektį man labai
s u n k u pakelti. Bet dabar, kai vaikai su Elena, kurią aš
jau noriu vadinti Elenute, atrodo sutars, aš turėsiu laiko
ruoštis, anot Gruodžio, didesnei scenai.
— Gerai, labai gerai. Žiemą padirbėk, o vasarą —
žinai, ka aš galvoju.
— Kai pasakysi, tada žinosiu. — juokėsi Danutė.
— Su vaikais porą savaičių praleisime pajūryje.
Sutinki?
— Ne tiktai sutinku, bet ir džiaugiuos! įsivaizduoju,
kaip džiūgaus vaikai...
Prieš Kalėdas Keraitis patyrė, kad nuo sausio pir
mos pik. Raštikis skiriamas Kariuomenės vadu, o į jo
vietą ateina pik. Černius. Tai Lietuvos kariuomenės
savanoris kūrėjas. Karo mokykos pirmosios laidos ab
solventas, aukštąjį inžinerijos mokslą 1929 m. baigęs
Briuselyje, Belgijoje, o karo akademiją — 1932 m. Pary
žiuje. Šį pasikeitimą Kariuomenės štabo karininkai
rengiasi pažymėti Karininkų ramovėje vakariene. į
kurią vedusieji kviečiami su savo žmonomis, o nevedę
gali pasikviesti viešnias. Trumpai koncertinei programai

užuot leidę užgožti tautos
žodyną „lizingais, rentabilu
mais. konventais, stabilumais,
reisais, reitingais, bolatiravimais ir šimtais kitų. dėl kuriu
mums pakyla kraujospūdis.
Gal sakysite (ir sakote!', tai
kodėl „Drauge" vis pasitaiko tų
nemalonių svetimybių? Deja,
pasitaiko ir. be abjeo, ateityje
pasitaikys, nes n e visada
spėjame išravėti piktžoles, kai
laikas lipa ant kulnų, o viso.žinios. įvairiais keliais plūs
tančios iš Lietuvos, mirgėte
mirga tų svetimybių antplū
džiu Rodos, stengiamės jas iš
braukyti, pakeisti, bet. žiūrėk,
ir išlenda kokia nenaudėle lyg
slidi vėgėlė pro tinko skylutę...
Pasitaiko ir kitokiu atvejų —
nežinome naujam produktui ar
sąvokai lietuviško atitikmens, o
visi lietuviu kalbos žodynai, net
nemirkteledami, tą svetimai
skambanti naujadarą vadina
visiškai priimtinu žodžiu. Taip
pat neturime teises keisti oficia
lių pavadinimų. Jeigu tokiame
pavadinime yra ..nacionalinis",
kaip galime sakyti valstybinis
ar tautinis 7 Jeigu rašoma „aso
ciacija" — negalime keisti į
sąjunga ar pan.
Kaip vis dėlto gera, kad mūsų
'ypač vyresnieji) skaitytojai
uoliai stovi lietuviškojo žodžio
sargyboje ir nepraleidžia nei
vieno ..svetimo paukščio", besi
dangstančio naujadaro plunks
nomis' Juk dar neseniai daug tų
pačių žmonių vartojo begales
barbarizmu, tik galbūt ne tiek
iš anglu kalbos prigraibytų, o
slavų, germanų, net prancūzų.
Galėtume pacituoti ju ilgiausią
litaniją — ne iš knygų (nors
senuose raštuose j u apstu), bet
iš savo tėvų. ypač senelių, gyve
nusių, mokslus ėjusiu Lietuvoje
nepriklausomybės laikais. O ką
bekalbėti apie kalbos taršalus,
rastus, a t v y k u s į šiapus
Atlanto 9
Kadangi mes, net svetimame
krašte gyvendami, įstengėme
tais barbarizmais atsikratyti,
yra vilties, kad ir tėvynėje, kai
gyvenimas pradės lygiau riedėti
demokratijos keliu, o tautoje iš
nyks daugybe šiuolaikinių ne
gerovių, galbūt ateis laikas ir
kalbos apvalymui nuo bereika
lingų svetimybių. Juk kalbi
ninkų turime pakankamai, tad
jų tarpe galbūt atsiras kitas
,,bendrinės lietuvių kalbos
tėvas — Jonas Jablonskis" ir
tars savo svarų žodį: ..Kalbė
kime lietuviškai! Saugokime
didįjį tautos turtą, amžių mums
patikėtą — lietuvių kalbą'"" Kol
tai įvyks, būkime atlaidesni,
turėkime šiek tiek daugiau
pakantumo.

paprašyta Kariuomenės štabo pareigūno žmona solistė
Danutė Keraitiene. Nors ir buvo skelbta, kad tai bus
„paprasta vakarienė", tačiau visi jautė, kad dviejų aukš
tųjų karininku pagerbimas siejamas su Naujųjų metų
sutikimu. Taip ir įvyko: senieji metai buvo palydėti
savųjų tarpe su pora prasmingų kalbų, o Naujieji sutikti
su skambiu solistės Keraitienės dainavimu.
1935 m kovo mėnuo visai Lietuvai atnešė įdomią
žinią. 1934 m. gruodžio 14 d. Kariuomenės teisme pra
dėta svarstyti Klaipėdos krašto vokiečių sąmokslininkų,
organizavusių sukilimą, byla kovo 26 d. pasibaigė nuo
sprendžiu — 4 nubausti mirties bausme. 93 įvairiomis
kalėjimo bausmėmis. 29 išteisinti Nubaustieji įteikė
Respublikos prezidentui malonės prašymus, o iš Vokie
tijos radijo ir vokiškosios spaudos pasipylė pykčiu bei
kerštu persunkti žodžiai Maža valstybe išdrįso drąsiai
tvarkyti savo vidaus reikalus.
Keraitis. patyręs šios bylos rezultatus, parašė „Kary
je" šios bylos apžvalgini straipsnį Priminęs bylos užuo
mazgą, 1928 metais Klaipėdoje pradėjus veikti slaptai
nacionalsocialistu partijos skyriui, kurio tikslas - skleis
ti provokiškas nuotaikas ir ruošt's Klaipėdos kraštą pri
jungti prie Vokietijos 1933.01.30 Vokietijos valdžią pa
ėmus Hitleriui, nacistu veikla Klaipėdos krašte labai
pagyvėjo, ir pavasarį įvykusiuose rinkimuose jie
dalyvavo prisidengė Krikščionių — socialdemokratų
darbininkų bendruomenes vardu Sutrumpintai - CSA
Šiai partijai vadovavo pastorius Sassas su adjutantu
Roppu
'Bus daugiau 1

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. spalio men. 23 d.
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,UETUVOS VAIKŲ VILTIES"
SAVANORIAI
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„Lietuvos Vaikų Vilties"
komitetas buvo sudarytas 1991
m. prie JAV LB Soc. reikalų
tarybos, kuriai pirmininkauja
Birutė Jasaitienė. Nuo 1992 M.
L W organizuoja vaikų su orto
pedine negalia atvežimą iš Lie
tuvos ir gydymą Čikagoje
Shriners ligoninėje, kuri tai
atlieka nemokamai. Atvažia
vusių mamų, tėvų ir vaikų
išlaikymu rūpinasi LVV komitetas, vadovaujamas Gražinos
Liautaud. Dauguma vaikų
gyvena „Seklyčioje", o keletas
jų — Lietuvos Dukterų name
liuose. Iki šiol yra atvežta gydytis apie 90 vaikų į Čikagą ir Los
Angeles bei Tampa, FL. kur irgi
yra LVV skyriai). LVV komite
tas 1993 m. spalio mėn. Viiniaus Santariškių vaikų ligoninėje aprūpino įranga vieną
operacinę. Ji buvo pavadinta
LVV vardu, vadovauja dr.
Kęstutis Saniukas. Jis yra or
topedinio
skyriaus
toje
ligoninėje viršininkas. Dr. John
Lubicky, vyriausias Čikagos
Shriners ligoninės chirurgas, su
savo daktaru ir gail. seselių
grupe jau 4 kartus lankėsi
Lietuvoje (1997 m. sausio mėn.
važiuos penktą kartą) atrinkti
sunkiųjų atvejų gydymuisi
Čikagoje, pats operuoja Lietuvo
j e ir tikrina vaikus su ortope
dine negalia. O į Čikagos
Shriners ligoninę laikas nuo
laiko atvažiuoja daktarai iš
Lietuvos porai mėnesių čia pasi
tobulinti. LVV skyrius yra įkur
tas ir Lietuvoje. Jis labai
padeda, ypač paruošiant tėvus
ir vaikus atvažiavimui į JAV.
Jam pirmininkauja Elena Gervickienė.
LVV komitetui talkina daug
savanorių šeimų ir pavienių,
kurie gyvena: Čikagoje, Oak
Lawn, Oak Forest, Orland Park,
Bartlett, Melrose Park, Berwyn,
Palos Hills, Willowbrook. Tai
Marija Brusokienė, Vytautas
Dijokas, Irena Garunkštienė,
Dana Gierštikienė, Albinas ir
Elena Hoffmanai, Janina Jarašienė, Antanas Jarūnas, dr.
Aldona Juozevičienė, Irena Kai
rytė, Genė Kiudulienė, Marija
Kriaučiūnienė, Elena ir Kazys
Majauskai, Genovaitė Maldė
nienė, Judita Mauersberger,
Ona ir Kęstutis Paulikai, Rai
mundas Rimkus, Regina Smolinskienė, Vytautas Stanevi
čius, Antanas ir Viktorija Vala
vičiai, Birutė Vindašienė, Te
resė Meiluvienė. Reikalų vedėja
(koordinatorė) yra
Dana
Putrienė.
Kad geriau pajusčiau, kaip
vyksta savanorių talka, neseniai
važiavau su savanore Irena Kai
ryte į Shriners ligoninę. Ji vežė
5 m. Evalduką ir jo tėvelį. Iš
važiavome nuo „Seklyčios" 1
vai. Kelionė truko 1 vai. Maža
sis Evaldukas yra žvalus, šne
kus ir sveikai atrodantis berniu
kas, bet turi didelio nudegimo
žymių, todėl jam specialiais bū
dais tempia odą. Jis gauna daug
adatų, kurios jam labai nepa
tinka. Jis jų bijo, kaip ir visi
vaikai (gal ir daug suaugusiųjų),
todėl, važiuojant į ligoninę, vis
klausinėjo tėvelį, „Ar nedurs?"
Atvažiavus į ligoninę, Eval
dukas greitais žingsneliais ėjo,
lyg norėdamas viską kuo grei
čiau atlikti. Shriners ligoninė
pritaikyta vaikams: laukiama
jame patogūs spalvoti baldai,
TV, meškiai, žaidimai, vaikų
piešiniai ant sienų. Laukti
reikėjo ilgokai, nes tą dieną
buvo daug pacientų. Kai
nuėjome į daktaro priimamąjį,
kur tikrina vaikus, pamatėme,
kad ir ten aplinka priderinta
vaikams: žaislų krepšys, ant
sienos lenta su spalvotomis krei
domis piešimui ir t.t. Ten ir vėl
ilgokai laukėme daktaro. Apžiū
rėjęs Evalduką, jis nusprendė
duoti adatą, kurios Evaldukas

