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Čikagoje ketinama steigti
karjeros konsulatą
Vilnius, vasario 4 d. (BNS) Šią vasarą vietoj Lietuvos gar
bes konsulato Čikagoje norima
įsteigti karjeros konsulatą. Toki
patvirtinimą iš Užsienio reikalų
ministerijos gavo šiuo metu
Lietuvoje viešintis Garbės kon
sulas Čikagoje Vaclovas Kleiza.
Antradieni po susitikimo su
Lietuvos prezidentu Algirdu
Brazausku garbės konsulas sa
kė, jog labai svarbu išplėsti
diplomatini Lietuvos atstova
vimą Čikagoje — viename di
džiausių JAV prekybos ir žemės
ūkio centrų.
Dabar Čikagoje su V. Kleiza
dirba reikalų vedėja Daiva Meilienė. Garbės konsulas teigė

Pasaulio

Vilnius, vasario 3 d. (BNS) Prezidentas Algirdas Brazaus
kas mano, kad iki šių metų
vidurio negalima atšaukti nei
vieno NATO ir ES šalyse dir
bančio Lietuvos ambasadoriaus.
„Pirmasis pusmetis — spren
džiantis dėl galimos mūsų de
rybų pradžios ir ambasadorių
rotacija dabar vargu ar pasi
teisintų", pažymėjo Lietuvos
prezidentas interviu Lietuvos
radijui pirmadienį.
A. Brazauskas sakė per tradi
cinį susitikimą su Lietuvos
diplomatais praėjusią savaitę
ypač akcentavęs, kad iki NATO
vadovų susitikimo liepą jie pri
valo būti „labai aktyvūs vie
toje" ir teikti pakankamai infor
macijos užsienio reikalų minis
terijai ir prezidentūrai. „Mes
savo kanalais taip pat galėtume
kai ką inicijuoti", sakė prezi
dentas.
Jis pabrėžė, kad Lietuvos
tarptautinės nuomonės skleidi
mui labai svarbūs yra tarppar
lamentiniai ryšiai.
Praėjusią savaitę Seimo pir
mininkas Vytautas Landsbergis
kritikavo Lietuvos diplomatinį
korpusą ir užsiminė apie gali

mybę keisti kai kuriuos Lietu
vos ambasadorius
A. Brazauskas „visiškai nerei
kalingu dalyku" laiko tokį
„nepasitikėjimo ir l a u k i m o
sėjimą" tarp ambasadorių. „Jei
kuris jų nesusidoroja s u savo
užduotimis, galima j a m indi
vidu Ii ai nurodyti trūkumus",
sakė jis. Prezidentas nelinkęs
„vien tik kritikuoti" Lietuvos
diplomatų. J i s mano, kad ir
valstybė galėtų dar labiau pasis
tengti — trūksta žmonių beveik
visose ambasadose, gaunama
nepakankamai informacijos iš
Lietuvos.
A. Brazauskas pabrėžė, kad
net ir pasikeitus valdžiai.sutampa visų Lietuvos institucijų po
žiūris į užsienio politiką ir tai
yra „labai geras pagrindas pasi
tikėti Lietuva".
Prezidentas nemano, kad V.
Landsbergis siekia i š jo atimti
užsienio politikos vadovo funk
cijas. „Iš karto po rinkimų aš
labai tvirtai susitariau s u Vy
tautu Landsbergiu ir premjeru
Gediminu Vagnoriumi, kad visi
tvirtai laikysimės Konstitucijo
je numatytų įgaliojimų", sakė
A. Brazauskas.

Lietuvos ambasada Latvijoje
nesirūpina vaikų švietimu
Vilnius, vasario 4 d. (BNS) Latvijos lietuviai nepatenkinti
Lietuvos ambasados Rygoje
veikla ir ragina kuo greičiau
atidaryti konsulatą Liepojoje.
Pirmadienį vyriausybėje lan
kėsi grupė Latvijos lietuvių
bendruomenės atstovų, kurie
susitiko su kultūros ministru
Saulium Šalteniu, švietimo mi
nistru Zigmu Zinkevičium, re
gioninių ir tautinių mažumų
departamento vadovu Remigi
jum Motuzu, Užsienio bei Socia
linės apsaugos ir darbo minis
terijų atstovais bei kitais parei
gūnais.
Susitikime buvo aptartos Lat
vijos lietuvių bendruomenės
problemos, kurių svarbiausia —
lietuvių vaikų švietimas. Sve
čiai skundėsi, jog Latvijoje
trūksta sekmadieninių mokyk
lų, spaudos lietuvių kalba, radi
jo laidų ir priekaištavę del to
Lietuvos ambasadai Rygoje, ku
rios veikla, vietos lietuvių

nuomone, nėra pakankamai ak
tyvi šioje srityje. Jie taip pat
pageidavo geresnių ryšių su
Kultūros ir Švietimo ministeri
jomis.
Pasak vyriausybės spaudos
tarnybos, bendruomenės nariai
mano, kad jų problemas padėtų
spręsti Lietuvos konsulatas Lie
pojoje, kurio atidarymas vilki
namas nuo 1992 m., nors Latvi
jos vyriausybės pritarimas tam
gautas.

Bus steigiama
Lietuvos prekybos
atstovybė Taiwane
Vilnius, vasario 3 d. (Elta) —
Galimybės Taiwane atidaryti
Lietuvos prekybos atstovybę, o
Vilniuje įsteigti tos šalies preky
bos misiją buvo apsvarstytos
pirmadienį per Europos reikalų
mir. ; - + rps T ,aimos Andrikienės
(TS) ir pagrindinio Taiwano
miesto — Taibėjaus — misijos
Latvijoje vadovo Daniel Hu
susitikimą Lietuvos sostinėje.
Steigti prekybos atstovybes
numatyta dar 1991 m. pasira
šytoja dvišalėje sutartyje.
Kaip informavo Europos rei
kalų ministerijos atstovas spau
dai, pokalbyje taip pat apsvar
stytos galimybės skatinti Taiwano investicijas į Lietuvos
pramonę bei intensyvinti dviša
lį ekonominį bendradarbia
vimą.

naujienos

(Remiantis DPA. Reuiei. BNS I.\TF.RFAX. ITAR TASS,
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais

Užsienio reikalų ministerijoje
sužinojęs, kad įsteigus karjeros
konsulatą, Čikagoje dirbtų 3-4
žmonės.
Karjeros konsulas naudojasi
p l a t e s n i a i s į g a l i o j i m a i s už
garbės konsulą, kuris daugiau
sia rūpinasi tik ekonominiais
bei kultūriniais ryšiais. Kar
jeros konsulate gali būti išduo
damos vizos, ši diplomatinė mi
sįja yra išlaikoma valstybės.
V. Kleiza sakė, jog nuo 1924
iki 1971 metų Čikagos konsula
tas buvo karjeros atstovybė ir
tik mirus tuometiniam genera
liniam konsului Petrui Daužvardžiui, jis tapo garbės kon
sulatu.

Ambasadoriai užsienyje dėl
savo vietų gali būti ramūs

* Vokietijos ambasada pra
nešė, jog vasario 10-28 d. vizų
skyriaus patalpose vyks pert
varkymo darbai, kurių metu
bus įrengta daugiau langelių,
kad pageidaujantiems vizų
trumpiau reikėtų laukti eilėse.
Prie Vokietijos ambasados Vil
niuje nuolat nusidriekia ilgos
eilės norinčiųjų gauti vizas.
Lietuva ne kartą ragino Vokie
tiją išspręsti šią problemą.
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Vatikanas, vasario 3 d. (Reuter-BNS). Izraelio pfftuer
pfajftiįeras Benjamin Netanyabu pirmadienį pakar
tojo ankstesnes vyriausybės kvietimą popiežiui Joniu Pauliui II aplankyti Izraelį. „Mes laukiame,
kada priimsime jus Jeruzalėje", pasakė B. Netaayahu popiežiui, atsisveikindamas po 20 minučių
privačios audiencijos. „Dievas telaimina Izraelį", atsakė popiežius.
Nnotr.: Benjamin Netanyahu ir popiežiaus Jono Pauliaus II susitikimas.

Konservatoriai nenori
neryžtingų prokurorų
Vilnius, vasario 4 d. (BNS) Seimo valdančiosios konserva
torių frakrijos valdyba neketina
pritarti naujojo generalinio
prokuroro paskyrimui, jeigu juo
bus pasiūlytas kuris nors iš
buvusiųjų Generalinės proku
ratūros vadovu. Konservatorių
valdyba tai nutarė trečiadienį

K. Bobelis: ne
Lietuva pirma
turi pripažinti
Čečėniją
Vilnius, vasario 4 d. (Elta) Kai visas pasaulis labai atsar
giai vertina Čečėnijos nepri
klausomybės pripažinimą „ne
Lietuva turi būti pirmąja vals
tybe, kuri pripažintų ją", mano
Seimo narys Kazys Bobelis.
Antradienį spaudos konferenci
joje buvusio Seimo Užsienio
reikalų komiteto pirmininkas
paragino labai atsargiai priimi
nėti tokius politinius sprendi
mus.
K. Bobelis mano, kad būtent
didžiosios pasaulio valstybės
turėtų pirmosios pareikšti nuo
monę dėl Čečėnijos nepriklau
somybės, reikėtų pirmiausia
paisyti L i e t u v o s interesų.
„Jeigu šiandien Lietuva būtų
Islandijoje, tai mes tikrai iš kar
to pripažintume Čečėnijos nepri
klausomybę. Tuomet neturėtu
me didelio kaimyno, su kuriuo
mes turime kasdien dirbti poli
tiniais, ekonominiais, sociali
niais klausimais", sakė K.
Bobelis.

apsvarsčiusi galimus kandida
tus, pranešė frakcijos spaudos
tarnyba.
Dabartinis generalinis proku
roras Vladas Nikitinas atsista
tydino sausio viduryje, iš dalies
pripažinęs asmeninę atsakomy
bę u i sunkią kriminogenine
padėtį šalyje.
Konservatoriai pažymi nepri
tarsią kurio nors ankstesnio
prokuratūros vadovo skyrimui
dėl kritinės būklės valstybės
teisėtvarkoje. Ankstesnis va
dovas konservato:narna nepri
imtinas dėl „ligšiolinės pro-

Nužudytasis Kauno
veislininkas turėjo slaptą
saugumo informaciją
Vilnius, vasario 4 d. (BNS) Valstybės saugumo departa
mento direktorius Jurgis Jur
gelis patvirtino, kad penkta
dienį Kaune susprogdintas Juras
Abromavičius galėjo būti nu
žudytas dėl informacijos, kurią
surinko dirbdamas saugume, ir
tai yra viena iš pagrindinių
šiandien tiriamų nusikaltimo
priežasčių, antradienį po su
sitikimo su prezidentu Algirdu
Brazausku sakė jis žurnalis
tams.
J. Jurgelis pažymėjo, kad dirb
damas saugumo departamente,
J. Abromavičius ypač domėjosi
1993 m. rudenį vykusiu Savano
riškosios krašto apsaugos tar
nybos savanorių maištu pakaunės miškuose bei 1994 m. sus
progdintu geležinkelio tiltu per

Vilniuje rastas negyvas ES
darbuotojas
Vilnius, vasario 4 d. (BNS) Pirmadienį apie 5 vai v. Vilniu
je, Vokiečių gatvėje nuomoja
mame bute, rastas 49-rių metų
Prancūzijos piliečio Alain
Storose lavonas su sumuštu vei
du ir sulaužytais krutinės ląstos
kaulais. Mirties priežastis —
trauminis šokas, kitos įvykio
aplinkybės aiškinamos.
Pasak Prancūzgos ambasados,
A. Storose buvo Europos Sąjun
gos r-HARE transporto specia
listas. Lietuvoje jis registruotas
nuo pernai metų vasario, tačiau
gyveno jau apie 2 metus.
įvykį tiriantis Vilniaus miesto
apylinkės prokuroras Valdema
ras Baranauskas sakė, kad ant
radienį prokuratūra neturėjo
„nė menkiausio įtarimo dėl nu
žudymo", todėl baudžiamosios
bylos neiškėlė. Apžiūrėję įvykio

kuratūros vadovybės neryžtin
gumo arba nenoro pasipriešinti
korupcijai i r didžiausiems
grobstymams" bei būtinybės
„kuo greičiau reformuoti ir sus
tiprinti, prokuratūros darbą".
Generalinio prokuroro kandi
datūrą teikiantis Seimui prezi
dentas Algirdas Brazauskas dar
nepateikė parlamentui siūlymo
atleisti V. Nikitiną bei svarstyti
naujo kandidato.
Iš Lietuvos Respublikos Ge
neralinės prokuratūros vadovų,
be V. Nikitino, iki 1994 m.
generaliniu prokuroru dirbo da
bartinis generalinio prokuroro
pavaduotojas Artūras Paulaus
kas.

Bražuolės upelį.
Susitikime taip pat dalyvavęs
Lietuvos generalinio prokuroro
pavaduotojas Artūras Paulaus
kas patvirtino, kad J. Abroma
vičius pateikė vertingos infor
macijos apie tilto susprogdi
nimą, kuri dabar yra tikrinama.
Dienraštis „Respublika" ant
radienį pranešė, kad kelios
dienos prieš žūtį J. Abroma
vičius perdavė faksogramą ge
neralinei prokuratūrai, kurioje
teigiama, kad „tilto susprogdi
nimą per Bražuolės upelį, prita
riant ir laiminant dešiniosios
pakraipos politikams, 1994 m.
lapkritį suorganizavo ir įvykdė
Kauno savanoriai . Pranešime
minimos įtariamų tilto sprogdi
nimu savanorių bei kai kurių
dešiniųjų Lietuvos politikų pa
vardės.
VSD ir Generalinės prokura
tūros vadovai nepaneigė, jog
dabar tiriama versija, kad tiltą
susprogdino savanorių kuopelė,
siekusi sutrukdyti Rusijos ka
riniam tranzitui per Lietuvą,
dėl kurio tuomet derėjosi šalių
vyriausybės.
A Paulauskas sakė neturįs in
formacijos, ar buvo J. Abroma
vičiui anksčiau grasinama.

N e w Yorkas. JAV, Didžioji
Britanija ir Prancūzija „įšaldė"
68 mln. dolerių vertės aukso,
kurį naciai pagrobė iš Europos
centrinių bankų, dalybas, ant
radienį pranešė laikraštis „New
York Times". JAV administra
cįja gavo naujų įrodymų, patvir
tinančių žydų teiginius, kad
dalis šio aukso priklausė pri
vatiems piliečiams, išvežtiems į
nacių mirties stovyklas. Dabar
aukso liejiniai liks įšaldyti, kol
gautieji dokumentai bus tikri
nami. Jeigu tikrinant dokumen
tus paaiškės, kad didelė dalis
pagrobtojo aukso buvo sumaišy
ta su asmeniniu auksu — tuo
met laukia sunkios derybos.
M a s k v a . Rusija suaktyvino
,.žodžių karą" prieš NATO plėti
mą į Rytus, ruošdamasi būsima
jam premjero Viktor Čeraomyrdin vizitui į Vašingtoną. Tačiau
dabar Kremlius griebėsi naujo
argumento, neva šis plėtimas
pakirs ir taip silpnas preziden
to Boris Jelcin pozicijas. B.
Jelcin,V. Cernomyrdin ir Krem
l i a u s raštinės, viršininkas
Anatolįj Ciubais pateikė aki
vaizdžiai suderintus pareiški
mus, nukreiptus prieš NATO
ketinimus priimti buvusias
Varšuvos sutarties šalis.
L a h o r . Pakistano musul
monų lyga, kuriai vadovauja
Nawaz Sharif, didele balsų
dauguma pirmadienį laimėjo
parlamento rinkimus, nugalė
dama nušalintos ministrės pir
mininkės Benazir Bhutto vado
vaujamą Pakistano liaudies par
tiją. B. Bhutto pareiškė, kad ap
skųs rezultatus teisme, jeigu jos
partija laimės mažiau negu 90
vietų Nacionalinėje asamblė
joje.

Vatikanas. Popiežius Jonas
Paulius II antradienį išreiškė
gilų apgailestavimą dėl Filipinų
katalikų vyskupo Benjamin de
Jesus nužudymo. Popiežius reiš
kia „širdingą užuojautą visai
Filipinų katalikų bendruome
nei". 56 metų B. de Jesus nužu
dytas pietinėje Cholo saloje.
Manoma , kad jį iš nugaros nu
šovė musulmonų ekstremistas.
Belgradas. Serbijos opozicija
pakvietė pradėti visuotine pasy
vaus pasipriešinimo kampaniją
po to, kai prezidentas Slobodan
Miloševič įsakė riaušių policijai
jėga numalšinti demokratijos
šalininkų protestus. ..Privalome
pavirsti didžiule nesmurtinio
pasipriešinimo upe", paragino
opozicijos vadas Vuk Draškovič
Belgrado centre susirinkusią
džiūgaujančią ir švilpiančių
šalininkų minią.
Paryžius. Prancūzijoje ap
silankęs Ukrainos prezidentas
Leonid Kučma pareiškė, kad
Prancūzijos prezidentas Jacaues
Chirac pažadėjo savo paramą
tam, kad Vakarų valstybės skir
tų lėšų Ukrainai Černobylioatominei elektrinei uždaryti.
Džochar-Gala (Groznas).
Neseniai išrinktas Čečėnijos
prezidentu Aslan Maschadov
neketina dalyvauti Rusijos
Federacijos tarybos darbe, ant
radienį pranešė žurnalistams
naujojo vadovo artimiausi padė
jėjai, pasak kurių „apie tai
negali būti nė kalbos", pridur
dami, kad „čečėnai dvejus me
tus kariavo ne tam, kad posė
džiautų Rusijos Federacijos
taryboje".

