3169 P8 GRATIS
THE LIBRARY OF COHGR1SS
«OROP«AK RIAOIHG ROOM
S«riala Divi«ion
Waahinoton DC 2054O-4830

NEVVSPAPER - PO NOT DELAY - Pate Mailed 09/05/00
UŽSIENIO LIETUVIŲ D I E N R A Š T I S
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
PERIODICALS
September 6,

THE L I T H U A N I A N WORLD-WIDE DAILY

VoL LXXXVU1

Nr.173
K a i n a 50 c.

TREČIADIENIS - WEDNESDAY, RUGSĖJO - SEPTEMBER 6, 2000

Kinijos parlamento v a d o
vizitas į Lietuvą sukėlė
nemažą triukšmą

Prie rinkimų „starto" linijos
išsirikiavo 27 partijos
V i l n i u s , rugsėjo 4 d. (BNS)
— Pirmadienį 5 valandą vaka
ro baigėsi t e r m i n a s iki kurio
partijos, norinčios dalyvauti
Seimo rinkimuose, turėjo Vy
riausiajai rinkimų komisijai
(VRK) pateikti pareiškinius
dokumentus, į s k a i t a n t ir kan
didatų daugiamandatėje
ir
vienmandatėse apygardose są
rašus.
Iš viso rinkimuose į Seimą
panoro dalyvauti 27 partijos iš
dabar veikiančių 39. Kovo mė
nesį vykusiuose savivaldybių
rinkimuose dalyvavo 28 parti
jos.
Paprašytas
pakomentuoti,
kodėl į Seimą nori patekti ma
žiau partijų, VRK pirmininkas
Zenonas Vaigauskas sakė, jog
dalyvaujančių partijų skaičių
sumažino partijų vienijimasis.
Valdančioji Tėvynės sąjunga
(Lietuvos konservatoriai) dau
giamandatėje apygardoje kelia
140, vienmandatėse - 40 kan
didatų. Konservatoriai yra su
darę neformalią koaliciją su
Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjunga, kurios net
19 kandidatų yra keliami kon
servatorių
partijos
sąraše.
Atskirai politiniai kaliniai ir
tremtiniai savo kandidatus
kels 6 vienmandatėse apygar
dose.
Kita konservatorių bendri
ninkė — Lietuvos krikščionių
demokratų
partija- (LKDP)
daugiamandatėje
apygardoje
kels 65, vienmandatėse - 39
kandidatus. LKDP kandidatų
kėlimą vienmandatėse apy
gardose derino su konservato
riais ir partija „Socialdemok
ratija 2000". Su pastarąja par
tija LDKP y r a pasirašiusi su
sitarimą dėl bendradarbiavi
mo socialinėje srityje. Partijos
yra sutarusios bendradarbiau
ti ir po Seimo rinkimų.
Socialdemokratai „dutūkstantininkai" daugiamandatėje
apygardoje kelia 55, o vien
mandatėse - 45 kandidatus.
Nuo Konservatorių partijos
atskilusi Nuosaikiųjų konser
vatorių sąjunga, kuriai vado
vauja buvęs premjeras Gedi
minas Vagnorius, daugiaman
datėje apygardoje kels 6 1 ,
vienmandatėse apygardose 58 kandidatus.
Keturios centro kairės, cent
ro ir centro dešinės partijos,
susivienijusios į „Naujosios
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politikos" sparną - Naujoji są
junga (NS, socialliberalai),
Centro sąjunga, Liberalų są
junga ir Moderniųjų krikščio
nių demokratų sąjunga derasi
dėl bendradarbiavimo suda
rant busimą vyriausybe, ta
čiau Seimo rinkimuose var
žysis viena su kita.
Keturioms partijoms tik pa
vyko susitarti, jog jos nekels
vadovų prieš vadovus. Moder
niųjų krikščionių demokratų
sąjunga
nedalyvaus
rinki
muose daugiamandatėje apy
gardoje atskiru sąrašu, nes
trims moderniųjų krikščionių
demokratų vadovams bendri
ninkai savo sąrašuose skyrė
11-ąsias vietas. MKDS vien
mandatėse apygardose kels 29
kandidatus.
Socialliberalai daugiaman
datėje apygardoje kels 135,
vienmandatėse apygardose 67 kandidatus. Centro sąjun
ga daugiamandatėje apygar
doje kels 89, vienmandatės*
apygardose — 57, Liberahfcsąj u n g a daugiamandatėje apy
gardoje - 133, vienmandatėse
apygardose — 71 kandidatą.
Liberalai vieninteliai iš susi
vienijimo bendrininkų kals
kandidatus visose vienmanda
tėse apygardose.
LDDP, Lietuvos socialde
mokratų partija (LSDP), Lie
tuvos rusų sąjunga ir Naujo
sios demokratijos partija (bu
vusi Moterų partija), susivie
niję į A. Brazausko socialde
mokratinę koaliciją, kels dau
giamandatėje apygardoje ben
drą kandidatų sąrašą, o vien
mandatėse apygardose nuo
koalicijos bus bendras kandi
d a t a s . Tačiau partijos kandi
datų sąrašus turėjo pateikti
registruoti VRK atskirai.
LDDP daugiamandatėje
apygardoje kels 59, vienman
datėse apygardose - 32, LSDP
daugiamandatėje apygardoje
kels 54, vienmandatėse - 33
kandidatus, Lietuvos rusų są
j u n g a daugiamandatėje apy
gardoje kels 32, vienmanda
tėse apygardose - 2 kandida
t u s , Naujosios demokratijos
partija daugiamandatėje apy
gardoje kels 30, vienmanda
tėse apygardose - 3 kandida
tus.
Kelios mažesnės partijos
taip pat sudarė koalicijas, ta
čiau neformalias.

Seimo vadovas: Kairiųjų
vienijimasis — „lakštingalų
kotletas"
V i l n i u s , rugsėjo 4 d. (BNS) ko socialdemokratinės koalici— Seimo pirmininkas Vytau jos rinkimų štabo atstovas
tas Landsbergis politinių prie Gediminas Kirkilas spaudos
šininkų veiksmams apibūdinti konferencijoje sakė, jog „tokių
pasitelkė kulinarinius termi vertinimų oponentų atžvilgiu
nus.
mes
tikrai
nenaudosime".
Pirmadienį spaudos konfe „Nors aš galėčiau pastebėti,
rencijoje paklaustas, kokią kad faktiškai, nors ir neoficia
reikšmę Lietuvai turės sekma liai, konservatorių, krikščio
dienį dviejų kairiųjų partijų — nių demokratų ir socialdemo
LDDP ir Lietuvos socialde kratų 'dutūkstantininkų' ko
mokratų partijos — pasira alicijai tikrai tiktų šis epite
šyta
vienybės
deklaracija, tas", pridūrė jis.
V. Landsbergis sakė: „tokią
G. Kirkilas pabrėžė, jog
reikšme, kiek Lietuvos varto LDDP ir LSDP vienijimuisi
tojai mėgsta lakštingalų kotle pritaria šių partijų rinkėjai.
tus".
Pasak jo, apklausų duomeni
„Nes perspektyvoje tai yra mis, beveik 75 proc. rinkėjų,
lakštingalų kotletai, kurie ga kurie balsuotų už šias parti
minami per pusę iš lakš jas, pritaria jų vienijimuisi.
tingalų mėsos ir iš arklienos,
Jis neatmetė galimybės, jog
imant pusę lakštingalos ir partijos gali susijungti dar iki
pusę arklio", sakė spaudos rinkimų. Kai kurie LSDP ir
konferencijoje Seimo pirminin LDDP skyriai, pavyzdžiui Ma
kas.
žeikiuose, jau susijungė ir ra
Komentuodamas V. Lands gina tai padaryti valstybiniu
bergio prisakymą. A Brazaus- mastu. Pasak G. Kirkilo, susi-

Vilnius, rugsėjo 4 d. (BNS) tribunolo.
— Daugiau kaip prieš mėnesį
Seimo Nacionalinio saugu
skelbtas Kinijos parlamento mo komiteto pirmininko Algir
pirmininko Li Peng oficialus do Katkaus teigimu, svečio vi
vizitas į Vilnių dėl kol kas vi zitas ir Seime prasidėjusi
suomenei nežinomų priežasčių Tarptautinio tribunolo komu
virto „atsakomuoju darbo vizi nizmo nusikaltimams įvertinti
tu", per kurį Kinijos politikas 2-oji sesija neturi būti siejami.
net neišvyks už oro uosto ribų. „Jeigu tai bus siejama — tai
Kaip pranešė Seimo pirmi čia jų reikalas", sakė A. Kat
ninko atstovė spaudai, antra kus. Jis pridūrė, jog tribunolo
dienį Lietuvos Seimo vado sesijoje nesvarstoma Kinijos
vas Vytautas Landsbergis Vil vidaus politika. P r i m i n u s , jog
niaus oro uoste pasitiks Kini Kiniją valdo Komunistų par
jos Liaudies Atstovų Susirin tija. A. Katkus pareiškė, jog
kimo Nuolatinio komiteto pir „kinai yra tokioje stadijoje,
mininką ir jį lydinčią dele kuri persiorganizuoja į rinkos
gaciją.
mechanizmą". .Šiuo atveju ne
Itin svarbių asmenų salėje reikėtų analizuoti, ka.s vykdo
įvyks Li Peng ir V. Landsber ma šalies viduje, jei tai ne
i>s nr-didfliu lektuvfliu aukštyn ratais skrenda
Nuotr.: Pasaulio ir Europos čempionas lakūnas akrobaui< .Jurgis
gio
susitikimas, ku*iame Lie liečia kokių nors blogybių
Kęstučio Vanago \Elta< nuotr.
po Kauno pėsčiųjų tiltu.
tuvai taip pat atstovaus už tarptautiniu mastu"', sakė A.
džiui, po Vilnelės tiltu Vilniu
sienio reikalų ministras Algir Katkus.
je.
das Saudargas ir kiti oficialūs
Be abejonės kauniečius bei asmenys. Netrukus po to V.
Vizito i š v a k a r ė s e —
svečius suintrigavo ne tik rizi
akibrokštas Seime
K a u n a s , rugsėjo 3 d. (Elta) jos. Ne tik visas Nerr.uno vin kingas lakūno skrydis, bet ir Landsbergis išlydės Li Peng ir
— Šeštadienį Kaune pasaulio gis, Karaliaus Mindaugo pros ..Formulės - 1" pasaulio čem jį lydinčią delegaciją.
Vienas Tėvynes liaudies par
Dienraštis „Lietuvos rytas" tijos vadovų, p a r l a m e n t a r a s
ir Europos čempionas lakūnas pektas buvo nusėta- žiūrovų. piono Miką Hakkinen vizitas.
pirmadienį pranešė, kad dėl Vidmantas Žiemelis pirma
akrobatas Jurgis Kairys pir Žmonės laukė nepakartojamo
Iš pradžių garsųjį lenktyni
mąkart
pasaulio
istorijoje reginio net ant aplir.kinių na ninką a n t pėsčiųjų tilto pa Vilniuje vyksiančio komuniz dienį Seime užregistravo Sei
mo nusikaltimų tribunolo di mo rezoliucijos dėl Lietuvos
aukštyn ratais praskrido po mų stogų.
sveikino Kauno meras Vytau
pėsčiųjų tiltu.
J . Kairys teigė, jog atlikęs t a s Šustauskas. O po lemtin džiausios pasaulyje komunis santykių su Kinijos Respubli
Prieš 4 metus akrobatikos lig šiol niekieno nebandytą gojo skrydžio, susitikę žemę ir tinės valstybės vieno vadų vi ka projektą, kuriuo siūloma
meistras skraidymo po tiltais skrydį, jaučiasi laimingas. 48 erdvę užvaldę žmonės — M. zitas buvo „pakibęs ant plau suteikti moralinę paramą Ki
tradiciją pradėjo po šiuo pačiu metų lakūnas akrobatas sakė, Hakkinen ir J. Kairys — pa ko". Tačiau po intensyvių nijos okupuotam Tibeto kraš
pėsčiųjų Karaliaus Mindaugo kad po tiltais skraidyti nebe spaudė vienas kitam ranką. dvišalių konsultacijų buvo pa tui.
tiltu per Nemuno vagą į salą. ketina. Nebent subr >tų d a r Juos abu sieja techninės, be siekta, kad vizitas buvo su
Rezoliucijos projekte siūlo
trumpintas nuo dviejų dienų ma įpareigoti Lietuvos vyriau
Tuomet J. Kairys pranėrė pro įspūdingenė situjĮejį?.. pavyz- protiško greičio sporto šakos.
iki kelių valandų. Lietuvos pa sybę siekti, kad Tibeto klausi
12 metrų aukščio ir 20 metrų
reigūnai teigė, kad vizito dar mas būtų svarstomas Jungti
pločio plyšį neapsivertęs. Rug
botvarkė pakeista Kinijos pra nių Tautų Žmogaus teisių
sėjo 2 d., prieš nusitaikyda
šymu, tačiau tai nulėmę moty komiteto sesijoje.
mas į taikinį tarp tilto su žiū
Europos
vai neatskleidžiami.
;
rovais ir vandens, J. Kairio
Sąjunga JAV pavyzdžiu pa
Oficialiu socialdemokratinės
V i l n i u s , rugsėjo 5 d. BNS)
V. Landsbergis
pareiškė skirtų specialų koordinatorių
lėktuvas užvertė ratus aukš — Konservatorių pasiūlymas koalicijos
„Veikime
kartu"
tyn. Po skrydžio, J. Kairys surengti didžiausių partijų kandidatu į premjerus pa nekomentuosiąs žiniasklaidos Tibeto klausimu, ir Lietuvos
spaudos konferencijoje prisi kandidatų į premjerus televi skelbtas kandenciją
baigęs pranešimų apie vizito sąsają santykiai su Kinija būtų plė
pažino, jog atstumas nuo lėk zijos pokalbius-diskusijas neli prezidentas Algirdas Brazaus su komunizmo tribunolu. Tuo tojami paramos Tibetui dva
tuvo iki tilto buvo labai ma ko be pagrindinių partijų at kas žiniasklaidai taip pat pa tarpu Seimo Užsienio reikalų sia.
žas.
Parlamentinių ryšiu su Ti
tvirtino sutinkąs dalyvauti to komiteto pirmininkas konser
garsio.
vatorius Audronius Ažubalis betu grupes nario V. Žiemelio
Šį reginį stebėjo ne tik Lie
kiuose
TV
debatuose.
Praėjusį šeštadienį Vilniuje
patvirtino, kad vizitas su užregistruoto projekto įvade
tuvos, bet ir užsienio valstybių vykusiame Tėvynes sąjungos
Lietuvos krikščionių demo trumpintas dėl komunizmo
teigiama, kad Lietuva nieka
žurnalistai. Kraują kaitinantį suvažiavime buvo išplatintas
kratų partijos (LKDP) valdy
da nepritarė Kinijoje vykdo
skrydį nufilmavo amerikiečių kreipimasis penkioms parti
bos pirmininkas, užsienio rei
Rusija
nedels
miems žmogaus teisių pažei
CNN, vokiečių ZDF, rusų joms ir vienai koalicijai —
kalų ministras Algirdas Sau
dimams,
religijos laisvių apri
ORT, baltarusių FTT televizi- Naujajai sąjungai (sociallibe
nagrinėti Lietuvos
dargo BNS antradienį sakė,
bojimams
ir okupuotame Ti
sąjungai, jog sutiktų dalyvauti laidoje.
* R u g s ė j o 2 d. Vilniuje ralams), Liberalų
teisinės
pagalbos
bete
vykdomai
prievartos poli
T ė v y n ė s s ą j u n g a p e r r i n k o Centro sąjungai. Lietuvos val Pasak A. Saudargo, LKDP ne
tikai.
Anot
projekto.
Seimas
prašymų
Vytautą Landsbergį partijos stiečių partijai, Krikščionių turi viešai paskelbusi kandi
pripažįsta
Tibetą
okupuota
pirmininku. Už jį balsavo 391 demokratų partijai bei LDDP dato į premjerus, „nes nemato
Vilnius, rugsėjo 4 d. (BNS) valstybe, o jo dvasinį vadovą
delegatas, prieš buvo 17. Į šias ir L S D P koalicijai „Veikime būtinybės".
— Lietuvos Teisingumo mini Dalai Lamą ir Tibeto vyriau
pareigas buvo iškelta ir mi kartu" — surengti šių politi
Centro sąjungos pirminin sterija pirmadienį pranešė ga sybę tremtyje — vieninteliais
nistro pirmininko Andriaus nių jėgų kandidatų į premje kas Romualdas Ozolas apibū vusi atsakymą iš Rusijos į
teisėtais Tibeto žmonių atsto
Kubiliaus kandidatūra, tačiau rus diskusijas.
dino
konservatorių
idėją savo kreipimąsi dėl delsimo vais.
Konservatorių teigimu, šie
jis sakė: „Negaliu, nenoriu ir
kaip „labai j a u populistinę įvykdyti Lietuvos teisinės pa
asmenys
gali geriausiai pa
nematau reikalo kandidatuo
pono Landsbergio akciją". „Ma galbos prašymus. Rusijos Tei
Konservatoriai kaltinami
ti". Konservatorių pirminin aiškinti, kokia bus būsimosios nau, kad nedera kepti briedį, singumo ministerija pranešė
sužlugdę vizitą
kas džiaugėsi naujais partijos vyriausybės politika.
kuris dar laksto miške", sakė nustačiusi delsimo priežastis
Kaip pranešė Lietuvos libe R. Ozolas. Jo teigimu, „še ir užtikrino, kad ėmėsi prie
vadovais premjeru A. Kubiliu
Algirdo Brazausko Socialde
1
mi, Seimo vicepirmininkais ralų sąjunga (LLS , jos pirmi šėlinių vyriausybių įvedimas į monių tokiam delsimui atei
mokratinės koalicijos ..Veiki
Rolandas
Paksas apyvartą" yra nepriimtinas ir tyje išvengti.
Rasa Juknevičiene ir Arvydu ninkas
me kartu" Informacinio centro
sutiktų"
dalyvauti nulemtų „rinkimų rezultatų
Vidžiūnu, Seimo nariu Audro „mielai
Lietuvos Teisingumo mini vadovas Gediminas Kirkilas
niumi Ažubaliu, pavadinda kandidatų į premjerus deba iškraipymą pašalinėmis for sterija savo raštuose Rusijai
apkaltino konservatorius su
mas juos kalbančiais protais ir tuose. „R. Paksas neabejoja, momis, neduodant rinkėjams ne kartą pabrėžė, kaip svarbu
žlugdžius Kinijos parlamento
kad Lietuvos piliečiams būtų susipažinti su partijų pro laiku įvykdyti teisines "pagal
nebijančiomis širdimis.
vado Li Peng vizitą j Lietuvą
* T a r p t a u t i n ė p a r l a m e n  naudinga išgirsti būsimų vy gramomis". Tačiau, pasak. R. bos prašymus. Del Rusijos tei vizitui dar ne neprasidėjus.
tarų g r u p ė Čečėnijos proble riausybių vadovų argumentus Ozolo, jeigu debatai vis dėlto singumo įstaigų neveiklumo Pasak G. Kirkilo, planuotas
moms, kurios sekretoriatas ginčuose, kodėl buvo priimti įvyktų, Centro sąjungai juose Lietuvos teismai verčiami po dviejų dienų vizitas Lietuvoje
veikia Vilniuje, pasveikino Če konkretūs sprendimai, kodėl būtu atstovaujama.
keletą kartų atidėti teismo buvo labai svarbos, ir ..blo
čėnijos prezidentą Aslan Mas- Lietuvai nepavyksta gyven
posėdžius ir dėl to yra dažnai giausia yra tai. kad viskas
Lietuvos valstiečių partijos nepagrįstai kaltinami bylų vil
chadov 9-tųjų nepriklausomy dinti valdžios perimamumo
padaryta del rinkiniu inte
pirmininkas
Ramūnas Kar- kinimu.
bės paskelbimo metinių proga, principo", sakoma LLS pra
resų, šis skandalas konserva
bauskis sakė iš principo su
drauge smerkdamas Rusijos nešime.
Lietuvos Teisingumo mini torių krikdemų valdžios yra
Kaip pranešė Naujosios są tinkąs dalyvauti debatuose. Jo sterijai jau tris kartus regis sukeltas sąmoningai".
karinę kampaniją prieš Čečė
niją. Sveikinimą
nusiuntė jungos (NS. socialliberalų) in teigimu. LVP neturi savo kan truotais laiškais ir skubiuoju
G. Kirkilo manymu, -skan
Tarptautinės
parlamentarų formacinis centras. NS susi didatų į premjero ir kitų vy paštu kreipėsi į RUSIJOS Tei
dalas" del Li Peng vizito bir-o
riausybes
narių.
išskyrus
grupės Čečėnijos problemoms pažino su konservatorių siū
singumo ministeriją, prasy
specialiai išprovokuotas, kad
generalinis sekretorius Algir lymu. Tačiau, ju nuomone, „iš žemes ūkio ministrą, postus. dama tarpininkauti įteikiant
kuo didesnis dėmesys botų
„Mes
esame
pasirengė
prisiim
tikrųjų
reikėtų organizuoti
das Endriukaitis.
BNSr
šaukimą į teisiną buvusiam
skirtas Vilniuje vykstančiam
ti
visišką
atsakomybę
už
že
partijų lyderių debatus". ..NS
sovietų NKVD pareigūnui,
komunizmo nusikaltimų tri
jungus partijoms, būtų iš mano, kad į konservatorių pa mės ūkio politiką, tiek vyriau kaltinamam Rainių žudynių
bunolui.
sybėje,
tiek
Seime",
sake
R.
organizavimu. Petrui Ra.-laspręsta ir sena problema ir teiktus klausimu- turi atsaky
Karbauskis.
nui. kuris dabar gyvena Rusi
LDDP partijos narystė Social ti ne tik galimi premjerai. Gal
KALENDORIUS*
demokratų Internacionale. Il vertėtų surengti pavyzdžiui,
Konservatoriai teigia nema joje, tačiau nesulaukdavo lau
Rugspjo « d.: Beata, Fausta-.
gą laiką LSDP. esanti šios septynių būsimų; Seimo pir tą geresnio kandidato į prem kiamo rezultato. F\ Raslano
Kantiprda*.
Knntvilc.
Taulene.
mininkų
debatus?*,
sakoma
byla
yra
viena
iš
daugelio,
ku
tarptautines organizacijos na
jerus negu dabartinis vyriau
Vaištautas
informaci: io
centro sybes vadovas Andrius Kubi riose Rusija prašoma teisines
re, priešinosi LDDP priėmi NS
Rugsėjo 7 d.: Bartas. Bona, (,il
pranešime
pagalbos.
mui.
lius.
bertas. Palmyra, Pulcherija. Reda