taip bijojo. Bet jis laikėsi nar
siai, nors ašarėlių ir buvo.
Tada dar ligoninėje aplan
kėme Robertą, kuriam bus
daroma operacija 15 d. Ten susi
tikome ir Mariją Kriaučiūnienę,
kuri yra tikra „savanorių-savanore". Ji nuolat ligoninėje būna,
vertėjauja ir daktarams, ir
operacijų metu, lanko vaiku
čius, rūpinasi visais mažaisiais
lietuviukais ligoniukais, jų ma
momis bei tėveliais. Ir tą dieną,
nors jau buvo 5 vai. p.p., ji vis
dar buvo ligoninėje su Robertu
ir jo mama. Kiek pasikalbėję ir
su jais, grįžome į „Seklyčią" 6
vai.
Čia tik vienas pavyzdys iš
savanorių darbų. Jie vežioja vai
kučius ir jų tėvus ne tik į
Shriners ligoninę, bet ir į kitas
ligonines įvairiems tyrimams.
Būna su jais kartu, vertėjauja,
aiškina, ramina, guodžia ir drą
sina, lanko jau paguldytus
ligoninėje, lanko ir jau sugrįžu
sius į „Seklyčią", nuveža į ae
rodromą ir parveža iš jo, vežioja
į įvairius lietuviškus renginius
Čikagoje, Čikagos miesto įdo
mesnes vietas. Ir liet. renginių
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ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Tunu Chtcagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
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„Lietuvos Vaikų vilties" komiteto pirm. Gražina Liautaud (II eil. antroji iš kaires I kiekvieną
vasarą pakviečia Čikagoje besigydantius vaikučius ir jų mamas bei tėtes i savo vasarviete Wisconsm valstijoje Nuotraukoje matome tokį jų būrį praėjusiu vasarą.

NAUJA GAxMYKLA
VILNIUJE

gamyklą naujam gyvenimui,
Lietuvos vartotojai prie plast
įrenginiai jai atvežti iš Ispani masinių vamzdžių buvo pratina
jos. Olandijos. Vokietijos. Jos mi dvejus metus. "Wavin
Kirtimuose, Vilniaus pakraš produkcija, pasak statybos ir ur Baltic" valdybos pirmininkas
tyje netoli oro uosto, prieš banistikos ministrės Baranaus Norman Sorensen sakė, kad in
savaitę atidaryta nauja ga kienės turės atnaujinti prakiu vesticijoms į Baltijos šalis buvo
mykla — "Wavin Baltic". Čia rusį Lietuvos vamzdyną.
rinktasi iš 12 vietų. Pasirinki
bus gaminami polimeriniai
mą, pasak jo. nulėmė jausmai ir
vamzdžiai. Naujoji vamzdžių
"Wavin" firma gamina van patogiausios eksporto j Rvtus
gamybos linija įrengta pagrin- dentiekio, lauko ir vidaus galimybės. Iš Vilniaus gamyklos
rengėjai dažnai kviečia vai- d i m a m e „Polimerinių dirbinių
kanalizacijos, drenažo, kabeliu į Rygą jau išvežta 10 t
kučius ir jų tėvelius, kad jie tru gamyklos ceche, 'Wavin" Br apsaugos, dujų, lietaus nutekė vamzdžių.
putį prasiblaškytų, užmirštų sa mos partnerystė prikėlė itą jimo vamzdžius.
(R. 09.16)
vo bėdas.
Labai įdomūs tie vaikučiai
„Seklyčioje" ir pas L. Dukteris.
Tai Jūratė, Evaldas, Modestas,
du Robertai, kurių vienas dabar
yra ligoninėje, ir Regimantas.'
Jie visi įdomiai kalba, manda
gūs, draugiški ir džiaugiasi
kiekvienu lankytoju, o juos
aplankiusiems irgi yra labai
gera širdyje!
Šios dienos savanorė buvo Ire
Over the pjst ievv ve-irs, LOT Polish Airlines has
lo Riga. Talhnn, Moscovv. St. Petersburg, Kiev.Lvov,
na Kairytė, kuri ne per seniau
establisbed the most comprehensive netvvork ot
Minsk and VILNIUS, LlTHUANU..
siai išėjo į ankstyvą pensiją ir.
destinatiort'; in tąsiem Eurof.*1. with Warsaw as the
Take advantage ot LOT s lovv fares, the luxury of
nuo 1994 m. įsijungė į LVV sa
strategic hub. The network is conveniently linked
LOT's
fleet of new Boeings and ATRs and the comvanorių eiles. Ji prisipažino, kad
with LOT's transatljntic route, giving passengers
fort of the new inlernational terminai at Warsaw
išėjusi į pensiją, norėjo būti
from New York, Nevvark and Chicago easv access
Okecie Airport. Make your reservations today!
savanore. Ji yra biologė ir dir
bo Illinois un-to medicininių
tyrimų skyriuje. Ji ypač gerai
Information, reservations and tiekei sales at the otfices of tOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.
gali vertėjauti ir aiškinti tė
vams bei vaikams, ką daktarai
mot is* Mtmtimt%
M6ntreal. P.Q.: 514-844-2674.
New York 212-869-1074.
prašo. Ji vežioja vaikučius ne
Toronto. Onl.: 416-236-4242.
Chicago: 312-236-3388.
tik pas Shriners ligoninės, bet
TolUree 800-223-0593.
Los Angeles: 213-934-5151.
ir pas kitus daktarus, į kitas
Čikagos ligonines ir būna su
jais. Kartą, sakė ji, išbuvo
Shriners ligoninėje nuo anks
taus ryto iki vakaro, nes vai
kučiui reikėjo padaryti daug
tyrimų. Ji prisimena Justiną,
jau grįžusį į Lietuvą. Ji vežda
vo į bibliotekas, rinkdavo ir
veždavo jam knygų, nes jis labai
norėjo kuo daugiau sužinoti apie
JAV. Klausiau, kas jai daugiau
sia džiaugsmo suteikia. „Padėti,
kiek galiu, — atsakė ji, — tru
putį palengvinti jų dalią". Su
daugeliu, kurie jau grįžę į Lietu
vą, ji susirašinėja. I. Kairytė yra
ne tik LVV savanorė, bet ir
„Lietuvos Našlaičių globos"
komiteto (kuris irgi yra JAV LB
Soc. reik. tarybos padalinys)
sekretorė, dalyvauja aktyviai ir
kitose organizacijose, su
džiaugsmu savo laiką aukoja
tiems, kuriems pagalbos labiau
siai reikia.

No One Offers You
More of Eastern Europe!
•

BALSUOKIME UZ DOLE - KEMP

, J K S CONSTRUCTrON
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
alurruniaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tai. 708-SSS-26SS.

QRBT
PARDUODA
RE/MAJC
REALTORS
(312) 500*5959
(708) 425-7161

RIMAS L STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greita* ir sąžiningas patarnavimai
• B S J kompiuteriMir FAX pagaba
»Nuosavybių įkainavimą* v*Hwt
• Perkama ir parduodam* namu*
• Apartmentus ir žarną
• Pensininkams nuolaida

Handyman apadal 2 bdrm. homa,
Lockport.