Ottawa. Žydų organizacijos ap
kaltino Kanados vyriausybe pri
K i j e v a s . Ukrainos prezi sidėjus, suteikiant prieglobstį
dentas Leonid Kučma „pasiry daugybei, galbūt net šimtams
žęs padovanoti Juodosios jūros numanomų nacistinių karo nu
laivyną. Esmė — ne laivai". Uk sikaltėlių. Teisti daugelį šių
rainos valstybės vadovas inter įtariamųjų Kanadoje jau per
viu antradienį laikraščiui „Iz- vėlu, kadangi ši šalis ėmė rim
vestija" sakė, kad Juodosios čiau juos persekioti tik pastarai
jūros laivyno problemą jis laiko siais metais, pareiškė Kanados
prasimanyta, tai motyvuoda žydų kongreso juridinis asis
mas tuo, kad „šiandien Rusijo tentas Steve Shulman, paminė
je vyksta rinkimų kova". Kalbė damas 90-metį lietuvį Antaną
damas apie Rusijos ir Ukrainos Kenstavičių, įtariamą, per II pa
ginčą dėl Sevastopolio, L. saulini karą prižiūrėjus dali
Kučma pareiškė, jog „niekam nius, dalyvavusius nužudant
negali kilti nė mažiausių abe tūkstančius žydų. Kanadai pri
jonių, kad Ukraina nesuintere reikė net 48 metų, kad iškeltų
suota palaikyti draugiškų ir jam bylą, tačiau A. Kenstaviartimų santykių su Rusija. Bet čius mirė sausio 22 d., kai pra
negalima peržengti ribos ir kė sidėjo teismo svarstymai dėl jo
sintis į teritorijos vientisumą". deportavimo.

JAV Valstybės sekretorė sužinojo
savo protėvių likimą

Vašingtonas, vasario 4 d.
(Reuter-BNS) - JAV Valstybės
sekretorė Madeleine Albright
vietą ir gavę pirminius ekspertų
per II pasaulinį karą neteko
duomenis, teisėsaugos pareigū
daugiau kaip 10 giminaičių,
nai linkę manyti, kad prancūzas
įskaitant 3 senelius, kurie tapo
žuvo nuo nelaimingo atsitikimo.
žydų holokausto aukomis,
Pasak prokuroro, nuomojamaantradienį pranešė laikraštis
me dviejų aukštų bute prancū
„Washington Post", ir tai buvo
zas gyveno tik ketvirtą parą,
staigmena pačiai ministrei.
todėl galėjo susižaloti krisdamas
Tėvai jai ir dviems kitiems
nuo laiptų. Dar nenustatyta, Prezidentas ragina greičiau
tirti „politini nužudymą
vaikams sakė tik tiek, kad šie
kiek laiko lavonas išgulėjo bute.
Prezidentas Algirdas Bra giminės mirė per karą, ir nieko
Nuo penktadienio, kada minė
zauskas
paragino skirti ypa neminėjo apie žydiškas šeimos
tame bute vyko įkurtuvės, A.
tingą
dėmesį
buvusio SKAT ir šaknis.
Storose gyvo niekas nematė.
VSD
pareigūno
Juro Abroma
M. Albright prieš 59 metus
Taip pat aiškinamasi, kokiu
vičiaus
nužudymo
ištyrimui.
gimė Prahoje, o jo= vardas
būdu į butą pateko piemadienį
lavoną radęs žmogus, prokura
Antradienį po pokalbio su tuomet buvo Maria Janą Korbetūros darbuotojams prisistatęs VSD direktorium Jurgiu Jurge lova. Jos tėvai išvyko i s Čekos
kaip velionio draugas.
liu ir generalinio prokuroro lovakijos 1939 m., nepraėjus nė
Pirminiais duomenimis, neuž pavaduotoju Artūru Paulausku dviem savaitėms po naciu oku
fiksuota jokių įsilaužimo į butą prezidentas sakė supratęs, jog pacijos pradžios.
Likusius karo metus šeima
ar grumtynių pėdsakų, nepa „aiškiai ryškėja versija, kad
vogti jokie vertingi daiktai ir pagrindinis nužudymo motyvas praleido Londone, kur būsimoji
politikė pažino bombardavimus
pinigai.
buvo politinis".

ir slėptuves. 10 metų mergaitė
lankė mokyklą Šveicarijoje ir
maždaug tuo metu gavo Made
leine vardą. Jos tėvas, diplo
matas ir mokslo darbuotojas,
gavo dėstytojo darbą JAV Denver mieste, kuriame ir prabėgo
jos paauglystė.
M. Albright buvo auklėjama
kaip katalikė, o dabar priklauso
episkopalų konfesijai.
Interviu „Washington Post"
M. Albright sako laikanti jo
duomenis „gana įtikinančiais",
tačiau ketinanti atlikti atskirą
savo .šeimos likimo tyrimą.
KALENDORIUS
Vasario 5 d.: Agota, Abra
omas. Gaudvinas, Birutė. 1884
m. KITI" ark. Mečislovas Reinys.

Vasario 6 d.: Šv. Paulius
Miki ir 25 draugai, kankiniai
Japonijoje 1597 metais; Darata,
Teofilis. Alkis, Živilė.

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. vasario mėn. 5 d.

LSS 1994-96 M. TARYBOS
PIRMININKO PRANEŠIMAS

budinsiu tik jų tikslus. Ap
dovanojimai ir pakėlimai yra
daromi dukart metuose. Kas
(USM-lMMt)
met reikia patvirtinti LSF palū
THE LmiUANIAN WORLD WIDE DAILY
pasitarime, susipažinta su tuo, kanų paskirstymą, valdybą ir
Published daily exept Sundays and Mondays, legal Holidays, the
kas buvo atlikta ir apie tai, ką šakų paskirtus narius į LSF
Tuesdays follovving Monday obšervance of legal Holidays as well as
Dec 26th and Jan 2nd by the Lithuaruan Catholic Press Society, 4545
veikia kiti Tarybos padaliniai, valdybą. Šioje kadencįjoje per
W 63rd Street. Chicago. IL 60629-5589.
i.e. LSS Archyvas, „Skautų žiūrėjome Sąjungos statutą,
Periodical class posUge paid at Chicago, IL and addinonal mailing
aidas" ir t.t. ir planai dėl Tary nustatėme nario mokestį,
offices.
Subscription Rates: $95.00 Foreign countries $110.00
pakėlėme „SA" prenumeratą ir
bos suvažiavimo.
v
Postmaster:
Send address changes to Draugas - 4545 VV. 63rd Street,
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė
sustatėme Tarybos suvažiavimo
Chicago, IL 60629.
D
dienotvarkę. Reikėjo atkreipti
Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas
LSS PIRMUOS VEIKLA
nesiunčiarru Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
dėmesį į Lietuvos skautams
jo mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.
1904-1996 METAIS
remti kitų kuriamus fondus. įsi
DRAUGO prenumerata yra WMA»I«»» U anksto
Kiekvienos šakos veiklos pareigojome platinti ir remti
metams
Vi metų 3 mėn.
JAV
$95.00
$5500
$35.00
apibūdinimą pristato vyriausieji Lietuvoje leidžiamą „Skautų
KanadoĮe ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$40.00
aidą".
Reikėjo
sudaryti
LSS
skautininkai ar ASS vadijos
Poetai Bernardui Brazdžioniui
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
pirmininkas. Taryboa/Pirmijos Vadovybės rinkimų komisiją ir
Los Angeles, California
KanadoĮe ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$35.00
iždininkas, v.s. Antanas Ja- patvirtinti Prezidiumą. Ta
Užsakant į Lietuvą.
rėmės dėl 1998 metų Tautinės
rūnas,
šiame
biuletenyje
(Air cargo)
.»
$100:00
$55.00
Didžiai gerbiamas ir mylimas
Jubiliate,
Tik Šeštadienio laida
$55.00
pateikia 3 metų finansine apy stovyklos.
Užsakant į užnerti
skaitą. Sekretorius, s.fil. Dona Asmeniškai ar sveikindamas
oro paltu
$500.00
$250.00
Ten miške, kur eglės ošia
v.s. fil. Kęstutis Ječius, 1994-96 m . tas Ramanauskas, praneša, kad raštu atstovavau Sąjungą įvai
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00
Po pušim sena, sena
LSS Tarybos ir Pirmijos p i r m i n i n k a s pagal veikiančius nuostatus yra riuose skautiškuose ir visuome
' Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Buvo meškinas Rudnosis,
įteikti ar išsiųsti 36 „50-ties niniuose renginiuose, bent 4 ar
Administratorius - Ignas Budrys
Rudnosienė — jo žmona...
Pirmiausiai noriu padėkoti metų skautavimo ženkleliai ir 5 kartus metuose. Aplankiau
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
LSS
Vadovybės
rinkimų
Prezi
•
Administracija
dirba
kasdien nuo 8 JO iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
pažymėjimai". Pinmjos vicepir Rako, Romuvos ir Europos ra
Vytė Nemunėlis
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
diumui, ypač pirmininkui v.s. mininkė, v.s. Marytė Utz, jono vasaros stovyklas. Daly• Redakcija už skelbimų tunrų neatsako. Skelbimų kainos atsiuciamos.
Būdami maži, su šiomis eilutėmis pradėjome mokytis skaityti. Romui Fabijonui už sklandų šių kruopščiai tvarkė apdovanojimų vavau ASS Los Angeles ir Čikagavus prašymą ką nors skelbti
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
„Meškiuką Rudnosiuką" įsidėmėjome iki šiandien ir dažnai, jau rinkimų pravedimą. Šiais ir pakėlimų eigą. Ji peržiūrėjo gos skyrių metinėse" šventėse,
nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopiją.
užaugę skautai ir skautės, šias eiles dainuojame ir deklamuojame. metais jų darbas buvo didesnis, visus pristatymus ir pasitarus Tuo pat metu Los Angeles pra
nes
Prezidiumas
pravedė
ir
Savo eilėraščiais jus mums įvėpėte ir ugdėte mūsų meilę
su pirmininku pateikdavo re vedžiau pasitarimą su ten gyve
Tėvynei Lietuvai. Jūsų eilėraščių posmai kartojami čia — išeivijoje, Akademinio Skautų sąjūdžio komendacijas Pirmijos balsavi nančiais Tarybos nariais. konferenciją Lietuvoje Lietuvos je. Tam darbui atlikti reika
ten — Tėvynėje, ir tolimose Sibiro taigose ir kaip gija susimezgė padalinių centro valdybų rinki mui.
Palaikiau artimus ryšius su skautų organizacijų vadovams linga visokeriopa p»""T»n- lėšos,
mus.
visų mūsų likimas ir vienas žodis Lietuvą.
Tarybos perredaguoti LSS visomis Lietuvos skautų organi siekiant padėti jiemu išsikalbėti literatgūra, vadovų lavinimas ir
•
Lietuvių Skautų sąjungos vardu sveikiname jus pasiekus dar
STATUTASWJOSTATAS/BY- zacijomis. Jų pakviestas daly ir susijungti. Kai kurie vadovai t.t. Atsiranda daug progų ir
vieną prasmingą jubiliejų — 90 metų amžiaus sukaktį. Linkime LSS TARYBOS VEIKLA
LAWS užbaigti ir buvo išsiųsti vavau prie Palangos įvyku tos konferencijos pagalba 1995 vyresniems vadovams pabend
Jums likti jaunu dvasia ir savo kūryba būti mums ateities
Tarybos nariams ir Tarybos pa- siame 'susijungimo sąskrydyje' metų gale pradėjo susijungimo rauti ir neatitolti nuo lietuviško
1994-1996 METAIS
Švyturiu.
dalinių vadovams. Šakų vadijoe ir tariausi su įvairiais Lietuvos procesą. Š.m. rugpjūčio mėn. skautavimo. Džiaugiuosi, kad
Tarybos pareigos yra rūpintis nustatys knygelės išdalinimo skautų vadovais,
Su gilia pagarba BUDIME ir BUDĖSIME Tėvynės sargyboje.
gale prie Palangos įvyko šioje kadencijoje sugebėjome ir
lietuvių skautijos gerove ir eigą. Vienos knygelės persiun- Šioje kadencijoje, įvertinome aktyvių vadovų sąskrydis. toliau užsitarnauti lietuviškos
augimu, priimti ir keisti LSS timo išlaidos siekia arti 1.80 dol. daugelį vadovų, kurie dirba su Lietuvos skautijos vadovų visuomenes teigiamą dėmesį ir
v.s. f i l . Kęstutis Ječius
1994-1996 m. LSS Tarybos pirmininkas statutą ir nuostatus, priimti JAV. Šį darbą atliko Tarybos vienetais ar nusipelnė Sąjungai kviečiamas sąskrydyje daly paramą, o svarbiausiai tėvų
LSS sąmatą, tvirtinti Pirmijos komisija, kuriai pirmininkavo juos pakeldami ar apdovano- vavau su dviem komisijos na pasitikėjimą. Mūsų pareiga
pateiktą sąjungos apyskaitą ir v.s. fil. Sigitas Miknaitis. Jam darni. Apdovanojome 4-rius rėmis. Jame dalyvavo daugiau lieka ta pati; išlaikyti
spręsti kitus LSS reikalus. ir jo komisijai, sudarytai iš v.s. narius Geležinio Vilko ordinu: 100 vadovų ii 4-rių Lietuvos tautiškumą jaunesniųjų tarpe,
ASS 1994-96 METŲ VADUOS
Taryba savo pareigas atlieka fil. Meilės Mickienės, s.fil.Zitos tai v.s.fil.Laimą Kiliulienę, a.a. skautų organizacijų. Sąskrydyje ką sugebame atlikti skautiško
PIRMININKO ŽODIS
per akivaizdinius ir koresponRahbar ir y .s. fil. Gintaro Plačo v.s. fil. Kostą Nenortą, j.v.s. buvo išnagrinėtas siūlomas auklėjimo būdais.
dencinius posėdžius. Posėdžius
Ačiū kiekvienam už pasi
reiškiu didelę padėką už gerai Bronių Stundžią ir j.v.s. Vladą jungtinei organizacijai įstatų
6. Išleidome naują A.S.S. kviečia Tarybos pirmininkas atliktą nelengvą darbą.
MIELOS KOLEGĖS IR
Petukauską. įteikėme vieną projektas. Prieita prie daugelio tikėjimą, o ypač už darbus ir
savo iniciatyva ar kitiems LSS
nario pažymėjimo kortelę.
KOLEGOS,
LSS Archyvas., kuris yra Le- Lelijos ir 4 Padėkos ordinus. kompromisų. Su mūsų pagalba paramą Sąjungos gerovei.
vadovybės organarns reika
7. Išleidome A.S.S. apibūdi laujant Kiekvienas Tarybos na mont, IL, „Pasaulio lietuvių Atžymėjome vair. Alisą Nalytę viskas vyko tolerantiškoje dva
Budėkime!
Gyvybės Gelbėjimo Kryžiumi. sioje. Sąskrydis yra pozityviai
Baigdamas trejų metų darbą nantį lankstinuką.
rys gali kreiptis į Tarybos pirmi centre", veikia ir po truputį jam
vertinamas.
Sekantis
žingsnis
Gero
vėjo! ir,
Akademinio Skautų sąjūdžio 8. Turėjome tris pakėlimus ir ninką bet kokiu reikalu. Visi telkiama medžiaga. Archyvą Paskautininko laipsnį su
yra
visų
registruotų
aktyvių
Ad
meliorem!
teikėme 33 broliams ir sesėms.
vadijoje, jaučiau pareigą padė tris apdovanojimus ordinais.
posėdžiai buvo kviečiami Tary tvarko v.s. Jonas Paroms. Jam
I skautininko laipsnį pakėlėme vadovų suvažiavimas lapkričio
talkininkauja
v.s.
fil.
Sigitas
koti visiems man padėjusiems.
v.a.fll. Kęstutis Jettus
23-24 dienomis. Pasaulio skautų
9. Parėmėme „Skautų aidą" bos pirmininko kvietimu.
21
ir
į
vyresnio
skautininko
Miknaitis.'
LSS Tarybos pirmininkas
Esu labai dėkingas vadijos Amerikoje ir Lietuvoje, Draugo
organizacijoje yra užregistruoti
1994-1996 Taryba turėjo 6
„Skautų aidas" dėka „Pelė laipsnį 6-i8.
nariams, kurie tikrai pavyz fondą, „Lietuviškąją Skautiją", posėdžius, kurių 5 buvo ko
arti
300
vadovų.
Po
šio
suvažia
dų" skilties, v.s. fil. kun. Antano
dingai savo pareigas. Ypač
KAZIUKO MUGĖ
vimo paaiškės Lietuvos skautų
A.S.S. vasaros stovyklas Lietu respondentiniai, suvažiavimą ir Saulaičio, v.s. Albinos Rama
noriu paminėti savo pavaduoto
organizacijų
skaičius
ir
stovis.
2
pasitarimus.
Pirmas
posėdis
DETROITE
voje ir Baltų progrm. UW.
nauskienės, nesenstančio ir
BENDRAVIMAS SU
ją v.s. fil. Eugenijų Vilką, kuris
Iki tada jiems palinkėsime
buvo kviestas rinkimų Prezi humoro neprarandančio v.s.
Detroito
„Gabijos" ir „Balti
LIETUVOS
SKAUTŲ
10. Surengėme Studijų die diumo išrinkti Tarybos pirmi
redagavo „Ad Meliorem!" ir
sėkmės ir tolimesnio tole jos" skaučių ir skautų tuntai
Vlado
Vijeikio,
kad
ir
negau
ORGANIZACIJOMIS:
padėjo kituose Sąjūdžio dar nas ir suvažiavimą 1996 m. ninką. Kituose dviejuose posė
rantiškumo.
ruošia tradicine Kaziuko mugę
buose; taip pat v.s. fil. Danutei spalio 4-6 d. Woodstock, IL. džiuose Taryba pritarė Tarybos siais bendradarbiais išeina kas
mėnesį.
sekmadienį, kovo 2 dieną, Dievo
Ši
Pirmija
laikėsi
anks
Eidukienei, kuri vedė susiraši Dalyvavo atsikviesti svečiai iš pirmininkui kooptuoti dar vieną
Apvaizdos parapijos Kultūros
tyvesnės
kadencijos
gairių
dėl
Išleisti
5'
„Skautijos"
nume
nėjimą su Lietuvos A.S.S. na Lietuvos. Vilniaus u-teto t.n. asmenį į Tarybą ir patvirtino
centre.
bendradarbiavimo
su
Lietuvos
BAIGIANT
KADENCIJĄ
riai
kaip
denis
„Skautų
aido".
riais, globojo jų atstovus, at Rasa Sprangauskaitė ir Vytau Pirmijos sąstatą. Ketvirtajame
vykusius į Ameriką, visuomet to Didžiojo u-teto senj. Giedrius posėdyje buvo svarstyti 1993 m. Pravartu prenumeruoti „Skau skautais. Kadangi Lietuvoje,
ČIKAGOS SKAUTŲ
Sąjungos tikslas yra sudaryti
turėjo gerų pasiūlymų ir pa Globys. Buvo tikrai turiningos rinkimų dalyvių pasisakymai ir tų aidą", kad ir esi atleistas nuo šios kadencijos pradžioje veikė
KAZIUKO MUGE
nario mokesčio. „Skautijos" 5 atskiros Lietuvos skautų or sąlygas užsienyje gyvenančiam
tarimų.
paskaitos.
Tradicinė Čikagos skautų Ka
siūlymai ir patvirtinti Tarybos
išleidimą koordinuoja v.s. fil. ganizacijos, tai ir toliau lietuvių kilmės jaunimui ziuko mugė vyks sekmadienį,
11. Pasirūpinome išleidimu akivaizdinio posėdžio/suvažia Antanas Paužuolis.
Noriu jums pateikti trumpą
palaikėme ryšį su kiekviena iš skautauti lietuviškoje aplinkokovo 2 d., Jaunimo centre. Ati
apžvalgą atliktų darbų mūsų knygelės „Prasmė ir proga" ir vimo laikas ir vieta. Šio
jų, kurie tik kreipėsi į mus.
Ūkio
skyrius,
už
kurį
yra
darymas 11 vai. ryto.
posėdžio
nutarimai
tilpo
„Skau
pagerbimu
rezistento
v.s.
fil.
kadencijos metu.
atsakingas v.s. Pranas Pakal Išlaikėme neutralumą, nepripa
DR. ALGIS PAULIUS
Mykolo Naujokaičio 80-to gim tijos" Nr. 20, išspausdintame niškis, laiku pristato visus or žįstant nei vienos kaip išimtinai
Pareigos buvo perimtos 1994 tadienio proga, per Los Angeles „Skautų aido" 1995 m. balan
ORTOPEDINES LIGOS
• 1 3 1 S. Kasteto Ava.
dinus ir rozetes. Šiuo skyriumi atstovaujančios visiems Lietu
CHIRURGIJA
m. sausio mėnesio gale. Tuoj A.S.S. metinę šventę.
džio laidoje.
CMsaas, tk — I
vos skautams ir skautėms. Savo 11*5 Duodas A * * , Ekjm, R. 80120
nereikia rūpintis.
buvo pradėta kooptuoti narius
Tai. S11.43S-77SS
Tarybos trijų dienų suvažia
Dėka, ^Lietuviškos skautijos" laikysena nepatenkinome kai
vadijai, kuri pradėjo veikti su
Tai.
(708)
742-0255
Šiuo metu skyriai veikia: Aus vime buvo išklausyti rajonų,
Valandos pagal susitarimą
S. PftASAD TUMMALA, M.D.
septyniolika narių, vėliau — tralijoje, JAV — Čikagoje, Los šakų ir Tarybos padalinių fondo, kuriam pirmininkauja kurių aktyvesnių Lietuvos
širdies ir Kraujagyslių Ligos
išplėsta iki divdešimties, su tuo Angeles, Worchester ir at pranešimai, buvo susipažinta su v.s. fil. Petras Molis, „Lietu skautų vadovų. Keletas Sąjun
Valandos pagal susitarimą
pačiu narių skaičiumi Vadija sikuria: Bostone. Detroite ir Sąjungos stoviu, buvo padaryti viškoji skautiją" galų gale gos vienetų materialiai parėmė
NifoM StanksviSiOtė, M.D.
užbaigė darbą nei vienam nariui Washingtone. Daugiau narių pakeitimai ir papildymai LSS pasiekė prenumeratorius ir ol»- keletą Lietuvos skautų vienetų
OR. v. j . vASAmmt
Bovd Ctrui vi, InOrnal HMM»H
tintojus. Jei ne pagrindinė ar skautišką veiklą. Ryšiai buvo
neiškritus.
DANTŲ GYDYTOJA
Valandos jOsų patogumui
dar yra: Clevelande, Cham- Statute/nuostatuose, buvo pri redaktorė v .s. Alė Namikienė, sudaryti per asmenines pažin
4
S
1
7
W . SS SL, sfoftMM*, IL
Per trejų metų laikotarpį paign-Urbanoje, New Yorke, tarta Tarybos pirmininko suma vyriausias techninis, redak- tis. Pirmija per Lietuvos
noty wcow F T v i N M o n M Kwnnon
Te*. 700-423-0114
3 fl South
A.S.S. Vadija turėjo 22 posė San Francisco. St Petersburg ir nymui sudaryti komisiją, kad torius s. fil. Julius Špakevičius Skautams paramos kasą pa.Htruanian Pleaa Ct atCsJHomta Ava.
Valandos susitarus
pravedus konferenciją Lietuvo
džius: 3 Čikagoje ir 19 Los Kanadoje.
CniCagO, IL S0S23
ir jų talkininkai dar gal ilgiau tenkino kelis paramos pra
Angeles. Buvo išleista 2 nume
Ad Meliorem! je su tikslu pagelbėti Lietuvos būtų reikėję knygos išleidimo šymus, neatsižvelgiant į tai,
OR. L. O. PETRIKUS
773-471-7t7l
skautų
organizacijoms
susi
DANTŲ GYDYTOJA
riai „Ad Meliorem!". dar vienas
v.s. fil. Gediminas Leškys
palaukti. LSF palūkanos vis kuri organizacija tos paramos
— S. Masini SA, — Į W s , i .
jungti.
Suvažiavime
taipogi
numeris ruošiamas išleisti. Iš
ASS Vadijos pirmininkas
1 myha į vakarus nuo Mariem Ava.
DR. A. • . OLCVICKAS
buvo išklausyti rajonų ir šakų stipriai remia Sąjungos darbus. prašė. Rėmėihe skautišką
leista 5 numeriai „Mūsų Vytis",
Tat. (703) •SS-aSSS
GYDYTOJAS IR CHffajRGAS
veiklą, o ne vadovybę.
Neužmirškime
LS
Fondo
savo
siūlymai
ir
pageidavimai
Sąjun
3 jų dvigubi, paruošti 4-ri ASS
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
Valandos pagal susitarimą
'
Europos
rajonas
savo
1996
m.
auka.
gos veiklos sustiprinimui.
. ag m. Tat (TSS) «n-eiei
,,Ad Meliora!" „Skautų aidui".
Dėka prelato ps. Juozo Pruns- vasaros stovyklon buvo pakvie
Pirmininkas susumavo visus
Pwmd. 3v.p.p.-7v.v..en«r 1230-3v pp
OR. PCTRAS V. K t S M U U S
Platesnė veikla:
pasiūlymus, tačiau pritrūko kio įnašo Lietuvių fonde pra tęs arti 70 Lietuvos skautų ir
traM uždaryta, katvd 1 - 3 v p p
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
skaučių.
Jiems
Brolija
ir
Seseri
1. 1994 metais suruošėme iš
».v.r. - 12 v p.p.
laiko tuos pasiūlymus disku vedėme kūrybingą rašinių kon
gydymas bei chirurgija
kilmingus 70 metų nuo A.S.S.
172 3sNBai
9L,t»m»mn*,1L—in
tuoti Taryba pritarė pasiūlymui kursą jaunesniųjų skautų/čių ja pravedė skiltininkų kursus.
M . JOVITA K I R I U S
7tS-f41M0f
įkūrimo minėjimus Čikagoje ir
'Sąjungos ateities planus" tarpe. Premijuoti rašiniai „Ma Instruktoriai buvo nuvykę iš
Valandos pagal susitarimą
Los Angeles.
svarstyti Tarybos koresponden no šeimos kelionė iš Lietuvos JAV ir Kanados. Pusę išlaidų
Kab. Chfcagoje uždarytae
Vakarais ir įsvMūaliai M . 73M34-11M
padengs
aukščiau
minima
tiniame posėdyje.
į užsienį" skelbiami „Skautų Kasa.
•52S S. 79rh Ava.. Htetory HiHs IL
2. Pravedėme F.S.S. Centro
1VIŽMAS, M.D., O.C.
Tai. (rat) sse-sisi
valdybos rinkimus
Šeštas posėdis užsitęsė du aide" ir „Draugo" skautų sky
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas i
Minėjau,
kad
remiame
ir
pla
Valandos
pagal
susitarimą
r \ e K M > T l 9 tRnUVTVftJJI
mėnesius. Tarybai buvo prista riuje. Šiai komisijai vadovavo tiname Lietuvos „Skautų aidą",
3. Turėjome A.S D. ir F.S.S
v.s. fil. Ramunė Lukienė.
•137 8. Archer Ava. (prie AuaSn)
tyti
suvažiavime
perskaityti
re^uliaminų pakeitimų kores
tą darbą atlieka v.s. fil. Danutė E I M t M C. D t t K I R , DOS, P.C.
Valandos pagal susitarimą
siūlymai veiklos sustiprinimui,
4347 W. 133 Ot, Oafc l a j a , IL
Dvasios vadovai, vyskupas Eidukienė. Deja, didelio susido
pondentines sueigas.
Te«. (313) S3S-7T33
pateikta anketa, kurios duo Hansas Dumpys ir v.s. fil. kun. mėjimo šiuo leidiniu čia JAV Pirmas apyt tu NOrthajaattrn un-to
diplomu, ketuviama sutvarkys dantis už
4. Pravedėme Korp! Vytis pa
ANAS Ž U O S A , M . D.
menys buvo susumuoti, ir Juozas Vaišnys, aktyviai daly nėra.
priainamą kainą. Pacientai priimami
grindinius reguliaminų pakeiti
I
N
O R i RUDAITIS, O.O.
padarytos išvados. Išvados buvo vavo Pirmijos veikloje. Pirmija
Bendrai apie Lietuvos skautų absoliučiai punktualiai
AKIŲ
LIGOS - C H I R U R G U *
mus. Balsavimas planuojamas
pristatytos LSS Pirmijai posėdžiavo 15 kartų, 12 kartų organizacijas rašiau .Skautijo- (katjat angliškai) tat
1020 E Ooden Ave Suita 310
1996 metų gale.
vykdymui.
korespondentiniu būdu, 3 kart je" ir Aplinkraštyje Nr. 4 tame
NaperviNe. IL 60563
Ra*, tat. (31*) 4T15. Pakeitėme, kad A.S D.,
Pirmame Tarybos pasitarime, susirinko akivaizdiniams posė Beprasmiška būtų kartoti.
(030)327.0000
Tarybos pirmininkas apibūdino džiams ir turėjo tris pasita Paminėsiu tik, kad Taryba buvo KARDIOLOGAS - SM0C8 LIGOS
Korp! Vytis ir F.S.S. Centro
3825 HigrUand Ava To*»ar i. Suite 3C
Ooamers Grove. IL 60515
valdybų rinkimai sutaptų kar v.s. fil G e d i m i n a s LeMtys. 1994-96 m savo pareigas ir supažindino su rimus. Posėdžių protokolai bus pritarusi Pirmijos pirmininkui
r m a. KaasSa Ava.,
(•30)433-0120
r
numatyta veikla. Antrame randami LSS Archyve. Čia api- sudaryti komisiją ' pravesti
tu su L.S.S. rinkimais.
ASS vadijo* p i r m i n i n k a s
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Lietuviško pajūrio idilija.