Lakūnas Jurgis Kairys
vėl nustebino pasauli

Būsimieji Lietuvos premjerai
diskutuos televizijoje
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„LITUANICOS" TUNTO
VADOVYBĖS PASIKEITIMO
SUEIGA
Čikagos ir apylinkių ..Lituanicos" .skautų ir jūros skautų
tunto vadovybes pasikeitimas
įvyko š.m. balandžio 9 d. Pa
saulio Lietuviu centre. Lemonte. vykusioje tunto pava
sarinėje sueigoje.
Sueiga buvo pradėta unifor
muotų skautų su tunto vėlia
va dalyvavimu šv. Mišiose
Pai. -J. Matulaičio misijos baž
nyčioje. Lemonte. Po Mišių PL
centre vyko iškilminga tunto
sueiga.
Skautams išsirikiavus, suei
gos komendantas brolis Aris
Dumbrys raportavo tuntininkui ps. 61. Ričardui Chiapetta.
kad sueigoje dalyvauja 50 tun
to skautų. Buvo įnešta tunto
vėliava ir visi sueigos dalyviai
ir svečiai sugiedojo Lietuvos
himną. Brolis Robertas Jokubauskas perskaitė tunto ir Vy
riausio skautininko įsakymus.
LSS Brolijos Vyriausio skau
tininko 'praėjusios kadencijos)
įsakymas Nr. 53 skelbė, šiuos
pakėlimus į aukštesnius vy
resniškumo laipsnius:
Pakelti
į
skautininko
laipsni: j.ps. Romas Česas.
j.p. Aleksas Rimeika, j.ps Al
gis Jonušas.
P a k e l t a s \ vyresnio skau
t i n i n k o laipsnį: s.fil. Vytau
tas Januškis.
LSS G a r b ė s ž y m e n i m i s
apdovanoti:
Lelijos ordinu: v .s.fil. Romas
Rupinskas.
Padėkos ordinu: s. Ginutis
Matutis. \ .s.fil. Gintaras Placas.
l."z Nuopelnus ordinu: ps.
Tadas Stropus.
Inkaro ordinu: j.s. Petras Ja
kubauskas.
L"2 Nuopelnus ordinu su
Rėmėjo kaspinu: Kazys Krei
vėnas.
„ P a ž a n g u m o " G a r b ė s žy
meniu:
psl. Darius Aleksiūnas. psl.
Danius Carauskas, psl. Sau
lius Fabionovich. psl. Linas
Milavickas. psl. Marijus Spitry>. psl. Rimas Marčiulionis,
si. Ričardas Končius, psl. Jus
tinas Andriušis.
„Vėliavos" Garbės žyme
niu:
s.fil. Joną.- Yariakojis. si. Ri
mas Putnu.-, .-i. Petras Plača.-.
„Žuvėdros" Garbės žyme
niu:
vair. Tomas Mikuži.-, vair.
Tada.- Mikužis. Justinas Jonusas.
..Lituanico.-" tunto įsakymas
Nr. *20 skelbė, kad dailininko
specialybe- programa atlikę ir
egzaminus išlaikė šie tunto
vilkiukai Marius Stalioni-.
Mindaugas Prišmantas, Au
drius Aleksiūnas. Justinas
Etartašius. Jonas Soreikis. Ma
tą- Orcntas. Algis Kazlaus
kas.
..Lituanico-' tunto įsakymu
Nr. 722. trejus metu- tuntui
sėkmingai vadovavęs tuntininka- ps. fil. Ričardas Chia
petta. baigę- savo įsiparvigtginiii kadencija, pasitraukia iš
(antininką pareigu ir tuo pa
čiu nuo pareigu atleidžia su
juo dirbusia tunto \ adija.
Po to būvu perskaitytas LSS
Brolijo- \'\ naiiMo -kantininko
v.s. Romo Otto įsakymai, ku
rio reiškiama padėka ps. Iii.
Ričardui Chiapetta už puikiai
atliktas pareigas ir ;>.įtvirtina

/

mas jo pageidavimas perduoti
tunto vadovavimą. Tuo pačiu
dėkojame tuntininko pareigas
perimti sutikusiam ps. 6L
Gintarui Aukštuoliui.
Perskaičius įsakymus, suei
gos komendantas
pakvietė
LSS Brolijos JAV vidurio rajo
no atstovą v.s. fil. Romą Rupinską atlikti pareigų perdavimo-perėmimo
ceremonialą.
Vėliavos perdavimo-priėmimo
simbolika jaudinančiai veikia
visus sueigos dalyvius.
Išnešus vėliavą buvęs tuntininkas ps. fiį Ričardas Chia
petta savo su pareigom atsi
sveikinimo žodyje kalbėjo apie
trijų jo pagrindinių užmojų
įvykdymą. Perėmęs vadovavi
mą tuntui 1977 metais, ryžosi
į Tautinę stovyklą, vykusią
1998 ra. nugabenti gausų būrį
tunto skautų. Antras užmojis
— gražiai atšvęsti „Lituanicos" tunto 50 metų sukaktį.
Trečias siekimas — pritraukti
į tuntą naujus vadovus. Brolis
Ričardas paryškino savo pa
siekimus ir s u n k u m u s ban
dant juos įgyvendinti. Padė
kojo savo buvusiai vadijai ir
visiems vienetų vadovams. Pa
reiškė, kad esąs laimingas tu
rėjęs progą būti 24-tuoju „Li-.
tuanicos" tunto tuntininku.
Savo vadijos nariams ir vado
vams įteikė atminimo dova
nėles.
Naujasis — 25-sis „Lituanieos" tunto tuntininkas ps. fil.
Gintaras Aukštuolis tarė labai
trumpą žodį ir savo pirmuoju
įsakymu
paskelbė
naująją
tunto vadiją:
Naująjį ir pareigas perda
vusi tuntininkus „Nerijos" jū
rų skaučių tunto vardu sveiki
no j s. Laura Lapinskienė, o
JLituanioos" tunto jūrų skautų
skyriaus vedėjas j.v.s. Petras
Jokubauskas įteikė dovaną
broliui Ričardui.
Po sveikinimų, brolis Ričar
das pravedė smagų skautišką
užsiėmimą. Žaidimui pasibai
gus, komendantas visus su
šaukė į ratą ir sueiga buvo
baigta tradicine A t e i n a nak
tis" giesme.

Naująją „Lituanicos" tunto
vadiją sudaro:
Tuntininkas — Gintaras
Aukštuolis
Iždininkas — Algis Luneckas
Tiekimo skyriaus adminis
tratores — Loretta J u č a s ir
Gintarė Thaus
Stovyklos administratorius
— Ginutis Matutis
Ypatingų projektų administ
ratorius — Romas Rupinskas
..Geležinio Vilko" d-ves drau
gininkas — Vytenis Lietuv
ninkas
..Klaipėdos" laivo vadai —
Romas Česas ir Aleksas Ri
meika
...Nemuno" laivo vadas — Šarunas Brakauskns
...Ša rimo" laivo vadas — Ri
ma.- Petrauskas
..Perkūno" draugoves draugi
ninkas — Runas P u t n u s
..Perkūno" draugoves admim-tralnrius — Madas Žu
kauskas
Kaziuko muges koordinato
rius
Romas Senkevičius.
B r o l i s R.C.

Vydūno fondo a t s t o v a s Vilniuje fil. E d m u n d a s Kulikauskas įteikia gėles š.m. fondo Vincės J o n u š k a i t ė s - Z a u nienės vardo konkurso laureatei solistei Aušrai Liutkutei.

VYDŪNO FONDO PREMIJOS LAUREATĖ
KONCERTUOS AMERIKOJE
J a u n a operos solistė Aušra
Liutkutė pirmą kartą atvyk
sta į Čikagą ir Los Angeles
koncertuoti. Čikagoje koncer
tas vyks spalio 29 d., sekma
dienį, 2 vai. p.p. Jaunimo
centre. Smulkesnę informaciją
teikia Ramoną
Kaveckaitė
(708) 499-0687. Pietinėje Ka
lifornijoje
solistė pasirodys
lapkričio 18 d., šeštadienį. Los
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos salėje.
Numatoma, kad koncertai
bus dviejų dalių: pirma dalis
— iš garsių operų arijų, antra
dalis — linksmų operečių (lie
tuviškai) ir lietuvių kompozi
torių dainų.
Aušra šįmet laimėjo Akade
minio Skautų sąjūdžio Vydū
no fondo Vincės JonuškaitėsZaunienės vardo premiją ge
riausiai dainininkei. Lietuvos
Muzikos akademijos suruošta
me konkursiniame koncerte
dalyvavo, net 17 solistų. Šį
konkursą vienbalsiai laimėjo
Aušra Liutkutė.
Šiais metais Aušra užbaigė

magistratūros studijas puikiai
atliktu koncertu ir visų penkių
profesorių (įskaitant Prudni
kovą ir Kaniavą) buvo įvertin
ta geriausiais pažymiais. Auš
rai buvo pasiūlyta likti Muzi
kos akademijoje asistente ir
ruoštis doktoratuį.
J a u n a kylanti solistė jau de
biutavo Lietuvos nacionalinio
simfonijos orkestro (Rimkevi
čiaus) koncerte. Latvijos na
cionalinėje operoje Aušra atli
ko Paminos vaidmenį Mozarto
„Die Zauberfloete" ir Julijos
rolę Britten operoje „Žaiskime
operą". Aušra didžiuojasi, kad
yra kilus-PiTPiangės ir labai
nori atvykti į JAV.
Jei kiti telkiniai norėtų pa
kviesti solistę pas save kon
certuoti, prašoma kreiptis į Z.
Viskantą
(310)
541-5825,
Visų „Nerijos" tunto sesių
ZViskantaviaol.com.
Išlaidos
turėtų būti nedidelės — dviejų registracija vyks šeštadieni,
asmenų kelionė iš Vilniaus į rugsėjo 9 d. PLC, Lemonte.
Čikagą ir Kelionė iš Čikagos. nuo 9 iki 11 vai. ryte. J įdomų
Dėl honoraro tariamasi su so jūrinį skautavimą kviečiamos
jungtis visos dar neskautauliste. ••
jančios lietuviu kilmės mer
Z.V. gaitės.