MOVIMO
Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS
312-925-4331
Ntfclnojamt Tarto
Perkant namus arba ..condo" Mnois Ir
kitose valstybėse, skambinkite
Amerikoje didžiausiam nekilnojamo
turto paskolų bankui
2emi nuošimčiai,
nepaprastas patarnavimas

FORRENT

tinuomtotmmmmo4*nmt\
naujesniems narna; „«p, j . i . -M. i i , . - !
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Vilniaus pedagoginio univer
siteto studentai spalio mėnesio
stipendijas gavo banko „Snoras" kreditinėmis kortelėmis
Pinigus studentai turi atsiimti
bankomatuose, o ne universi
teto kasoje.
Pirmosiomis
dienomis prie bankomatų buvo
eilės kaip ir anksčiau prie
universitetinės kasos. Arčiausia
universiteto esantys bankomatai yra Gedimino prospekte.
Vilniuje bankas ,,Snoras"'
pastatė apie 30 stiklinių na
melių, kuriuose yra bankomatai, diena juose dirba ir paneles,
keičiančios pinigus. LR. 10.08.

HELP WANTED

(312)440-9991
Nonvut Mortgtgt Inc.
1901 m i l t a m
CMcafo.S. 60414

experienced car washer and
detaHer. For Information caH:
312-842.1000
Haura OHM am to 0:00 pat

AUTOMOBILIAI !
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Sutaupysite pinigų,
pirkdami automobili
pas mus.
Kalbu lietuviškai.

Tadas Juškevičius
708-485-49*1

IEŠKO DARBO

GM
slaugyti ligonius, prižiūrėti vsikus ir
gyventi kartu bei attikti namų
darbus. TeL 77*0*0-0110.

SŪDYTOS SILKĖS
IŠ KANADOS
Užsisakykite šventėms
jau dabar!
20 svarų statinaitė—$33.00
8 svarų statinaite—$19.00
Skambinkite:

708-687-5677
po 4 vai. p.p.
Pristatome UPS

Noriu pirkt akordeoną
arba koncertiną.
TeL 7 0 0 - 7 8 8 4 4 4 4

sanaat(. GaN ^yvanti
kartu. Te). 047 « • ŠOU, Skambinti
— tv.r.-3v.e#.
Kviest Ritų.

.OelprtfJūreti vaikus, senyvo emSisus Įmones,
atlikti (vairius namų ruošos darbus.
Oafi gyventi kartu. TeL 311

US. Savin© Bonds
MakeGreatGifts.
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PUIKI PROGA IMVtSTAVTMUtl
Pt-C „VAUDUS" kvJafia ju* dalyvauti
painą nasanįloįa Uatuvos turizmo
pramonė)*. OatafauoSania planam* Ir
informacijai skambink**:
Aa«ra41S-]
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PIGIAI - AUTOMOBILIAI!
ATLANTA IMPORT-EXPORT, INC
Prezidentas Clinton ir jo kabinetas yra liberalų rankose, kuris
kraštą veda j moralinį ir ekonominj nusmukimą.
Mes. Kalifornijos Amerikos Lietuvių Respublikonų Sąjungos
valdyba ir nariai, balsuojame už
DOLE - KEMP ir už visus
respublikonų kandidatus j Senatą ir Kongresą.
Tad prašome ir visus lietuvius balsuoti už Dole - Kemp.
L
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Mažeikienė Pirm
Vidugiris
Markevičius
Barkus

V
A
E
D

Juodvalkis
Mažeika
Vidugmenė
Navickienė

J Talandis
R Griaenė
A. Pažiūnene
G Raibienė

Paid bv USaaBtion Anierican Repubiican Assoaation o* Cahforma
Treasurer V J.jolvalkis 14659 Limertaie St Panorama City. CA 91402
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Tomas Palubinskas

Aldona Smulkštienė

KORTELĖS S T U D E N T A M S
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V M rnantiM pMavyo, i n.
į vakarus nuo Ktdzto Ava.; vyraanfto
amžiaus žmonams, panaininkaitia.
TeL

12301 S. New Ave. Suite D, Lcmont, IL 60439
Tel: 430-243-1840. 800-77.S-SI-ND
* Padedame parduoti ir įsigyti automobilius,
žemiausiomis kainomis tiesia: iš varžytinių,
taip pat po nedideliu auto avarijų.
* Persiunčiame automobilius ir jų detales,
bei komercines siuntas ir baldus j Lietuvą.
Dirbame: pirmd.-penktd. 9-5/SeStd. 9-2

A.A. KUN. JUOZAS
ANGELAITIS
Didysis Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos parapijos sta
tytojas baigė savo žemiškąją
kelione 1996 spalio 6 d., su
laukės 92 metų amžiaus. Pasku
tiniuosius 22 metus jis išgyveno
kaip pensininkas, ūkininkau
damas mažam ūkelyje Windsor,
Ohio. Palaidotas spalio 10 d.
Kalvarijos kapinėse iš Šv. Jono
Evangelisto katedros — visos
diecezijos Motinos bažnyčios,
Clevelande.
Dievo Motinos parapiją kun.
Angelaitis perėmė 1939 metais.
Tuo metu tik mažas užeigos
namelis buvo ir parapijos bažny
čia, ir renginių vieta, ir kleboni
ja. Po II pasaulinio karo, atvyks
tant iš Europos vis didesniems įkūnijo savo meilę Dievui,
būriams lietuvių, radosi galimy Bažnyčiai ir Lietuvai, taip, ir
bė parapijos augimui. Ir kilo Kristaus Motinai Marijai. Mes
nauji pastatai: bažnyčia, mo visi ta jo meile esame pratur
kykla, auditorija, vienuolynas, tinami. Kun. Angelaitį 1974
klebonija. Šių pastatų visuma rugpjūčio 24 d. išlydint į pensiją,.
labai gražiai tarnavo ir tarnauja tuometinis Clevelando vysku
visai mūsų veiklai — religinei, pas J. E. James A. Hickey tarė
kultūrinei, tautinei, socialinei. žodį, kuris šiandien gali tapti ir
Pastatai iškilo tik per kun. mūsų žodžiu:
„Kunige Angelaiti, mes dėko
Angelaičio ir daugybės parapi
jiečių dideli pasišventimą ir jame jums už gražiai atliktą dar
parapijai,
triūsą. Pats kunigas Juozas įsi bą, už vadovavimą
jungė j daugybę darbų. Neven už pavyzdį kitiems. Už pavyzdį
gė ir juodžiausių. Jis taip kunigo, kuris niekad nebijojo

menkiausio darbo, kad galėtų
save vis pilniau kitiems atiduo
ti. Joks darbas jums neatrodė
per prastas, lygiai kaip jis ne
buvo per prastas Juozapui jo
staliaus dibtuvėje ar Kristui,
kuris jam ten padėjo. Mes visi
turėtume vertinti
kiekvieną
darbą tokioje dvasioje, kurią
parodė kun. Angelaitis, sta
tydamas šią parapiją".
Tepasitinka kunigą Juozą my
linčio dangiškojo Tėvo žodžiai,
tarti Kristaus, mūsų laukų
Rūpintojėlio,
palyginime:
„Gerai, šaunusis ir ištikimasis
tarne! Kadangi buvai išti
kimas mažuose dalykuose, aš
tau pavesiu didelius. Eikš i savo
šeimininko džiaugsmą".
Gediminas Kijauskas, S J

bų kalbų. Studentai labai mylė
jo savo profesorę, kuri per pa
skaitas, kaip viena studenčių
sakė: „mums ne kalbėjo, o čiul
bėjo".
Po paskutiniosios operacijos
būtų jai reikėję gydytis ir ilsėtis
keletą mėnesių, bet ne — ta
smulkutė moteris, kukli ir nesentimentaliai gera žemaitė,
vos po poros svaičių grįžo dirb
ti į universitetą.
Velionę palaidojo Antakalnio
kapinėse, ant menininkų kalve
lės. Liko trys liūdinčios dukte
rys: Aistė, Audronė ir trylika
metė Žydrūnė, taip pat ir didelis
būrys jos poeziją mylinčiu žmo
nių.

juodo vakaro plėnys
greit sulygins dieną ir naktį,
upės dugną ir giedrą dangų,
tik spindės tavo tolimas langas
seniai sugriuvusioj pirkioj,
Maironį.
Tu klausi, iš kur baltoji žara? —
Tai pražydo Ariogalos sodai.
Ak, sakai, vėlei pavasaris,
vėl Dubysoje maudosi žąsys,
vėl per akmenis, žvyrą, per
smiltį,
per gyvenimą, meilę, per mirtį
ateini mane apkabinti,
Lietuva, brangi mano tėvyne...
Emilija J. Valantinienė