Nuotr. Viktoro Kuto

APIE LANGĄ I BALTIJOS
JŪRĄ
JONAS ŠARKA
„Drauge" S.m. pradžioje
rašiau apie sovietų vykdytą
genocidą, išdėstydamas savo
mintis apie vietovių vardų su
naikinimą ir pakeitimą Ryt
prūsiuose. Šį kartą noriu
pasidalinti mintimis bei is
toriniais faktais apie pagrindi
ne genocido dalį — to krašto
gyventojų fizinį naikinimą ar
pašalinimą iš rytinių prūsų
Žemių, mūsų dar vadinamos
Mažosios Lietuvos. Apie tai
buvo nemažai kalbėta, daug
rašyta, tomai literatūros su
kurta, į istorijos lapus sudėta
daug medžiagos, tik, deja, daug
tos istorijos, ypač paskutiniais
dešimtmečiais, buvo suklastatota, iškraipyta ir nuslėpta. Tad
niekuomet nebus per daug kal
bėti ir rašyti apie nusikaltimus
prieš žmoniją, juo labiau apie
mūsų pačių tautą ar mūsų ar
timus kaimynus. Pavyzdį tuo
klausimu galėtume imti iš žydų,
kurie nepaliaujamai viešumon
kelia baisias skriaudas, patirtas
iš nacių, nuolat s ta informacija
bombarduodar. i žmonijos ausis
bei sąžinę.

doti jie jau buvo įgiję daug
patyrimo savo krašte.
Sovietų propagandos mašina
prieš vokiečius buvo paleista į
darbą jau keletą mėnesių (gal ir
metų), prieš Raudonajai armijai
pasiekiant Vokietijos sienas. Jų
radįjas, spauda bei specialiai pa
ruošti propagandistų kadrai
nuolatos gyventojams, karei
viams ir karininkams kalė į
galvas apie vokiečių žiaurumus,
keleriopai juos išpūsdami,
kiekvieną vokietį asmeniškai
vaizduodami atsakingu už
padarytus nusikaltimus, neatsi
žvelgiant nei į amžių, nei lytį ar
politinius įsitikinimus. Vie
nodai kalti buvo naciai, eiliniai
piliečiai, moterys ir vaikai.
Vyresnieji gal dar atsimena,
kaip per Maskvos radiją po
kiekvieno didesnio miesto atsi
ėmimo ateidavo šiurpą kelian
tys žodžiai, palydimi 21-o
patrankų šūvių salvėmis:
„Smiert nemietskim zachvačikarri! — mirtis vokiškiems
užgrobėjams".
Žymiausi
Sovietų rašytojai buvo įkinkyti
rašyti
straipsnius,
vaiz
duojančius visą vokiečių tautą
e s a n t blogybių
šaltiniu.
Dauguma rusų kareivių ir ka
rininkų tos propagandos buvo
įtikinti, kad jie asmeniškai turi
suvesti sąskaitas su vokiečiais.
Už dvidešimtį milijonų (o gal ir
žymiai daugiau) žmonių, žuvu
sių kare prieš Vokietiją, sovie
tai troško atsikeršyti vokie
čiams. Ir keršijo jie, ypač Rytų
Prūsijoje, kur Raudonoji armi
ja pirmiausia atsirado.

