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Pasaulio

Seimas priėmė vieną
svarbiausių nuosavybės
atstatymo įstatymo straipsnių
V i l n i u s , birželio 3 d. (BNS)
— Antradienį Seimas priėmė
bene reikšmingiausią prieš
taringai vertinamo Piliečių
nuosavybės teisių į išlikusį ne
kilnojamąjį
turtą atkūrimo
įstatymo 20-ąjį straipsnį. Jis
reglamentuoja valstybes ga
rantijas gyvenamųjų namų, jų
dalių ir butų nuomininkams.
„Vėl ilgiems metams mes
prognozuojame socialinę įtam
pą ir socialinius konfliktus
visuomenėje", straipsnį pri
ėmus, sakė Centro sąjungos
frakcijos seniūnas Egidijus
Bičkauskas. Pasak opozicinės
LDDP frakcijos atstovo Justi
no Karoso, šio straipsnio pri
ėmimas yra „didelė konserva
torių klaida".
Nepaisant šių bei socialde
mokratų frakcijos nepritari
mo, 55 Seimo nariai balsavo
už 20-ąjį straipsnį. Jo esmė ta.
kad
buvusiam
savininkui
natūra gražinus gyvenamąjį
namą,
visas
nuomininkų
teisės perima savivaldybė. Kol
valstybė nuomininkui suteiks
kitą gyvenamąją patalpą ar
kitaip su juo atsiskaitys, nu
omininkus
iškeldinti
bus
draudžiama.
Nuomininkui valstybė priva
lo suteikti kitą gyvenamąją
patalpą, o jam to atsisakius —
kompensuoti kitos gyvenamo
sios patalpos įsigijimo išlai
das.
Prieš šio straipsnio priėmi
mą buvo 27 ir susilaikė 2 par
lamentarai.
Vienas naujojo įstatymo pro
jekto autorių krikščionis de
mokratas Albertas Šimėnas
teigė, kad pagal šį įstatymo
straipsnį nuomininkų padėtis
sąlyginai tampa net geresnė.
Jis pažymėjo, kad jei šeima
gyvena buvusiam savininkui
grąžintino namo ankštame
bute — ji įgys teisę j geresnį
pagal galiojančius normatyvus
butą. Be to, nuomininkams
naujos patalpos bus suteiktos
neatlygintinai, tuo tarpu kiti
Lietuvos gyventojai savo bu
tus nuosavybėn galėjo įsigyti
už investicinius čekius. Pasak
A. Šimėno, rengiant šį įsta
tymo straipsnį, buvo rastas
„racionalus kompromisas".

Nepakako piketuotojų
Seimo r ū m a m s apjuosti

Vyriausybė teigia nešvaistanti
LAIB turto
V i l n i u s , birželio 3 d. (BNS)
— Vyriausybė nešvaisto ban
krutavusio Lietuvos akcinio
inovacinio banko (LAIB) turto
— jis perduodamas valstybei.
o ne privatiems asmenims, pa
žymima antradienį išplatin
tame vyriausybės spaudos tar
nybos pranešime.
Gegužės 28-ąją premjerą pa
vadavęs teisingumo ministras
Vytautas Pakalniškis ir fi
nansų ministras Algirdas Šemeta pasirašė nutarimą, kurio
LAIB priklausantys pastatai.
automobiliai,
kompiuterinė
įranga išdalinta Vidaus rei
kalų ir dar kelioms ministeri
joms. Generalinei prokuratū
rai bei kelioms valstybinėms
institucijoms.
.JJanko turtas atiteko biu
džetinėms įstaigoms, jis iš val
stybes nuosavybės niekur ne
dingo — perduotas iš balanso į
balansą", sakoma pranešime.

'Remiantis DPA. Reuter. BNS. I.\'TERFAX, ITAR-TASS. BelaPAN. RiA žinių
agentūrų pranešimais.

dėjo, kad iki ketvirtadienio
parlamentarams bus išda
lintas galutiniam priėmimui
skirto įstatymo tekstas, su vi
somis svarstymo metu padary
tomis pataisomis. Vicepir
mininkas užtikrino, kad prieš
galutinį balsavimą bus skirta
pakankamai laiko pasisakyti
visiems Seimo nariams — tiek
remiamiems įstatymo pri
ėmimą, tiek prieštaraujan
tiems tam.