Lemont, IL
dol.: Jonas M. Uūdžius, Bromley, Kent, Anglija
d o t : Algis ir Teresė Kazlauskai, Oriand Park. IL
dol.: Antanas Razma, Burr Ridge. IL
dol.: K. P. Devenis, VValtham, MA; Vytautas ir Grazna Kamantai, Grand
Rapids, Ml; Petras Kisielius, Cicero. IL; Lrthuanian Nationality Classroom of the University of Pittsburgh c/o Josephine McCloskey. Springdale, PA; Juozas Petraitis, Hawthom, VIC, Australija: F.R. Šilbajoris,
Cotumbus, OH; Ignas K. Skrupskelis, Columbia, SC; Jonas ir Giedrė
Stankūnai, Gos Cob, Ct; Magdalena Vinkšnaitienė. Sao Paulo, Brazilija
230 dol.: Christine BoHs, HonoMu, Hl
225 doL: Ferdinandas V. ir Ramoną Kaunai. VVestchester, iL; Msgr Juozas
Prunskis, Lemont, IL
200 dol.: Zigmas Brinkis, Los Angeles, CA; Petras ir Jadvyga Gruodžai,
Chicago, IL; Albinas Kantvydas, VVeston, Ont, Kanada; Amanda ir Al
girdas MulioHai, Euclid, OH; Albertas Musteikis, Fallon. NV; Šarūnas
Užgiris. HigMand Park, IL
175 dol.: VValter Klosis, Maspeth. NY
150 dol.: Viktorija ir Algirdas Karaičiai, Union Pier. Ml; Jonas ir Ona Mo
tiejūnai, Prescott, AZ; J. Pargauskas, Toronto, Ont.. Kanada; J. ir G. Rė
klaičiai, VV. Lafayette. IN; Valerian Vitkus. Rochester. NY
135 doi.: Stanley Patrick, Port Richey, FL
120 dol.: Apolinaras Varnelis, Dovvagiac, Ml
108 dol.: Kazys Laukaitis. Hinsdale. IL
100 dol.: J.V. Danys, Ottawa. Ont, Kanada; Emilija Gaškienė. Chicago, IL;
Theodora Goberis, Norwich, CT; Vytenis ir Loreta Grybauskas, Oriand
Park, IL; Izidorius MaHska. St. Laurent, O u e . Kanada; Aldona ir Romas
Masiulioniai, Buffalo, NY; Karolis Mrtkovartis. Yorba Linda, CA; P.O.
Norvilas, Chicago, IL; B. Paprockas, Glendale. NY; Aleksandras ir Ge
novaitė Radžiai. Baltimore, MD; E.N. Radvenis. Los Angeles, CA; Algi
mantas Rastauskas. Buenos Aires, Argentina; Mikas SalčiOnas, Welland, Ont., Kanada; Edward Senkus, Daytona Beach. FL; Agatha
Šidlauskas, Carp, Ont., Kanada; Jonas ir Nemira Sumskiai, Chicago, IL;
Stasė Taucytė. Waukegan. IL; Marija Trumpauskas, Redboro,
Ont .Kanada; Eleonora ir Vladas Velžai, Santa Monica, CA; Stasys ViNnskas, VVindsor, CT

NY; M. Vansauskas, Lyons, IL
24 dol.: Stasys Misevičius, Prompton, PA
21 d o i : A T . Antanaitis, Lemom, IL
20 doi: Jonas Adomaitis, La Saite. Oue. Kanada: Jonas Butvilą. La Grange,
IL Gražina ir Vitalis Damijonaičiai, VVestem Springs, IL, Leonarda Kiliko
nis, Jupiter, FL; Bronius V. Krokys, PhHadetphia, PA; M. Kvedaras, Chi
cago, IL Jonas Martinkus, Chicago, IL; Pranas ir Stasė StaneRai, St.
Petersburg Beach, FL; Jonas A. Stiklorius, VValngford. PA; Maria Valiu
kevičius, Sun City, CA; Algis Vydas, Brevrer, ME; Mary Žemaitis M.D.,
Leonia, NJ
15 dol.: Katherine BoHs, VVestbrook, CT; Jonas Juodis, Beverty Hills, FL
Heten Skomik, Gloucester, MA; Ludmila Stulpinas, Eastport, Maine;
Rota Vardys, Hickory Hills, IL; Juozas Zadeikis, Chicago, IL
14.50 dol.: Juozas Tamašauskas, London. Anglija
10 dol.: Stasys Daržinskis, Ponce Inlet, FL Augustinas Dumbra, Saginavv,
Ml; Romualdas Dumčius, VVindsor, Ont., Kanada; B ir B Banaitis, Abington.MA; Atoert A. Bames, Pentvvater, Ml; Martinas R. Brakas, Jamaica, NY; Henry Butkus. Mission Viejo, CA; Vincentas ir Sofija Klevas,
Richmond HM, NY; Antanas F. Kveselis, New Britain, CT; Vida Meilus,
St. Petersburg Beach, FL Nelė S. Mockuvienė, Yucaipa, CA; Veronika
Paovienė, Grand Rapids, Ml; Eugenija Sakalas, Philadetphia. PA; Bronė
Sirvinskas, No. Ho»rywood. CA; Adelaida Strijauskas. St. Petersburg, FL
7.05dol.: AntanasCepukas, VVelIand. Ont,Kanada
S dol.: Algirdas Boreišis, Phoenix, AZ
3 dol.: Juozas Vytautas Golis, Bowie. MD

A.tA.
JURGIUI GEPNERIUI
mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą jo dukrai IRENAI
MEILIENEI, žentui VLADUI, anūkėms VIKTO
RIJAI KORĖ, jos vyrui ARTŪRUI. LINAI ir VILI
JAI.
Aldona

Alžyro prezidentas Liamine
Zeroual pasmerkė vyskupo nu
žudymą ir išsakė savo pasibjau
rėjimą nusikaltimu. Telegramo
je arkivyskupui Teissier jis tvir
tina, kad žinia apie vyskupo
nužudymą sukėlėjo pasipiktini
mą bei susirūpinimą. Barbariš
kas pasikėsinimas liudija visiš
ką abejingumą žmogiškosioms
santarvės bei sugyvenimo ver
tybėms, būdingoms islamui ir
Alžyro tautai
Rugpjūčio 5 d. Orano Šv. Eu
genijaus bažnyčioje už vyskupą
Claverie buvo aukojamos
oficialios gedulingosios šv.
Mišios, kuriose dalyvavo
tūkstančiai
tikinčiųjų.
Popiežiaus atstovas Romos kuri
jos kardinolas Bernardinas
Gantinas įvertino nužudytąjį
PLB Fondo vadovybe (direktoriai Vytautas Kamantus, dr. Petras Kisielius,
Kazyskaip ypatingais talen
vyskupą
Laukaitis, dr. Edmundos Lenkauskas, Juozas Lukas, dr. Antanas Rozma,
Treš žmogų, nieką
tais Jonas
apdovanotą
ka ]r. ir teises patarėjas Saulius Kuprys) labai dėkoja visiems aukotojams ui aukas ir
dos nesinaudojusį privilegiprašo Jūsų paramos PLB Fondo ateities darbams Visos aukos gali butt nurašomos
mirtis turėtų
nuo lAVpajamų mokesčių Federal ID No. 39 3097269. Prašom čekiusjomis.
rašyti irClaverie
au
paveikti
Bažnyčią
ir Alžyro
kas siųsti: LITHUANIAN VVORLD COMMUNITY FOUNDATION, 1059
visuomenėę
kaip
gyvybės
ir
MAPLEGROVE DRIVE NVV GRAND RAPIDS Ml 49504-3835 USA
meilės daigas.
Juozas Lukas
(„Bažnyčios žinios". Nr 15)
PLB Fondo iždininkas