1944-1945 metais įvykęs Prū
sijos, prieš tai ten šimtmečio
gyvenusių, žmonių staigus iš
nykimas nebuvo kažkoks gam
tos nelaimės ar normalių karo
veiksmų pasekmė. Tai nebuvo
nei atsitiktinis rusų karių kerš
tas prieš vokiečius. Tai buvo
aiškiai, iš anksto numatytas,
bolševikų stropiai paruoštas,
planas , norint ilgam laikui
užsitikrinti lango į Baltijos jūrą
atvėrimą. Dalis to plano buvo ir
Po Jaltos konferencijos Stali
krašto gyventojų sunaikinimas nas, gavęs iš Vakarų sąjun
ar pašalinimas, vėliau kolo gininkų užtikrinimą, kad Ber
nizuojant rusais. Tą pasiekti lynas atiteks rusams, ofenzyvą
sovietai vartojo nežmoniškiau- prieš Vokietijos sostinę atidėjo,
sias priemones, kurioms panau pasiryžęs pirmiau susidoroti su
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JOSEPH MILS (JUOZAS MIKALAVIČIUS)
Vertė Tadas Palionis
4
Arthur Paidok šeima buvo viena pirmųjų šeimų,
atvykusių į Oneida apskritį. Jų vaikai buvo: Ralph, Ar
thur Jr., Edward, Eva, Sophie ir Sadie. Tėvas mirė, dar
jaunas būdamas ir buvo palaidotas Lietuvių kapinėse
Čikagoje. Šeima darbavosi ūkyje iki 1930 metų, po to
išsikėlė į Čikagą.
Tuo laiku Sophie ištekėjo už Mike Duris ir ūkininkavo
prie Rudy ežero. Edward sugrįžo į Oneida apskritį ir vedė
Irene Johnson, kaimyno ūkininko dukterį. Edward
išvalė žemę, ūkininkavo ir dirbo Rhinelander popieriaus
fabrike. Arthur Jr. vedė Margaret Beauquet. Jų vaikai
buvo: Daniel, Arthur UI, Virginia ir Kathleen. Šeima
gyveno 160 akrų ūkyje, kurį pirko iš nekilnojamo turto
firmos.
Daniel vedė Genieve Recore ir ūkininkavo daugeli
metų. Laike 1940 dešimtmečio Daniel buvo miesto tary
boa narys. Dirbo Rhinelander popieriaus fabrike ligi pen
sįjos. Jie turėjo keturis vaikus: Dan Jr., Jaąueline, Diana
ir Jannine.
Daniel ir Genieve yra seneliai Jeff Paddock, Allen.
Jay ir Terri Scott, kurie gyvena prie Sųuash ežero, Stacey Smith, Merrill, Tom, Lisa, Melaine Fuss, Brandon,

Rytprūsiais. Ir dorojosi jis ten,
panaudodamas net keturias ar
mijas; dorojo vokiečius civilius,
dorojo prūsus, dorojo iš Lietuvos
besitraukiančius lietuvius,
dorojo net ir savo piliečius —
anksčiau į nelaisvę vokiečių
paimtus raudonarmiečius bei
darbams atvežtuosius civilius.
Earl F. Zemke, vienas „TimeLife" karo istorijos knygų bend
radarbių, maždaug taip aprašo
tų dienų įvykius Prūsuose
(mano laisvas vertimas): „Pake
liui į Rytprūsius vieši atsi
šaukimai pakilo su žodžiais —
Raudonosios armijos kary,
dabar esi Vokietijos žemėje —
keršto valanda išmušė. Dar
1944 m. spalio mėnesį Rytprū
siai paragavo rusų keršto
Nemersdorfe, netoli Lenkijos
sienos. Herman Goering divizi
jos leitenantas pasakojo, kad jis
matęs visą koloną civilių pa
bėgėlių, kuriuos traiškė rusų
tankai; ne vien tik vežimus ir
arklius, bet ir daugybę žmonių,
daugiausia moteris ir vaikus.
Pakelėse ir netoli esančiuose
ūkiuose gulėjo civilių gyventojų
kūnai, kurie, aiškiai, nebuvo
nužudyti ne karo veiksmų, o
buvo sistemiškai nušauti kulka
į pakaušį".

panašių scenų, kurių liudininku
buvo Josefine Schleiter, me
dicinos studentė iš Osterodės.
„Ji patyrė daugiau baisenybių
netoli Osterodės karvių tvarte.
Ten buvo per šimtas žmonių, su
sėdusių ant akmeninio grin
dinio tarp ėdžių. Vyrai, sukūrę
lauželius, leido visiems pasi
šildyti rankas. Vėliau vyko bai
sios valandos — ypač moterims,
įėję karininkai bei kareiviai su
pistoletais ar automatais
rankose išsirinkdavo nepil
nametes mergaites ar šiaip
jaunesnes moteris ir už riešų
išsitempdavo į gyvenamą namą.
Nei klyksmai, nei maldavimai
negelbėjo. Vienos mergaitės
tėvas, kurs bandė ją apsaugot,
buvo išvestas į kiemą ir ten
nušautas. Dėl to jauna mergaitė
buvo dar patrauklesnė tų
sužvėrėjusių būtybių auka.
Prieš rytą ji grįšo su pasibaisėji
mu akyse, atrodė keliais metais
senesnė. Visi buvo prislėgti
liūdesio ir nevilties. Ji pati —
Josefine, išsivoliojus karvių
mėšle, kas ją padarė raudo
narmiečiams nepatrauklia". E.
F. Zemke toje knygoje, užvar
dintoje „The Soviet Juggernaut", pateikia ir daugiau pa
vyzdžių, bet aš noriu porą savo
patirtų, ar iš pažįstamų išgirs
tų, papasakoti.

Kartą netoli Įsručio, mums
mažu keliuku išsukus iš plento
pavalgyti ir arklius pašerti,
likusią kolonos dalį užpuolė
„herojiškieji
rusų sakalai".
Kolona susidėjo vien iš civilių.
Joje tuomet paliko ir mūsų gera
daris, lietuviškai dar gerai
mokėjęs, ūkininkas, naktį prieš
tai mus priėmęs nakvynei. Ne
beteko jo daugiau susitikti. Tai
buvo baisus vaizdas: pro šalį ne
riančių lėktuvų maurojimas,
bombų sprogimai, kulkosvai
džių tratėjimas, vaikų ir moterų
klyksmai, sužeistųjų dejavimai,
kely ir pakelėje išsimėtę miru
siųjų kūnai, sulaužytų vežimų
dalys išsisklaidę po laukus,
mirštančių arklių neaprašomas
žvengimas, po dirvas tampomų
vežimų tarškėjimas, dulkių ir
dūmų debesys. L ė k t u v a m s
pagaliau baigus savo pra
garišką darbą, minutei lyg
įsiviešpatavo tyla. Po to vėl pasi
girdo garsai, tik skirtingomis
intonacijomis. Vyrai, moterys ir
vaikai pamažu pradėjo keltis
nuo kelio, iš griovių ir laukų,
šaukdami savo artimųjų vardus,
vieni kitus ramindami, glėbes
čiuodami, raudodami dėl mi
rusių artimųjų. Kiti suklupę
nuo savęs plėšė marškinius ir
jais aprišinėjo savo ar artimųjų
kraujuojančias žaizdas.

Kiek vėliau, kasant apkasus,
Nepaprastai siaubingą atsi
vėl teko patirti rusų lėktuvų —
tikimą papasakojo mano geras
„šturmovikų" antpuolių. Ten jie
pažįstamas, klaipėdietis Alfre
irgi apšaudydavo mases, suside
das T. Jis su tėvais ilgai kelia
dančias iš vokiečių civilių
vo per Prūsus. Kažkur netoli
gyventojų, karo belaisvių iš
Karaliaučiaus visa vilkstinė
įvairių kraštų, civilių lenkų,
vežimų buvo apsistojusi pas
rusų ir, žinoma, lietuvių. Daug,
ūkininką. Jų tarpe nebuvo nei
labai daug, tų kasėjų patys sau
vieno kareivio. Staiga į juos
išsikasė amžino poilsio vietas,
pasipylė įvairių ginklų ugnis,
nes juos palaidodavome tuose
atėjusi iš visai netoli atsira
pačiuose apkasuose...
dusių raudonarmiečių. Jam bė
Minėtasis E. F. Zemke aprašė
gant pro namo duris, kulka
ir
liudininkų pasakymus, kaip
pataikė į koją, o jo sesuo krito
peršauta per vidurius. Jo mo rusų lėktuvai apšaudydavo per
tina, tuomet buvusi prie vežimo, Aistmares ledu ir Aisčių nerija
sukrito nuo minosvaidžio prie Baltijos jūros prieiti ban
skeveldros į galvą ir tuojau mirė dančią masę žmonių. Kadangi
sūnaus glėbyje, o sesuo kitą ledas buvo per plonas tankus
rytą. Jis ten matė kaip mažą, išlaikyti, tad naikinimo darbas
vežime sėdėjusią, mergaitę pasi buvo pavestas lėktuvams. Gau
baidę arkliai ištempė iš kiemo. sybė pabėgėlių ten paskendo. O
Tą įvykį pasakojant 50 metų kur dar lėktuvų bei povande
vėliau, mano gero bičiulio ninių laivų paskandinti laivai
Alfredo akys sudrėko ašaromis, Baltijos jūroje? Jie buvo skandi
balsas virpėjo, o veide pasirodė nami ir karui pasibaigus. Rau
Earl F. Zemke toliau rašo:
donarmiečiai nuo A iki Z pildė
gilaus skausmo išraiška.
„Civilis Kari Potret pasakojo,
savo vado, generolo Ivano
kaip žmonės mirė Nemersdorfe.
Labai plačiai vartojama rusų Černiachovskio įsakymą nesi
Ūkininko
kieme
stovėjo vykdom teroro taktika buvo gailėti nei vieno fašisto, jų
vežimas, prie kurio kryžiumi civilių pabėgėlių kolonų užpuo kraštą paverčiant dykuma.
per rankas ir kojas buvo limai iš oro. Sovietų lakūnai, Kiek žinau, tas generolas ir pats
prikaltos keturios nurengtos atrodė, labai vengdavo pulti ten neaiškiomis aplinkybėmis
moterys. Toliau buvo klojimas karinius taikinius, nes ten bū mirė, o jo vardas dar ir dabar
su dvejomis durimis, prie kurių davo ginklų apsigynimui. Jiems kabo virš Įsručio su paminklais
irgi kryžiumi prikaltos kabėjo daug saugiau ir paprasčiau būda jam, teberiogsančiais to miesto
nuogos moterys. Gyvenamuose vo bombų krovini u* kulkosvai aikštėse.
namuose buvo rastos 72 mo džių amuniciją ištuštinti ant be
terys, įskaitant vaikus ir vieną ginklių bėglių. 0 kas žino, gal Tai tik krislelis pavyzdėlių,
senelį vyrą; visi negyvi, jų tiesioginis uždavinys ir buvo kaip sovietai, dvidešimtojo
skylėmis galvose. Kai kurie kū naikintfvisa, kas tik pasitaiko amžiaus hunai, atidarė Kremdikiai
buvo
sutrintomis po ranka. Juk jų vadai buvo liuilangąįBaltįjoejurą.Irkaip
galvomis. Vienoje pirkioje rasta davę jiems laisvą pasirinkimą. b u B toliau? Negi geriau apie tai
moteris, pasodinta ant sofos, su (Kaip dr. J. Valaitis rašė „Drau i " * 0 nesakyti, užmiršti praeitį,
viršutine galvos dalim nukirsta go" š.m. Nr. 8:2 - psl. 4). Teko •"» v i r S m * s u Lietuvos tebekakirviu ar kastuvu".
ir man pačiam patirti tų bo Damoklo kardas — KalininE. F. Zemke aprašė keletą užpuolimų.
P" 8 * 0 •"*»?

Heather ir Jessica Scott, provaikaičiai Daniel ir Genieve
yra 6-tos kartos palikuonys Arthur paddock, kuris atvyko
į Ameriką iš Lietuvos 1900 metais.
Balsevvicz ūkis Crescent kaime buvo vienas
produktyviausių visoje apskrityje. Vietinių vadinama
Crescent lyguma, laukai buvo lygūs ir vanduo jų neišgrauždavo. Išvalius ir pagerinus, ūkis buvo padidintas
iki 240 akrų. Puikiausiai užderėdavo bulvės ir šienas.
Bulves veždavo j Čikagą. Ūkis turėjo 32 melžiamas
karves. Netolimoje kryžkelėje esanti sūrio gamykla ėmė
pieną, šiai užsidarius, pieną vežė į Rhinelander pieninę.
Šeima augino daug daržovių, kurias parduodavo
Rhinelander mieste Ūkio pelnas buvo pakankamai
didelis nupirkti modernias mašinas ir namams
patogumus.
Balsewicz atvyko iš Lietuvos į Pittsburgh 1907
metais ir trumpą laiką dirbo Pennsylvanijos anglių
kasykloje. Po to persikėle dirbti į fabriką St. Charles,
IL Ten vedė Nellie Deermond. Palikęs darbą fabrike,
su partneriu turėjo smuklę. Kai St. Charles nubalsavo
prieš alkoholi, Balsevvicz tapo smuklės savininku Čika
goję.
Plėtimasis popieriaus fabriko ir kitų verslų
Rhinelander mieste, skatinimas turizmo ir vasarviečių
davė progos gauti darbus daugeliui, paliekantiems
žemės ūkius. Vienos lietuvių šeimos grįžo į Čikagą, bet
daugelis apsisprendė pasilikti. Tai matyti iš Rhinelander

Danutė

Šventė ar
Geriausias būdas sužinoti,
kur šiame krašte susispietę bent
kiek lietuvių, yra Vasario
Šešioliktosios šventės paminėji
mai. Kiek daug pranešimų, ra
ginančių tautiečius dalyvauti
Lietuvos Nepriklausomybės
šventės iškilmėse, matome
spaudoje jau nuo sausio mėne
sio pabaigos, o vasario pradžioje
jie dar labiau suintensyvėja.
Kai vietovėje nedaug lietuvių,
jokių problemų neatsiranda — suruošiama viena šventė, sutrau
kianti visus — jaunus ir vyres
niuosius, anksčiau čia apsisigy venusius ir visai neseniai i
Ameriką atvykusius. Svarbu,
kad tą brangią mūsų tautai
dieną visi pasijustų jos vaikai,
visi pasidžiaugtų 1918 metų va
sario 16 d. žengtu drąsiu ir lem
tingu žingsniu — pasirašytu
Nepriklausomybės paskelbimo
aktu.
Kai didesniuose telkiniuose
lietuviškoji bendruomenė yra
kiek išsiskirsčiusi po aplinkines
vietoves, virš Vasario Šešiolik
tosios suplazda ne trispalvė, o
juodų debesų sparnas, neretai
atsirandant tarpusavio varžy
boms: kieno paskirtis rengti
pagrindinį Nepriklausomybės
šventės paminėjimą. Iš šalies
žiūrint, viskas yra taip papras
ta! Rodos, kartu ruošiant,
šventė būtų ir iškilmingesnė, ir
publikos lojalumas nesuskaldomas, ir meninės pajėgos
labiau sukoncentruotos į vieną
renginį. Vadinasi, pralaimėtojų
šiuo atveju nėra. Deja...
Ne kartą prieš Vasario Še
šioliktąją pasigirsta „pagrau
denimai" — tik ta lietuviška or
ganizacija turinti teisę rengti
Nepriklausomybės paskelbimo
sukakties paminėjimą, tad tegul
niekas kitas nesikėsina į pasi
rinktą datą. Neatkreipę dėme
sio į ,, perspėjimus", bus
apkaltinti nepatriotiškumu, ar
dar kitomis visuomeninėmis
nuodėmėmis. Taip ir norisi pa
klausti: o ii kur ta speciali
privilegija atsirado, kas suteikė
nepažeidžiamą teisę tik tos ar
kitos organizacijos vardu Va
sario 16-sios šventę švęsti?
O tų „nesulaužomų tradicijų"
užsienio lietuviai turi daugybę!
Iš tikrųjų mūsų gyvenimas nu
sagstytas tradicijoms lyg pieva
kurmiarausiais: kepame tra
dicinius blynus, verdame tra
dicinius cepelinus, rengiame
tradicines išvykas, susirenkame
į tradicinius pobūvius ir t.t.
Jeigu kažkas šiemet suruošė
sėkmingą renginį ir kitais
metais nori panašų ruošti, tai
antrasis jau — „tradicinis", ir
tegul n i e k a s net nebando
paneigti jo tradiciškumo!
Nėra abejones, kad tradicijos
yra labai svarbi bet kurios bend
ruomenės jungiamoji dalis. Mes
dažnai linksniuojame lietuviškų

telefono knygos ir pavardžių su galūnėmis „tis", „kas",
„mas", „ika", „age", „ius".
Rudis ūkis prie kelio „K" į vakarus nuo Rhinelander
1992 metais dar buvo aktyvus ir stiprus. įsteigtas 1918
metais, kai Sophie ir Mike Rudis 1918 metais atvyko
iš Čikagos su sūnumis Michael 2 metų ir Edward 1 metų
į 80 akrų miško kirtimą prie Rudy ežero.
Kad išvengtų kariuomenės tarnybos rusų armijoje,
Mike, sulaukęs 20 metų amžiaus, emigravo j Ameriką.
Sophie Paidok, gimusi Lietuvoje, atvyko į Čikagą su
savo tėvais.
Mike ir Sophie pasistatė rąstų pastatus, išvalė žemę
ir pasėjo javus. Gimė dar du sūnūs: Gilbert 1932 m., o
Ralph 1933 metais. Su keturiais stipriais sūnumis, dir
bančiais ūkyje, jie pirko gretimas žemes ir turėjo 720
akrų ūki.
Tėvas mirė 1950 metais. Šeima pradėjo skaldytis,
kai Michael išvyko į California ir ten mirė Edward su
šeima išvyko į savo ūkį, keletą mylių i vakarus nuo tėvų
ūkio. Ralph tarnavo JAV kariuomenėje ir po dvejų metų
pradėjo dirbti Rhinelander popieriaus fabrike. Trys
sūnūs padėjo motinai iki jos mirties 1970 metais. Po
Gilbert mirties 1981 metais ir Edward 1986 metais.
Ralph tapo vienintelis ūkio savininkas.
Ūkininkavimas turėjo prisitaikyti prie besikeičian
čių ekonominių sąlygų, ne kartą palietusių Rudžių ūkį.
Kai kiti lietuviai palikinėjo žeme, Rudžiai nutarė

Bindokienė

varžybos?
tradicijų sąvokas, didžiuojamės
jas paveldėję iš savo senolių,
prisižadame perduoti savo
vaikams, tikėdamiesi, kad jos
išlaikys tęstinumą, pasiųsdami
tas tradicijas pirmyn į ateities
kartas. Tačiau nenupiginkime
to brangaus žodžio menka
verčiais pakaitalais, viską pa
versdami „tradicijomis".
Iš tikrųjų švęsti Lietuvos
Nepriklausomybės paskelbimo
šventę yra graži ir kilni tra
dicija. Dėl to ir visi tie Vasario
Šešioliktosios rengimai, dėl to ir
valstijų gubernatorių proklama
cijos, Kongreso bei Senato at
stovų rezoliucijos, prie ameri
kietiškų miestų ir miestelių
rotušių iškeliamos lietuviškos
trispalvės. Vieną brangią dieną
šio krašto visuomenės dalis,
bent labiau išprusę politikai,
priverčiami atkreipti dėmesį j
mažos Baltijos pakrantės tautos
ryžtą ir troškimą gyventi lais
vai, nepriklauso, ai. Kai
Lietuva buvo okupuota, tas
dėmesys mums buvo dar svar
besnis, nes jis reiškė paramą
Vašingtono, Otavos ar kitų lais
vųjų pasaulio valstybių sos
tinėse. Lietuvai atgavus laisvę,
Nepriklausomybės šventė vėl
gali pavirsti džiaugsmo ir pasi
didžiavimo diena, įjungiant į tą
džiaugsmą savo aplinkoje gyve
nančius nelietuvius.
Ar iš tikrųjų Vasario Še
šioliktoji švenčiama ir paminėji
mai rengiami tik dėl to, kad mes
džiaugiamės Lietuvos laisve? O
gal tai yra tam tikros varžybos
tarp kai kurių svarbiųjų mūsų
organizacijų, ne tiek dėl pato
gesnės datos, didesnės salės ar
gausesnės publikos, kiek dėl
surenkamų ta proga aukų? Pini
gas yra klastingas „bičiulis" —
jis moka į savo pusę patraukti
net patriotiškiausias progas, net
švenčiausių idealų apraiškas.
Reikia tikėti, kad lietuvių tar
pe pinigai nekursto ginčų bei
nesutarimų dėl Nepriklau
somybės šventės paminėjimo
rengimo.
O vis dėlto būtų labai gražu,
jeigu visos organizacijos, visi
lietuviai toje vietoje bent porai
valandų metuose galėtų užmirš
ti savo ambicijas, sujungti jėgas
ir kartu ruošti šios šventės iš
kilmes, parodydami ir tėvynai
niams Lietuvoje, ir nuošaliai
besilaikantiems saviesiems už
Lietuvos ribų, kad gerai supran
tame žodžio vienybė reikšmę,
kad esame pakankamai visuomeniškai-bendruomeniškai
subrendę ir sugebame darbuotis
drauge, kai darbas tikrai svar
bus visų gerovei. Sujungus visus
menkus „renginėlius" į vieną
didingą tėvynės meilės manifes
taciją — Vasario Šešioliktosios
paminėjimą — pajustume tik
rąją Lietuvos himno žodžių
prasmę.