Antradienį prie Seimo susi
rinkus į piketą tik maždaug
šimtui buvusiems savinin
kams grąžintinų namų gyven
tojų, nepakako rankų.
kad
juodomis gedulo juostomis bū
tų apjuosti Seimo rūmai.
Apie vidurdienį negausiai
susirinkę piketuotojai stovi
niavo prie Lietuvos parlamen
to pastato su plakatais bei ge
dulo juostomis.
Parlamentarai tuo tarpu pabaiginejo priiminėti priešta
ringai visuomenėje vertinamą
piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį
turtą
atkūrino įstatymą.
Pasibaigus svarstymui Sei
me piketuotojai gedulo juosta.ketino užkasti prie Seimo
rūmų esančioje pievelėje. „Tai
bus teisingumo laidotuvės",
sake akcijos organizatorius
Kauno grąžintinų namų gy
ventojų komiteto pirmininkas
Henrikas Kebeikis.
Po šio įstatymo priėmimo
grąžintinų namų gyventojai
ketina kreiptis į Konstitucinį
teismą dėl žmogaus teisių
pažeidimų. Apskųsti teismui
šio dar nepriimto įstatymo
nuostatas taip pat ketina de
mokratai, socialdemokratai ir
LDDP. Pastaroji partija taip
pat ketina raginti prezidentą
Algirdą Brazauską
nepasi
rašyti naujojo įstatymo, jeigu
jis butų priimtas.
Grąžintinų namų gyventoji}
piketai svarstant naująjį įsta
tymą, prie Seimo rūmų jau
buvo surengti gegužes 22 ir 26
dienomis, o viena badavusi
Seimo pirmininko pirmasis protestuotoja, pablogėjus svei
pavaduotojas Andrius Kubi katai, buvo išvežta į ligoninę
lius svarstymui baigiantis ža ir nutraukė bado streiką.

Žala būtų padaryta tuo atveju,
jeigu vyriausybės žinioje likę
banko pastatai ir automobiliai
būtų parduoti, o reikalingas
teisėsaugos institucijoms tur
tas — vėliau nupirktas, teigia
ma vyriausybės pareiškime ir
pažymima, kad tokiu būdu
būtų prarastos mokesčių mo
kėtojų lėšos.
Šių ir kitų metų biudžete
teisėsaugos bei teisėtvarkos
institucijoms yra numatytos
lėšos patalpoms ir transporto
priemonėms įsigyti. Šios lėšos
bus joms sumažintos tiek. ko
kio dydžio LAIB turto atiteko
minėtoms įstaigoms, sakoma
pranešime.
Tačiau Centro sąjungos pir
mininkas Romualdas Ozolas
teigia, kad pardavus LAIB
turtą. į biudžetą būtu perves
ta 2 3 kartui daugiau lė^u nei
perskirstant jj valstybinėms
institucijoms.

naujienos

Nuotr.: Lietuvos prezidento rūmų ir žemutines pilies — vaMovų rūmų — atstatymui ir restauravimui vadova
vo: (iš kaires) Panevėžio Statybos tresto technikes direktorius L. Sakalauskas, inžinierius A. Bertašius, Pa
nevėžio Statybos tresto generalinis direktorius V. Steponavičius ir Vilniaus pilių atstatymo direkcijos vadovas
S. Rožinskas.