Bulkaitytė

A.tA.
JUOZUI LAPINSKUI

ALŽYRE NUŽUDYTAS

Prie šito nekrologo pridedu
ORANO VYSKUPAS
Birutės eilėraštį, kuris per
daugelį metų kartotas, man
Rugpjūčio 1 d. Alžyre, sprogus
pavirto į nostalgijos pilną automobilyje įtaisytai bombai,
IN MEMORIAM
maldą:
žuvo Orano (Alžyras) vyskupas
i
Iš „Dienovidžio" sužinojau, „Dubysa, žalioji žemaičių upe, Pierre Lucien Claverie ir jo
vairuotojas. Spėjama, kad pasi
kad rugpjūčio 2 d. po sunkios pro Maironio pakalnę,
ligos Vilniuje mirė poetė ir per akmenis, žvyrą, per smiltį, kėsinimą surengė islamo fun
damentalistai, „reaguodami" į
rašytoja Birutė Baltrušaitytė- per gyvenimą, meile, per
Masionienė. Velionė 31 metus
mirtį — tą pačią dieną pasibaigusį
Prancūzijos užsienio ministro
dirbo universitete dėstytoja, upė teka, istorija — ne,
docente, profesore, literatūro jos žirgai kaip pašėlę šuoliuoja, Herve de Charette apsilankymą
šioje Šiaurės Afrikos šalyje.
loge. Vadovėlių, monografijų kanopos išdrasko žemę
Vyskupas Claverie buvo laiko
autorė — habilituota mokslo ir sviedžia į upės veidą.
mas viena žymiausių Katalikų
daktarė.
Bažnyčios Alžyre asmenybių.
Parašė keturis poezijos rinki O mes susikūrėme laužą
Užuojautos telegramoje Alžy
nius, keturias prozos knygas, už Raseinių, užu Dubysos —
vertė poeziją ir prozą iš estų, leidžias saulė žemyn ir žemyn į ro arkivyskupui Henri Teissier
ukrainiečių, čekų, slovakų, ser
slėnį, popiežius Jonas Paulius II rašo,
kad šis naujas baisus smūgis
Alžyro Katalikų Bažnyčiai turė
• 5 dol.: Kazimiera VaičeliOnas. Cleveland, OH
tų paskatinti alžyriečius su nau
75 dol.: V.A. Kirkyla, East Northport, NY
ju pakilimu imti kurti visuome
70 doL: Meilė Gerdvilytė-Spence. St. Clair, Dunedin, Naujoji Zelandija; Jo
ne, „kurioje žmogus nebebūtų
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS FONDAS
nas Kiznis, Brookryn, NY; Ritonė ir Teodoras Rudaičiai, Oak Lawn, IL;
niekinamas, kur prievartai ne
UTHUANMN MOMLD COMMUMTY FOUNDATION
Edvardas Tuskenis, Muenchen, Vokietija
.
būtų vietos, o skirtumai tarnau
60 dol.: Baniute Kronienė, Clarendon Hills, IL Ervid Kulick, Nevvark, N J;
7ZKPONAS I N - m - T l U
f«XtlH91W
tu visų gerovei". Popiežius ap
J.V. Lopatauskas, Santa Monica, CA
gailestavo, jog Alžyro kankinių
56 dol.: Vytautas Jonaitis, Grand Rapids, Ml
sąrašas pasipildė nauju vardu.
50
dol.:
Ona
Adomaitienė,
Sunny
Hills,
FL;
Kazimieras
G
Ambrazaitis,
AUKOS PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖS VALDYBOS
Sykiu
jis patikino Bažnyčią
Chesterton, IN; Elena Baltrušaitienė, Chicago, IL; Stasys ir Elena Barai,
DARBAMS, PLB LITUANISTIKOS KATEDRAI (STASIO BARZDUKO
Oak Brook, IL; Petras ir Emilija Brizgiai, Hickory Hills, IL; Vaclovas ir
Alžyre,
kad melsis už drąsų ir
STIPENDIJIŲ FONDUI) ILLINOIS UNIVERSITETE ČIKAGOJE, LIETUVOS
Ona Budnikai, Elizabeth, N J; Jonas Butvilą, La Grange, IL E. Daniiki
mirties
savo tautai ištikimą
KOVŲ IR KANČIŲ ISTORIJAI, KAUNO TECHNOLOGIJOS
liūnas, London, Ont, Kanada; Jonas Gintaras Deikis, Chelsea, Ml; Juo
vyskupą
bei
visas prievartos
UNIVERSITETUI, VILNIAUS UNIVERSITETUI, VILNIAUS TECHNIKOS
zas ir Elena Gailevičiai, Baltimore, MD; Aniceta Giedraitienė, Willowick,
aukas
Alžyre.
UNTVERSITETUI, VYTAUTO DID2IOJO UNIVERSITETUI KAUNE, PROF.
OH; Vida S. Grayson, Tenally, NJ - Eugenijaus Manomaičio atminimui;
RIMO VAIČAIČIO STIPENDIJŲ FONDUI, DR. STASIO BAČKAIČIO
Eugenijus Grižas, Jamestovvn, NC; Jadvyga Jankauskienė, Chicago, IL;
Valentinas Kardelis, Rovyn-Noranda, Oue., Kanada; Michael Karolie,
Dominikonų ordino vyresny
" 1CTUAFPT STIPENDIJŲ FONDUI, DR. KAZIO PEMKAUS BIBLIOTEKAI
Grand Rapids, Ml; Gražina Kenter, Danbury, CT; A. ir B. ir I. Lesevičiai,
KLAIPĖDOS UNIVERSITETE IR KITIEMS TIKSLAMS, GAUTOS PER
sis, Timothy Radcliffe pareiškė,
Chicago, IL Viktoras K. Naudžius, Chicago, IL; B. Nemickas, Jericho,
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS FONDĄ
jog vyskupas Claverie sąmonin
NY; K. Nemickas, Jericho. NY; Vytautas Petravičius, Hartford, CT; Anta
gai paaukojo savo gyvybe už
nas ir Irena Rimavičiai, Michigan City, IN; V. Sirvydas, Santa Barbara
Bažnyčią Alžyre ir už taiką bei
NUO 1994 METŲ SAUSIO 1 DIENOS IKI
CA; Daina Variakojis, Chicago, IL Venceslaus Tumasonis, Key Bisbroliškumą savo gimtojoje šaly
cayne, FL Petras Vilutis, Toronto, Ont, Kanada; Brian VVatkins, Lagu- •
1996 METŲ RUGPJŪČIO 31 DIENOS
je. Rugpjūčio 2 d. Romoje pa
na Beach, CA
skelbtame pareiškime tvir
60,000 dol.: Jono Jurgio Makausko, Baltimore, MD, palikimo dalis PLB Li
40 dol.: Vanda Bagdonas, Daytona Beach, FL; Ona ir Bronius Balčiūnas,
tuanistikos katedrai (Stasio Barzduko stipendijų fondui)
tinama,
jog nužudytasis Orano
Manahawkin, N J; Kęstutis Dubauskas, Cakjary, ALTĄ Kanada;
50.000 dol.: Broniaus Bieliuko palikimas jo vardo stipendijų fondui Kauno
vyskupas žinojo, kuo jis rizikuo
Kęstutis Kebrys, Baton Rouge, LA; Algirdas Nakas, Chipley, FL J.
Medicinos Akademijos studentams
Stankūnas, Cos Cob, CT; Birutė ir Jonas Sverai. Bloomf ield Hills, Ml;
ja likdamas Alžyre. Atsisakymu
2,000 dol.: Vito A. Yucius, Lrthuanian Citizen's Society of VVestem PertnsylApolinaras Varnelis. Dovvagiac, Ml; Antanas Vodeika, Guelph, Ont., Ka
išvykti jis norėjęs parodyti
vania. Pittsburgh, PA
'
nada
solidarumą
su Alžyro tauta.
1,250 dol.: Prano ir Janinos Žitkų palikimas PLB Lituanistikos katedrai per
35 dol.: V. Gruzdys, Euclid, OH
Vyskupo
mirtis yra skaus
Eugenijų Bartkų, Beverty Shores. IN
30 doL: Alfons Bimbiris, Los Angeles, CA; Julius Botyrius. Ridgewood, NY;
minga
broliams
bei ar
1, 150 d o l - Rimas ir Auksė Vaičaičiai, Stony Point, NY
Carol J. Gfcisas, Rodney, Ml; kun. Joseph J. Grabys, Amsterdam, NY;
1,000 dol.: Jurgio Kasakaičio palikimas PLB Lituanistikos katedrai (Stasio
timiesiems, tačiau jo tvirtas
Vytautas J. Kavolius, Elizabeth, N J; Leonarda Kilikonis, Jupiter, FL
Barzduko stipendijų fondui) per Dalią ir Joną Kučėnus, Chicago, IL; kun.
liudijimas leidžia didžiuotis.
25 dol. Gražina Budrytė, Chicago, IL; Daina Čyvienė. Dovvners Grove, IL JeAntanas Rubsys, Bronx, NY; Jono šūvio palikimo fondas, Evangelikų.
rome ir Rota Gaižučiai, Clarendon Hills. IL; Albinas ir Ona Garunai, WilBažnyčia, pasak Radcliffe,
Reformatų Bažnyčia per K. Klybą, VVoodhaven, NY; Veronika Paovilowbrook, I L, Dale ir Dalia Goodman, La Porte, IN; Vida S. Grayson,
turėtų būti ten, kur ant
enė, Grand Rapids. Ml, savo vyro Jono Paovio atminimui;
TenaRy, N J; Joseph Grinius, Wethersfietd, CT; George Janickas, Cartskryžiaus kalamas tautos žmo
710 dol.: Stasys ir Aldona Bačkaičai, Great Falls, VA
bad, CA; Stasė Kavaliūnas, New Smyma Beach, FL; Antanas ir Vilija
giškumas
bei jos vienybė.
550 d o l - Antanas Banaitis, Bruchmuehlbach-Miesau, Vokietija
Marchertai, Dovvners Grove, IL; Kazimieras Matuzas, San Diego, CA;
Alžyro
tauta
šiuo metu stovi
500 dol.: Stefa Alšėnaitė-Urban, New Canaan, CT; kun. Jonas Pakalniškis,
Vytautas ir Genovaitė Musoniai, Oak Lawn, IL Alfonsas Pargauskas,
kryžkelėje
tarp
islamo ir
Little Neck, NY; Rimas P. Valaitis, Oakland. CA; Birutė A. Vindašienė,
Oriand Park, IL Vincas SalciOnas, Port St. Lucie, FL; O. V.
Palos Hilte, IL, Onos Daniusevicenės atminimui
kriškčionybės,
tarp
Šiaurės ir
Samatauskas, North Port, FL; Romas A. Shatas, Sunny HHIs, FL; Vikto
3*5 dol.: Antanas V. Dundzila. McLean, V A Stasys ir Danguolė Surantai,
Pietų. Ten yra Bažnyčios vieta,
ras ir Ona Šilėnai, Euclid, OH; Ričardas Šimkus, Newtown, PA; Justin
Rockford, IL
nes ten gali
suspindėti
Skuodas, De Kalb, IL; Rugilė Slapkauskienė, Glen Ellyn, IL; J.B. Šlajus,
350 dol.: JAV LB Lemonto apylinkė per Gediminą Kazėną ir A. Karaliūną,
Chicago, IL A ir Akjė Šležai, Flossmoor. IL L.C. Valenches, Brookryn,
Prisikėlimo šviesa.
320
300
294
250
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mirus, reiškiame gilią užuojautą jo marčiai LAURAI
LAPINSKIENEI, „Žiburėlio" mokyklos mokytojai,
anūkams ALIUKUI ir SIGUTEI LAPINSKAMS ir vi
siems artimiesiems.
„Žiburėlio"