pasilikti. Jiems pavyko įsitvirtinti.
Tuo laiku žemės ūkis Oneida apskrityje pakrypo j
auginimą ir perdirbimą bulvių. Lenkai vadovavo šiam
verslui, padedami Wisconsin universiteto tyrimų ūkiui,
esančiam netoli Rudžių ūkio.
Ralph mano, kad. kai jis nustos ūkininkauti, bus
paskutinis lietuvis ūkininkas, žemės savininkas.
Oneida apskrities lietuviai atsiskyrė nuo Čikagos
kultūrinės ir visuomeninės veiklos įtakos, tad netrukus
asimiliavosi. Antroji generacija Amerikos lietuvių,
dabar jau vyresnio amžiaus, yra apgailėtinoje padėtyje,
praradę galimybę skaityti, rašyti ir kalbėti lietuviškai
Lietuvybė Oneida apskrityje darosi silpnesnė su kiek
viena nauja karta.
Kilę iš neturtingų žmonių Lietuvoje, tėvas ir motina
siekė įsigyti savo žemės. Turėti žemės buvo tas pat, kaip
būti turtingu. Balsevičiai girdėjo savo smuklės klien
tus pasakojant apie lietuvius naujakurius šiauriniame
Wisconsine Unalvage šeima iš ūkio norėjo grįžti į Čika
gą Mainai buvo sutarti. Tėvas, motina ir keturi vaikai
1917 metais važiavo automobiliu j šiaurę savo svajonių
išpildyti Baldai sekė geležinkelio vagone j Woodboro
Tas pats vagonas vėliau buvo pakrautas Unavalgės
baldais.
'Nukelta į 4 psl.)
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KANDIDATUOS AR
NEKANDIDATUOS?

Valdas Adamkus

Antroje praėjusio mėnesio
pusėje JAV gamtosaugininkas
Valdas Adamkus vėl lankėsi
Lietuvoje. Nors jis ten nuvyko
tarnybiniais reikalais, bet Lie
tuvos spaudoje vėl kilo klau
simas apie jo galimą kandida
tūrą į Lietuvos prezidentus. Ki
lo tas klausimas ir užsienio
lietuviams.
— Taigi, V. Adamkau, bū
damas Lietuvoje sakėte,
kad dar nenutirpus sniegui
ketinate paskelbti savo poli
ciją dėl prezidento rinkimų.
Atrodo, kad sniegas jau pra
dėjo tirpti, tai koks Jūsų
atsakymas?
— Gal jis tirpsta Čikagoje, bet
ne Lietuvoje. Paskutiniu metu
ten dar buvo daug sniego ir man
išvažiuojant snigo, tad, jeigu
pagal sniegą spręsti, ai manau,
kad turiu dar laiko. Nebūtinai
reikia pirmajam vienaip ar ki
taip pasisakyti. Tegul Lietuvoje
didieji politikai pirmieji tuo
klausimu pasisako...
— Atrodo, kad Vytautas
Landsbergis taip pat pana
šiai galvoja, arba yra dar ne
apsisprendęs?
— Ai manau, kad čia yra jo
strategijos reikalas. Ai respek
tuoju jo pasirinktą kelią ir ma
nau, kad visi laukiame jo pasi
sakymo.
— Jūsų veikla Lietuvos po
litinėje arenoje yra pažymėta
neapsisprendimu — bent taip
ją interpretuoja kai kurie
Lietuvos žurnalistai. Ką gan
te i tai pasakyti?
— Daugelis žaidžia tuo žodžiu
— neapsisprendimas, galbūt no
rėdami mane išprovokuoti, ta
čiau, kaip ir Lietuvoje pasakiau
esu labai aiškiai nusprendęs, ką
darysiu, bet nematau reikalo,
bent Šiuo metu. savo apsispren
dimo viešai pareikšti.
— Lietuvoje artėja savival
dybių rinkimai. Jūsų žo
džiais tariant, žadate stebėti
situaciją, bet aktyviai neda
lyvauti rinkiminėje kampa
nijoje. Kodėl?
— Nors Seimo rinkiminėje
kampanijoje aktyviai dalyva
vau, apsisprendžiau dabar ne
dalyvauti, nes rinkimai beveik
čia pat. Turiu prisipažinti, kad
buvau prašytas leidimo mano
pavardę įtraukti j Šiaulių
miesto savivaldybės rinkiminį
Centro sąjungos sąrašą. Tad,
nors ir fiziškai nedalyvaujant,
juridiškai esu rinkimų dalyvis.
— Ar reikia suprasti, kad
Jus kandidatuojate?
— Taip. I Šiaulių miesto tary
bą?
— Kas Jus pakvietė?
— Centro sąjunga įrašė mane
į sąrašą- Iš Centro sąjungos yra
išstatytas 21 kandidatas. Ai esu
21-masis.
— Ar juridiškai tas Įmano
ma?

čiau, kadangi esu registruotas
Šiaulių mieste, turiu ten gyve
namąją vietą, Šiauliuose dirbu,
kaip konsultantas vienai firmai
ir gaunu atlyginimą, moku mo
kesčius, tad išpildau visus pi
liečio reikalavimus.
- A r tuomet neUkutų kitas
klausimas: kaip su Jūsų dar
bu ir vadyste JAV gamtosau
gos srityje?
— Man atrodo, kad tai visai
nesikerta. Ai galiu dirbti kaip
konsultantas, bet kur būdamas.
Kol ijpildi"' visus reikalavimus
pagal įstatymą, nematau jokio
konflikto.
— Tuo pačiu norėčiau pa
klausti, ar žadate baigti savo
karjerą JAV?
— Į tai ai beveik galiu at
sakyti teigiamai.
— Spaudoje teko užtikti
žinute, kad Lietuvos Užsienio
reikalų ministras A. Saudar
gas, lankydamasis Lenkijoje,
bandė kalbėti tik lenkiškai
televizijoje, įterpdamas net
rusiškus žodžius, o vertėjas
stovėjo salia be darbo. Ar tai
priimtina?
— Ai gerai suprantu didelę
vertę, kai politikas gali kalbė
tis vizituojamo krašto kalba. Ta
čiau, kai reikalas jau atsiranda
tokiame lygyje, kai prezidentas
ar ministras nuvyksta su oficia
liu vizitu į kitą valstybę, man
atrodo, kad čia reikėtų kalbėti
savo kalba. Ypač tada, kai parū
pinami vertėjai, todėl nėra rei
kalo kalbėti laužyta to krašto
kalba ir mėginti apsieiti be
vertėjo. Čia jau yra tam tikras
etiketas. Jeigu tai priklausys
nuo manęs, visuomet parodysiu
pagarbą savo kalbai, net būda
mas oficialus pareigūnas. -

sisakant matyti tik vieną tikslą,
man atrodo, yra nerealu ir ne
tikslu.
— Kaip J ū s suprantate
Šiaurės organizaciją?
— Skandinavijos ir Baltijos
valstybės yra tam tikroje geo
grafinėje padėtyje, kur jų sau
gumas taip pat turėtų priklau
syti nuo jų pačių aktyvaus daly
vavimo. Kalbėdamas apie „blo
kus", visų pirma statau lietu
viškos kariuomenės gerą ap
ginklavimą, pasiruošimą, judru
mą savo valstybės viduje, nes
tik nuo jos pačios pastangų pri
klausys pirmasis apsigynimo
momentas. Juk niekas mūsų ne
skubės gelbėti, jeigu mes patys
nebūsime susitvarkę. Todėl ai
laikau Šiaurės sąjungą ir
NATO labai geromis organiza
cijomis, bet mūsų stiprybė yra
mūsų pačių pasiruošimas.
Ar Jūs tikite, kad Lietuvos
kariuomenė įstengtų apsigin
ti nuo priešo, kai visi maž
daug žinome, ii kurios pusės
didžiausia grėsmė gali ateiti?
— Realiai žiūrint, neatsilai
kytume, tačiau įrodėme per 50
metų, kad partizaninis karas ir
pasiryžimas laisvai gyventi gali
daug padaryti. Vien savo jėgo
mis, suprantama, ai nepasi
tikėčiau. Trijų milįjonų tauta
neilgai atsilaikys prieš 260 mln.
valstybę, bet, jeigu mes paro
dysime pasauliui savo sugebėji
mus ir norą gintis, manau, kad
pagalba greičiau ateis.
— Nors dar tik praėjo keli
mėnesiai nuo naujo Seimo ir
naujos vyriausybės darbo
pradžios, kaip vertinate, kas
padaryta?

— Turbūt pasaulyje įprasta,
kad naujai vyriausybei duoda
ma 100 dienų, kai leidžiama
pradėti įgyvendinti savo rin
kiminius pažadus, aavo progra
mą. Lietuvoje jau beveik pri
artėta prie to 100 dienų, nors
dar nelabai galima matyti,
kuriuo keliu einama. Kraite
tebejaučiamas nusivylimas, ma
— Kokie dabartiniai Jūsų tant, kas darosi naujosios vy
santykiai su konservato riausybės darbuose. Na, ir ii ša
riais?
lies žiūrint, reikia sutikti su
— Tolimi ir korektiški. Lietuvos žmonėmis, ^«<*«»«g« ti
Kadangi neturėjau progos po kėtasi daug daugiau. Konser
rinkimų nei su vienu kalbėtis, vatoriai, laimėję tokia balsų
o rinkimų metu esu pasisakęs dauguma, galėjo tučtuojaus
už dešiniųjų partijas, ai aavo tvarkytis, pasalinti ii vyriau
nusistatymą išlaikiau. Po rinki sybės buvusias anksčiau nesą
mų turėjau progą oficialiai pa mones, sprendimus, neatitin
sveikinti su laimėjimu V. kančius žmonių nuotaikoms, ta
Landsbergį ir kai kuriuos kitus. čiau iki šio laiko to nematyti.
Noriu dar kartą pabrėžti, kad,
Kas labiausiai jaudina Lietu
nors esu Centro sąjungos išsta vos žmones, tai nusivylimas,
tytas kaip kandidatas savival kad einama beveik senu keliu.
dybės rinkimų sąraše Šiauliuo Šalinami ii vyriausybės visi,
se, nesu Centro sąjungos narys nepaisant jų patirties, ir pa
ir taip pat nepriklausau nei keičiami savo partijos nariais.
vienai Lietuvos politinei parti Galima paminėti daug pavyz
jai.
džių. Pvz., daugelis tikėjosi
— Kokia yra Jūsų pozicija greito korupcijos užgniaužimo,
NATO klausimu? Ar Lietuva bet Panevėžio įvykiai, suteikę
progą vyriausybei parodyti
turėtų tapti NATO nare?
tvirtą ranką ir sutvarkyti nusi
— Jeigu trumpai atsakant — kaltėlius, buvo neišnaudoti. Vis
taip, tačiau ne šiandien. Ai vien noriu pasakyti, kad kon
noriu labai aiškiai pabrėžti, kad servatorių partija šiuo metu
visos pastangos galvotrūkčiais Lietuvoje turi neįkainuojamą ir
dabar veržtis į NATO yra berei nepakartojamą progą įgyven
kalingas jėgų eikvojimas, ka dinti tai, ko žmonės trokšta.
dangi iki tol dar mums reikia Lietuvos žmogus tikrai pasiilgės
labai daug atlikti. Pažvelgus į tvarkos, ramesnio gyvenimo,
Lietuvos kariuomenę, nelieka kad galėtų planuoti, kurti savo
abejonės, kad jai daug ko trūks ateitį. Dar labai trumpas laiko
ta — jauniems vyrams trūksta tarpas, tai galbūt ir nelabai
net pagrindinių kario gyvenimo tikslu kaltinti, bet atkreipti
sąlygų, nekalbant apie ginklus. dėmesį tik į negeroves tikrai
Gražu, kad trys lietuvių kilmės
pulkininkai ii JAV yra pasiryžę
vykti į Lietuvą pagelbėti ruošti
- K a d a žadate vėl būti Lie
Lietuvos kariuomenę, kad tik tuvoje?
pavyktų įstoti į NATO.
— Vyksiu gamtos ir aplinkos
Ai manau, kad į NATO įstosi tvarkymo reikalais. Manau, ko
me, ir mums tą padaryti rei vo mėn. viduryje būti Vilniuje
kalinga, tačiau viską pakreipti ir ta pačia proga nuvyksiu į
tik tam, tarytum niekas dau Estiją bei Latviją. Tad galima
giau Lietuvoje neegzistuoja, o sakyti, kad ui ieiių savaičių
visa mūsų užsienio politika vien lankysiuos Lietuvoje.
dėl NATO. yra netikslu. Vis
— Vadinasi, vykstate tarkam yra laikas, viskam reikia nybiniais reikalais?
pasiruošti. Man priekaištau
— Taip, tarnybiniais, bet ne
jama, kad pasisakau už Šiaurės
abejoju,
ksd U paču proga teks
sąjungą, o atmetu NATO. Tai
padirbėti
ir lietuviškoje dirvoje.
— Manau, kad taip, kadangi yra netiksli interpretacija.
juristai tą klausimą •varstė, jie Siaurės sąjunga Lietuvai būtų
ir mane prašė, kad kandidatuo be galo naudingi, bet visko at
Kalbėjosi

sSavasssaasssai

BBBIBBSSBBBBBSJ

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATF

MISCELLANEOUS
ELEKTROS
ĮVEDIMAI PATAI8VMAI
Turiu Chicaooa miesto tekamą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
77S-77S-3313
KLAUOUUS PUMPUTIS

P

RS/MAX
REALTORS
(773) 516 8989
(709)428-7161

AUTOM0SBJ0. NAMU SVEIKATOS.
RUYVYB&DRAUOBSAS.
FrankZapoasirOff. Mgr.
S. Karts kaba kstuvilfcai.
FRANKZAPOUS
320SVjW*stgsth Strast
Tai (70») 424-SSS4
(312) 51-—64

RIMAS L STANKUS
• Perkant ar parduodant
•Orsrtas ir sąžiningas patarnavimas
• km* k a s ą s * * * * •!AX pagafca
»Nuosavybiųfcainavtmasasml
• Parkams ir parduodam* namus

J K 8 COHSmUCTlON
„ShingJe* stogai ir visų rusių
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Sv. Tėvo kryžius, pastatytas Kryžių kaina prie Šiaulių, yra tariau labai
mėgstama ir lankoma Tįsta.

kalba — vietoj jų geriau reTIKISI DAUGIAU
KLAUSYTOJU LIETUVOJE tranaliuoti mokomąsias prog
ramas, kurios padeda ugdyti
Didžiosios Britanijos radijo anglų kalbos įgūdžiu*", sakė
stoties BBC vadovai ketina plės BBC vadovas Europai.
ti savo klausytojų gretas Lietu
Lietuvoje BBC pradėta trans
voje. Pasak stoties vadovo Euro liuoti vėliau negu kitose Bal
pai Andrew TaMssig, ieškoma tijos valstybėse. Latvijoje šios
galimybių, kad transliacijos radįjos stoties laidos ištisų parą
būtų girdimos visuose didžiuo girdimos jau maždsag penke
siuose Lietuvos miestuose. To rius metus. Tuo tarpu Estijoje
kios galimybės BBC tikisi mai BBC Pasaulio tarnybos progra
nais už Lietuvos radijui siūlomą ma kuris laikas girdima apie 6-6
teise laidas ufaispini transliuoti valandas per parą. (Elta, 01.15)
šios bendrovės technine baze.
Nuo praėjusių metų spalio
PADENGS STUDENTU
pradžios BBC (British BroadKELIONĖS IŠLAIDAS
ca sting Corporation) Pasaulio
Gavusi papildomų lesų ii vy
tarnybos laidos ištisą parą darriausybės, Šiaulių pedagoginio
bar girdimos trk Vilniuje.
Priešingai negu „Laisvosios instituto vadovybė nutarė skir
Europos" ir „Amerikos balso" ti jas studentams kompensuoti
radijo stotys, BBC nerengia kelionės į namus išlaidas.
100,000 litų bus išdalinta stu
laidų lietuvių kalba. „Mes
neturime pinigų kurti laidas dentams, atsižvelgiant i nuotolį,
visomis kalbomis, tačiau iiuo kurį jiems reikia įveikti, va
metu, kai Lietuva vėl išjungia žiuojant namo.
Šiaulių pedagoginiame insti
į Vidurio Europą, galbūt nėra
prasmės rengti Jaidas lietuvių tute; mokosi 2,460 studentų.