A. Paulauskas ragina politikus
netrukdyti V. Adamkui
kandidatuoti rinkimuose
Vilnius, birželio 3 d. (BNS)
— Ketinantis kandidatuoti į
Lietuvos prezidentus buvęs
Lietuvos generalinio prokuro
ro pavaduotojas Artūras Pau
lauskas ragina politikus netrukdyti JAV lietuviui gamtosaugininkui Valdui Adam
kui kandidatuoti kovoje dėl
Lietuvos vadovo posto.
„Nors artėjančiuose rinki
muose V. Adamkus ir butu
mano varžovu, manau, kad šis
daug nusipelnęs mūsų kraštui
žmogus turi teisę tarti svarų
žodį
Lietuvos
politiniame
gyvenime", sakoma antradieni
išplatintame A. Paulausko pa
reiškime. Jo nuomone, dauge
lis Lietuvos įstatymų ar net
konstitucinių
normų
buvo
priimti paskubomis ir negali
būti tobuli. „Apri!x)įimai išei
vijai ir tremtiniams — nesvar
bu. Rytuose ar Vakaruose jie
gyventų — dar kartą baudžia
nelengvos mūsų krašto istori
jos aukas", teigia A. Paulaus
kas.

„iš Lietuvos ims bėgti švie
siausi protai", pHfjnii A. Pau
lauskas. Jis kreip įsi į Seimą,
siūlydamas „dar kartą per
žiūrėti šią n u o s t ; \ f ir negadinti santykių su užsienio lietuviais.
Nors pareiškinv konkrečiai
nenurodyta, A. . Paulauskas
neabejotinai kalba apie du
kartus Seimo daugumos at

mestus mėginimus pakeisti
Konstituciją.
dabar
drau
džiančią kelti
kandidatūrą
prezidento rinkimuose asme
nims, kurie pastaruosius tre
jus metus negyveno Lietuvoje.
Pagal paskutine gyventojų
nuomonės apklausą, gegužės
viduryje į antrąjį prezidento
rinkimų ratą būtų patekę V.
Adamkus ir dabartinis prezi
dentas Algirdas Brazauskas.
Jei V. Adamkui nebūtų leista
dalyvauti rinkimuose, daugu
ma jo rinkėjų savo balsus ati
duotų už A. Paulauską.

Baltijos asamblėja įvertins ES ir
NATO įtaką Baltijos valstybėms

V i l n i u s , birželio 3 d. (BNS)
— Antradienį Vilniuje posė
džiavęs Baltijos Asamblėjos
(BA) prezidiumas nutarė, kad
rudenį Vilniuje -usirinkę Lie
tuvos. Latvijos ir Estijos par
lamentarai apsvarstys ir įver
tins trijų valstybių situaciją
po Amsterdamo ir Madrido su
sitikimų.
Birželį Am-'erdame bus
priimami sprendimai dėl Eu
ropos Sąjungos, o liepą Mad
Taip Lietuva
izoliuojama ride — del NATO plėtimo.
Dabar BA vadovaujantis
nuo naujų idėjų. >r bus pasiek
tas atvirkščias rezultatas — Lietuvos Šeinio užsienio rei-

Lietuvos ir Turkijos
prezidentai savo valstybes ves
į vieningą Europa
Vilnius, birželio 2. (BNS) stras Algirdas Saudargas ir
— Lietuvos ir Turkijos prezi Turkijos valstybės ministrė
dentai Algirdas Brazauskas ir Ayfer Yilmaz. protokolą dėl
Suleyman Demirel pirmadienį bendradarbiavo o tarp Lietu
Vilniuje nurodė savo valstybių vos ir Turkijo- užsienio rei
siekį tapti suvienytos Europos kalų ministerijų pasirašė mi
dalimi ir pasirinkti saugumo nistras A. Saud: rgas ir Turki
garantijas.
jos l"R v i e m i t r - t r a s Korkmaz
..Visos valstybes, kurios lai Haktanir. o vyi ausybių susi
ko save europinėmis, turi būti tarimą dėl bei radarbiavimo
Europoje, o Europos Sąjungos kovojant su t( • >rizmu. orga
ir NATO plėtimas didina sau nizuotu nusikalstamumu, ne
gumą žemyne", sake Turkijos teisėta narkot;- .ų priemonių
prezidentas po susitikimo su ir psichotrop;! ų medžiagų
prezidentu Algirdu Brazausku prekyba ir kitm- sunkiais nu
ir dokumentu pasirašymo ce sikaltimais p a - - a š ė Lietuvos
remonijos.
vidaus reikalų linistras Vid
S. Demirel pageidavimu, m a n t a s Žieme - ir Turkijos
prezidentai
tik
perskaito valstybes mini-'"ė A. Yilmaz
trumpus pranešimus spaudai
Prezidentas A. Brazauskas
ir neatsakinėjo į žurnalistu sake. kad su 'urkijos prezi
klaus'mus.
dentu dar tart -i dėl dvigubo
Turkijos prezidentas pažy apmokestinimo švengimo bei
mėjo, kad Vilniuje pasirašytos investicijų gar: itijų sutarčių
trys sutartys baigia formuoti pasirašymo. L i ' u v o s vadovas
Lietuvos ir Turkijos bendra tikisi, kad k' ios dešimtys
darbiavimo teisinj pagi indą.
s a \ o pre/iden' | atlydėjusiu
Pirmadieni Vilniuje Laisvos Turkijos versiu rakujau dabar
prekybos sutartį pasirašė Lie susitars dėl bendradarbiavimo
tuvos užsienio reikalu mini su Lietuvon ver- ininkais.