mokytojos ir mokiniai

A.tA.
agr. JUOZUI LAPINSKUI
mirus, žmoną TEODORĄ, dukrą LAIMĄ ir sūnų LI
NĄ su šeimomis, brolį ANTANĄ ir visus kitus
gimines bei artimuosius, nuoširdžiai užjaučiame ir
kartu liūdime.
Čikagos Lietuvių agronomų

sąjunga

1996 m. spalio 27 d., 10 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje prie
„Draugo" bus atnašaujamos šv. Mišios už LIETUVIŲ
AGRONOMU SĄJUNGOS Chkagoje mirusius narius:
A. t A.
Julius Grinkevičius
Balys Špokevičius
Matas Serepka
Motietjus Rutka
Petras Laužikas
Kazimieras Jacevičius
Prof. Vitas Manelis
Prof. Vincas Katelė
Juozas Dauparas
Povilas šalčius
Juozas Klevaitis
Pranas Čečergis
Jonas Pročkys
Elena Vaičeliūnienė
Alfonsas Putna
Juozas Sadūnas
Jonas Bertašius
Alfonsas Indreika
Alfonsas Mūrelis
Juozas Beliūnas
Aleksandras Gaška
Bronius Barcevičius
Aleksandras šeštokas
Algirdas Rimaviclus
Vytautas Aglinskas
Prof. Kazys Alminas
Vilius Žirgulevičius
Vaclovas Tallat-Kelpša
Jonas Dagys
Balys Karazija
Aldona Petravičienė
Prof. Pranas Jucaitis
Kazimieras Brencius
Prof Jonas Paltarokas
Salomėja Janulaitienė

1952
1956
1957
1958
1959
1961
1965
1967
1970
1971
1971
1972
1973
1973
1973
1974
1975
1976
1977
1977
1977
1979
1979
1979
1980
1980
1981
1983
1985
1985
1986
1986
1987
1987
1987

1987
Natalija šantariene
Izabelė Sinkevičiūtė
1988
Jurgis Sklerys
1988
Prof Balys Vitkus
1988
1989
Stasė Tallat-Kelpšienė
Salomėja šagamogienė
1990
Juozas Briedis
1991
Ignas Šimkus
1991
1991
Julija Skirmantienė
Antanas Šošė
1992
Elena Jokubkienė
1992
Juozas Lekas
1993
Ignas Andašiūnas
1993
Faustina Mackevičienė
1994
Bronius Gaižauskas
1994
Sąjungos Geradėja
Constance Rushis
1994
Rachelė Memėnienė
1994
Janina Vasiukevičienė
1994
Jonas šumskis
1995
Juozas Mockaitis
1995
Viktoras Bačinskas
1995
Juozas Galinis
1995
1995
Juozas Stasiulis
1996
Antanas Kuras
Juozas Lapinskas
1996
ir visus kitus agronomus, mirusius Sibire, Lietuvoje ir laisvaja
me pasaulyje.
Kviečiame visus kolegas iršeimas dalyvauti.

Lietuviu Agronomą sąjunga
Chicagoje

A.fA.
ELENOS SKIRMANTIENĖS ATMINIMUI
Lietuvos Dukterų draugija su giliu liūdesiu praneša, kad
šių metų rugsėjo mėnesio 17 d. po sunkios ir ilgos ligos mirė
viena iš Draugijos Los Angeles įkūrėjų ir jos vadovių ELENA
LIAUDANSKAITĖ SKIRMANTIENĖ.
Reiškiame
SKIRMANTUI

gilią
dėl

užuojautą
skaudžios

velionės vyrui
netekties

PRANUI

Susirinkusiųjų

palydėti į paskutinę kelionę pageidavimu ir šeimos pritarimu,
buvo

surinkta

nuoširdžių

aukų

velionės

Elenos

Skirmantienės atminimui Aukos perduotos Lietuvos Dukterų
draugijai Draugija dėkoja visiems aukotojams už tok) gražų
Elenos Skirmantienės gyvenimo ir veiklos atminimo Įpras
minimą
Dėkojame už aukas Aldonai Adomemenei Kotrynai ir Antanui
Bulotoms. Pranui Dovydaičiui. Bronei ir Juozui Dzenkaičiams.
Stasei ir Vytautui Fledžinskams. Janinai Gaubienei. Marijai Kai
rienei. Danutei KaSkelienei. Juozui Katiliui. Gasparui Kazlauskui,
Vitai Loyal. Ignui Medžiukui. Antanui Mikalajūnui. Emilai Mikatonienei. Izabelei Oksienei. Janinai Radvemenei. Liudui Retvydui.
Janinai Rukšėnienei, Vytautui Sakalauskui Norai Sakalauskienei.
Marijai ir Jonui Šimoniams. Janinai ir Edvardui šisams. Birutei
Tompauskienei
Los Angeles Lietuvos Dukterų draugija
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Draugo fondo narių metinis
Lapkričio 5 d., antradieni,
7 vai. vakaro, Balzeko lietuvių suvažiavimas šaukiamas atei
kultūros muziejuje bus parody nantį šeštadienį 1996.10.26,10
tas režisieriaus Šarūno Barto vai. ryte, Jaunimo centro Čiur
filmas „Koridorius" (1995). Bar lionio galerijoje. Visi Draugo
tas gimė 1964 m. Šiauliuose, fondo nariai kviečiami daly
mokėsi Maskvos kinematogra vauti. Registracija prasidės 9
fijos institute, 1989 m. įkūrė vai. ryte. Visi prašomi turėti DF
pirmą Lietuvoje nepriklausomą nario pažymėjimus bei įgalio
kino studiją Kinema. „Kori jimus.
dorius" seka kito Barto filmo,
Veltui skambinimas į
„Trys dienos", sėkmė tarptau
Lietuvą! MERRTLL LYNCH
tiniuose filmų festivaliuose.
bendrovė švenčių proga suteikia
„Koridoriuje" vaidina gar
žmonėms dovaną — veltui
senybes Katerina Golubeva
skambinimą į užjūrį- Skambin
ir Eimuntas Nekrošius. Filmas
ti bus galima gruodžio 7 dieną,
rodytas 1995 metų Berlyno,
šeštadienį, nuo 9 iki 11 vai. ryte,
Kanų, Turino, Stockholmo,
iš Merrill Lynch bendrovės
1996 m. Rotterdamo ir Barceloraštinių, kurios yra Sears dan
nos festivaliuose.
goraižio pastate. Kas nori šia
Filmą pristatys Rygos tarp lengvata pasinaudoti, prašome
tautinio kino festivalio „Ares- registruotis Socialinių reikalų
nals" programų direktorė raštinėje — „Seklyčioje".
Ieva Pitruka. Filmo peržiūrą or
ganizuoti padėjo Chicago Film
Kun. Antanas Saulaitis, SJ,
Makers ir Chicago Artists
visiems
pažįstamas, visiems
International programa. Ma
žinomas
ne
vien savo sielovados,
lonu, jog filmas bus rodomas
bet
ir
visuomenine
veikla, todėl
naujos kartos projektoriumi,
ant naujo ekrano, kuriuos džiaugiamės, kad jis, atsilankęs
muziejaus Edwardo Mankaus į, .Draugo" knygyną, įsigijo lei
kino kambaryje įsigijo Ever- dinių ui nemažą sumą dolerių.
green banko dėka. Po peržiūros
— neformalus aptarimas ir pasi- Čikagos Lietuvių pen
sininkų sąjungos nariai
vaišinimas. Visi kviečiami.
kviečiami dalyvauti labai svar
Sesuo Daiva Kuzmickaitė biame pasitarime spalio 31 d.,
skaitys paskaitą apie Kauno ketvirtadieni, 2 vai. p.p., Vytau
gatvės vaikus Ateities savait to Didžiojo šaulių rinktines na
galyje, kuris įvyksta lapkričio muose, 2417 W. 43rd St., Chi
8-10 d. Čikagoje ir Lemonte. cago. Ypač kviečiami gausiai
Daiva Kuzmickaitė ruoiia dalyvauti tie, kurie domisi ir
doktoratą sociologijoje ir yra rūpinasi sąjungos reikalais. Po
viena ii pagrindinių ateitininkų pasitarimo visi bus vaisinami
veikėjų Lietuvoje. Jos paskaita kavute bei kepiniais.
bus šeštadienį, lapkričio 9 d.
Lietuvos Vyčių senjorų
Čikagos Jaunimo centro Čiurkuopos valdyba rengia visų
linio galerijoje.
šios kuopos narių, jau iškelia
Lietuvių tautinių namų sa vusių Amžinybėn, prisiminimą
vininkai Pasaulio lietuvių cent iv. Mišiomis, kurios bus auko
rui paaukojo 10,000 dol. apa jamos antradienį, spalio 29 d.,
tinės salės įrengimui. Pasaulio 10 vai. r., t. Marįjonų koplyčioje,
lietuvių centro taryba, visų na prie „Draugo". Po Mišių bus
rių vardu yra širdingai dėkinga trumpas susirinkimas ir kavutė
Lietuvių tautinių namų savi vienuolyne. Visi kuopos nariai
ninkams už tokią dosnią auką. ir prijaučiantieji maloniai kvie
Jų auka padės pertvarkyti sale čiami dalyvauti.
taip, kad ji tiktų koncertams,
ALTo pagalbinis Finansų
sportui, tautinių šokių grupių ir
mokyklų pasirodymams, choro komitetas yra išsiuntinėjęs
repeticijoms ir kitiems rengi- knygutes su laimėjimo bilietais,
kuriuos reikia užpildyti ir
šakneles grąžinti iki spalio 26 d.
z Prof. dr. Birutė CipU- Komitetas maloniai prašo tai
jauskaitė, Madiaon WI, jau keli kuo skubiausiai padaryti, nes
metai remia vieną našlaitį laimingųjų numerių traukimas
Lietuvoje. Pratęsdama našlaičio bus lapkričio 2 d., ALTo atsto
paramą, atsiuntė $180 — metinį vų suvažiavimo Čikagoje metu.
mokestį. Dėkojame! „Lietuvos
Dail. Jurgio Daugvfloe pa
Našlaičių globos" komitetas,
2711 W. 71 St., Chicago, IL roda, atidaryta praėjusį šešta
dienį Balzeko Lietuvių kultūros
60629.
(sk) muziejuje, vyks iki lapkričio 17
d. Visi maloniai kviečiami
z Augustinas ir Dalia parodą aplankyti.
Orentai, Chicago, IL, atsiųs
z 25-tos metinės lietuvių
dami globos mokestį savo
našlaičiui, dar pridėjo $20 — tai fotografijų parodos atidary
Kalėdinė dovanėlė globotiniui. mas spalio 25 d., penktadieni,
Našlaičio vardu dėkojame! „Lie 7:30 v.v. Čiurlionio galerijoje,
tuvos Nailaičių globos" Jaunimo centre. Visi kviečiami.
komitetas, 2711 W. 71 St, Chi
(sk)
cago, IL 60639.
z TRANSPAK
prmneia:
(sk) „Šiuo metu 1 kambario butas
naujuose Kauno rajonuose
Advokatas
vidutiniškai kainuoja 26-28,000
GINTARAS P. ČEPĖNAS
litų ($6,600 - 7,000), 2 kambarių
MM S. M a s u Kd., Chicago, R 60629
- 36 - 44,000 litų ($9,000 •
(Vt bi. i šiaure nuo Balzeko muziejaus)
11,000), 3 kambarių - 48 Tel. 312-582-4500
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 52,000 litų ($12-13,000), 4 kam
barių - 56 - 60,000 litų ($14 Tel. 708-301-4866
Valandos pagal susitarimą
15,000)'! Pinigai, stuntinai ir
komercines siuntos i Lietuvą.
Maisto siuntinai. TRANSPAK,
Advokatas Jonas Gibaitis
2638 W. 69 St., Chicago, IL,
6247 S. Kedzie Avenne
tel. 312-436-7772.
Chkago, R 60629
(sk)
Tel. (1-312) 776-6700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
z TRANSPAK įstaiga LE
Šeštad. 9 v r iki 1 vai. d.
MONTE veikia savaitgaliais:
penktd. 3 v. p.p. - 7 v.v.; sekmd.
ADVOKATAS
8:30 v.r. — 1 v. p.p. Transpak
Vytenis Lietuvninkas
tel. Lemonte: 708-267-0497.
4536 W. 63th Street
(•k.),
Chkago, IL 60629
z Galiu padėti legaliai gau
(Skersai gatves nuo „Draugo")
ti „SOC. S E C U R m r kortele,
Tel. 312-284-0100
vairavimo leidimą (driver's
Kasdien 9 v.r.—5 v.v.
license) ir vizų pratesimą. Ed
šeštadieniais ir vakarais
Šumanas, tel. 1-708-246-8241.
pagal susitarimą
(sk)