STASYS CONSTRUCnON
Staliaus darbai: rusių, vonių ir
virtuvių įrengimas; prietaisai;
keramikos plytelės; „sidings",
„soffits", „decks", „gutters",
plokšti ir „srungle" stogai; ce
mentas, dažymas. "Sūriu darbo
draudimą.
S. Benetis tel. 630-241-1912
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(Atkelta ii 3 psl.)
Dar du vaikai prisidėjo prie šeimos, gyvenant ūkyje.
Karui pasibaigus, ūkio pelnas sumažėjo ir Balsevicz
1946 metais pardavė ūkį. Grįžęs j Čikagą, jis pedėjo Mvo
penkiems vedusiems vaikams įsitaisyti pelningas
smuklės nuosavybes. Balsevrics mirė 1068 metais, palaidotas Bfc George kapinėse, Čikagoje. Šeima mini jį kaip
darbštų, malonų, kilnų, sėkmingą ūkininką ir
verslininką, Nellie Balsevricz mirė 1966 metais.
Ne visiems ūkininkams sekėsi taip gerai, kaip
Balsetrkz seimai. Daugeliui sunkumai prasidėjo pačioje
pradžioje.
Žemės valymas brangiai kainavo dėl aukštų kainų
už dinamitą ir kelmų rovimą. Nebuvo lengva turėti pini
gų pragyvenimui, mokėti nuošimčius ir mokesčius. Gan
dažnai bloga, akmenuota, grubi žemė nedavė
patenkinamų derlių Naujakurių rašyti laiškai buvo
pilni nelaimių apie blogą derlių, viesulus, gaisrus , mir
tie, ligas ir nelaimingus atsitikimus. Ūkininkai dainai
kreipdavosi į bankus ir žemės pardavimo bendroves,
prašydami atidėti skolų mokėjimus. Daugeliui
nepasisekė mėginimas pragyventi ii kirtimų žemės. Po
kelerių metą mėginimo pragyventi, nusigręžė nuo
siaurės krašto ir grįžo į Čikagą. Jų pastangos dar yra
pastebimos Oneida apskrityje: tusti namai, tvartai,
palikti laukai ir išvalyti kirtimai, vėl virstą miiku.
Išlikusi antroji generacija Amerikos lietuvių mielai
pasakoja apie pasisekimą, nesėkmes, džiaugsmą ir
liūdesį.
Ūkininkavimas Oneida apskrityje buvo gan
pastovus ekonominės krizės ir Antrojo pasaulinio karo
laiku. Darbų trūkumas 1930 dešimtmetyje atbaidė
daugelį nuo važiavimo į miestus. Karo metais bulvių
auginimas ir pieno ūkis davė pelno. Nuosavybių
keitimas tuo metu buvo retas.
Karui pasibaigus 1946 metais, žemes ūkio pajamos
sumažėjo. Bslsewkz perdavė savo puikų ūkį ir grįžo į
matomai pelningesnį smuklės verslą. Daniel Paddock
paliko savo ūkį ir nuėjo dirbti į popieriaus fabriką.
Sandėliai buvo perpildyti žemės ūkio produktais,
JAV vyiiasybė ragino ūkininkus pristabdyti gamybą,
naudojant žemės banką. Tai buvo sutartis dešimčiai
rnetų, kad valdžia mokės patrauklią sumą per metui už
pasėlių neangmrmą. Finansinė parama, sodinant pūtis,
buvo kitas pajamų šaltinis. Netinkamą ir blogą žemių
Mvininkai greitai pastebėjo galimybe dirbti mieste ir
gauti nematą metinį čekį ii valdžios.

GREIT
PARDUODA

Moteris ieško bet kokio darbo.
Gali prižiūrėti ligonius, senelius.
Skambinti nuo 6 Vai vakaro,
teL 773-471-0521

by thr undrragnrd with the County C l « k oi
Cook Counry I l k N t I ) 0 M « > on thr 24ih of

MISCELLANEOUS

Jamiary, 1997 und*T the Aaauasad Name of
VYTAS"HOMEDrfPBOVBMSNT wrtr.the

Kovak*Aaaoc.,Ud.CPA
užpildo ir paruošia pajamų mokesčių
formas atskiriems asmenims,
korporacijoms ir "partnerships".
Informacijai skambinti:

busite* looted M 3534 W. «5th St.
Chicago. IL 60629 T h e m i e l u m u and
•ajMaaa addma oi the owner i*:
V j » u f Saart—
3SMW

«*St

»«niiantas rntiraTns

t*L630410-t2BS,
gražus
namas: 200 kv.m. ploto. Naujas,
pastatytas 1995 m.; mūrinis, 4 mieg.
2 vonios, didelis rūsys pagal vak
Europos įrengimą, ir stilių, gražiai
išdėstytas su baldais. Dvigubas
sklypas, aptvertas, vieno auto garažas
po namu, du balkonai. Kiemas apso
dintas. Graži aplinka, arti autob. sto
ties. Parduodu dėl ligos.
Kaina 1200.000. btfo. tel. 714*430244
arba rašykite ĮJaVtrnann.
23142 Sonvset Or,
DnuPomtCA 92629

Gediminas Pranckeviaus
Greitai ir sąžiningai
užpildo pajunti mokesčius
(income tax)
Reikalui esant,
atvyksta i namus.

TeL 708-656-2550
arba 708-656-1293

DRAUGAS FOUNDATION
4 5 4 5 W 6 3 r d St . C h i c o g o

IL 6 0 6 , 2 9

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių.

TEN

Onfy LOT take you to so many
deettneouits in Eastsm Europs
so eesy. On LOT, you cen fty

CITIES

nonetop from Htm York or Chteago

TWO
CONTINENTS

ONE

• o m e rssw s*Bwnsoonei tstlrMnei
St Warssw O t t s d S AsfpOft.

From tnere, connscuone are essy to
Raja, TSMTMI, Moecow, SLPelsrsburo,
Klev, Lvov, Mlnsk snd Vilnius.
So take soVsntsfs of LOT's tow fsrss,
snd fly to Eastsm Europs ki the hotury
Į of s mm flsst of Boeing 7S7ą snd ATfts.

A I R L I N E \THE POLISH AIRLINE
Coli jovr trarel afeat or
1-800-223-0M3 or visit
l*t».//i

(Pabaiga)

MBS

.

RENGINIAI ČIKAGOJE
Vasario 1 d. — Maironio nuolijos rėmėjų žaidimų popietė
lituanistinis mokyklos metinis 2 vai. p.p. Maria suki. mokyk*
pokylis PLC, Lemonte.
los patalpose.
— Laureatų — birbynininko BalamHto 16 d. - Zaraaiikių
Antano Smolskaus, Eduardo klubo matinis narių susirinki
Gabnio ir Genadijaus Savkovo mas Saulių namuoeeakordeonų dueto koncertas 6
T.V. Jaunimo centre.
koncertas Jaunimo centro salėja
— Mažlietuvių tradicinis Už 3 v.p.p.
gavėnių Šiupinys Balzeko
Balandžio M d. - 25-tas lietuvių Kultūros muziejuje. flsssSjsĮaii Ahitnritfitų priatatyRengia Maž. Lietuvos lietuvių mo pokylis PLC, Lemonte. Ruo
draugija.
šia Lietuvių Moterų klubų fede
Vasario U JAV LB racijos Čikagos klubas. Vakarie
Brighton Parko apylinkes narių nė ir lokiai 6:30 v.v.
metinis susirinkimas Nekalto
Balandžio 27 d. - „Laiškai
Prasidėjimo mokyklos salėje. lietuviams" matinė šventė Jau
Pradžia 11 v.r.
nimo centre.
. Vasario 8 d . - „Spindulio"
- Vytauto Didi. Saulių rink
tautinių Šokių Šokėjų pokylis, tinės gegužinė Šaulių namuose.
PLC, Lemonte.
— lietuvių Moterų klubų fe
Vasario 9 d. - PLC cepelinų deracijos 50 m. sukaktis.
pietus PLC, Lemonte.
Ruošiami pietūs ir paskaita
Vasario 11 d. - Užgavėnių PLC, Lemonte. Pradžia 12 vai.
blynai, PLC, Lemonte.
Gegužės 8 4 - „Draugo"
Vasario 15 d. — Maironio koncertas 6 v.v. Jaunimo centre.
lituanistinės mokyklos Vasario Programoje — choras „Ex16-tos minėjimas PLC, Le uhsto n ii(3evelando,vsd.mus.
monte.
Ritos Kliorienėa.
Vasario 16 d. — LB Lemen
Balandžio 4 d. - B r i g h t o n
to apylinkės valdybos rengia Parko lietuvių namų savininkų
mas Vasario 16-tos Trūnėjimus gegužinė 12 vai. Saulių na
PLC, Lemonte. Pragramoje: muose.
akademinė dalis ir pietūs.
— Lietuvos Vyčių 24 kuopos
Pradžia 12 vai. dieną.
,J)ayattheraces"Sportsman'»
— Pagrindinis Lietuvos Ne parke: 11 vai. ryto —bufetas, 1
priklausomybės minėjimas vai. p.p. — lenktynes.
Maria aukit. mokyklos audito
— „Spindulio" tautinių šokių
rijoje 2 vai. p.p. Rengia ALTo *n***^l g"1!1**1 "ij^intų (fc"ĮjM*"ų^
Čikagos skyrius.
pietūs PLC, Lemonte.
Vasario 23 d. — Lietuvos
Gegužės 10 d. — Jaunimo
Nepriklausomybės minėjimas Kongreso vajaus banketas PLC,
Nekalto Prasidėjimo parapijos Lemonte.
mokyklos salėje. Rengia JAV
Gegužės 11 d. Anglijos
LB Brighton Parko apylinkės lietuvių klubo narių susirinki
valdyba. Pradžia 11 vai. ryto. mas ir Motinos dienos
— Illinois Lietuvių Respubli minėjimas Šaulių namuose.
konų lygos metinis susirinki
Gegužės 14 d. - Šakiečių
mas 12 vai. PLC, Lemonte, klubo,
„Bočių" menėje.
kimas Šaulių
Kovo 1 d. — Lietuvos Vyčių
Gegužės 10 d. - „Saulutės"
112 kuopos lėSų telkimo rengi- rengiamas koncertas 7:30 v.v.
.. n y a - „Itališkas festivalis" Švč. PLC lemonte. Dainuo* solistės
M 'Marijos Gimimo parapijos Neringa Nekraiifttė ir Laima
salėje 6 vai. vak.
Lapkauakaite.
— Lietuvos ateitininkams pa
Gegužes 18 d. - JAV LB
remti vakarienė Ateitininkų Brighton Paiko apylinkės v-bos
namuose, Lemonte.
rengiami pietūs Nekalto Prasi
— Šv. Kazimiero seserų vie dėjimo parapijos salėje (nuo 9-1
nuolijos rėmėjų bendra komuni- vaL p.p.X
ja 9:30 vai. ryto vienuolyno
- Neringos Nekraarutės, Lai
koplyčioje.
mos Tspksusksitės, taip pat
Kovo 2 d. — Čikagos lietuvių Čikagos ir Lemonto vaikų choskautų ir skaučių vienetų Ka relhj koncertas 3 v.p.p. Jaunimo
ziuko mugė Jaunimo centre. Šv. centre. Rengia „Saulutė" —
Mišios 10 vai. r. Jėzuitų koply Lietuvos vaikų globos būrelis.
čioje. Mugės atidarymas 11 vai.
- PLC pietūs, PLC, Lemonte.
r. Jaunimo centre.
Gegužės 23 d.-Suvalkiečių
— Vytauto Didžiojo Saulių dr-jos pusmetinis narių susirin
- rinktinės rengiamas Vlado Put- kimas Šaulių namuose.
vio minėjimas 12 vai. Saulių
Biržetio 1 d. - Tauragės
namuose.
klubo gegužinė Šaulių na
Kovo 9 d. — Amerikos Lietu muose.
vių Tautinės sąjungos rengia
Birželio 15 d. - Ištremtųjų
mas Kovo 11-šios Lietuvos Ne Sibiran — Tautos genocido pra
priklausomybės atstatymo mi džios minėjimas. Rengia LB Le
nėjimas:: 11 vai. r. Sv. Mišios monto apylinkės vaidyba PLC,
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte.
12:30 v.p.p. minėjimas PLC,
21 d. - Vytauto
Lemonte.
Didž. Seulių rinktinės Joninių
Kovo 16 d. — „Margučio IT'
vakaras Šaulių
jubiliejaus vakarienė Jaunimo
Birželio 22 d. —
centre.
klubo narių pusmetinis susirin
Kovo 16 d. — Lietuvos Vyčių kimas Šaulių namuose.
tautinių Šokių Šokėjų grupės
— Brighton Parko lietusių
koncertas-vakaronė 3 vai. p.p.
namų savininkų dr-jos pietūs
Jaunimo centro kavinėje.
Nekalto Prasidėjimo parapijos
— LB Lemonto apylinkės me salėje 11 vaL ryto.
tinis susirinkimas PLC didž.
Biržstto 20 d. - AngUjos
salėje, Lemonte. Pradžia 12 vai.
Kovo 23 d. — LB Lemonto lietuvių klubo gegužinė Šaulių
apylinkės susirinkimas PLC,
- Seserų oranciskiečių vie
Lemonte.
Balandžta 5 d . - Lietuvių nuolijos 76 m. jubiliejinės iv.
fondo susirinkimas PLC, Le Mišios 10 vai. ryto Svč. M.M.
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje
monte.
Balandžio 6 d.-Suvalkiečių aukojamos vysk. P. Baltakio, Po
dr-jos gegužinė Šaulių namuose. Mišių vaišės parapijos salėja.
— PLC Velykų stalas, PLC, Rengia Čikagos apygardos rė
mėjos.
Lemonte.
Balandžio 12*13 d. — Lietu
Liepos 6 d. - Vytauto Didž.
vos Šaulių sąjungos užsienio šaulių rinktinės gegužinė
atstovų suvažiavimas Šaulių (žurnalui „Trimitui'*) Saulių
namuose.
Balandžio 13 d. - Lietuvių
PLC gegužines, PLC, Le
Operos statomos Flotovo operos monte.
„Marta" spektaklis Morton au
- Liepos 13 d. - Šv. Kazi
ditorijoje 3 vai. p.p.
miero
,..
— PLC pietūs, PLC Lemonte. festivalis vienuolyno
— Šv. Kazimiero seserų vie Marąuette Parke.

Liepos 26-27 d. - Vasaros
festivalis ant Western Ave. tarp
43-47 gatvių. Penktadienį (26 d.)
nuo 6 v.v. iki 10 v.v. Šeštadieni
ir sekmadieni (liepos 26 ir 27 d.)
nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vak
Rugpjūčio 3 d . - , .Draugo"
gegužinė Marijonų sodelyje.
• 17 d. — PLC gegu
žinė, PLC, Lemonte.
24 d. — Illinois
Lietuvių respublikonų lygos ge
gužinė PLC sode, Lemonte. Pra
džia 12 vaL
sfcsasJMea 31 d. - LB Vaka
rų apygardos gegužinė PLC,
Lemonte.
Rugsėjo 7 d. — LB Lemon
to apylinkės gegužinė PLC, LePradžia 12 vai.
Rugsėjo 14 d. - Zarasiskių
klubo gegužinė Šaulių na— PLC pietūs. PLC, Lemonte,
Rugsėjo 21 d. - „Draugo"
metinis bsnkstas Martiniaue
pokylių salėje.
Rugsėjo 28 d. —Šv. Kazimie
ro seserų vienuolijos rėmėjų
metinis banketas „Polonis"
salėje.
4 d. — Operečių ir
lietuvių kompozitorių koncertas
Lietuvių Dailės muziejuje, Le
monte. Rengia „Draugas".
— Lithuanian Mercy Lift me
tinis pokylis 6 v.v. „Spirit of
Chieago" lsive („Navy Pier").
5 d. — Operečių ir
lietuvių kompozitorių koncer
tas Jaunimo centre. Rengia
„Draugas".
- Šskiečių klubo, „Oktoberfest" Šaulių namuose.
— Seeerųpranriskisčių rėmė
jų 5-tos apygardos seimas: 11
vaL ryto iv. Mišios Marijonų
koplyčioje. 12 vai - p i e t ū s , 1
vaL p.p. —
Spalio 11 d. - Lietuvos Duk
terų dr-jos pokylis Jaunimo
centro didž. salėje.
Spalio 18 d . - Jūros skautų
ir skaučių metinė „Puota jūros
dugne" PLC, Lemonte.
SpsHo 18 d. ..Margučio B?'
pokylis Jaunimo centre.
Spalio 28 d. - Anglijos
lietuvių klubo metinis narių
susirinkimas 12 vai. Šaulių sa
lėje. Mišios už mirusius narius
10 vaL ryte.
— Martyno Mažvydo minėji
mas — paroda, paskaita, meni
nė programa 3 va.p.p. Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje.
Lapkričio 6 d. - Zarasiskių
klubo pusmetinis narių susirinkimas šaulių namuose.
Lapkričio 8 d. — Lietuvių
fondo pokylis PLC, Lemonte.
Lapkričio 8 d. - L B Lemon
to, apy1. valdybos ruošiami pie
tūs, PLC didž. salėje, Lemonte.
12 vai
Lapkričio 16 d. - Rudens
Madų paroda PLC, Lemonte.
Lapkričio JI d. - Suvaikė
—'*
*
**
-1
*
*
oųoraugnns
mecnus
narių
rinkimas Šaulių namuose.
B d. - 47-tas
metinis LFK ,4Jtuanica" fut
bolo klubo pokylis PLC,
Lemonte.
Lapkričio 28 d. - Šakiečių
krabo metinis narių susirinkiSaulių
20 d. - Tilžės
Akto paskelbimo 79-sios sukakties minėjimas Saulių namuose.
Rengia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis dalyvaujant
l n i l l n m

Vm

*•

'
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šaunama n* visuomenei. nausis
2 vai. p.p.
Gruodžio 6 d. - M u g ė (bazaras) PLC, Lemonte.
Gruodžio 7 d. — Tauragės
krabo narių metinis susirinki
mas Seulių namuose.
— Mugė (basaras) PLC, Lemonte.
Gruodžio 21 d. - PLC
Kūčios, PLC, Lemonte
Gruodžio 31 d. - Naujųjų
Metų sutikimas PLC, Lemonto.