TRUMPAI APIE ASS GEGUŽINE
Akademinio Skautų sąjū
džio, Čikagos skyriaus Ateiti
ninkų namų ąžuolyne, Lemon
te, rugpjūčio 27 d. buvo malo
ni ir sėkminga. Oras buvo pui
kus, nuotaika pakili, Šoliūnų
pagaminti- pietūs buvo gardūs
ir pakankamai laiko tarpusa
vio pabendravimui šlamančių
ąžuolų pavėsyje. Prie geros
nuotaikos daug prisidėjo- Rasa
Poskočimienė su savo akor
deonu vadovaudama dalyvių
dainavimui. Gegužinėje daly
vavo 58 nariai su savo šeimo
mis ir draugais.
ASS skyriaus pirmininkė fil.
Ramoną Kaveckaitė padėkojo
visiems dalyviams ir talkinin
kams, ypač Šoliūnų šeiniai už
pietus ir Rasai Poskočimienei
už suteikimą progos atsiminti
jei ne visas, tai nors dalį mūsų
pamėgtųjų dainų.
Fil. Ramoną atliko ir keletą
pranešimų- Priminė, kad visi
kalendoriuose pasižymėtų šias
datas:
Spalio 15 d. — Metinės
šventes proga Pal. J. Matulai
čio misijoje, Lemonte, bus au
kojamo.-- šv. Mišios už gyvus ir
mirusius. ASS narius. Po Mi
šių — mirusiųjų ASS narių
kapų lankymas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Spalio 21 d. — ASS metine
švente — pakeliniai, apdova
nojimai ir iškilmingas pokylis
VViilovvbrouk pokylių • salėje.
VVilIovvbrook. IL.
Spalio 29 d. Vydūno fondo ir
ASS Čikagos skyriaus ruošia
mas Aušro> Liutkute>-Po\ i-

„ N E R I J O S " TUNTO
PRANEŠIMAI
« Čikagos ir apylinkių ^Neri
jos" jūros skaučių tunto va
diją sudaro:
t Tuntininkė - jps. Danutė
Navickas, tel. 630-369-5323.
T-kės pavaduotoja - jps. Al
dona Weir.
Iždininkė - js. Daina Rudaitienė.
Gintarių kand. vadovė - js.
fil. Virga Rimeikienė.
Jūros skaučių vadovės - js.
fil. Taiyda Chiapetta ir js. fil.
Rūta Kirkuvienė.
Jūros j a u n i ų vadoves - jps.
Aldona Weir ir g.v.v. Laima
Bacevičienė.
Cdryčių vadovės - g.v.v.
Aida Brakauskienė ir \ . s ! Ri
ma Jokubauskienė.
Vadovėms kas savaitę ir
įvairiomis progomis talkins ir
kitos sesės.

laitienės koncertas Jaunimo
centre.
2001 m. vasario mėn. ASS
numato kartu su ateitininkais
ir Neo-Lithuanais ruošti bend
rą „Draugystės" vakarą.
Saulutei slenkant Vakarų
pusėn ir ąžuolų šešėliams il
gėjant, smagi gegužinė buvo
baigta vaišinantis kava ir sal
dumynais. Išsiskirstėme žadė
dami susitikti kitame susirin
kime.
R.K.

Jūros skaučių ir skautų tra
dicinė buriavimo iškyla Michi
gano ežere vyks šeštadienį,
rugsėjo 16 d., po pamokų litu
anistinėse mokyklose. Šia iš
kyla pradėsime naujus veiklos
metus.
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DRAUGO p r e n u m e r a t a yra mokama U anksto.
Metams
1/2 metų - 3 mėo.
JAV
$100.00
$60.00 . $38.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $115.00
$65.00
$45,00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.)
$65.00
$50.00
$38.00
Užsakant \ Lietuvą:
Oro paštu
$500.00
$250.00
Reguliariu paštu
$100.00
$55.00
-Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kuo. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
. .
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS EUGENEC. DECKER. DOS, P.C.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
DR. PAUL KNEPPER
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA

166 E. Superiot, Suite 402
Valandos pagal susitarimą

UNAS SIDRYS, M.D.

už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kabėti angliškai)
Tel. 708-422-8260

Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.

DR. JOVITA KERELIS

Chicago Ridge, IL60415
Tel. 708-636-6622
4149 W. 63rd. St.

DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave„ Hickory Hiifas. IL

T e l . 773-735-7709

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Tel. 312-337-1285

ARASŽLIOBĄM.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago. IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

INKSTU, PŪSLĖS. PROSTATOS
GY-OYMAS BB CHIRURGIJA
Centerfor Health.
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D.
Fe!low: American Academy of
Family Practice
-. ŠEIMOS GYDYTOJA
320W.61stAve.
(219) 947-5279
Hobart, IN 46342 Fax (219) 947-6236
TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja
90C Ravinia PI.. Oriand Park, IL
Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
Nuolaida naujai atvykusiems.

Tradicine jūros skaučių ir
skautų ..Puota jūros dugne"
šeštadienį, spalio 14 d. vyks
PLC, Lemonte.

Čikagoje
Rugsėjo 16 d. — „Sietu
vos" skautininkių ir vyresnių
jų skaučių draugovės sueiga 1
vai. p.p. Ateitininkų namuose.
Lemonte.
Rugsėjo 16 d. — Jūros
skautų ir skaučių naujos veik
los atidarymo tradicine buria
vimo iškyla Michigano ežere
rtes j u n g t i s Į jurinj sfcninarvim?.

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOS*"9055 S.Roberts Rd., Hickory HIBs. IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS
V&NASMD«SC.
Specialybė - vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6

Chicago. IL 60638

Tei. 773-229-9986

Valandos pagal susitarimą..

Tai - Jūsų laikraštis
DRAJJOAS
ČIKAGOS S K A U t Ų IR
SKAUČIV REGISTRACIJA
NAUJIEMS VEIKLOS
METAMS
Čikagos „Aušros; Vartų7
„Kernavės"', „Lituanicos" ir
„Nerijos" tuntų skautų ir
skaučių registracija Pasaulio
Lietuvių centre, Lemonte, .bus
vykdoma šeštadieni, rugsėjo 9
d., nuo 9 iki 11 vai. ryto PLC
žemutinėje (valgyklas) salėje.
Ten pat bus galima įsigyti,uni
formas, ženklus ir kt. skau
tiškus reikmenis. Visi skautai
ir skautės' prašomi registruo
tis. Skautaviman. kviečiamas
jungtis visas lietuvių kilmės
jaunimas.
Informacijai kreipkitės į tun
tininku* ar savo vienetų vado
vus ir vadoves:
..Aušros Vartų'"/..Kernavės"
t-to t-ke s. Laima Rupinskiene. tel. 630-887-0189,... , ...Nerijos" jūros skaučių t-to
t-ke jos. Danutė Navickas, tel.
630-369-5323.
..I,itii;imros" skautų ir jūros
.-k.iuiu t-to t-ka- ps. fil. Ginta
rą- Auk.-tuolis. tel. 708-3.ri22664.

Spalio 14 d. — Tradicine
jūrų skautu ir skaučių ..Puota
juros dugn. vyks PLC sporto
salėje. Lemonte.

Spalio 21 d. — ASS Metme
švente — pakeliniai, apdova
nojimai ir iškilminga v.ik.i
riene į \ , v . Willo\vbrook pok\
1'U salėje. Willo\\ brook. IL. ,

Spalio l."> d. — ASS Metine
švente. Šv. Mišios 11 vai. r.
Pal. J. Mat iaičio misijoje, Le
monte. Po Mišių mirusiųjų
kapa lank.!;ias Šv. Kazimiero
lietuvių kapmėse.

Spalio 29 d. — Vydūno jau
nimo fondo u- ASS Čikagos
skyriau» ruošiamas Aušros
Liutkute.-I'ovilaittenes
kon
certas 2 \ ai. p.p .Jaunimo cen
tre.

•

VIDAS J. NEMICKAS.M.D.
KARDIOLOGAS - SlRDĮESUGOS

DR. PETRAS KISIELIUS

SKAUTIŠKI RENGINIAI

Rugsėjo 24 d. — Čikagos
skautininkių draugovės 50
metų veiklos sukakties minėji
mas.

Pirmas apyi. su Northwestemun-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis

• . ....

riu tuo pačiu paraginti visus
JAV lietuvius, kad nebūtų pe
simistiškai nusiteikę ir nepa
siduotų. Lietuva yra gavusi la
bai daug humanitarinės pa
Keith Smith, JAV ambasadoriaus Lietuvai, išskirtinis galbos, ypač kaimuose, tai jau
pasikalbėjimas „Draugo" skaitytojams.
čiama. Dauguma lietuvių ma
to pagalbos iš JAV naudą. Ge
Liepos 29 d. Keith Smith,
ras pavyzdys yra A.P.P.L.E.
JAV ambasadorius Lietuvai,
mokytojų programa. Visi daly
baigė savo trejų metų kaden
viai
yra savanoriai ir tai yra
ciją Vilniuje. Ta proga, amba
fantastinė
programa. Prieš sa
sadorius Smith sutiko kores
vaitę
teko
pabūti
tris valandas
pondentui suteikti išskirtinį
jų
ceremonijoje
ir verta pa
pasikalbėjimą apie save ir sa
stebėti,
kad
du
trečdaliai
šių
vo darbą Lietuvoje.
savanorių neturi šaknų Lietu
— Ar galėtumėte skaity
voje, bet vis tiek norėjo čia
tojus supažindinti su savo
atvažiuoti ir dirbti.
gyvenimu bei darbo patir
Spėju, kad pagalba ateityje
timi?
pereis
nuo humanitarinės
— Aš jau 35 metus dirbu
daugiau prie verslo ryšių ieš
JAV diplomatiniame korpuse.
kojimo. Tai bus abipus nau
Pirmieji darbai buvo susiję su
dingos partnerystės sutartys.
Lotynų Amerika, bet 25 metus
Tam yra daug galimybių., nors
dirbu Europoje arba su Euro
lietuviai šiek tiek varžosi save
pa susijusiais darbais. Tame
agresyviai reklamuotis pasau
tarpe dirbau Budapešte; Walio rinkose.
shington, D.C., dirbau, prade
dant JAV pagalbos programą
— Daugiau pakalbėkime
Vidurio bei Rytų Europai; dir
šia tema. Gal Lietuvos vy
bau ir Taline. Mano darbai
riausybei reikėtų įkurti ko
Pabaltyjy prasidėjo 1992 m. Buvęs JAV ambasadorius Lietuvai mercijos atstovybę Ameri
Lietuvoje pirmą kartą buvau Keith Smith.
koje? Ar yra pažanga ta
1996 m., kai ten praleidau
linkme?
penkias dienas. Labai norėjau bei Blair Anglijoje. Globaliza
— Lietuvai turėti komercijos
čia dirbti ir užtat labai džiau- cija ir noras tapti Europos Są- atstovybę Amerioje yra tikrai
giausi, kai buvau paskirtas jungos nare stumia Lietuvą gera idėja. Pirma, tai padėtų
dirbti ambasadoriumi Vil toliau link ekonominių refor lietuviams eksportuoti į JAV,
niuje.
mų, nors ir ne visi tai palaiko. nes kai kurie lietuviai žiūri į
— Kaip dalykai pasikeitė Manau, kad ekonominiai pasi JAV, kaip į didelę, tolimą rin
Lietuvoje, po Jūsų atvyki keitimai grąžins Lietuvą atgal ką, sukeliančią baimės jaus
mą. Antra, tokia atstovybe tu
mo 1997 metais?
į augimo vėžes.
rėtų
reklamuoti Lietuvą, kaip
— Dalykai tikrai yra pasi
Aš labai gerbiu premjerą
tinkamą
vietą užsienio inves
keitę. Ryškiai matyti pažanga, Kubilių. Jis labai stengiasi
tuotojams.
Kalbėjau su krepši
ir ne tik naujomis statybomis įgyvendinti reformas, bet yra
Šarūnu
bei naujomis firmomis. Gal didelis pasipriešinimas toms ninku/verslininku
šiuo klausimu aš esu didesnis reformoms. Busimai valdžiai Marčiulioniu ir jis palaiko ko
optimistas negu daugelis lie teks nuopelnų nuo pasikeiti mercijos atstovybės įkūrimo
tuvių, bet turiu pagrindą savo mų Rusijoje bei Vakarų Euro mintį. Lietuvai artėjant prie
optimizmui. Aš mačiau Veng poje ir žmonės tai pajus kitais Europos Sąjungos narystės,
riją prieš ir po pasikeitimų lai metais. Kaip sakiau, esu opti kliūtys investicijoms toliau
kotarpio. Po pasikeitimo gy mistas, nes mačiau, kokie bu kris. Komercijos/verslo įstaiga
ventojai buvo pesimistiškai vo pasikeitimai kitose šalyse, Chicago, IL, tikrai gali padėti,
nusiteikę, bet dabar jie gana ir manau, kad taip pat bus nes Lietuva yra ne tik rinka
su 3.7 milijonų žmonių, bet
optimistiškai žiūri į reikalus. Lietuvoje.
Rusijos- kariuomenė išvyko iš
— Kur Jus matote Lietu taip pat būdas įeiti į Europos
Sąjungos ir Rusijos rinkas.
Estijos 1994 m. ir estai man vą už penkerių metų?
tada sakė, kad rusai greitai
— Kai mes pradėjome pagal Daugelis investuotojų atvyks
sugrįš. Kai neseniai buvau bos programas 1990 m., tikėjo ta į Lietuvą su mintimis eks
Estijoje, žmonės ten buvo la mės, kad pasikeitimai įvyks portuoti — Pennonox, Sie
biau optimistiškai nusiteikę. greitai. Užtruko ilgiau ir buvo mens, Kraft ir Master Foods,
Dabar lietuviai yra pesimistiš sunkiau, negu tikėjomės, ypač kaip pavyzdžiai. Viena medžio
kai nusiteikę.
ten, kur ekonominės sistemos perdirbimo įmonė su JAV sa
Per „Junior Achievement" buvo susijusios su Maskva. vininku eksportuoja per 90
programą ruošiama nauja vers Manau, kad už penkerių metų proc. gaminių į JAV tokioms
lininkų karta, kuri toliau Lietuva bus, ar beveik bus, firmoms, kaip Home Depot.
stiprins Lietuvos verslo gali Europos Sąjungos narė ir, ei Reikia netylėti, o reklamuoti
mybes. Ši programa moko čiau lažybų, kad bus NATO tokias galimybes kitoms fir
moksleivius kaip pradėti savo narė. Taip pat manau, kad moms.
verslą. Joje dalyvauja 160 mo bus sunkių laikotarpių. Lietu
— Kaip Jūs vertinate tai,
kyklų Lietuvoje ir dar 200 va turi protingų, gerai išsila kad JAV tarptautinės plėt
norėtų prisidėti. Lietuviai ir vinusių žmonių. Numatau ros agentūros (United Sta
Lietuvos įmonės pagrinde re naują kartą politinių bei ekono tes Agency for Internatio
mia šią programą ir rezultatai minių vadų, kurių neauklėjo nal
Development
—
sovietinė era. Teko sutikti ir USAID) atstovybė u ž s i d a r o
labai teigiami.
Dar truks metai, kol praeis dirbti su labai įspūdingais Si rudeni?
— USAID atstovybės užda
rinkimai ir ekonominė politi žmonėmis.
Manau, jog už penkerių me rymas vyksta metais per
ka parodys efektą. Mat, pa
saulyje yra ekonominės realy tų jau matysime, kad tie, ku anksti. Tuo metu, kai buvo
bės, kurias valdžios negali rie išvyko į Ameriką, sugrįš į priimtas sprendimas, Lietu
keisti ir dėl kurių reikia toliau Lietuvą. Noriu taip galvoti, voje ekonomika gerai augo ir
įgyvendinti pasikeitimus. Taip nes jie savo indėliu ir patyri reikalai atrodė gerai. Refor
yra ne tik Lietuvoje, bet tai mu galės taip pat prisidėti mos buvo sparčiai diegiamos
patiria Jospon Prancūzijoje prie Lietuvos atsigavimo. No ir nekėlė abejonių. Deja, Rusi
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Pirmieji svečiai, aukų rinkėjai Amerikoje
Senajai JAV lietuvių išeivijai buvo įprastas reiš
kinys matyti vis naujus ir naujus ateivius — savo tau
tiečius — kurie siekė čia įsikurti. Saviškius tėvynėje
išeiviai pasiekdavo laiškais, piniginėmis perlaidomis
ir lietuviškais leidiniais. Kilus 1905 metų revoliucijai,
į Lietuva siūbtelėjo išeivių visuomenėje surinktos di
desnės piniginės aukos, siunčiamos partijoms ir orga
nizacijoms. Atgavus lietuvišką raštą, Lietuvoje tuojau
ėmėsi steigtis švietimo draugijos: „Saulės", JŽiburio",
„Ryto". O per jas kūrėsi lietuviškos mokyklos.
Būtina pažymėti, kad švietimo draugijos neturėjo
joms priklausančių patalpų, todėl jas gana brangiai te
ko nuomotis. Suprantama, kad draugijoms iškilo pir
mos reikšmės uždavinys — pasistatyti savo nuosavus
namus, kur vyktų susirinkimai, veiktų mokykla, bib
lioteka, vyktų įvairūs renginiai. Draugijų namai buvo
statomi ii paaukotų pinigų, nes kitų lėšų šaltinio jos
neturėjo. jSaulės" draugija numatė Kaune pastatyti
rOmus už 120,000 rublių, bet, pabrangus statybinėms

DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 6 d., trečiadienis
jos krizė buvo nenumatyta ir pat daugelį metų yra dirbęs
nesitikėjome, kad jos įtaka JAV diplomatiniame korpuse.
Danutė
Bindokieni
Lietuvai bus tokia didelė. Bū Jis geras, rimtas žmogus ir
tų buvę gerai turėti dar vie turi daug patirties Vidurio bei
nerius metus atstovybės dar Rytų Europoje. Mes kartu dir
bams, bet pagalbos programos bome Vengrijoje, o dabar jis
nesibaigs. Tęsis 16 programų, atvyksta iš Maskvos, kurioje
įskaitant
Taikos
korpusą, buvo antras pagal pareigas as
Baltijos-Amerikos verslo fon muo ambasadoje. Jau devynis
Daug kartų šią vasarą buvo tokia pat „prekyba", kaip vi
dą ir Baltijos-Amerikos part mėnesius ruošiasi šiam darbui
kalbama
ir rašoma apie stu duramžiais ir dar anksčiau,
nerystės fondą- Taigi, atstovy — turėjo lietuvių kalbos ir
dentus
iš
Europos — ir iš Lie kai buvo gaudomi ir parda
bės uždarymas baisiau skam kultūros pamokas. Jis žiūri
tuvos
—
su
laikinomis vizomis vinėjami juodieji vergai.
ba, negu iš tikrųjų yra. Amba „Panoramą" ir skaito lietuviš
atvykusius
padirbėti Ameri
Prieš maždaug ketveriussada taip pat rems nevyriau ką spaudą, tai gerai žino si
koje. Daug jų rado darbus penkerius metus šiame krašte
tuaciją
Lietuvoje.
sybines organizacijas, o Euro
įvairiose pramogų vietose,
pos Sąjunga taip pat tęs savo
— Kokie bus jo pagrindi greitojo aptarnavimo valgyk tvyrojo nemažas nusistatymas
prieš naujus imigrantus, nes
programas.
niai tikslai?
lose, vasaros stovyklose, vals jie „atima darbus iš vietinių
- D ė l JAV politikos, jis tai tybiniuose parkuose ir pan.
— Kuo labiausiai džiau
gyventojų". Kongresas tuomet
giatės p e r savo kadenciją derins su JAV Valstybės de Šiais laikinaisiais darbinin leido — arba bent svarstė —
partamentu. Aš nežinau jo as kais džiaugėsi jų darbdaviai,
ambasadoriumi?
įstatymus, skirtus dar labiau
— Manau, kad ambasada meninių interesų, bet manau, nes kitaip būtų negalėję su apkarpyti į Ameriką apsigy
kad
palaikys
ryšius
su
visais
vertinama, kaip vieta, kuri pa
rasti pakankamai personalo venti atvykstančių žmonių
laiko JAV firmas. Stengėmės politiniais vadovais. Kai rei užpildyti visas turimas darbo skaičių (ypač iš kai kurių —
vystyti ekonominius ryšius, kia, jis aiškins JAV politiką ir vietas. Džiaugėsi ir atvykusie daugiausia besivystančių —
ypač verslo srityje. Kartais tai tikslus Lietuvos atstovams.
ji dėl susidariusių sąlygų
— Ar norėtumėte dar ką užsidirbti amerikietiškų dole kraštų). Šiandien jau kalbama
buvo politiškai sunku, ir turiu
apie vizų gavimo palengvi
omenyje ne tik Williams. Mas pasakyti „Draugo" skaity rių, patobulinti savo anglų nimą, nes darbdaviai reika
ter Foods ir Pennonox turėjo tojams?
kalbos žodyną ir pamatyti to lauja vis daugiau ir daugiau
— Pirmiausia skatinčiau vi limą užatlantės kraštą.
sunkumų gauti žemės savo in
darbo jėgos, o imigrantai pa
vesticijoms. Manau, kai pradės sus toliau dalyvauti Lietuvos
Didžioji
dalis
laikinųjų
dar
prastai sutinka dirbti už
veikti Lietuvos komercijos at reikaluose. Vyriausybė teigia bininkų jau grįžo, arba ruo mažesnį atlyginimą ir yra per
stovybė Čikagos mieste, tai mai vertina pagalbą iš JAV. šiasi grįžti, į savo gimtinę, kur daug neišrankūs, nesipurto
sustiprins komercijos ryšius. Humanitarinė pagalba iš JAV laukia mokslas bei kiti reika prastesnių darbų.
Taip pat džiaugiuos, kad pati viršija pagalbą iš visų kitų lai. Be abejo, buvo tokių, kurie
Pernai Amerikos darbo rin
ambasada išsiplėtė per tuos šalių, o tai yra didelis kiekis. ryžosi Amerikoje nelegaliai
trejus metus. Turime atskirus Gali būti, kad kai kurie Lietu pasilikti, tuo galbūt suda koje jau buvo įsijungę netoli
etatus politiniais bei ekono vių Bendruomenės nariai abe rydami kliūčių panašioms dar 16 milijonų imigrantų, kas su
miniais klausimais. JAV ko joja šiais ryšiais, bet, geriau bininkų iš užjūrio samdymo daro apie 12 proc. visų dir
mercijos attache dabar gyvena sias būdas tęsti bendravimą, programoms kitą vasarą ar bančiųjų. Prisimenant, kad
Baltijos šalyse pastaba: Lat yra lankytis Lietuvoje ir už tolimesnėje ateityje. Apskai bedarbių skaičius šiuo metu
vijoje, ne Švedijoje). Ambasada megzti verslo ryšius. Tai didi čiuojama, kad šiuo metu Ame yra tik truputį daugiau kaip 4
proc., mažiausias, kaip bet
na Lietuvos saugos garantijas.
saugesnė savo darbuotojams.
rikoje „plūduriuoja" apie pen kuomet anksčiau pastarųjų
JAV
vyriausybė
didžiuojasi
— Ką būtumėte norėjęs,
ki milijonai nelegalių imi
pagalba, kurią suteikia JAV grantų, kurie, nepaisant de keturių dešimtmečių būvyje,
kad būtų geriau pavykę?
darbo jėgos stygių jaučia ir
— Savo pirmaisiais metais lietuviai, ir tikimės, kad jie to portavimo grėsmės, randa čia pramonė, ir prekyba. Jau da
teko nemažai keliauti po Lie liau bus įsijungę į Lietuvos gy geresnį gyvenimą, negu savo bar didžiosios parduotuvės su
tuvą. Deja, po to įklimpau į venimą, ypač jaunesnioji kar tėvynėje. Daugiausia tai nele sirūpinusios, kad prieš šven
savo ambasados darbus Vil ta. Noriu tikėti, kad lietuviai, galūs atvykėliai iš Meksikos, tes, ypač Kalėdas, nesuras pa
niuje. Noriu tikėti, kad būsi kurie išvyko per šį dešimt kurių antplūdžio neįstengia kankamai pagalbinių darbi
mas ambasadorius ir kiti am metį, toliau dalyvaus Lietuvos sulaikyti jokios pasienio sar ninkų. Skundžiasi ir vadina
basados darbuotojai stengsis gyvenime — naudos savo įgū gybų pastangos, jokie Vašing mųjų sezoninių įmonių bei
daugiau keliauti po šalį, ypač į džius kurti verslo ryšius ir to tone leidžiami įstatymai. Mek įstaigų vadovai.
vietas, kur dirba JAV firmos liau išlaikys savo šeimos ry sikiečiai į Ameriką patenka ir
bei JAV Taiko* korpuso sa šius.
Imigrantai šio krašto darbo
sausuma, ir vandens keliais
Lietuva labai teigiamai ver — jiems tereikia perbristi Rio rinkoje užpildo tam tikrą nišą,
vanoriai. Taip pat reikėjo ska
tinti, kad būtų daugiau preky tina JAV — daugiau negu bet Grande upę, skiriančią Mek daugiausia atlikdami .juo
bos delegacijų, tiek į JAV ir kokia kita Vidurio ir Rytų Eu siką nuo Amerikos. Yra iš džiausius darbus" — mėsos
tiek iš JAV. Norėjau, kad dau ropos šalis. Čia nuostabūs sivystęs platus „žmonių kon pramonėje, dirbdami valytogiau JAV Kongreso atstovų žmonės — aš ir žmona toliau trabandos" verslas, kurio tink jais, indų plovėjais, slaugos
atvažiuotų į Lietuvą ir įsi dalyvausime Lietuvos gyve las apima ne tik JAV, bet namuose ir pan. Tam tikra
trauktų į Lietuvos reikalus; nime, ir skatinu visus lietu Kanadą ir didžiąją dalį turtin prasme vietinei darbo rinkai
taip pat norėjau daugiau vius Amerikoje taip pat akty gesniųjų Vakarų Europos val kenkia ir geras Amerikos
įtraukti JAV Lietuvių Bend viai įsijungti į Lietuvos reika stybių. Iš Azijos, Afrikos, įvai ekonomijos stovis, kai ne
ruomenę, jos informacijos bei lus.
rių salų, o taip pat Vidurio bei trūksta nei darbų, nei pinigų.
Nuoširdžiai dėkoju už po Rytų Europos, nuolat vyksta Amerikiečiai labiau dairosi į
žinių šaltinius. Manau, kad
per daug buvo kalbų apie vizų kalbį ir linkiu sėkmės atei „transportai" su gyvu invento vietas su aukštu atlyginimu:
klausimus. Aišku, tai yra žmo ties darbuose.
technologijos, ypač kompiute
riumi.
nėms aktualu, bet tai labai
Kalbėjosi
Dažniausiai mes apie juos rių, vadybos srityje ir kt. Nors
maža mūsų bendravimo dalis.
Aldas Kriaučiūnas išgirstame, kai kelionės pasi ir čia neišvengia imigrantų
— Kur toliau dirbsite?
baigia tragiškai: sausakimšai konkurencijos, bet kol kas tas
* Vyriausybę nustebino prigrūstuose, aklinai uždary jokių keblumų nesukelia.
— Planuoju išeiti į pensiją,
bet toliau aktyviai veikti vals Valstybinio socialinio drau tuose sunkvežimiuose ar viso
Iš dalies tuo ..riebiu jaučiu,
tybiniame arba privačiame dimo fondo („Sodros") ketini kiuose talpintuvuose būsimieji nupenėtu demokratų prezi
sektoriuje. Noriu rašyti apie mai išieškoti pinigus iš dir imigrantai užtrokšta; nesau dento dviejų kadencijų me
Baltijos šalis/Lietuvą ir aplan bančių pensininkų. Vyriausy giuose, pasenusiuose laivuose tais" stengiasi pasinaudoti ir
bės kancleris Petras Auštre- — nuskęsta. Jų transporuoto- šios partijos kandidatas į Bal
kyti Lietuvą, kada galėsiu.
vičius
kreipėsi į „Sodros" va jams svarbiausias dėmuo yra tuosius rūmus. Kol kas. atro
— Ką galite pasakyti apie
dovybę,
prašydamas skubiai pinigas, kurį gauna už asmens do, jam neblogai sekasi, nes
būsimą JAV ambasadorių
pateikti
informaciją
apie fondo įvežimą į norimą kraštą. Žmo respublikonas
George W.
Lietuvai — ketvirtąjį am
basadorių nuo nepriklau planus susigrąžinti maždaug gus paverčiamas preke, kurios Bush. nepaisant intensyvios
somybės atstatymo 1990 5 mln. litų, kurie dirbantiems likimu nesisielojama. Tad kampanijos, vis dar gerokai
pensininkams buvo permokėti šiandien vadinamajame mo atsilikęs gyventojų apklausų
m.?
<BNS. derniame pasaulyje vyksta lentelėse.
— Jis yra John Tafft, ir taip 1995-2000 metais.

Imigrantų laukia
galimybės

medžiagoms, ši suma pakilo iki 155,000 rublių. Teko
ieškoti skubios paramos. 1911 metais draugijos pirmi
ninkas kunigas Konstantinas Olšauskas ir kunigas
Juozas Tumas-Vaižgantas atvyko į JAV rinkti aukų
rūmų statybos užbaigimui. Tai buvo pirmieji svečiai iš
po truputį laisvėjančios Lietuvos su kukliu šūkiu: p a 
statykime namus tiems, kurie Lietuvos vaikus mo
kys".
„Saulės" draugijos atstovus JAV lietuviai sutiko pa
lankiai, išskyrus socialistus, kurie savo spaudoje ragi
no išeiviją nieko jiems neaukoti. Nepaisant tokios kai
riųjų pozicijos, didžioji dalis JAV lietuvių parėmė Lie
tuvos švietimo reikalus. Svečių iš Lietuvos misija JAV
lietuvių tarpe tikrai buvo sėkminga. Per 90 dienų (lie
pos 19 - spalio 17 dienomis) jie aplankė 55 lietuvių tel
kinius, pasakė apie 150 prakalbų ir surinko 19,000 do
lerių arba 36,000 rublių. Tokia sėkmė stipriai atkreipė
įvairių Lietuvos organizacijų, draugijų, partijų veikėjų
dėmesį. Ir vėliau, iškilus finansinėms problemoms, su
siklostė tradicija, kad jas greitai galima bus išspręsti,
pasiuntus aukų rinkėjus j JAV.

vo rengti vaidinimus, koncertus, parodas, minėjimus
ir kitus svarbius tautai renginius. Tautos namų idėjai
atsirasti įtakos turėjo ir tai, kad maždaug tuo metu
tokius kultūrinius centrus savo tautos lėšomis buvo
pasistatę latviai ir estai. JAV lietuvių veikėjas kuni
gas J. Žilius-Žilinskas, žinodamas, kad ir išeivių tarpe
dr. J. Basanavičius yra pats autoritetingiausias žmo
gus, pasiūlė jam važiuoti į JAV aukų rinkti. LMD susi
rinkime dr. J. Basanavičių beveik vienbalsiai išrinko
delegatu į JAV, o jam į talką išrinko energingą Mar
tyną Yčą, Rusijos Dūmos deputatą. Jie JAV krantus
pasiekė 1913 metų liepos 21 dieną ir tarp savo tau
tiečių — JAV lietuvių — išbuvo iki spalio 31 dienos.
JAV lietuvių veikėjai, išeivių spaudos darbuotojai iš
anksto žinojo apie šių garbingų svečių būsimą atvy
kimą. Didžioji dauguma jų nuoširdžiai talkininkavo
svečiams Amerikoje. Nemažą vaidmenį suvaidino ir
laikraštis „Lietuva", ir ypač jos redaktorius. M. Yčas
savo atsiminimuose fiksavo, kad „ypač daug rašė per
visą mūsų buvimą Amerikoje B. K. Balučio redaguoja
ma Lietuva', aiškindama Amerikos lietuviams reikalą
mūsų misiją remti". Tai visiškai neatsitiktinai. Tai ne
inertinis palaikymas, kai beveik visi puolė svečius glo
J. Basanavičiaus ir M. Yčo atvykimas
boti. Dar 1912 metais B. K. Balutis, kaip naujas re
1913 metais
daktorius, atidžiau pradėjo domėtis Vilniaus lietuvių
Vadinamųjų Tautos namų steigimas Vilniuje iškilo veikla. Jis viename savo laiške J. Basanavičiui rašė:
kartu su Lietuvių mokslo draugijos (toliau — LMD) „Mums labai rūpi Lietuvių Mokslo Draugija ir Tau
įsikūrimu. Tie namai buvo reikalingi ir Lietuvių dailės tiškojo Namo likimas ir norėtume šiuodu dalyku nuo
latos palaikyti visuomenės akyse". Tai neblogas būdas
draugijai (toliau — LDD). Cia lietuvių veikėjai plana-
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sudominti išeiviją Lietuva. Per savo redaguojamą laik
raštį Bronius mėgino pateikti JAV lietuviams informa
ciją, kuri intriguotų tautiečius ir skatintų jų norą
padėti Lietuvos lietuviams.
Prieš atvykstant svečiams, gegužės 30 d. „Lietuvos"
numeryje buvo paskelbtas įdomus straipsnis .Jgauniai
(estai) ir mes", kurio tikslas — paruošti dirvą būsimai
J. Basanavičiaus ir M. Yčo aukų rinkimo akcijai.
Straipsnyje akcentuota, kad estų yra tris kartus
mažiau nei lietuvių, bet jie visi raštingi, tvirtai laikosi
vienybės. Jie turi nemažą skaičių kredito ir kooperaci
jos draugijų, Dorpate turi pasistatę savo teatrą. Estų
verslininkai savo tautos kultūros reikalams nuolat
atskaito savo pelno nuošimtį. O Revelyje baigia pasta
tyti Tautos namus už 750.000 rublių. Nors estai visais
atžvilgiais, kaip nurodyta straipsnyje, yra blogesnėse
sąlygose už lietuvius, bet jie be dejavimo, bendromis
jėgomis įveikia sunkumus. Straipsnis išeivijai rodė
galimus kelius ir būdus, kaip praktiškai nuveikti dide
lius darbus savo tautos kultūros labui.
Atvykus delegatams, ypač sujudo čikagiečiai. Liepos
22 d. trijų didžiųjų laikraščių ..Draugas". ..Lietuva",
„Katalikas" atstovai sušaukė susirinkimą, kur išrinko
svečiams priimti komitetą. Vienas aktyviausių šio ko
miteto iniciatorių buvo B K. Balutis. Dar delegatams
viešint New Yorke, jis komiteto vardu išsiuntė J. Ba
sanavičiui laišką, rekomenduodamas atsisakyti pla
nuojamo aukų rinkimo, pradedant nuo Bostono ir va
žiuojant į vakarus.
Bus daugiau

DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 6 d., trečiadienis
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Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
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prašiau kitus ir aš pats pra
dėjau maldų noveną į šv. Ju
Esant provincijolu, dar me dą. Kai baigiau noveną, susi
tams nepraėjus, 1964 m. kovo pažinau su Zigmu Umražūnu,
4 d., sudegė Marijanapolio mo kuris kaip tik iš žemės ir ma
kyklos namai. Sudegė visa žesnių nuosavybių pirkimo bei
mokyklos koplyčia. Gaisre žu pardavimo
pragyveno. Jis
vo brolis Aleksandras Kinsgai- man greitai surado Hinsdale,
la — užtroško gaisro dūmuo IL, pirkėją Hofman, kuris per
se. Daug brangių knygų su dvi ar tris savaites „cash" —
degė. Brolis Jonas Banys nak grynais pinigais visą ūkį nu
vojo mokyklos namuose. Jis pirko. Nuosavybės perleidimo
sveikas išbėgo iš gaisro, bet jo dieną, dokumentus pasira
visa muzikine kūryba sudegė. šant, visas skolas apmokėjom
Mokiniams pamokos nebuvo banko čekiais. Naujos mokyk
pertraukos. Mokykla
buvo los dedikacijos dieną skolų ap
perkelta į bendrabučio namus. mokėjimo rūpestis sielos jau
Didžiajame pastate, Šv. Jono neslėgė. Tik nuotaiką sugadi
bendrabutyje
žemiausiame no, kai pamačiau, kad ant vie
aukšte buvo tuojau įruošta kop no kambario durų buvo panai
lyčia. Iš kur ir kaip gaisras kintas parašas Lithuanian
atsirado, taip ir liko neištirta. Library — Lietuviškas knygy
Tuojau, pradėjom statybą. nas. Prieš dedikacijos dieną
Pradžiai turėjome pagalbą iš visą naktį dirbo prie to parašo
apdraudos, bet viskam reikėjo kun. V. Atkočius, namo vyres
imti skolą iš banko. Statyba nysis, išskusdamas raides. Tai
vyko gana sparčiai, bet iš ban vis menkavertiškumo apraiš
ko vis daugiau ir daugiau pra ka. O tam knygynui, statant
šėme paskolos. Iš Putnam, mokyklą, paaukojo 25 tūks
Conn., bankininkas į Čikagą tančius dolerių kun. Vincas
du kartus pas mane atvažiavo Slavynas, ateitininkų, ALTo,
pasitikrinti apie vienuolijos BALFo ir vienuolynų rėmėjas.
būklę ir nuosavybes. Jam apE. Krasauskienė, kuri turė
rodžiau „Draugo" namus, Cla- jo Wisc. ūkį ir savo namuose
rendon Hills, IL, prie semina gyveno viena, sužinojo, kad
rijos ūkį, kurį galime parduo mes parduodame savo ūkį. Ji
ti. Tada jis pasakė, kad galime mane parsikvietė pas ją atva
imti paskolą ir toliau. Provin žiuoti pasitarti dėl jos ūkio. Ji
cijos tarybininkai pritarė ma man pasiskundė, kad neturin
no sumanymui ūkį parduoti, ti, kas jos ūkį prižiūrėtų. Ji
nes banke turėjome didelę pa užrašytų savo namus ir žemę
skolą. Hinsdale, IL, buvo vie marijonų vienuolijai, jeigu
nas labai turtingas airis, kuris mes ūkį užlaikytume ir ją pri
norėjo kaip tik nupirkti mūsų žiūrėtume. Žinojau, kad ji turi
ūkį ir pradėti dideles statybas. sūnų ir dukterį vienuolę kaziSu juo sudarėme daugiau kaip mierietę. Paklausiau, kodėl ji
milijono dolerių kontraktą. visko nepaveda sūnui ir duk
Tai buvo 1965 metų ruduo. teriai tvarkyti. Ji atsakė, kad
Tas airis išvažiavo atostogų į sūnus Petras turi gerą darbą
Floridą. Kitą airį pažinojau ir visai atsisako nuo ūkio rei
Dovvners Grove, IL, kuris tu kalų tvarkymo. Kazimierierėjo pardavimui dar didesnį tėms seselėms buvo pasiūlyta
žemės plotą už mūsų ūkį. Jis perimti ūkį, bet jos pasakė,
buvo jau senas ir man sutiko kad jos tą ūkį parduos, o ji
visą tą žemę parduoti už akrą nori gyventi tame ūkyje iki
imant po du tūkstančius dole mirties. Nuvažiavau pas jos
rių. Apskaičiavus man atrodė, sūnų Petrą. Sužinojau, kad
kad beveik dešimt kartų ma mama teisybę sakė. Petras ne
žiau kaip mes gautume už nori nei rūpintis, nei gyventi
savo ūkį. Atrodė, kad viskas ūkyje, o mama bus tik ūkyje
labai gerai sekasi. Tada svajo patenkinta.
jau, kad čia bus ideali vieta
ateitininkams ir skautams
Iš mūsų ūkio visus padargus
atostogauti. Pakalnėj buvo ir išgabenom. Su mašinom išva
mažas ežeriukas, kuris turbūt žiavo ir visi darbininkai —jau
atsirado durpes kasant. Ant į naują ūkį. Brolis Tadas Mar
kalnelio daug ąžuolų priaugę, gis buvo, kaip ir Marian Hills,
o čia pat Dovvners Grove mies ūkio vyriausias prižiūrėtojas
telis.
ir vedėjas. Nuvažiavau \ MadiPrieš Kalėdas pargrįžo iš
Floridos turtingasis airis, su
kuriuo buvo sudarytas mūsų
ūkio pardavimo kontraktas.
Jo žmona man paskambino ir
pranešė, kad vyras staiga mi
rė, išlipęs iš lėktuvo. Taip stai
ga, taip netikėtai viskas pa
sikeitė. Aš vis tikėjausi, kad
mes galėsime nupirkti iš
Downers Grove senuko žemę,
kai parduosime savo ūkį. Se
nukas negalėjo taip ilgai lauk
ti Jis pardavė tą žemę už
daug brangesnę kainą. Parduo
ti mums savo ūkį labai ilgai
užtruko. Viena Hinsdale IL,
imone vis žadėjo nupirkti, bet
negavo iš banko paskolos. Tai
JI mums tik trukdė ir laiką
gaišino. Beveik dvejus metus
mane labai vargino pirkėjai su
>avo įvairiais pasiūlymais, bet
neturėjo tiek pinigų, kad mes
galėtume bent skolas apsimo
kėti. Jau beveik baigėsi 1968
metai. Kitų metų vasarą tu
ri jo būti Romoje kapitula.
Prieš kapitulą būtinai turėjo
me skolas apmokėti. Kai bu
vau labai susirūpinęs, kažkas
man pasakė, kad aš tos žemės
neparduosiu, nebent šv. Judas
man padės Niekad nebuvau
meldęsis į šv. Judą Tadą, šv.
Juozapo brolio. Alt'ejaus sūnų,
Kristaus apaštalą. Taigi už

son pas vyskupą gauti leidimą
įsteigti Mišioms laikyti koply
čią. Stengdavausi dažnai nu
važiuoti šv. Mišių atlaikyti, ko
tuose namuose niekad nebuvo.
Man atrodė, kad šeimininkė
buvo labai patenkinta. Ir dar
bininkai buvo patenkinti. Visa
gamta aplink labai graži. Ne
toliese teka upelis. Su valdžios
pagalba visą pakalnę apsodinom pušimis.
Staigi vysk. Pr. Brazio
mirtis
1965 m. vasario mėn. gavau
linksmą žinią, kad kun. Pra
nas Brazys, generolo pavaduo
tojas Romoje, yra paskirtas
vyskupu rūpintis Europos lie
tuvių dvasiniais reikalais. Visi
jo iš Marijampolės gimnazijos
draugai labai džiaugėmės. Va
sario 14 diena buvo paskirta
konsekracijai vyskupu Kun.
Pranas Garšva, dr. Petras Ki
sielius, dr. Juozas Makštutis
ir aš nutarėm važiuoti j Romą,
į konsekracijos iškilmes. Tai
buvo linksma kelione. Aplan
kėm Paryžių ir Madridą. Kon
sekracijos apeigos buvo Santa
Maria Maggiore bazilikoje, o
priėmimas svečių marijonų
kolegijoje. Kai kiti sveikino
vyskupą, mes. iš Amerikos at
važiavę, nutarėm, kad ir
mums tinka pasveikinti mūsų
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Clarendon Hills buvusiame t. marijonų seminarijos sode dažnai vykdavo lietuvių gegužine*, mokyklų pavasario
šventes. Nuotraukoje, vienos Kr. Donelaičio mokyklų — pradines ir aukštesniosios—pavasario Šventės vaizdas.

LIETUVIU
PHILADELPHIA, PA
„TRYS TIGRIUKAI" PHILADELPHIJOJE
Philadelphijos lietuvių telki
nio kultūrinių renginių sezoną
pradės trijų jaunų dainininkų
vienetas iš Lietuvos, pasivadi
nęs „Trys tigriukai". Tai Ra
mojus Motuzas, Vytautas Syrusas ir Aurimas Jurgele
vičius. Įdomus vieneto pava
dinimas kilo todėl, kad pirmas
jų viešas koncertas vyko kartu
su garsiaisiais Lietuvos operos
„tigrais" V. Noreika, E. Kania
va ir V. Prudnikovu abiturien
tų išleistuvių vakare Vil
niaus sporto rūmuose. Po šio
labai gerai pavykusio pasiro
dymo sekė daug kitų.
„Trijų tigriukų" mokytoja
yra Eleonora Rakauskienė,
Salomėjos Nėries gimnazijos
dėstytoja ir plačiai žinoma
jaunųjų talentų kūrėja bei
puoselėtoja. Jos paruošti vai
kai yra buvę ne vieno „Dainų
dainelės" konkurso laimėtojai.
Visi trys „tigriukai" yra Sa
lomėjos Nėries
gimnazijos
mokiniai ir visi trys - iš gar
siojo „Ąžuoliuko" choro. Moky
toją Eleonorą Rakauskienę la
bai piktina šiuolaikinė mu
zika, kurios klausosi jauni
mas. Ji nenori, kad jaunimas
būtų auklėjamas tik blogio pa
vyzdžiais. Jos mokomi vaikai
dainuoja apie meilę, grožį ir
gėrį- Per 16-ka savo darbo
metų su vaikais E. Rakauskie
nė turi sukaupusi didžiulį
dainų kraitį. Tad „Trijų tig
riukų" repertuarą sudarys
pačios gražiausios ir melodin
gi a u šios, daugiausia lietuvių

TELKINIAI
kompozitorių dainos. Tiems,
kuriems teko girdėti „Tris tig
riukus" dainuojant Valstybės
dienos koncerte Nepriklauso
mybės aikštėje Vilniuje, jais
buvo sužavėti ir entuziastin
gai juos rekomendavo JAV LB
Kultūros tarybos pirmininkei
Marijai Remienei, kuri ėmėsi
organizuoti jų pasirodymą
Amerikoje.
Philadelphijoje
koncertą
rengia
Lietuvių
Bendruo
menės apylinkės valdyba ir
Lietuvių namai. Koncertas
vyks sekmadienį, rugsėjo 17
d., 2 vai. p.p., Lietuvių namuo
se. Bilietų kaina 12 dol. asme
niui, pensininkams ir studen
tams - 10 dol., vaikams iki 16
m. - nemokamai. Prieš kon
certą, nuo 12 vai., Lietuvių
namų vidurinėje salėje bus
tiekiami
lietuviški pietūs.
Philadelphyos apylinkių lietu
viai, nuo pietinės New Jersey
iki Pensylvanijos buvusių ang
liakasių rajonų ir Delaware
valstijos, yra kviečiami pra
leisti
gražią,
kultūringą
rugsėjo mėnesio popietę Phila
delphijos Lietuvių namuose
(Lithuanian Music Hali), 2715
E. Allegheny Avenue, prie pat
195 greitkelio išvažiavimo.
LIETUVIŲ POLITINĖ
VEIKLA

Liepos mėnesį Baltijos vals
tybių priėmimo \ NATO reika
lu tarėsi Philadelphijos lietu
vių, latvių ir estų atstovai.
Lietuviams atstovavo Vytas
Maciūnas ir Algimantas Ge
čys. Pasitarime dalyvavo ir
Amerikos Latvių sąjungos
centro valdybos pirmininkas
Janis Kukainis, Latvijos am
basados
\Vashingtone
pa
jaunystės draugą. Kun. Juo
tarėjas Eichmanis.
zas Vaišnora mums nepritarė.
*****
Jau baigiantis puotai, nepai
Liepos 28 d. JAV Lietuvių
sydamas jokio pristatymo, at
sistojau ir pradėjau kalbėti lo Bendruomenės krašto valdy
tyniškai. Paaiškinau, kad mes bos vicepirmininkas organiza
reikalams
Vytas
baigėme mokyklą, kurioje lo ciniams
tynų kalba buvo pirmoji po lie Maciūnas dalyvavo Washingtuvių kalbos. Todėl mes esame tone vykusiuose atsisveikini
čia vyskupo draugai, visi loty mo priešpiečiuose su į Lietuvą
nistai. Visi svečiai kalbėjo tik išvykstančiu naujuoju JAV
itališkai. Jie buvo nustebę, ambasadoriumi John F. Tefft.
kad mes patys jauniausi jų Prieš išvykdamas, naujai pa
tarpe galime kalbėti lotyniš skirtasis ambasadorius uoliai
ruošėsi būsimoms pareigoms.
kai.
Per porą metų vysk. P. Bra Buvo užmezgęs ryšius su Lie
Bendruomenės
pa
zys aplanke beveik visus lietu tuvių
reigūnais.
Daugiau
kaip
me
vių telkinius. Jis lankėsi
Jungtinėse Amerikos Valstijo tus mokėsi lietuvių kalbos.
*****
se ir Kanadoje. Čia aš jį visur
vežiojau. Daug kalbėjom apie
Liepos 29 d. Montgomery
Lietuvos ateitį. Jis turėjo daug County Community College
didelių užmojų savo darbams. auditorijoje įvyko rinkėjų susi
Bad Vv'oerishofene, Vokietijoje, tikimas su vaistuos senatoriu
jis įkūrė Lietuvių centrą ir su mi Stewart Greenleaf, kandi
organizavo Šv.Rašto iš origi- datuojančiu į JAV Kongresą iš
nalinių tekstų vertimo kolek Pennsylvanijos (Montgomery
tyvą. 1967 m. birželio 8 d. jis County), ir su senatoriumi
atvyko i Romą. Rytojaus dieną John McCain, buvusiu vienu
marijonų vienuolyno koply iš kelių respublikonų kandi
čioje iiesimeldžiantį ištiko šir datų pirminiuose prezidento
dies smūgis ir ant kunigų ran rinkimuose
Dalia Jakienė
kų jis mirė. Taigi savo gyve dalyvavo susitikime ir turėjo
nime netekau geriausio savo progą pateikti vieną iš dvyli
draugo, kurį turėjau per 35 kos klausimų vaistuos senato
metus. Per laidotuves birželio riui Greenleaf. Jos klausimas:
13 d. man atrodė, kad laido ar išrinktas į JAV Kongresą
jame Romoje Campo Verano jis remtų Baltijos valstybių
kapinėse visus mudviejų gyve priėmimą į NATO? Stewart
nimo planus.
Greenleaf užtikrino savo pa

ramą, jeigu jis bus išrinktas.
Dalia Jakienė pasinaudojo
proga kreiptis ir į senatorių
McCain. Pasakė, kad tik ką
grįžusi iš Lietuvos, kur turėjo
galimybę iš arti patirti Lietu
vos pažangą krašto apsaugos
srityje. Ji kvietė senatorių
McCain jungtis į Baltic Caucus ir remti Baltijos valstybių
narystę NATO. Sen. McCain
atsakė, kad jis taip pat yra
lankęsis Lietuvoje, yra matęs
didelę pažangą, tačiau, jo nuo
mone, narystė NATO ateis la
bai palaipsniui. Ar įsijungs į
Baltic Caucus, vengė atsakyti.
*****

Liepos 31 d. Philadelphijoje
vykusio Respublikonų su
važiavimo metu John Shimkus, Illinois atstovas Kong
rese, surengė priešpiečius ke
liems šimtams svečių Adams
Mark viešbutyje. Priešpie
čiuose dalyvavo Philadelphijos
lietuvių, latvių ir estų organi
zacijų atstovai. Lietuviams at
stovavo Vytas Bagdonavičius,
Vytas Maciūnas, Teresė ir Al
gimantas Gedai. Svečių tarpe
buvo ir JAV Kongreso atsto
vas Henry Hyde, taip pat iš Il
linois vaistuos. Baltiečiai tu
rėjo progos su abiem JAV
Kongreso atstovais pasisvei
kinti ir padėkoti už jų paramą
Lietuvai.
SĖKMINGA LIETUVIŲ
NAMŲ GEGUŽINĖ
Liepos 30 d. įvyko sėkminga
Lietuvių namų metinė gegu
žinė. Buvo bįjota, kad tą dieną
Philadelphijoje prasidedantis
Respublikonų suvažiavimas ir
žadamos demonstracijos at
grasins žmones nuo važiavimo
į netoli miesto centro esančią,
pirmą kartą naudojamą, piknikavietę. Gerai išreklamuota
vieta, Smith Memorial Playground, su labai daug pra
mogų vaikams, sutraukė daug
jaunų šeimų. Nemaža dalis
dalyvių buvo neseniai atvyku
sių iš Lietuvos, o taip pat ir
kelintos kartos Amerikos lie
tuvių. Didesnę dalį gegužinės
ruošos darbų atliko vidurinio
ji, jau Amerikoje gimusi ir
išaugusi karta.