Literatūros ir susipažinimo
vakaras spalio 25 d., penkta
dienį, 6 vai. Lietuvių dailės
muziejaus patalpose PLC, Le
monte. Programą atliks rašyto
jos, poetės: Julija Švabaitė-Gylienė, Nijolė Jankutė, ir Aureli
ja M. Balašaitienė. Po pro
gramos susipažinimas, pasivaišinimas. Vakaro vadovė Jonė
Valaitienė su savo pagalbi
ninkėmis. Tuo vakaru pradė
sime „Moters savaitgalį".
Kviečiame visuomenę gausiai
dalyvauti. „Moters savaitgalį"
rengia PLC renginių komitetas.

ŽVAIGŽDUTE
Į*teigto* Lietuvių Mokytoju Sfjtmpos Chiemgo*
tth Ptace. Ckicasjo, IL 00*29
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KITI APIE MUS

Kaip anksčiau buvo minėta,
19
amžiaus pradžioje žmonės jau
ALRK Moterų sąjunga
pradeda
suprasti, kad giminin
kviečia Čikagos apygardos visų
gos
kalbos
atsirado ii kažkokio
kuopų nares, artimuosius,
bendro
šaltinio,
atranda kalbos
draugus ir pažįstamus ateiti ir
dėsnius,
kuriais
galima paaiš
kartu pasimelsti ui mūsų miru
kinti
įvairius
kalbų
pasikeiti
sias nares. Šventos Mišios bus
mus,
pamato,kad
vienos
kalbos
aukojamos lapkričio 9 d.,
reiškinius
padeda
pažinti
kita
ll:30val. ryte, Svenč. M. Mari
kalba.
Mokslininkai
nustemba,
jos Gimimo bažnyčioje, Marąuette Parke,69 gatvė ir kad tokia patikima padėjėja,
Washtenaw. Kuopos: 12; 3; 20; sprendžiant daugelį kalbos
mokslo klausimų, yra lietuvių
ir 75.
tautos kalba. Prasideda svarbus
Šv. Kazimiero lietuvių lietuvių kalbos tyrinėjimas.
kapinių Sklypų savininkų Vienas ii pirmųjų ir atrado tą
draugijos metinis susirinki lyginamąjį — istorinį metodą
mas šį sekmadienį, spalio 27 d., danas Rasmus-Kristijon Rask
2 vai. p.p. vyks Gage Parko (1787-1832). Raško didelis nuo
auditorijoje, esančioje prie pelnas,jog jis visur pabrėždavo,
V/estern ir 55 gatvės sankryžos. kad nustatant kalbų giminingu
Visi kapų sklypų savininkai ir mą, negalima .per daug remtis
Šv. Kazimiero liet. kapinėmis žodžių panašumu; žodžius vie
susirūpinusi visuomenė kvie nai kalbai yra lengva pasisko
linti iš kitos kalbos, bet žodžių
čiama dalyvauti.
galūnės neskolinamos. Raskas
LKVS-gos Ramovės Čika daug rašė apie lietuvių kalbą.
gos skyriaus narių susirinkimas, Jis atmetė kai kurių nuomonę,
bus spalio 27 d., sekmadienį, 12 kad lietuvių kalba esanti gotų,
vai., Jaunimo centre. Kviečiami slavų ir suomių kalbų mišinys.
visi skyriaus nariai susirinkime Jis aiškiai pabrėžė, kad lietuvių
kalba yra savita, t.y. gryna, be
dalyvauti.
jokių priemaišų. Raskas rašė
daniškai, todėl jo raštai ne taip
plačiai
paplito, kaip minėtų vo
IŠARTIIR
TOU kiečių mokslininkų.
PARAMA LKDP
Pasakų rašytojai danai broliai
Grimai irgi domėjosi lietuvių
Lankantis dr. A. Šimėnui Los kalba. Jokūbas Grimas buvo
Angeles, čia gyvenantieji mokslininkas. Apie lietuvių k.
lietuviai dr. Z. Brinkio re taip pasakė: „Lietuvių kalba
zidencijoj ir Šv. Kazimiero yra kilnus, gausiai gamtos apdo
parapijos salėje surinko LKDP vanotas augalas, bet augantis
priešrinkiminei akcijai 5,917 blogoje žemėje, kurį nustelbia
dolerių.
kitų stipresnių kalbų literatūros
1
ROMO VIESULO PARODA šešėliai". Čia jis turi mintyje
KELIAUJA PER LIETUVĄ Lietuvos okupantus, kurie nie
kina mūsų kalbą.
K
Paroda buvo gražiai atidaryta
>š
Vilniuje rugsėjo 12-tą. Atidary
GEROJI ŠIRDELĖ
me dalyvavo sūnus Tauras ir
duktė Austėja. Jie Vakaruose — Tėveli, kaip dėdė Jonas
užaugę. Iš tėviškės (Eglainės) pamatė mano širdį? — sugrįžęs
atvyko brolis Vytautas su žmo iš kiemo, paklausė Rimutis.
na ir vaikais, kurie visą soviet — Iš kur tu žinai, kad jis ją
metį praleido gimtinėje. Tai pamatė?
buvo pirmas abiejų pusių gimi — Jis pasakė, kad mano šir
nių suėjimas.
dis labai gera.
Romo Viesulo darbų paroda iš Tėvelis prisitraukė Rimutį
Vilniaus spalio mėnesio gale arčiau, pakalbino. Gal tu,
keliaus į Kauną, o vėliau į kitus sūnelį, padarei jam ką nors
Lietuvos miestus.
gero?
Romas Viesulas buvo palai Rimutis truktelėjo pečiais.
dotas (1986.11.09) Romoje, Itali — Atrodo, nieko. Tiktai... At
joje. Pagal Romos miesto įsta nešiau kėdutę, kai atėjo į kiemą,
tymus, dešimtmečiui praėjus, kad galėtų atsisėsti.
laidotuvių vieta naikinama ir — Na, matai. Taip ir maniau,
visi palaikai bus iškasami 1997 — nusišypsojo tėvelis. Paskui
vasario mėnesį. Tuo metu pla paglostė Rimutį, priglaudė prie
nuojama Romo Viesulo palaikus krūtinės ir paaiškino:
perkelti į Vilniaus Antakalnio — Apie tavo širdį žmonės vi
kapines. Tad Romo Viesulo pa sada spręs iš tavo darbų. Jeigu
rodai sugrįžtant į Vilnių, ten darbai bus geri, jeigu tu visada
grįš ir kūrėjo palaikai. Yra susi darysi žmonėms gera, tavo širdį
daręs komitetas padengti būsi visi matys ir visi ja džiaugsis.
moms išlaidoms.
Knyga
Buvę Romo mokytojai, mo
kiniai, draugai, pažįstami ir kiti
GALVOSŪKIŲ
prašomi prisidėti prie išlaidų pa
SPRENDĖJAMS
dengimo. Aukas galima nu
rašyti nuo mokesčių. Aukas Kitą savaitę pradėsiu skelbti
siųsti: Romas Viesulas Memo- galvosūkių atsakymus. Atsiųsti
rial Fund, 1059 Maplegrove atsakymai po paskelbimo „T.
Drive NW, Grand Rapids, MI Žvaigždutėje", — nebegalioja,
49504.
taškai nebeužskaitomi. Todėl il
gai nedelskite su sprendimais ir
RUOŠIAMAS
redaktoriui atsiųskite anksčiau.)
PAGERBIMAS
Atsakymus galima siųsti visą
Lapkričio 3 d^ sekmadienį, 4 mėnesį, manau, kad turite už
vai. popiet, Clevelando Dievo tenkamai laiko.
Galvosūkius galite spręsti vi
Motinos parapijos salėje ruošia
mas pagerbimas ir 80-tojo gim si, bet konkurse gali dalyvauti
tadienio šventė fotografai, ne vyresni, kaip 17 metų am
daugelio lietuviškų laikraščių - žiaus. Galvosūkių konkursas tę
taip pat ir, .Draugo"- bendra sis iki kitų metų gegužės mėne
darbiui, vyr. skautininkui Vla sio vidurio.
dui Bacevičiui.
Redaktorius