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. vasario mėn. 5 d.

A.tA.
SESUO M. THEOPHANE
ŽUKAUSKAS, SSC

A.tA.
STASYS FRIZELIS

Mūsų mylima 8ewlė mirė 1997 m. vasario men. 3 d.,
sulaukusi 86 metų.
Į vienuolyną įstojo ii Visų Šventų parapijos, Roseland, IL.
Vienuolyne įžaduose išgyveno 66 metus.
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji
giminės sesuo Stslla Kavalauskas, gyv. Plover, WI. brolis Josspk Žukauskas, gyv. Port Orange, FL; daug dukterėčių ir
sūnėnu.
Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W
Marąuette Rd., Chieago, ketvirtadieni, vasario 6 d. 10 vai.
ryto.
Laidotuvių iv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno
koplyHejs ketvirtadieni, vasario 6 d. 7 vai. vakaro.
Trffi*-^!1^*' Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse penktadienį,
vasario 7 d. 10 vai. ryto.
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už
Seselės siela.

Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1997 m. vasario 3 d.. 12:30
vai. p.p., sulaukės 74 metų.
Gimė Lietuvoje, Panevėžio mieste.
Nuliūdę liko: žmona Donata Vilipaitė, sūnūs: Edvardas,
marti Karen, ir Ričardas; Lietuvoje sesuo Janina Žvirblienė,
jos sūnūs su šeima, mirusios sesers Teresės Giedrikienės trys
sūnūs su šeimomis ir dukra; taip pat kiti giminės ir draugai
Amerikoje ir Lietuvoje.
Velionis pašarvotas penktadieni, vasario 7 d. nuo 3 iki 9
v.v. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87 St., Evergreen
Park, IL.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 8 d. Iš laidojimo namų
9:45 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto gedulingos
sv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Sv. Kazimiero Seserys ir Žukauskų seimą.

Nuliūdę: žmona, sūnus, marti, sesuo ir kiti giminės.

Laidotuvių dir. David Gaidas, Jr. tel. 708-9744410.
.

Ui

'

i

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel.
708-636-2600 arba 800-994 7600.

!

A.tA.
RŪTAI GRAUŽINIENEI
iškeliavus Amžinybėn, liūdintiems — vyrui VY
TAUTUI, sūnui ALGIUI, dukrai DALIAI bei jų šei
moms ir visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią
užuojautų.
«,
Kleofa Gaižauskienė
./,
Sofija ir Stasy* Vaikiai

A.tA.
Dr. JONUI REINIUI

K

.i'.

iškeliavus už šio žemiško gyvenimo ir laiko ribų, Čia
likusiai jo seimai ir atimiesiems tesuteikia Dievulis
fizinių ir dvasinių jėgų, pergyventi tą skaudų
išsiskyrimą.
-

:*'

L. G. Korp! Gaja

Mielajm Kolegai

a

A.tA.
Dr. JONUI REINIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai BER
NADETAI, sūnui JONUI ir marčiai IRMGARDAI,
dukterims - GRASILDAI ir GYČIUI PETRAMS su
šeinuTir VITAI REINYTEI bei kitiems giminėms.

;V

Viktoras Dubinskas
Aldona Juozevičienė
Jonas ir Daina Juozevičiai
Ferdinandas ir Vanda Kalinai
Irena ir Juozas Makštučiai
Genovaitė ir Vytautas Musoniai
Augusta ir Vaclovas Sauliai

:.-

PADĖKA
ii
A.tA.
ADOLFAS UETUVNINKAS
•

1996 m. gruodžio 29 d. netekome mūsų brangaus Brolio.
Buvo palaidotas 1997 m. sausio 3 d. Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse Čikagoje.
Mūsų gili padėka Švč. Mergeles Margos Gimimo parapi
jos klebonui kun. J. Kučinskui ui maldas koplyčioje, lai
dotuvių apeigas, išreikštus užuojautos žodžius, koncelebruota iv. Matas ir jautrų pamokslą bažnyčioje. Ačiū kun. Kelpšai
už palydėjimą velionio i kapus ir suteikusiam jam paskutini
patarnavimą skiriantis su Šiuo pasauliu.
Dėkojame Švč. Mergeles Marijos Gimimo parapijos choro
dirigentui, muzikui Antanui Linui ir visam choro kolektyvui
už ispodtnsa giedojimą bažnyčioje iv. Milių metu.
Nuoširdus ačiū solistui Vaclovui Momkui už gražias solo
giesmes. Taip pat ačiū vargonininkui Ričardui Šokui už
palyd* vargonais.
Dėkojame Vytauto Didžiojo Šaulių rinktines šauliams už
budėjimą garbės sargyboje prie karsto. Dėkojame už tartus
•tssmiiSinhiHi sodžius saulių rinktines vadui Alfonsui Paukš
tei ir Anglijos Lietuvių klubo vardu p. Justinui Šidlauskui.
Dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems už gausų
lankymą koplyčioje iv. Mišiose ir palydėjusiems velioni į
kapus.
Širdingai dėkojame visiems karsto nešėjams.
Taip pat nuoširdus ačiū visiems ui išreikštas mums
užuojautos žodžius ir per spaudą, už iv. Misiąs, gėles ir gausias
aukas Lietuvos Vaikų Vilčiai, Partizanų Globos fondui, Lietu
vos Našlaičių globos komitetui ir „Saulutei" Lietuvos vaikų
. globos bareliui.
Dėkojame laidotuvių direktoriui ponui D. M. Petkui už
nuuMrdų rūpestį laidotuvių metu ir ypač už padovanotą karstą
„Daddy" Adolfai. Ačiū.
Marija, Uršulė, Agnut*. brolis

Nuliūdę:

trkni

Į

A.tA.
POVILAS ŽUMBAKIS
Mylimą Tėvelį, Uošvį ir Senelį Amžinybėn išlydint,
širdingai užjaučiame mūsų mielus draugus POVILĄ
ir GIEDRĘ ŽUMBAKIUS ir visus artimuosius.
Pranas ir Aldona Mažeikai
Zenonas ir Vanda Petkai
Roma ir Dolores Petkai

„Viešpats atėjo į žemę raminti tuos, kurių širdys skausmo
sutrintos" ps. 42-5
Miela krikšto motinėle, ir tavo mylimieji, neliūdėkit.
Nutilo Mamos - Močiutės balsas, bet nurimo kūno skausmai.
Kristus nusivedė ją į savo buveinę, kur nebėra nei skausmo
nei ašarų.

PADĖKA
- A.tA.
BRONĖ ŪSAITĖ PAKŠTIENĖ
••. i . .

1996 m. gruodžio 19 d. iškeliavo Amžinybėn. Gruodžio 23
d. buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Širdingą padėką reiškiame Švč M. Marijos Gimimo parapi
jos kleb. kun. Jonui Kuzinskui už maldas koplyčioje, už atna
šautas šv. Mišias, užjaučiantį pamokslą, atliktas laidotuvių
apeigas bei lankymą ligoninėje. Dėkojame kun. V. Mikolaičiui
ir kun. A. Saulaičiui, SJ, už maldas ir palaiminimą ligoninėje.
Dėkojame Biržų kleb. kun. Edmundui Mažeikai, kuris tuo
metu lankydamasis pas Tėvus Jėzuitus, Chicagoje, jų
koplyčioje atlaikė keturnedėlio Mišias už veliones sielą.
Dėkojame šeimos ilgametei draugei sol. Genovaitei
Mažeikienei už ypatingai gražų giedojimą gedulingų šv. Mišių
metu, atsisakius honoraro. Ačiū laidotuvių dir. D. M. Petkaus
tėveliui p. D. Petkui už a.a. Bronės vežiojimą pirmyn ir atgal,
abiems gyvenant tolokai nuo* bažnyčios. Ačiū muz. Ričardui
Šokui už puikią palydą vargonais.
Esame labai dėkingi visiems dalyvavusiems šermenyse
bei laidotuvėse. Mus tiesiog sujaudno gausumas draugų bei
pažįstamų, kurie, palikę pasiruošimo darbus Kūčioms bei šv.
Kalėdoms, suspėjo atvykti paskutiniam atsisveikinimui su
velione. Net Nekalto Švč. M. Marijos Prasidėjimo parapijos
kleb. kun. A. Puchenski, po jo parapijoje vykusio koncerto,
suspėjo atvykti į šermenis. Ačiū gerb. klebonui Puchenski.
Nuoširdus ačiū visiems už gėles, už užprašytas Mišias,
aukas Mišioms-ir gausiai aukojusiems Lietuvos Dukterų
draugijai.
Ačiū visiems už užuojautas pareikštas asmeniškai ir rastu.
Nustebino gausumas užuojautos kortelių ir laiškų, kuriuos
gavome po laidotuvių iš tų, kurie per vėlai sužinojo apie
velionės mirtį arba, toli gyvendami, negalėjo dalyvauti.
Ačiū visiems giminėms Lietuvoje, kurie telegramom,
užuojautos kortelėmis bei laiškais išreiškė užuojautą.
Didelis ačiū dėdienei Emilijai Pakštienei bei jos dukrai
Emilijai Sakadolskienei už praleistą laiką renkant šermenims
tinkančias psalmes, pridedant ir savo paguodos žodžius
(maža dalelė pradžioje šios padėkos).
Širdingai dėkojame gerb. dr. Vidui Nemickui, kurio
priežiūroje velionė buvo daug metų. Ypač paskutinėse
velionės ligos savaitėse dr. V. Nemickas bandė viską daryti,
kas įmanoma, kad dar būtų galima atstatyti Mainytės
sveikatą, bet, turbūt. Ui nebuvo jo valioje.
Dar ypatinga padėka pusseserei ir velionės krikšto
dukrelei Ilonai Ūsaitei iš Kauno, kuri vieną kartą praleido
metus, o antrą kartą net pusantrų metų pas mus. padėdama
man ir vyrui prižiūrėti mamyte jos gilioje senatvėje ir slaugyti
ligose. Be jos nežinau, ką būtume darę.
Džiaugiamės dukrele Rite, kun jau keli metai, kai gyvena
Lietuvoje, ir jos vyru Raimundu Lumbiais, kad viską metę
suskubo atskristi j močiutės paskutinį atsisveikinimą
Nuoširdus ačiū Velionės karsto nešėjams, žentui Petrui
Dapkui, velionės anūkės vyrui Raimundui Lumbiui, Anthony
Kubiliui Sr., Anthony Kubiliui Jr., Juliui Lintakui ir
Aleksandrui Pieniui.
Ačiū „Vince's Flowers" už labai gražias gėles.
Nuoširdi padėka Donald M. Petkui už rūpestingą
patarnavimą.
Giliame liūdesyje likę: duktė Ilona su vyru Petru,
anūkė Rita su vyru Raimundu ir Uti gimines.

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. vasario mėn. 5 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Visuotinis Jaunimo centro
narių susirinkimas įvyks
vasario 9 d., 11 vai. r., Čiur
lionio galerijos patalpose. Re
gistracija 10:30 vai. r. Visi kvie
čiami dalyvauti.
Ar žiema ir šiemetinis ne
nuoseklus oras jau labai nusi
bodo? Geras būdas (ir daug pi
gesnis) nore valandėlei pamiršti
šaltį, sniegą, miesto suodžius ir
triukšmą, yra apsilankyti Garfield Park Conservatory, 300 N.
Central Park Blvd., kur praėjusį
savaitgali prasidėjo gardiniju ir
kamelijų paroda. Nors šis „ro
jaus kampelis" nėra labai geroje
apylinkėje, bet konservatorija
turi didelę aikšte automo
biliams pastatyti ir jiems
apsaugą. Pastatyta 1906 m.,
užima daugiau kaip keturis
akrus žemės, konservatorija
turi paparčių, palmių, kaktusų
ir įvairiausių atogrąžinių
augalų. Gardiniju ir kamelijų
paroda tesis iki vasario 23 d.

Dr. Francis Maceika, Chicago, IL, parėmė dienraštį
„Draugą" 106 dol. dovana. Jam
tariame širdingą ačiū!
Ina Kasis, Orland Park, EL,
siųsdama, .Draugo" prenumera
tos mokestį, dar pridėjo 100 dol.
auką. Ačiū!

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos mokyklos tėvų susirin
kimas šaukiamas vasario 7 d.,
7 vai. vak., parapijos salėje.
Visiems mokinių tėvams daly
vavimas privalomas, bet mielai
kviečiami ir kiti parapijiečiai,
kurie domisi mokyklos veikla
bei tolimesniu jos likimu. Visus
maloniai kviečia naujasis
parapijos klebonas kun. My
kolas Yakaitis.
Kazys Čiurinskas, Crown
Point, IN, siųsdamas „Draugo"
prenumeratą, pridėjo 105 dol.
auką. Reiškiame jam nuoširdžią
padėką.

mu. ŽVAIGŽDUTE
•JtA.

• •

Įsteigtos lietinių Mokytojų Sųįmtgos Chkagos skyrimu

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65tkPlace, Chicago, IL 60629