G n i e z n o , L e n k i j a . Popiežius Jonas Paulius II antradienį
įspėjo, kad Europoje atsirado nauja nepakantumo ir ekonomi
nio bei politinio s a v a n a u d i š k u m o siena, kuri kelia grėsmę že
myno vienybei, kaip Berlyno siena prieš žlungant komunizmui.
Popiežius pasirinko Gnezną. pirmąją Lenkijos sostinę, kad pa
skelbtų savo požiūrį į Europos vienybę. Ceremonija buvo skirta
misionieriaus iš Bohemijos Šventojo Adalberto, padėjusiu ap
krikštyti Lenkiją, k a n k i n y s t ė s 1000-sioms metinėms. Po
piežius įspėjo valstybių vadovus, kad Europa niekada nepa
sieks ..tikrosios vienybės", jei bus nukertamos istorinės krikš
čionybės šaknys. Mišiose dalyvavo prezidentai iš septynių vals
tybių, patyrusių Adelberto krikšto pasekmes — Lenkijos. Lie
tuvos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos. Vokietijos ir Ukrainos.
B a n j a L u k ą . Bosnijos serbai neišduos Hagos tribunolui bu
vusio vadovo Radovan Karadžič. kuris yra svarbiausias įtaria
masis karo nusikaltėlis, antradienį interviu Associated Press
pareiškė serbų prezidentė Biljana Plavšič. R. Karadžič suėmi
mas ir išdavimas t a r p t a u t i n i a m tribunolui gali vesti j „chaosą"
ir sukelti rimtą grėsmę Bosnijos taikai, sakė B. Plavšič. Šis pa
reiškimas pasakytas vos kelios dienos po sekmadienį įvykusio
susitikimo su JAV valstybės sekretore Madeleine Albnght,
kuri derybose su buvusios Jugoslavijos valstybių vadovais rei
kalavo išduoti karo nusikaltėlius, laikantis Dayton taikos su
sitarimų.
V l o r e . Europos s a u g u m o ir bendradarbiavimo organizacijos
(ESBO) patarėjai Albanijoje pirmadienį pasiekė anarchišką
Vlore miestą, kuriame padės ruoštis birželio 29 d. įvyksian
tiems rinkimams. Vlore y r a 80.000 -100.000 gyventojų miestas,
kuriame dabar karaliauja baime ir per dieną būna tik kelias
valandas vyksta viešas gyvenimas. Per riaušes Vlore ir aplin
kinėse bendruomenėse žuvo maždaug 150 žmonių. Pasak Reu
ter, rinkimai čia jokiu būdu nevyks idealiai.
Š v e i c a r i j o s bankai aptiko 4.8 mln. Šveicarijos frankų (3.4
mln. dolerių) turto, kuris priklauso buvusio Zairo diktatoriui
Mobutu Sese Seko ir jo šeimai, antradienį pranešė Šveicarijos
Federalinė bankininkystės komisija. Kai sukilėliai praėjusį
mėnesį nuvertė buvusį prezidentą. Šveicarijos vyriausybė nu
rodė visiems b a n k a m s pranešti, ar jie arba jų užsienio filialai
neturi Mobutu Sese Seko, jo šeimos arba bendrininkų turto,
kuris dabar yra ..įšaldytas".
V a š i n g t o n a s . JAV Valstybės departamentas sveikino Ru
sijos ir Ukrainos gegužes 3 1 d . pasirašytą draugystės ir bend
radarbiavimo sutartį kaip mažinančią įtampą tarp šių kaimy
ninių valstybių. JAV Valstybės departamentas išreiškė viltį,
kad ši sutartis padės sukurti gerus santykius tarp nepriklauso
mų ir demokratinių Ukrainos ir Rusijos valstybių. JAV Vals
tybes departamento atstovas spaudai John Dinger žurnalis
t a m s pareiškė, kad JAV nori, jog Ukraina ir Rusija bendradar
biautų kaip nepriklausomi ir lygiateisiai Europos ir EuroposAtlanto bendrijos nariai.