40,000 per year. Weneed 100crews
No exp. necessary Will train. Mušt
have valid dri ver's license and traraporUUon Mušt be fluent m English.
LA. McMahon Window VVaAing.
TeL 800-820-6155.
Kalame visų rūšių „skungs",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui teL 630-774-1025.
RESTAURANT
N e t d s full & p.irt timo
vvaiters/ vvaitresses
cashier, person to
ansvver the phone
PCN FUN VILLACE
8 1 2 5 W . 95 St.
Hickory Hills. IL
5 50+ up, plūs TIPS!!!
t e l . 7 0 8 4 S 0 7900.
ATTENTIONIMMIGRANTS!
Canada and Australia
are accepting applicants for
Permanent Residence!
For free information call:
1-773-282-9500.
GTS concentrating in immigration
www.immigratioD-service.com

TAISOME

SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS. VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
T E L 773-586-0824
SI AŠYS CONSfRUC
lION
Staliaus dubai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plyteles; 'sidūigs",
•semta', 'decks*. 'gutters', plokšti
ir "shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turki darbo draudimą.

• SBmm

M 630-241-191Z,

GREIT PARDUODA

7

RE/MAX
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RIMAS L.STAMKUS
> Greitas ir sąžiningas patarnavimą*
• Nuosavybių įkainavimas variui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida
rUYMONTJA
SOCOOOVtO*
6nONQaOadLix(**wodlLeOS48
Ree.773-Z71-0S3s; Pagar S47-074-S7S7
Fax •47-674-1802

Čikagoje, Ford City
parduodamas 1 mieg.,
4 kambarių butas.
Skambinti 773484-0621 ir
palikti žinutę.
Vilniuje, prestižiniame Antakal
nio rajone, parduodama* naujai
pastatyta* 2 a. mūrini* namas.
Nupiginta kaina greitam pardavi
mui. TeL Lietuvoj 011-370-2797-822 arba 011-370-2-345-167

Vilniuje, Žirmūnuose
parduodamas gero
išplanavimo 2 kambarių butas.
Skambinti 773-884-0621. j
:
Prašau palikti žinutę.
Vyrų ir moterų kirpėja.
1S metų patyrimas. Greitas.
malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai,
teL 708-422-6558.
Padedame paruošti
dokumentus studento vizai
gauti. Skambinkite
teL 773-398-5477 arba 1
773-220-4950.
'
44 metų moteris ieško darbo.
Gali prižiūrėti vaikus, senelius
ir gyventi kartu. Skambinti
Valei, teL 847-662-3374.
25 metų vyras, negeriantis ir
nerūkantis, ieško darbo. Gali
prižiūrėti pagyvenusį vyrą ir
gyventi kartu. Galima siūlyti ir
kitus darbus. Nerijus, teL 847662-3374 arba 847-625-9616.

SIŪLYKITE KANDIDATUS JAV LB
KULTŪROS PREMIJOMS
Premijoms kandidatus iš
JAV-se gyvenančių tarpo siūlo
lietuvių visuomenė. Pasira
šytame, su siuntėjo adresu
laiške, komisijai pristatoma:
kandidato vardas, pavardė,
adresas, telefonas ir bent
trumpai raštu apibūdinant
siūlomo kandidato — asmens
veiklą. Pasiūlymus siųsti iki
rugsėjo 15 d. šiems komisijų
pirmininkams:
Žurnalisto — spaudos
darbuotojo komisuos pirm.
Rūta Šakienė — 22 Maygreen
Cr., Glendale, CA 91206
Dailės premijos komisijos
pirm. Daiva Karužaitė —
6035 S. Whipple St., Chicago,
IL 60629

Philadelphyos Lietuvių na
mai yra susijungę su LB apy
linke ir beveik visa telkinio
veikla vykdoma kartu. LB
apylinkei vadovauja pirminin
kas Vytas Bagdonavičius, Lie
tuvių namų tarybos pirminin
ku yra Vytautas Karalius, o
valdybos pirmininku dr. Juo
TAUTOS FONDO
zas Kasinskas.
PRANEŠIMAS
Lietuvių namai
ruošiasi
pradėti pagrindinius pataisy
šių metų liepos mėnesio lai
mus, modernizuoti ir pa kotarpyje Vokietijos Parla
gražinti sales, įgalinti namų mentas priėmė įstatymą dėl
geresnį naudojimą lietuvių or vienkartinės piniginės kom
ganizacijoms, o taip pat ir pensacijos asmenims, kurie
sporto klubo „Aras" veiklai. Antrojo pasaulinio karo metu
Remonto projektui paramą buvo priverstiniai darbininkai
yra pažadėjęs Lietuvių fondas, („Zvvangsarbeiter", ^Premdarjeigu Philadelphyos lietuviai beiter", „Ostarbeiter") Vokieti
taip pat sutelks atitinkamą joje ir Vokietijos užkariautose
dalį reikalingų lėšų. Vajus srityse.
sėkmingai vykdomas ir visi
Šiuo pranešimu norime at
Philadelphijos lietuviai kvie
kreipti
visų buvusiųjų privers
čiami prisidėti su savo dosnia
tinių
darbininkų
ir darbinin
auka.
kių dėmesį į šitą galimybe,
Teresė Gečienė kad kompensuotini asmenys

Muzikos premijos k o m i s i 
j o s pirm. Dr. Leonardas
Šimutis — 3551 W. 98th Ave.,
Evergreen Park, IL 60805
Radijo laidos — radijo
darbuotojo k o m i s u o s p i r m .
Julija Dantienė — 232 Cambridge Chase, £xton, PE
19341
Lituanistinės
mokyklos
komisija JAV LB š v i e t i m o
taryba pirm. Regina Kulienė
— 13648 Kickapoo Trail,
Lockport, IL 60441
Premijų šventė įvyks lap
kričio 18 d- St. Petersburg,
FL.
Marija R e i n i e n ė
JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkė

nepraleistų šitos progos.
Dėl informacijos apie šitą
įstatymą ir programą galima
kreiptis pas advokatą J o s e f
Griliches,
Esquire,
245
East l l t h Street, New York,
New York 10003 (telefonas:
212-477-3427), kuris turi daug
patirties su ieškiniais prieš
Vokietiją. Advokatas Griliches
nuodugniai moka anglų, lietu
vių, rusų ir vokiečių kalbas ir
taip pat moka lenkų kalbą.
Tautos fondas
• Mano supratimu, jei nori
vaivorykštės, turi priimti ir
lietų.
DollyParton

»

•

A.A. STEPAS VARANKA
Š.m. liepos mėn. 8 d. Toron 4, pėsčiomis pasileido Vilniaus
te, Kanadoje, mirė visuomeni link. Tik po 2-jų savaičių jie
ninkas, Vilniečių veikėjas žur pasiekė Vilnių.
nalistas a.a. Stepas Varanka.
Vilniuje a.a. Stepas įsijungė
Liepos mėn. 12 d., po pamaldų į tuometinį lietuvių gyveni
Pii.sikėlfmo parapijos švento mą. Kurį laiką dirbo Centri
vėje, palaidotas Šv. Jono lietu niame pašte, o vėliau Saugu
vių kapinėse, Mississaugoje.
mo departamente.
A.a. Stepas Varanka buvo
Po karo gyveno DP stovyk
ginies 1910 m. liepos 18 d. lose, Austrijoje, vėliau persi
Vilkaviškyje. Tėvas buvo vil kėlė į Wiesbadeną, Vokietijoje.
nietis, motina iš Vilkaviškio. Frankfurte studijavo universi
1918 m. mirus tėvui, motina, teto teisės fakultete.
neturėdama lėšų pragyveni
Prasidėjus emigracijai, atvy
mui,, atidavė Steponą į lietu
vių prieglaudą Vilniuje. Gy- . ko į Kanadą. Čia susirgo džio
vendamas prieglaudoje lankė va ir 2 metus gydėsi King„Žiburėlio" pradžios mokyklą, stone ir Toronte. Sanatorijoje
o vėliau Lietuvių Vytauto Di lankė anglų kalbos kursus ir
džiojo gimnaziją. 1931-1932 pasveikęs gavo darbą „Natio
m. atliko karinę tarnybą len nal Trust", kur dirbo daugiau
kų kariuomenės 19-ame arti negu 30 metų.
lerijos pulke, Lydoje, kur jam
Gyvendamas Toronte buvo
buvo suteiktas puskarininkio veiklus lietuvių visuomeni
laipsnis. .
niame gyvenime. Kaip vilnie
1935 m. buvo suimtas, ap tis, reiškėsi Vilniaus krašto
kaltintas šnipinėjimu Lietu lietuvių sąjungoje ir nuo 1991
vos valstybei ir nuteistas 12- m. iki 1993 m. buvo Centro
kai metų sunkiųjų darbų ka valdybos pirmininku. Priklau
'•<•'• .
lėjimo. Bausmę atlikinėjo Šv. sė žurnalistų s-gai.
Kryžiaus kalėjime, Karpatuo
Bendradarbiavo
spaudoje,
se-, netoli Kielcų. Tai buvo rašė „Tėviškės žiburiuose",
sunkiausias lenkų kalėjimas „Nepriklausomoje Lietuvoje",
ir paprastai niekas gyvas iš „Dirvoje", „Laisvoje Lietuvoje"
ten negrįždavo.
irkt.
- r?
1939 m. prasidėjus LenkijosUž nuopelnus Lietuvai 1995
Yokietijps karui, kalinių kolo m. apdovanotas Didžiojo Lie
na* kurioje buvo nemažai lie tuvos Kunigaikščio Gedimino,
tuvių, pėsčiomis buvo varoma 1-mo laipsnio medaliu.
Rytų link. Vėliau, kurie nebu
Velionio liūdi žmoną Irena ir
vo nubausti kalėti iki gyvos duktė Audra.
galvos, buvo paleisti. Lietuviai
Ilsėkis ramybėje, mielas Ste
kaliniai, paleisti be jokių do pai, svečioje Kanados žemėje,
kumentų, be maisto ir be civi toli nuo numylėto Vilniaus.
liniu ŪY«bužių, susibūrę po 3~ V.G.

LAIŠKAI MAMYTEI
Beveik kas dieną kalbėda mąstyta, paruošta, susidėta...
vomės telefonu, taip, kaip Nors dabar man tenka su Taįprasta, mūsų šeimoje tarp se ;. vim tik laįš.kukalbėtis; žinau,
serų ir Mamytės. Tad, kai kad Tu džiaugiesi savo kelione
reikėjo pasiruošti šį laišką ir turėsi mums daug ką papa
rašyti, pirmasis mano impul sakoti, kai mes galėsime su
sas buvo Mamytei paskambin Tavim TEN ir vėl pasimatyti.
ti telefonu ir su j a pasitarti... O labai įdomiai mokėjai pasa
ta+p..""kaip mes visuomet dary koti apie savo keliones. Ma
davome.' Bet tada atsiminiau, nai, kad gal aš paveldėjau
kad ji netikėtai ir staiga iš Tavo pasakojimo talentus?
keliavo... ir... nepaliko man
Žinai, prisimenu Tavo kitas
sa\so naujo telefono numerio. keliones. Žemės kelioiiėsT..Ar
Tftd nutariau jai laišką pa atsimeni savo myMlHavrParašyti, taip. kaip ir visuomet nevėžį, kur gimei ir augai tarp
darydavau, kai ji iškeliaudavo šešių brolių ir seserų?. J a u ke
į vieną iš savo daugelio kelio turi džiaugiasi Tave vėl pama
nių. O jos naują adresą juk tę šioje kelionėje, o teta Regi
tikrai žinau!
na, pasilikusi su mumis,
Gerbiamai Mamytei ir siunčia Tau daug meilės ir
Močiutei Alei Baltrušaitie bučkių. Tiesa, ne tik Gintfa
nei. Adresas: Aukščiausiojo čia yra, bet ir Valdas atvyko iš
New Yorko, ir Audra iš
Dievo T ė v o N a m a i .
Mieloji ir brangioji Mamyte, Čikagos siunčia linkėjimus.
Ėmei ir sugalvojai iškeliau Manau, kad su Sigita turėjai
ti! Amžina keliauninke Tave progos susitikti ir apsikabin
vadindavome. Taip mėgai ke ti. Kaip jai sekasi po metų
liauti. Ilgai ruošeisi šiai kelio Dievulio namuose?
nei, bet žinau, kad tikrai pil
Tavo žemiška kelionė buvo
nai buvai j a į pasiruošusi. Tu ilga, turininga ir prasminga.
visuomet mus stebinai savo Visada mylėjai klasikinę mu
tvarkingumu ir mokėjimu de ziką, ypač smuiko garsus.
taliai susiruošti — viskas iki Turbūt ir būtum dėsčius smui
pat paskutinio Tavo buvo ap- ką Lietuvos vaikams, jei karas

DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 6 d., trečiadienis

.1985 metais Čikagoje minint Vilniaus dieną, Stepas .'.trauka pagerbia žuvusius kovoje už Lietuvos laisvę, įžiebdamas ugnį -Jaunimo centro sodelyje esančian aukure. Kairėje — G. Giedraityte, dešinėje — A
Vaičiulienė.

nebūtų Tau sutrukdęs moks
lus Šiaulių Mokytojų semina
rijoje... Kai lankydavai kon
certus su mumis, jausdavai
tokią dvasinę ramybę ir pasi
tenkinimą. Sakydavai, kad
ypatingomis progomis nieko
nereikia, kad Tau pirktume,
bet bilietus į simfoniją, baletą
ar operą galite pirkti nors ir
kasdien...
Nors tikrai vargai kelionėje į
Vokietiją karo metu, tačiau
nepasidavei, bet tvarkingai or
ganizavai savo tolimesni gyve
nimą: mokeisi, dirbai ir. radai
laiko visiems būti draugiška.
Įsigijai daug draugų, kurie iki
šios dienos liko Tau ištikimi ir
mieli.
Susipažinai ir su Tėte.
Sukūrėte šeimą. Įsikūrėte gy
venti Vokietijoje. Visi Jūsų
draugai ; išvyko iš stovyklų į
Ameriką, Australiją, Angliją,
o Tu, pakirsta sunkios ligos,
likai gydytis ir su Tėte apsigy
venai Kaiserslautem, Vokieti
joje. Gimė J u m s trys dukros
— Birutė, Milda ir Rusnė.
Mielai prisimenu tuos^laikus.
Turėjome tik viena -kitą. Tu
mus auginai ir auklėjai lietu
viškoje, krikščioniškoje dva
sioje, virš viso kito, už viską
labiau trokšdama, kad atsi
mintume, jog esame lietu
vaitės ir Dievo vaikai. Nuo pat
jaunystės mokei mus pamilti
knygą ir nebijoti kūrybingai
rašyti. O kiek pasakų pripa
sakodavai! Ačiū Tau, mieloji,
nes Tavo dėka knyga ir ra
šymas man reikalingi, kaip
kasdieninė duona. Nudžiug
tum žinodama, kad ir Mildutė,
ir Linutė myli knygas ir ra
šymą.