ATEITININKU DRAUGIJA Kristaus gimimą buvo pirmasis,
kuris nsjįajhttsj jog Žffroė snhsjai
Ateitininkų draugija yra labai aplink Saulę, o Žemei besisu
svarbi, ypač vaikams. Ateitinin kant apie savo ašį — turime
Šiemet jau sukanka 40 metų
(Tęsinys ir pabaiga)
kai padeda jaunimui geriau su dieną ir naktį.
nuo Jaunimo centro įkūrimo.
Vladas
Kulbokas,
Gulfport,
Pagalvokime, kiek per tuos de
Labiausiai mūsų dienomis mi prasti katalikiškumą. Toji orga
šimtmečius jame vyko renginių, FL, prie pratęsiamos „Draugo"
nimas pasaulio kalbininkas, nizacija padoua kitiems.
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sueigų, susirinkimų, kiek prenumeratos mokesčio pridėjo
Ateitininkai padeda Lietuvai
gražų indėlį įnešė į lietuvių
(Žiūrėkite biėtfflėrį)
dar
105
dol.
auką
dienraščio
lankėsi jaunimo, kiek lituanis
ir jos stovykloms. Siunčia įvai
kalbos mokslo lobyną.
leidybai
paremti.
Tai
prasminga
tinių mokyklų moksleivių bė
Lietuvių kalba. Sosiūras susi rius reikmenis, kurių ten trūks
giojo jo koridoriais. Tai tikrai dovana, už kurią esame labai
domėjo jau pačioje mokslinės ta. Mes padedame našlaičiams.
buvo ne vien jaunimo, bet visų dėkingi.
Ateitininku organizacijoje yra
veiklos pradžioje. Garsiajame
mūsų centras. Jaunimo centre
Stasys Griškevičius, Chi
jaunystės dienų veikale „Seno daug kuopų: Californuoje, Clekas savaitę vykdavo ir „Daina cago, IL, kartu su prenumeratos
sios indoeuropiečių kalbų balsių velande, Michigane, Čikagoje,
vos" ansamblio repeticijos, tad mokesčiu parėmė „Draugą" 105
sistemos tyrinėjimas", jis ne tik Lietuvoje ir kitur. Ateitinin
ansambliečiai, norėdami „ap dol. auka. Tariame širdingą
naudojasi lietuvių kalbos duo kams priklausą vaikai turi pro
čiuopiamu būdu" padėkoti savo ačiū!
menimis, bet ir sprendžia tiesio gos susitikti su kitais vaikais.
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
globėjui — Jaunimo centrui, ko
giai
su lietuvių kalbos istorija Tada jie turi lietuviškus ir ka
vo 9 d., sekmadieni, jo didžiojoje Kunigunda Šilinienė, Chi
susijusias
problemas. Šis Sosiū- talikiškus draugus.
Atsimenu, kaip močiutė pasi ro reikalas yra labai svarbus
salėje rengia koncertą. Visuo cago, IL, ne tik atnaujino
Raides, esančias apatiniuose
VijaSidrytė langeliuose, reikės perkelti į tos
„Draugo" prenumeratą šiems kviesdavo visus anūkus į
menė
nuoširdžiai
kviečiama
tą
lietuvių
kalbos
fonetikos
proIrena Nivinskaitė-Jonymetams, bet dienraščio leidimą
Lemonto Maironio pačios Unijos viršutinius lange
nienė ir ini, Vytenis Jonynas, dieną rezervuoti Jaunimo cen parėmė 106 dol. auka. Šiai savo virtuvę ir pradėdavo mokyti istorei, kuri yra indoeuropiečių
matematikos. Teisingai at fonetikos proistorės dalis.
trui
ir
„Dainavai".
lit. m-los mokinė lius. Jūsų uždavinys bus spręsti,
atvykę į Čikagoje vykusį dail.
skaitytojai sakome šilčiausią sakiusius į klausimus ap
(„'95 mes dar gyvi") kuri raidė tiks atitinkamam
Vytauto Jonyno parodos
Lietuvių kalbos problemas So
dovanodavo saldainiais. Kaip aš
Užgavėnės jau čia pat! ačiū!
langeliui. Jei teisingai sustaty
atidarymą sausio 26 d., grįž
siūras
lietė ne tik tyrinėdamas
Kaipgi be užsigavėjimo apsi , Dailininkės Danutės Tur- pasiilgau tų dienų!
site raides, gausite vienos
dami namo į Beverly Shores,
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bendruosius indoeuropietiškus
eisime? Gera proga linksmai laitės, šiuo metu viešinčios
Ačiū
jums
už
tokį
gražų
laiš
lietuviškos patarlės tekstą.
IN. atsidūrė automobilio avari
ATSAKYMAS
praleisti paskutini „mėsiedžio" Amerikoje, tapybos darbai kelį ir linkėjimus, kuriuos klausimus, lietuvių kalbai jis
Juodieji
langeliai be raidžių.'
joje. Abu buvo sužeisti, bet
yra paskyręs ir specialių studi
savaitgali yra Nekalto M. Mari eksponuojami „The John G. mums parašėte.
( 5 taikai)
dabar jau išleisti iš ligoninės ir
1. Pjuvenos — smulkios dale
jų. I lietuvių kalbos mokslą
jos Prasidėjimo parapijos Brigfa • Blank Center fbr the Arts"
Dabar
pas
mus
žiema.
Žemė
baigia sveikti savo namuose.
ton Parke renginyje — Mardi galerijoje, 312 E. Eighth St., apklota baltu sniego apdangalu Sosiūro indėlis yra pats didžiau lės, byrančios, pjaunant medžia
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Švč. M. Marijos Gimimo pa Gras, kuris bus vasario 8-9 d. Michigan City, IN, tel. ir atrodo, kad žiema ir jos šalčiai sias. Labai svarbus lietuvių gą pjūklu ar dilde, pjaulai. Ran
(Žiūrėkite brėžinėli)
rapijos pokylis ir laimingųjų parapijos mokyklos patalpose. 219-874-4900. Vilnietės dail. D. ruošiasi ilgiau čia įsikurti. Tik kalbos kirčio tyrinėjimai. Iš jo dama miškuose, lentpjūvėse,
bilietų traukimas bus kovo 16 Bus muzikos, skanių valgių, Turlaitės paveikslus galima išėjus į lauką, šaltis pradeda raštų galima spręsti, kad Sosiū stalių dirbtuvėse.
Suskaičiuokite, kiek didžia
d. parapijos salėje. Šiomis laimėjimų ir įvairiausių įvai apžiūrėti šio centro Jaworowski žnaibyti nosį ir žandus. Ant ras buvo labai gerai išstudijavęs 2. Pleiskanos — smulkios jame kube yra mažų kubų.
dienomis visiems parapijie renybių. Šeštadienį viskas vyks galerijoje savaitės dienomis tarp langų palikti gražiausi žiemos lietuvių kalbą, puikiai susipaži odos plokštelės, byrančios odos
(6 taškai)
čiams išsiuntinėjamos lai tarp 6 ir 11 vai. vak., o sekma 9 vai. r. ir 4 vai. p.p., o šešta tapytojo raštai. Slidės jau nęs su ano meto lituanistine li (dažniausiai galvos) dalelės.
teratūra,
senaisiais
lietuvių
k.
Randamos galvoje, odoje.
mėjimų bilietų knygelės, kurias dienį, vasario 9 d., nuo vidur dieniais nuo 10 vai. r. iki 2 vai. paruoštos slidinėjimui. Kai tik
3. Pleištas — prietaisas me
visi prašomi išplatinti, tuo pa dienio iki 8 vai. vak. Visi kvie p.p. Paroda pavadinta „Por- truputėlį atšils, tada prasidės paminklais, vykusiai naudojosi
lietuvių k. tarmių faktais. Iš džiui skelti. Randamas vietose,
čiami!
remiant parapijos darbus.
visas
žiemos
smagumas.
Pas
jus
traits of Humanity", joje daly
Sosiūro laiškų galima spręsti, kur medžius skaldo, kapoja,
vauja ir kiti dailininkai. jau tikriausiai lankėsi Kalėdų kokį milžinišką paruošiamąjį staliaus dirbtuvėje.
Atidarymas bus sekmadieni, va senelis. Mus jis jau aplankė su darbą jis buvo atlikęs, kol
4. Sakykla — paaukštinta
sario 9 d., tarp 2 ir 4 vai. p.p. didžiausia krūva dovanų. Kokią parašė tuos straipsnius. Jis
vieta, iš kurios kunigas sako
gražią
striukę
jis
man
atnešė!
O
Paroda veiks iki kovo 5 d. Būtų
naudojosi M. Mažvydo, M. pamokslą. Randama bažnyčiose.
gera, jeigu parodą aplankytų kur dar pirštinės, šokoladas, Daukšos, K. Sirvydo, B. Vilenio
x Nelės ir Arvydo Paltinų X Tautinių šokių grupė daugiau lietuvių.
kokosas?! Aš sukūriau labai
6. Slaugė — ligonių prižiūrė
raštų, tautosakos, tarminių
bei Eugenijaus Ivanausko „Spindulys" rengia metinį
trumpą eilėraštuką:
toja, slaugytoja. Randama
tekstų nagrinėjimu. Vieną
koncertas Jaunimo centre, ba pokylį vasario 8 d-, šeštadieni,
ligoninėse ir slaugos namuose.
Lietuvių Moterų klubų fe
straipsni parašė apie lietuvių k.
KŪČIŲ VAKARAS
landžio 6 d. 3 v. p.p. Bilietai: Pasaulio lietuvių centre, Le- deracijos (LMKF) Čikagos klu
6. Tomas — veikalo dalis,
etimologiją. Jis lietuvių kalbą
Lion Frame Galerijoje, 3125 W. mont, IL. Pradžia 6:30 v.v. Spin- bas šiemet ruošia 25-tąjį supa
išleista
atskira knyga. Ran
yra dėstęs Paryžiaus ir Ženevos
71 St. TeL 773-778-6322. Ren duliečiai atliks naują programą, žindinimo su lietuviais abitu Koks šis vakaras ramus,
dama
knygynuose,
knygų len
aukštosiose mokyklose. Yra
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gia Amerikos Lietuvių radijas, gros „Nemuno" orkestras; mais rientais pokylį. Ta proga skel Jėzus aplankys visus.
tynose.
duomenų, kad lankėsi Lietuvo
tas Aldonos Šoliūnienės. Kvie bia stipendiją lietuvių kilmės Išganytojas tvartely gims,
ved. A. Siutas.
7. Tranas —vyriškos giminės
čiame visus. Stalus užsisakyti
Jūs žinote svarbiuosius (sosti
Švies žvaigždė visoms šalims. je pas Rytų Prūsijos lietuvius.
z Septynios naktys Hava pas Audrą Lintakienę, teL jaunuoliui arba jaunuolei.
Šių
dienų
kalbotyrai
daugiau
bitė.
Randamas bičių aviliuose. nės) ir didžiuosius JAV miestus,
Trys karaliai atkeliaus,
Informaciją
šiuo
reikalu
teikia
juose — $020. Išvykstam ba 708-387-9180.
sia įtakos turėjo po Sosiūro
8. Vargonai —dumplėmis pu dabar surašysite antruosius pa
LMKF pirm. dr. Vilija R. Kere- Jėzus dovanas tris gaus:
landžio 22 d. iki balandžio 29 d.
mirties
išleistas
veikalas
„Ben
čiamas
klavišinis muzikos in gal didumą ir svarbumą JAV
(sk) lytė, 7271 S. Harlem, Bridge- Aukso, smilkalų, ir miros.
Užsiregistravę ir suinteresuoti
drosios kalbotyros kursas". strumentas, dabar jau vartojami miestus, žemiau duotas sąrašas,
Visi
džiaugsis
dėl
gimimo,
view, IL 60465; 708-594-0400.
renkasi susipažinimui ir pla
Išleido Sosiūro mokiniai, reda elektriniai vargonai Randami Iš duotų trijų pavadinimų, api
Visi prašymai turi būti atsiųs Jis išgelbės mus visus
x
John
ir
Stasė
Latviai,
tesnei informacijai sekmadieni,
gavo Š. Bali ir A. Sesė. Čia bažnyčiose, muzikos ar koncertų braukite tikrąjį pavadinimą.
Ir atvers dangaus vartus.
vasario 9 d. 4 v. p.p. adresu 4489 Chicago IL, tai naujieji Lietuvos ti iki š.m. balandžio 10 d.
užsimenama apie lietuvių kal salėse.
(1.) Alabama — Mobile, HunstS. Franciaco, Chicago, teL našlaičių globėjai, atsiuntę $150
Tadas Keizeris, bą, pabrėždamas jos reikšmę
ville, Montgomery. (2.) Alaska
Pagal
lietuvišką
tradiciją,
9.
Virkščia
-*•
kai
kurių
auga
— našlaičio metinį globos
773-847-4903.
Kauno Jėzuitų gimnazijos 8 indoeuropiečių kalbotyrai. Šis
per
Užgavėnes
valgome
blynus.
— Anchorage, Fairbanks, Julų
(ypač
ankštinių)
stiebas:
klasės mokinys. pagrindinis, į daugelį pasaulio
(sk) mokestį. Dėkojame! „Lietuvos PLC renginių komitetas vasario
neau.(3.) Arizona - Scottsdale,
žirnių,
pupų,
apynių,
agurkų.
Našlaičių globos" komitetas,
kalbų išverstas Sosiūro veika
Tucson,
Tempe. (4.) California
x TRANSPAK įstaiga LE- 2711 W. 71 St., Chicago, H 11 d. nuo 5 v. p.p. iki 8 vai. vak.,
Randama
daržuosejatvoriuose.
las, prisideda prie lietuvių
ruošia įvairių blynų ir kitų
—
San
Franciaco,
Saeramento,
MONTE veikia savaitgaliais:
10. Žuvėdra — prie vandenų
KAIP JAUČIUOSI
kalbos populiarinimo.
San
Diego.
(6.)
Colorado
- Colpenktd. 3 v.p.p. — 7 v.v.; sekmd.
(sk) skanėstų vakarienę centro di
gyvenantis paukštis, kuris
BŪDAMA SNAIGE
džiojoje salėje. Linksma, trum
Būtų dar daug galima parašy maitinasi žuvimis. Randama orado Springs, Pueblo, Aspen.
8:30 v.r. — 1 v. p.p. Tranapak
pa programėlė bus 7 vai. vak.
(6.) Connectkut — New Haven,
tel. Lemonte: 630-257-0497.
Vieną dieną buvo labai šalta. ti apie šio žymaus mokslininko- vandenų pakrantėse.
PLC
renginių
komitetas
kviečia
Stamford, Hartford, ii.) Florida
(sk) x Bronius ir Petrė Andriu
Draugiška Snaigių karalienė ir kalbininko veiklą mūsų tauti
tą
vakarą
atvykti
į
Pasaulio
nės
kalbos
reikalu,
tačiau
ir
iš
— Miami, Jscksonville, Tampa.
x Galiu padėti legaliai gau kaičiai, Chicago, IL, rašo:
piktas Saulės karalius kartą
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(8.) Georgia — Macom.Columti „SOC. S E C U R m r kortelę, „Siunčiame $160 vieno našlai lietuvių centrą Lemonte ir labai susipyko. Prasidėjo didelis šių trumpų aprašymų suprasite,
ATSAKYMAS
bus, Savannah.
vairavimo leidimą (driver's čio metinį mokestį, bet globėjai pasmaguriauti skaniais blynais, karas tarp jų. Oras atšalo, nes koks brangus turtas yra lietu
vių
kalba.
,
(5 taškai)
license) ir vizų pratęsimą. Ed šio našlaičio bus Aldona ir Da pagal savo skonį.
Saulė nebegalėjo daugiau savo
Ant kojinės mama parašė vai
Šumanas, tel. 1-708-246-8241. nielius Berensbot (duktė ir
kams: „Šiais metais Kalėdų
„Chicago Department on šilumos išleisti. Snaigių karalie
GALVOSŪKIS NR. 84
(sk) žentas)". Dėkojame! „Lietuvos Aging" kartu su „American nei gimė daug vaikelių, kurie
senelis buvo labai geras".
Našlaičių globos" komitetas.
Association of Retired Persona pavirto snaigėmis. Ir aš tapau
ADVOKATAS
Kurios yra aukščiausios Alpių
(sk) (AARP) siūlo savo paslaugas snaigė. Snaigių karalienė mane
GINTARAS P. ČEPĖNAS
GALVOSŪKIO NR. 66
kalnų
viršūnės ir kur jos yra?
nusiuntė
pas
piktą
karalių,
kad
psdėti vyresnio amžiaus žmo
6436 S Pulavki Rd.. Chicago. IL 60629
ATSAKYMAI
(6 taškai)
jį
nugalėčiau.
Visos
mano
drau
z TRANSPAK
prineša: nėms nemokamai užpildyti pa
C. • 2 bl : i:aurc nuo Babcko muziejaus*
gės:
Regina,
Lina
ir
Julytė
nebi
„Seniausia bažnyčia Kaune — jamų mokesčius. Pradedant
Tel.: 773-582-4500
1. Vezuvijaus ugnikalnio
GALVOSŪKIS NR. 86
tai
Vytauto bažnyčia. Ją pasta vasario 3 d. ir baigiant ba jojo kristi į žemę, todėl ir jos
14323 S Bell Rd.. Lockport, IL60441
pelenuose
ir lavoje 79 m. po
man
padėjo.
Mes
nebijojom
sau
tydinęs Vytautas Didysis, lai landžio 15 d., savanoriai
Tel 708-301-4866
Kristaus gimimo palaidotą
(1.) Šios planetos puošniau
lės, nes ji stipriai nešvietė. Mes
mingai grįžęs iŠ Vorkslos mūšio. mokesčių užpildymo patarėjai
Valandos pagal susitarimą
Pompėjos miestą atrado 1692 m. sias paukštis yra povas. Kur jo
Napoleono žygio metu bažnyčia padės pensininkams atlikti šią visos mokėjome burtus. Saulės
italų inžinierius Domenico Fon tėvynė? (2.) Kas pirmasis įžvel
buvo paversta ginklų sandėliu, „pareigą". Čikagiečiams mūsų karalius išsigando ir mūsų bijo
Advokatas Jonas Gibaitis
taną. 2. Lanką ir strėles pir gė skirtumą tarp žmogaus krau
jo,
nes
mes
buvome
visos
labai
Snaigių karaliene M palydove
vėliau sudeginta ir vėl atsta skaitytojams galbūt patogiausia
Civilines ir kriminalinės bylos
šaltos.
Mes
nutarėme
padalyti
I M I MykoM Aaaarino mieji pradėjo vartoti senųjų jagyslių: arterijų ir venų? (3.)
tyta. Per I Pasaulinį karą vieta yra Southwest Senior
6247 S. Kedzie Avenue
laikų Ispanijos gyventojai ir Kas pirmasis apskaičiavo že
metų
orą
į
laikotarpius.
Kai
vokiečiai ją pavertė bulvių Center, 6117 S. Kedzie A ve., tel
Chicago. IL 60629
šiaurės afrikiečiai nuo 20,000 mės planetos skersmenį ir ap
oras
šaltas,
yra
žiema,
saulė
sandėliu. Nepriklausomybės 312-747-0440. Bendras informa
PATARLES
Tel. 1-773-776-8700
metų prieš Kristaus gimimą. skritimo išmatavimą? (4.) Koks
pasislepia,
o
snaigės
šoka
aplink
laikais kun. Juozas Tumas- cijas teikia ir Information and
Darbu vai nuo 9 :ki 7 vai. vak.
3.
Žmonės pradėjo naudoti popiežiaus vardas, kurio re
pasaulį.
Juoda
duona
—
ne
badas.
Vaižgantas šią bažnyčią atnau Assistance skyrius, esantis Ci
5cštad •* v r iki 1 vai p.p
laivų
būręs 4,000 metų prieš formuotą kalendorių mes šian
Jei
miltai
geri,
tai
ir
duona
ge
jino, išpuošė. Jo palaikai ty Hali Service Center, Room
Parašė: D a i n a Fischer,
Kristaus gimimą. 4. Nulio dien vartojame? (5.) Kas pir
įmūryti kairėje bažnyčios sieno 100,121 N. LaSalle St, tel. 312- Regina Matranga, Inga Milo, ra.
ADVOKATAS
Duona ne marti: suvalgysi. simboli sugalvojo babiloniečiai mieji išrado pudrą vabzdžiams
je". Pinigai, siuntiniai ir ko 744-4016.
Vytenis Lietuvninkas
Krista PlacaHe, Lina PoskoKaip įmaišysi, taip ir kepsi. 300 m. prieš Kristaus gimimą, nuodyti?
mercinės siuntos į Lietuvą. Atkreipkite dėmesį, kad vai- cimahė ir Daina Varnaitytė,
4536 VV. 63th Street
o Indiją ji* pasiekė 876 m. po
Už teisingus ir plačiau paaiš
Be duonos sotus nebūsi.
Chicago, IL 60629
Maisto siuntiniai. TRAN9- diškųjų įstaigų telefono prieš- visos Lemonto paukštyčių,
Kristaus
gimimo,
kur
jau
egzis
kintus
atsakymus skiriame 10
Kam
tarnauji,
to
ir
duoną
vai„Saulučių"
draugovės
narės.
'Sker>ai gatvės nuo „Draugo")
PAK, 4646 W. 68 St, Chicago, numeris pasiliko 312, nors dautavo dešimtainė sistems. taškų, o ui trumpus ir apyti
gyk.
Draugininke
v.sk.v.sl.
t.n.
Tel.: 773-284-0100
BL §9*19, taL 773438-1060. g , ^ Čikagos miesto vietų jis
Kieno duoną valgai, tam ir 6. Graikų astronomas Aristar- krius — 6 taikai.
Valandos pagal susitarimą
(sk) pasikeitė į 773.
Julytė Plačahė giesmę giedok.
chus iš Samoa 200 m. prieš Atsiuntė: kun. dr. E. Gerulis

Skelbimai

FERDINAND DE
SAUSSURE (1867-1913)
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