(Žiūrėkite brėžinėlį)

Kurią ii tų nubrėžtų figūrų
galima nupiešti nepakėlus ra
šiklio ir neperkirtus nubrėžtos
linįjos? Atsiųskite tos nubrėžtos
figūros paaiškinimą (kaip pra
dėjote ir kaip baigėte).
(5 taikai)
GALVOSŪKIS NR. 18
Atostogų metu Petriukas
padėjo seneliui.
— Tu ganysi žąsis, o ai avis,
— pasakė senelis.
su ja negalėjo, bet vis tiek ją
Vakare jie pargindavo kartu
mylėjo.
namo. Vieną kartą Petriukas
Kasmet karalaitis su džiaugs
suskaičiavo: buvo 50 galvų ir
mu susilaukdavo ii savo žmonos
140 kojų.
sūnaus ar dukters, bet su didžiau
Kiek Petriukas ganė žąsų, o
siu nuliūdimu turėjo palaidoti,
senelis
avių?
nes kai tik užgimdavo, tuoj vėl
(5 taikai)
numirdavo...
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Senoji karalaičio motina, nekėsdama savo marčios, nuodijo
nežiniomis jos vaikus, o savo
(Žiūrėkite brėžinėlį)
sūnui šnabždėjo:

Senovės lietuvaitė Lietuvos pajūryje.
Piete Natattja Mackaviėifttė

NEBYLĖ KARALAITĖ IR
JOS DVYLIKA BROLIU
(Pasaka - legenda)
(Tęsinys)
Jau rengė vestuves, bet kara
laitei užmigus, vietoje vestuvių
— laidotuves jai padarė.
I aukso karstą ją paguldė,
kvepiančiomis gėlėmis apkaišė
(apdėjo), apvilko baltais dra
bužiais ir lydėjo visi karalaitę
per girią į tą pačią vietą, kur ją
pirmą kartą karalaitis rado.
Ten sidabrinėmis grandinėmis
pakabino karstą po tomis pačio
mis medžių šakomis, ant kurių
karalaitis rado ją išsigandusią
besėdinčią.
Rudenį vėl karalaitis išėjo į
medžioklę.
Bemedžiojant, vakare pasiekė
tą pačią vietą ir rado tą medį,
kur kabojo karalaitės karstas.
Karalaitis, užsidegęs žvakę, lie
pė atidaryti karstą ir verkda
mas žiūrėjo į neapsakomai
gražų veidą miegančios savo
mylimosios.
— O, mirtie, tu negailestinga!
Baisi ir nenugalima mirtie! —
raudojo (verkė) karalaitis —
kaip tu drįsai savo dalgiu pa
kirsti šitą baltą lelijos žiedą!..
Su savo meiliomis lūpomis
karalaitis pabučiavo karalaitės
baltą kaktą, pradėjo gėrėtis jos
šilkiniais plaukais ir netyčia
iškrito užbūrusi ją sagė su
raudonu akmenėliu, pabudo ka
ralaitė ir prisikėlė...
Pabudusi karalaitė pakėlė
galvą ir akis aukštyn, o kara
laitis su neapsakomu džiaugs
mu griebė ją į glėbį ir susuko:
— Mano pabučiavimas tau gy
vybę sugrąžino! Ai mirtį nuga
lėjau!
Su savo dvariškiais grįžo ka
ralaitis namo, neidamas kara
laitę karste, kaip kokį kūdikį
lopšyje; nešė su muzika, daino
mis, su žibintais, su dideliu
trenksmu ir linksmybe, nešė per
Šlamantį mišką vakare...
Džiaugėsi visos karalystės
Žmonės tą stebuklą išgirdę, tik
karalaičio motina labai susirū
pino ir nuliūdo; ji ištisas dienas
ir naktis galvojo, kaip pražudyti
marčią, bet nieko nebegalėjo su
galvoti, nei padaryti.
Metai laimingai praėjo, antri
ir treti; karalaitis kiekvieną
dieną vis labiau mylėjo aavo
nebylę žmona, nors susikalbėti

(Bus daugiau)

*

KAIP ATSIRADO EGLĖS

*

Seniai, labai seniai, angelai
danguje norėjo pasisiūti sau nau
* #
jus drabužius, bet jie neturėjo
. ..
adatų. Jie paprašė Dievą adatų.
*
Dievas pažadėjo jiems duoti. Ka
*
dangi buvo labai daug angelu,
reikėjo labai daug adatų. Kai
• •
Dievas neiė adatas angelams, **
JT
*
Jis paklydo debesyse. Papylė
visas adatas. Jos nukrito žemėn
ir nusileido ant nuogų medžių
* *
šakų. Stebuklingai sakos pra
dėjo augti ir medžiai pavirto eg
lėmis.
Audra Valaitytė, 11 būrelis
1996 m. JAS vasaros stovykla
Pasižiūrėję į žvaigždėtą dan
Dainavoje. („Keliaujame per pa gaus skliautą nakties metu, pa
saulį")
matysite, kad žvaigždės sudaro
lyg tam tikras figūras. Astro
nomai net yra davę tų figūrų pa
EŽERAI
vadinimus. Šiame piešinėlyje ir
yra
viena ii tų žvaigždžių fi
Drūkiiai - 4600 hektarų,
gūrų,
kuriai jūs pasakysite pa
Dysniai 2439 ha, Dusia - 2 3 1 7
ha, Vištytis - 1787 ha, Sartai, vadinimą. Už teisingą pavadi
1332 ha. Dar yra 9 eserai, kurie nimą — 10 taikų.
turi didesnį, negu 1000 hektarų
plota: Lūkstas, Arinai, Metelys,
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Plateliai, Rekyva, Alaušą*,
Žuvintas, Luomą, Atveja B viso
Dar tęsime įvairių gyvių
Lietuvoje yra apie 2600 ežerų,
„kalbas".
Paaiškinimai tos
korių plotas daugiau kaip
rūšies uždaviniams buvo
vienas hektaras.
paskelbti „T. Žv." priei dvi
savaites, pasiskaitykite.
1. Kiaulė, 2. gegutė, 3. šarka,
GALVOSŪKIS NR. 16
4. varlė, 5. višta, 6. hiena, 7. šuo,
8. meška, lokys, 9. ožka, avis,
(Žiūrėkite brėžinėlį)
10. karvė, 11. katė.
I
1
Už kiekvieną teisingą atsaky
mą po vieną tašką.
Atsiuntė
Kun. dr. E. Gerulis
»***«!
•

tf*

;
i

i

MIŠKAS
Kaip žinote ii JAV istorijos,
JAV vėliavos buvo keičiamos,
prijungus naują valstiją —
(State), buvo pridedama ir nau
ja žvaigždė. Parašykite, kurių
matų yra nupieštoji JAV vėlia(6 taškai)

Prieš dvejus ar trejus metus,
ai su broliu ir pusbroliais, ėjau
į mišką. Pradžioje mes išgirdo
me barškėjimą. Paskiau pama
tėme barškuolę gyvatę. Mes
išsigandome ir bėgome namo.
Tomas Tatarūnaa, 3 būrelis