Alė Baltrušaitienė
c

džiaugsmo jie su:eikė. Manau,
kad.tai gali viąf Tavo draugai
paliudyti, nes nuolatos sii vi
sais dalindavaisi vaikaičių
nuotykiais ir pasiekimais. O
kiek jų nuotraukų prisirinkai,
kurias kiekviena proga rody
davai draugams^'
Kokios linksmos nuotraukos
iš Tavo kelionės Kalifornijoje!
Kartu su mažiukais Tadu ir
Arija stūmį vežimėlį Disneylande. Atsiminimai iš Cape
Cbd, kur su Lia, Aleksu ir
Laura maudotės Atlanto van
denyne. Vaizdai iš Lietuvos,
su Mildute ir. Linute, j a s
supažindinant su savo tėvų
žeme, giminėmis ir draugais.
Taip, keliaunininkė buvai —
ir kur Tavęs nebūta? Praleidai
mėnesį Australijoje, kur glos
tei kengūras ir lankei senus
draugus iš stovyklos laikų.
Keliavai traukiniu Rytų Euro
poje, aplankydama visas gra
Prisimenu ir mūsų nuostabų žiąsias vietoves. Daug kartų
religinį auklėjimą
šeimoje. grįžai į Lietuvą ir Vokietiją,'
Vaizduotėje vis matau, kas prisimindama ir vaikščiodama
gegužės mėnesį, Tavo sukurtą savo jaunystės keliais. Tikrai
altorėlį Marijos garbei ir mū graži buvo Tavo žemiška ke
sų kas vakarą kalbamą rožinį lionė ir mieląją prisiminti.
salono kampelyje. Prisimenu
Rasdavai laiko labdaros dar
advento laiku vakarines mal bams, priklausydama Lietu
das prie advento vainiko ir vos Dukterims: rūpinaisi Lie
giesmes, laukiant Jėzulio gi tuvos vaikais, ligoniais, sene
mimo, gavėnios metu vakari liais. Iš savo santaupų nupirknius pasakojimus (iš labai dama kambarius, drabužius ir
gražios spalvotos maldakny vaistus daug kam palengvinai
gės) apie Jėzaus gyvenimą ir gyvenimą. Negailėdavai laiko
kančias.
savajai parapijai. Aktyviai dir
Po daugelio metų, 1961-siais, bai Dievo Apvaizdos parapijos
atsiradai Amerikoje. Akyse taryboje ir, kiek galėdama,
tebestovi pirmieji nuotykiai visuomet mielai prisidedavai
Amerikoje; Nevv Yorko milži darbu.
niški dangoraižiai, pirmą kar
Galėčiau dar daug ką prisi
tą gyvenime išvysti „hambur- minti iš Tavo žemiškosios ke
geriai". kuriuos valgėme su lionės, bet reikia šį kartą baig
peiliais ir šakutėmis, taip, ti. Kaip žinai, šiandien su
kaip buvo įprasta valgyti
sirinko daug Tavo draugų ir
ropoję.
pažįstamų, tad nesinori užsi
N u o l a t i n i a m gyvenimui a p  plepėti. Nuoširdžiausių linkė
sigyvenome L e m o n t e . K a i p jimų ir meilę siunčia Tau
s t e b u k l a s , gimė mūsų j a u  draugai, kurie Tavęs jau labai
niausioji >esute Egle. Vėliau pasiilgo ir pasiges Tavo ener
išsikelome | Detroitą. Net ne gingumo, juokų ir gardžių, be
painiom, k a i p greit p r a s l i n k o riebalų, keptų skanėstų. Ap
laikas Visos keturios užaugo kabina Tave atvykę seni drau
me, ištekėjome, pradėjome au- gai iš Čikagos ;• kitų Tau ge
mnti savo v a k u s . Tavo numy rai žinomų vietovių.
lėtu:M-ptvnis
vaikaičius:
Mamyte, baigdama šį laišką.
Ale Baltrušaitiene apsupta mylimų vaikaičių Priekyje aedi: Arija Kaspu
Mišil.i.
Lina,
Taria.
Arija
Lia,
linkiu
Tau dži lugsmo Dievo
tytė. Laura ir l.ia Šukytes II eil
Lina ir Milda Buhlytes. Ale Bal
Aleksa ir L a u r a Kiek Tau
namuose, D/.ia kis ir il>ckitrušaitiene. Aleksas Šuky.-, ir Tadas Kasputis

ramybėje. Užsitarnavai šią
dangišką kelionę! Tavo sun
kios ligos iškankintas kūnas
užmigo amžinuoju miegu, bet
Tavo graži siela atgimė am
žinajam gyvenimui! Tikrai ga
liu pasakyti, kad jaučiame
Tave savyje. Esi gyva mūsų
tarpe!
Tiesa, esu tikra, žinodama
Tavo būdą, kad jau turėjai
įdomių pokalbių su Dievu
Tėvu. Ar galėtum paprašyti,
kad Jis palaimintų mūsų gy
venimo kelius, duotų mums
išminties suprasti Jo valią,
kad mes vieną dieną galėtume
sugrįžti - pas Tave į Amžihuosiusnamus.
Parašysiu vėl, nebent Tu,
kaip visuomet, paskambin
tum?
Siunčiame Tau daug meilės
ir bučkių. Labai pasiilgome!
Birutė-, Milda, Rusnė, Eglė,
visi vyrai ir vaikaičiai".
Šis Laiškas Mamytei, tai
Birutės Bublienės prasmingas
ir jautrus atsisveikinimo žo
dis, skaitytas birželio 22 dieną
Dievo Apvaizdos bažnyčioje.
Apypilnėje bažnyčioje, klau
sant šio laiško, turbūt neliko
sausų akių. Tai gilaus ti
kėjimo, vilties ir meiles padik
tuotas laiškas. Laiškas be ai
manavimų, be priekaištų, be
nusivylimų.
Gedulingas šv. Mišias auko
jo kun. Edis Putrimas. Giedojo
Rimas Kasputi.- ir Linas Mikulionis, vargonų palyda Ritos
Giedraitienės. Mišių pabaigoje
Rimas Kasputis trimitu iš

reiškė paskutinę pagarbą ve
lionei su „Kaip grįžtančius
namo paukščius" melodija.
Kūnas palaidotas šv. Sepulchre kapinėse Southlield, Michigan. Kapinėse „Dievo Ange
lo" giesmę pravedė Pranas Zaranka. Užkandžiui ir pabend
ravimui visi rinkosi į Dievo
Apvaizdos parapijos Kultūros
centro svetainę.
Elena Bartoseviėiūtė Balt
rušaitienė gimė 1926.08.09
Panevėžyje, Lietuvoje. Mirė
2000.06.19 prie Detroito, Michigane. Lankė Šiaulių Moky
tojų seminariją. Karo metu su
sesute Regina Duobiene atsi
rado Vokietijoje, kur Tubingeno stovykloje susipažino ir
ištekėjo už a.a. Jono Bal
trušaičio.
Lietuviškoje dvasioje užau
gino keturias dukras: Birutę
Bublienę, ištekėjusią už archi
tekto Algimanto; Mildą Moss,
ištekėjusią už sporto medici
nos terapeuto Leon; Rusnę
Kasputienę, ištekėjusią
už
mokytojo muziko Rimanto:
Eglę Shukienę, ištekėjusią už
verslo administratoriaus Aud
riaus. Didžiavosi savo dukro
mis ir jų pasiekimais: Birutė,
įsigijusi mokytojos teises ir
magistro laipsnį iš verslo ad
ministracijos; Milda — ko
mercinio nekilnojamo turto
specialistė: Rusnė — admi
nistratorė/gailestingoji sesuo
ligoninėje; Eglė — „ultrasound" specialistė ligoninėje.
Didžiausią džiaugsmą jai

teikė septyni vaikaičiai: ką tik
universitetą baigusi madų kū
rėja Milda Bublyte: devintąjį
skyrių baigusi ir dainuoti
mėgstanti Lina Bublytė; aš
tuntąjį skyrių baigęs ir mu
ziką mėgstąs Tadas Kasputis;
gimnastė Arija
Kasputytė;
šeštojo skyriaus mokinė ir
piešti mėgstanti Lia S h u k y t ė ;
sporto mėgėjas Aleksas Shukys ir jauniausioji vaikaitė
Laura Shukytė.
Giliame liūdesyje paliko pla
ti gimfnė: sesuo Regina Duo
biene ir jos vaikai Valda, Eglė,
Audra ir Gintra
Duobai,
daugelis giminių Panevėžyje,
Kaune ir Vilniuje.
Romualdas Kriaučiūnas
2000.06.22
• N a u j a m i e s t i s . Švenčiant
šv. Onos atlaidus, Sumos šv.
Mišias liepos 30 d. Cia aukojo
mons. A. Svarinskas, talkina
mas kaimyninių parapijų ku
nigų ir buvusio Naujamiesčio
klebono kun. R. Gudelio, da
bar dirbančio ir studijuojančio
Čikagoje. Po pamaldų švento
riuje buvo pašventintas pa
minklas, pastatytas kun. Ka
zimiero Kuzminsko amžinojo
poilsio vietoje. Paminklą šven
tinęs mons. A. Svarinskas pri
minė kunigo Kazimiero dar
bus, Jungtinėse Valstijose lei
džiant ir platinant Lietuvos
Katalikų Bažnyčios kroniką.
Per šv. Mišias giedojo svečių
iš Švedijos choras.

A.tA.
BERNICE D. CHENOSKY
GRIBAUSKAiTĖ

..

Mirė 2000 m. rugsėjo 1 d., sulaukusi 84 metų.
Gyveno Čikagoje, Bridgeport apylinkėje. Gimė Čikagoje.
Nuliūdę liko: sūnus Roger R. Chenosky, sūnėnai Richard ir Kenneth Gleb su šeimomis.
Velionė buvo žmona a.a. Frank J. Chenosky, sesuo a.a.
Edward C. Greb ir svainė a.a. Stephanie Greb.
A.a. Bernice buvo pašarvota antradienį, rugsėjo 5 d. nuo
3 iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W.
71 St.
Laidotuvės trečiadienį, rugsėjo 6 d. Iš laidojimo namų
9 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv.
Mišios užjos sielą. Po Mišių a.a. Bernice bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
N u l i ū d ę : s ū n u s ir s ū n ė n a i s u š e i m o m i s .
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600.

lt makes a world of difference vvhen you ffy SAS
to Lithuama.
No one makes rouno-trip travei to Uttusna easier and more convenient than SAS
From Crncago. we offer daily service to Viimus with a "lassie-free connection via
Stockholm. Wher. you're^eady to retum. you'll er>|oy same-day S M J back to
Chicaco throLiCh our Copenhager* hub Rnd out what a wocid of oyference SAS
can make for your next tnD. Just caii your Travei Agent or SAS at 1-800-221-23SO
or vis4 our webs'te at www.scandinavian net
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J o n a s U t a r a yra net tik
mūsų ištikimasis skaitytujas.
bet ir mūsų pokylio rėmėjas jis užsisakė ir jau atsilygino
už tiso stalo vietas! Dėkojame
„Trijų t i g r i u k ų " k o n c e r t ų ir raginame kitus nelaukti ir
tvarkaraštis bus toks - pir patvirtinti, kad jus matysime
masis koncertas įvyks rugsėjo savo šventėje.
8 d. 6 val.v. Lemonte. Dailės
Lietuviai mėgsta tarpu
muziejuje. Antrasis - rugsėjo savyje rietis, nesutikti, pasi
9 d. 6 val.v. Jaunimo centre. ginčyti, tačiau jie visuomet
Po to koncertai vyks:
yra vieningi, kai reikia viešai
rugsėjo 10 d. po šv. Mišių pademonstruoti
vadinamąjį
Detroite;
„lietuvišką solidarumą". O
rugsėjo 12 d. Vašingtone, toks metas yra šį šeštadienį,
Lietuvos ambasadoje:
rusėjo 9 d., 1 vai. p.p., kai
rugsėjo 15 d. Clevelande;
North\vestern u-to Law School
rugsėjo 17 d. Philadelphijo- Thorne auditorijoje (375 E.
je. ..Trijų tigriukų"' koncertus Chicago Ave)- kalbės Lietuvos
rengia JAV LB Kultūros tary Respublikos prezidentas Val
ba. ..Trys tigriukai" yra gar das Adamkus. Visi kviečiami
saus ,.Ąžuoliuko" choro nariai. paskaitos ( tema — aplinko
Šaulių n a m u o s e šį sekma sauga Lietuvoje) pasiklausyti.
dienį, rugsėjo 10 d., numatyta Įėjimas nemokamas, bet bū
gegužinė atšaukiama ir neį tinai reikia užsiregistruoti tel.
312-661-1028. Ar mes šiuo
vyks.
Marija Remienė, JAV LB metu pritariame prezidento
Kultūros tarybos pirmininkė, vidaus politikai, ar nelabai su
šią vasarą lankydamasi Lietu ja sutinkame, čia iš esmės yra
voje, aplankė Baltgudijoje ir antrinės svarbos dalykas. Da
Tilžėje gyvenančius lietuvius. lyvaukime „vardan tos Lietu
Rugsėjo 10 d. Cicero tuoj po 9 vos"!
val.r. lietuviškų Mišių parapi
„ S a u l u t ė " , Lietuvos Vaikų
jos salėje ji papasakos apie globos būrelis, nuoširdžiai
Baltgudijoje ir Tilžėje gyve kviečia galinčius padėti krauti
nančius tautiečius. Cicero apy siuntinius į sunkvežimį rink
linkės LB valdyba kviečia po tis Pasaulio lietuvių centro
Mišių užsukti į salę, pasivai apatinėje mašinų aikštelėje
šinti skaniu kugeliu, po pasi šeštadienį, rugsėjo 9 d., 8:30
sotinimo pasiklausyti dr. Pet val.r. Yra apie 600 dėžių. Du
ro Kisieliaus ir Marijos Re sunkvežimiai atvyksta 9 vai.
inienės įspūdžių.
r., o dėžes reikia susinešti iš

DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 6 d., trečiadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE'.

Ramojus Motuzas dainuoja ir su
„Trimis tigriukais", ir solo. Jis taip
pat yra ..mažasis ąžuoliukas" garsiojo ..Ąžuoliuko" choro narys, o
prieš kurį laiką buvo tapęs ir
„Dainų daineles" nugalėtoju. Šį
penktadienį Lemonte ir šeštadienį
Jaunimo centre Ramojus keletą
dainų atliks vienas - jo solo dainos
bus „Po gimtines ąžuolėliais",
„Mano pasaulis". „Kelkis, mano
žeme" ir kitos. Atvykite paklausyti
jo skambaus balsiuko!
N'uotr. Algirdo Rakausko

SKELBIA S P A U D O S VAJŲ!
JAV LB Kultūros taryba,
padedant Lietuvių
fondui,
pradedant rugsėjo mėn. iki
gruodžio 31 d. skelbia spaudos
vajų. Kviečiame atkreipti dė
mesį į suteikiamus papiginimus naujiems prenumerato
riams ir pasinaudoti šia pro
ga. Spauda y r a tautos ir išei
vijos gyvybė. Pasirinkite mė
giamiausią lietuvišką laikraš
tį, kuris yra puiki dovana ir
kitiems bet k u r i a proga.
Pastaba: norėdami pasi
naudoti papiginimu, kreiptis
reikia į kiekvieną laikraštį ar
žurnalą atskirai.
Marija R e m i e n ė
JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkė
N ė r a a b e j o n ė s , kad kiek
v i e n a s metų mėnuo turėtų
būti vadinamas „lietuviškos
spaudos mėnesiu"... Matyt, ta
slapta mintis ir paskatino pa
daryti klaidą šeštadienio lai
dos lentelėje, kur vietoje „rug
sėjis — spaudos mėnuo", iš
spausdinta „spalis — spaudos
mėnuo". Atsiprašome Kultū
ros tarybą už klaidą, o visus
raginame
prenumeruoti
ir
skaityti lietuvišką spaudą —
su papiginimu — visą rugsėjį,
o reguliaria kaina — visus ki
tus vienuolika mėnesių.

M e n o mokyklėlei reikia
dailės dėstytojo, turinčio peda
goginę patirtį. Skambinti va
karais tel. 630-690-4951.
Meno mokyklėlės naujųjų
mokslo metų atidarymas, nau
jų moksleivių registracija ir
trumpa
meninė
programa
įvyks Lemonte. PLC, rugsėjo 7
d., ketvirtadienį. 6:30 val.v.
bei Čikagoje, Jaunimo centre,
rugsėjo 9 d., šeštadienį, apie
12-12:30 val.p.p. , tuoj po li
tuanistines mokyklos pamokų.
Meninę programą atliks Meno
mokyklėlės dėstytojai ir moks
leiviai. Esame dėkingi JAV
LB Kultūros tarybos pirminin
kei Marijai Remienei, kuri
programai Lemonte pakvietė
ir jaunuosius dainininkus iš
Lietuvos. „Trys tigriukai" pa
puoš mokyklėlės mokslo metų
atidarymo iškilmes. Kviečia
me visus, ne tik moksleivius ir
jų tėvelius, atsilankyti.

JAV LB Kultūros taryba skelbi*
R U G S Ė J I S — SPAUDOS MĖNUO
Papiginta metinė prenumerata naujiems skaitytojams:
DRAUGAS
4545 W. 6 3 St.
Chicago, IL 60629

$65 (buvo $100)

DIRVA
$25 (buvo $35)
P.O. Box 19191
Cleveland, OH 44119-0191
DARBININKAS
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

f

$25 (buvo $35)

EGLUTĖ
13648 Kickapoo Trail
Lockport, IL 60441

$10 (buvo $15)

LIETUVIŲ BALSAS
2624 W. 71 St.
Chicago, IL 60629

$20 (buvo $30)

PASAULIO LIETUVIS
14911 127 St.
Lemont, II. 60439

$10 (buvo $20)

PENSININKAS
2711 W 71 St.
Chicago, IL 60629

$10 (buvo $15)

BRIDGES
1927 W. Boulevard
Racine. VVI 53403

. $15 (buvo $18)

rūsio. Kadangi daugelis norės
vykti išgirsti prezidento V.
Adamkaus kalbą Northvvestern universitete, prašome
kuo gausiau susirinkti, kad
kuo greičiau būtų galima dar
bą atlikti. „Saulute" dėkoja
ištikimiems savanoriams ir
kviečia visus, galinčius atvyk
ti į talką.
Čikagos lituanistinė mo
kykla rugsėjo 9 d. pradeda
naujus mokslo metus. 8 val.r.
vyks registracija
Čikagoje.
Jaunimo centre (5620 S.
Claremont). Mokiniai priima
mi nuo 3 metų amžiaus. Re
gistracijos metu bus galima
nusipirkti vadovėlių, pratimų,
knygelių ir kitų reikalingų
mokslo metams dalykų.

Skelbimai
• Lietuvos
Dukterų
draugija maloniai kviečia
visus į t r a d i c i n į R U D E N S
BALIŲ, kuris įvyks spalio 14
d. 5 vai. p.p. J a u n i m o c e n t r o
didžiojoje salėje. Laukia
gaivinantys gėrimai, šilta va
karienė, programoje sol. Liana
Kopūstaitė P a u l e t t e , šokiai
grojant Stelmoko o r k e s t r u i .
Labai prašome loterijai lai
mikių, kuriuos galima atnešti
kasdien, išskyrus sekmadie
nius, nuo 10 vai. ryto iki 2 vai,
p.p. į „Namelius", 2735 W. 71
St. Ten pat galima gauti a r
užsisakyti bilietus, stalus. Tel.
773-925-3211.
• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West C e r m a k R o a d .
Tel. (773) 847-7747.
ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPČNAS
6436 S.Pulastu Rd, Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

i
i

LITU ANUS
... $8 * buvo $10i
1501 E. So Indiana Ave
Chicago, IL 60605
Lietuviškas laikraštis ar žurnalas —
puiki dovana bet kuria proga!

Advokatas Jonas Gibaitis
Civilinės ir kriminalinės bylos
6247 S.Kedzie Avenue
Chicago, EL 60629
Tel. 773-776-8700
Toli free 24 hr. 8 8 8 - 7 7 6 4 7 4 2
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v v.
Šeštad. 9v.r. iki lv.p.p.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatves nuo .Draugo")
TeL 773-2S4-O100.
Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Redaguoja

J. Pląčas.

Medžit

ŠILINE
Tikroji šios šventės reikšmė
yra Švč. Mergelės Marijos gi
mimo prisiminimas. Lietuvoje
garsūs Šiluvos atlaidai, k u r i e
tęsiasi aštuonias dienas ir su
t r a u k i a dideits minias tikin
čiųjų. Čikagoje Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapija irgi
p a n a š i a i švenčia kaip Šilu
voje, tik mažiau žmonių atsi
lanko. Vytautas Didysis irgi
buvo Marijos gerbėjas, nes tą
dieną pasirinko savo vainikavimosi
karaliaus
vainiku.
Kaip žinote, lenkai pavogė
vainiką ir j a m neteko t ų iš
kilmių švęsti. Vis tiek Vytau
t a s Didysis yra Lietuvos ka
ralius. Lietuvoje yra valsty
binė šventė, vadįriama Lietu
vos Padėkos šventė. Ir m u m s
v e r t a paminėti ir prisiminti
Lietuvos istorinę didybę, k a i ji
buvo didžiausia Europos vals
tybė. Taip pažymėta viso pa
saulio istoriniuose
žemėla
piuose.
Redaktorius
MINTYS
PAGALVOJIMUI
(Tęsinys)
Bet dvasios ryšys su Aukš
čiausiuoju vien t a r p keturių
bažnyčios sienų d a r n e viskas.
Nelaimingas t a s žmogus, ku
ris, uždarydamas bažnyčios
d u r i s , palieka už jų visus savo
gerus pasiryžimus ir grįžta į
kasdienį gyvenimą toks pats,
koks būvi. prieš įeidamas į
bažnyčią. 0 šių dienų gyveni
m a s n ė r a rojaus sodai. Iš visų
pusių jauną žrnogų čia tyko
pavojai ir -iekia išstumti iš ge
rojo kelio Už gražiai spalvotų
kino filmu, už televizijos vaiz
dų, už patraukliai atrodančių
knygų, už patefono plokštelių,
už pobūvi.:, už šokių — dažnai
stovi gu.:riai užsimaskavęs
velnias, kuris ne kartą bandys
nukreipti tave į pražūtingą
kelią — s.ūlys vieną kitą ta
riamo linksmumo valandėlę, o
už tai pas ima dienų, mėnesių
a r gal net viso tavo likusio gy
venimo la::nę ir ramybę.
Antanas Rinkūnas
Žymus pedagogas ir
vadovėlių autorius
Bus daugiau)

Moralė> kristalai — dorybių
karoliai.
Prx•:•• Marija A u k š t a i t ė
NUOSTABIAUSIA
DIENA
Šiandii ••. mamos gimtadie
nis. J i p tsipuošė ir nuėjo \
apačią. Ten jos laukė Vytas,
Algis, J o n įkas ir Daina. Tėčio
nebuvo, nes jis Floridoje.
M a m a : pasirodžius, visi su
šuko J5u šimtadieniu!" vėliau,
kai seneli Josefina atėjo ir
N e r i u s panūdo iš po pietų mie
go, m a m a pradėjo apžiūrinėti
dovanas Ji gavo šilkinį švar
ką, nau i keptuvę, 120 dol.
pinigais ir bučinį. Po to m a m a
a t n e š ė ciidelį, skanų, šokola
dinį tortą Vaikai ėjom žaisti
slėpynių Jonukas laimėjo, nes
jis tilpo j dėžę, kur buvo sudėti
vasariniai drabužiai.
Staiga atsidarė durys ir įėjo
tėtis. Tai buvo didelė staigme
na. Jis Įteikė mamai gėlių ir
pasakė: .Aš niekada nepraleisčiau tavo gimtadienio!"
Paulius Trimakas
Čikagos lit m-los 6 sk.
mokinys.

ŽVAIGŽDUTE
fe

Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus

tgą siųsti: 3206 W. 6Sth Place, Chicago, IL 60629

Vytautas Didysis
Lietuvos karalius

PAGALVOKITE NR 15
1. Kur pasaulyje yra aukš
čiausias radijo bokštas? 2. Ku
ris asmuo, buvęs antipopiežius, vėliau legaliai tapo kar
dinolu? 3. Kaip kirčiuojamas
žodis „baldai": kaip „namai, ar
kaip „žąslai"? Atsiuntė kun.
Ką man liepė — parašiau,
dr. E. Gerulis. 4. Juodas jau
Ko paklausė — atsakiau.
tis dangų laižo. 5. Juodas jau
Taip kiekvieną mielą dieną
tis pro vartus žiūri. 6. (Kry
Vis lipau po laiptą vieną.
žiažodis) Pasiskaitę apie žy :
miąją Lietuvos poetę Janiną
Daug laiptelių aš numyniau, Degutytę, kuri rašė ir vai
Daug batelių aš sutryniau.
kams, atsakykite į duotus
Bet visai tai nesvarbu,
klausimus. 1. Kuri buvo jos
Jeigu sieki aukštumų.
profesija, baigus universitetą?
2. 1963 m. išleisto eilėraščių
Atkakliai lipau kas dieną
rinkimo vaikams pavadini
Dar laiptelį, dar nors vieną. mas? 3. Kuri jos specialybė,
Tik niekaip vis negaliu
baigus universitetą? 4. Kuris
Aš pasiekti aukštumų.
eilėraštis laimėjo valstybinę
premiją? 5. Kur J. D. ilgiau
Vieną vakarą svarsčiau,
Kaip tai padaryt greičiau.
Tai galvelė, tai galva —
PAGALVOKITE NR. 14
Gimė idėja nauja.
ATSAKYMAI
1. Šiksnoparniai turi gerą
Apžiūrėjau aš batus
klausą, uoslę ir lietimo jaus
Aišku, jie kalčiausi bus.
mą, bet jų matymas silpnas.
Sunkūs jie ir su aulais,
(L. E. 24-487, Boston, 1961).
Trukdo man judėt greičiau.
2. 1908 m. Juozas Pilsudskis,
būdamas 41 m. amžiaus, api
Kitą rytą į mokyklą
plėšė caro traukinį ties Bezdo
Pirmas aš atkulniavau.
nių miesteliu. Ši vietovė yra
Nusiaviau ilgaaulius
prie pat Vilniaus šiaurės ry
Ir po krūmu pakišau.
tuose. Pilsudskio grobis buvo
600,000 ar 100,000 rublių.
Šmurkšt j klasę aš įnėriau
(L.E. 2-459 ir 22-558). 3. Žodis
Ir į suolą įgriuvau.
Kardinolas yra kilęs iš lotynų
Knygeles tuoj susidėjau
Cardo(hinge), Cardinalis ir
Ir ramiai ramiai skaičiau.
mūsų laikais reiškia Bažny
čios Princą (J. Ayto, Dict. of
Vos skambutis nuskambėjo, Word Origins, p. 97, N.Y.,
Mokytoja tuoj įėjo.
1991). 4. Kelias. 5. Traukinys.
Tarp suolų ji vaikštinėjo
6. Kryžiažodis. 1. PakutuvėIr ką manot... pastebėjo?
nuose. 2. Salamiestyje. 3. Var
putėnuose. 4. Daugailiuose. 5.
— Nieko aš nesuprantu,
Eitminiškėse, 6. Aukštelkėje.
Ko be batų, Tadai, tu?
7. Vytautavoje. 8. Judrėnuose.
— Kam tie sunkus batai
9. Priekulėje. 10. Krivonyse.
man, 11. Ukrinuose. 12. Žilinuose.
Kopt be jų kur kas
13. Žaiginyje. 14. Vidsodyje.
lengviau...
15. Stakiuose. 7. Žiūrėkite
Mokytoja lentelę. 8. Aucklando salos
Violeta Pakalniškienė priklauso N. Zelandijai.

TADAS SIEKĖ
AUKŠTUMŲ
Kai septynerių sulaukiau,
Į mokyklą aš patraukiau.
Suole rimtas aš sėdėjau
Ir mintis į galvą dėjaus.

MANO GERIAUSIA
DRAUGĖ
Mano geriausia draugė yra
Stephanie Black. Aš su ja su
sipažinau šią vasarą. Su ja aš
susitinku kiekvieną pirmadie
nį ir trečiadienį. Ji yra gimusi
Ispanijoje, o užaugo Ameriko
je. Pirmoji pažintis buvo Teakvvondo mokykloje sportuojant.
Ji yra septintos klasės moki
nė. Ji rudaplaukė ir rudaakė.
Turi du brolius: Zack ir T. J.
Jos pusseserė neseniai išvyko
gyventi į Floridą. Aš turbūt
greit jos nesutiksiu.
Agata Vyšniauskaitė
Lemonto Maironio lit.
m-los 4g sk. mokinė
(„Žingsniai į pasaulį")

Morale — visų gerovės šak
nų genijus.
P o e t ė Marija Aukstaitė

gyveno ir mirė? 6. Kur ji gi
mė? 7. 1960 m. išėjusio eil.
rinkinio pavadinimas. 8. Jos
pirmojo eil. rinkinio pavadini
mas? 9. 1964 m. išėjusio eil:
rinkinio pavadinimas. 10. Vie
no iš paskutiniųjų eil. knygos
pavadinimas. 11. Kas buvojai
pagrindinis poetinių vaizdų
šaltinis? 12. Ką ji labai mylė
jo? 13. Kada ji mirė? 14. 1979
m. išleistos poezijos knygos
vaikams pavadinimas. 7. Iš
taško „A" žmogus eina 1 km
iki taško „B", į pietus. Iš taško
„B" jis eina 1 km į rytus iki
taško „C". Nuo taško „A" iki
taško „C" irgi yra 1 km. Išaiš
kinkite kodėl? Kur yra taškas
„A"? Atsiuntė Antanas Petru
lis. 8. Kas laimėjo 1972 m. Na
tional Basketball Association
čempionatą?

kristijonas ir pinigų siūlė ir
kito meistro ieškojo, lakstė,
rūpinosi, naktimis nemiegoda
mas, bet nieko neišėjo. Tada
jis visiems kalbėjo, kad Kris
tus, kur tau, nesijuokia, tai
tik davatkų išmistai. Iš tokio
seno ir suskilusio, o ne ne, iš
tokio — jokios naudos, tik
mesti iš altoriaus ir per ugnies
šventinimą Didįjį Šeštadienį
sudeginti.
Ir krautuvininkas, prie atvi
ro lango papsėdamas pypkę,
stabdė praeivius:
— Žiūrėkite, ir mano vartų
stulpas šypsosi.
Žmonės nenorėjo nusileisti
ir, zakristijono užvedžiojami,
kreipėsi į kleboną. Šis, mišeles
giedodamas, juk neturi laiko
žiūrėti, ar Kristus šypsosi, ar
ne. Nors ir jam kartą lyg pasi
rodė, bet greičiausiai čia kalti
akiniai. Jie seni ir kartais
mišiole visas raides kitaip su
sodina, ropojančią musę palai
ko už pilną gaidą. Klebonas
tik tada pastebi akinių pokštą,
kai gaida vis ritasi per linijas,
o jis senu balsu išvedžioja
keistas melodijas. Be to, bijojo
jis ir ginčyti, nes moterėlės
juk daug prasimano.
— Ką čia, vaikeliai, toks se
nas Kristus, dar stebuklus
darys, — nubaigė, ir žmonės
pradėjo patys svyruoti: gal tik
rai akyse taip pasirodė.
Linksmos gyveno kregždės
ant Nukryžiuotojo pečių ir
vaikus augino. Skrisdavo par
nešti jiems maisto ir smagios
nardė virš miestelio.
Ir kartą, kai vijosi musę,
staiga jos atsidūrė ties pravi
KREGŽDĖS ANT
rais krautuvininko langais ir
NUKRYŽIUOTOJO
išsigandę sustojo: lovoje gulėjo
Domininkas ir sunkiai sirgo.
PEČIU
Paulius Jurkus
(Tęsinys)
(Bus
daugiau)
Tik vienas zakristijonas nie
ko nenorėjo girdėti: visą laiką
LINKSMIAU
galvojo, kaip čia nusikratyti
Kauno zoologijos sode Lukas
senojo Kristaus. Jau buvo klausia papūgos:
užsakęs pas Benediktą diev— Ei, tu'Moki kalbėti?
dirbj naują, bet šis pats buvęs
Papūga linksf galva.
bažnyčioje ir girdėjęs minios
— Tai pasakyk ką nors!
šauksmą, parėjo namo ir dro
— Čiuožk iš čia neerzinęs...
žiamą Kristų sudegino Za
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