kalų komiteto pirmininkas
Mečys Laurinkus sakė, kad ir
pačios asamblėjos reikšmė po
šių susitikimų turėtų išaugti.
„Dabar teisinga yra kiekvie
nai šaliai atskirai stengtis
Maskva.Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Nilaimėti savo vietą Europoje,
tačiau antrajame pusmetyje, kolaj Afanasjevskij .kalbėdamas su žurnalistais. įspėjo Balti
atrodo, teks pažiūrėti, kaip ko jos valstybes (BVi del jų stojimo į NATO ir teigė, jog vietoj sau
nors kartu pasiekti" mano jis. gumo garanto BV susidurs vis su naujais sunkumais. N". Afa
Lapkritį Vilniuje įvyksian nasjevskij sakė. jog Rusija yra suinteresuota gerų santykių
čioje BA sesijoje taip pat ke palaikymu su BV ir išreiškė viltį, kad tokiais santykiais yra
tinama baigti svarstyti trijų suinteresuotos ir BV. ..Jeigu BV jaudinasi dėl savo saugumo —
valstybių vieningos muitų sis tai mes pasiruošę a p t a r t i šias problemas ir pasirašyti susitari
temos kūrimo reikalus. Dar mus, garantuosiančius jų saugumą", teigė jis.
iki to laiko ketinama surengti
G r o z n a s . Čečėnijos prezidentas Aslan Maschadov pasirašė
bendrą posėdį šia tema su Bal įsaką dėl paramos karo veiksmų dalyviams, kovojusiems čečė
tijos ministrų taryba, o abiejų nu pusėje. Dokumente numatoma sudaryti valstybes komisiją,
šių organų priimtus sprendi kuri turėtų išduoti karo dalyviams specialius dokumentus, su
mus įteikti valstybių parla daryti normalias gyvenimo sąlygas. įdarbinti karo veiksmų da
mentams ir vyriausybėms.
lyvius. Respublikos vicepremjerui Islam Chalimov patikėta su
Šį kartą posėdžiavęs BA pre daryti specialią socialinės pagalbos programą karo dalyviams
zidiumas nutarė, kad svarią ir invalidams, taip pat žuvusių šeimoms remti.
istoriją turinti asamblėja pra
deda virsti savotišku klubu, ir
jau galima suabejoti jos reika
lingumu. Todėl asamblėjos se
sijoje bus parengtas kreipima
sis į valstybių prezidentus ir
parlamentų vadovus, raginan
V i l n i u s , birželio 2 d. (BNS) vas, susisiekimo viceministras
tis į bendrus pasitarimus
Šakalys
nesiėmė
kviesti ir BA pirmininką bei — Lietuva ir Latvija, dalyvau Algirdas
prognozuoti
derybų
rezultatu.
atsižvelgti j jo rekomendaci j a n t kitoms Baltijos j ū r o s val
stybėms bei Tarptautinei civi „Nesant naujų politinių pos
jas.
Sesijoje taip pat ketinama lines aviacijos organizacijai linkiu Lietuvos ir Latvijos
priimti naują sutarties su 'I('AO), bando dar kartą iš santykiuose, sunku tikėtis tei
Šiaurės Taryba projektą. Su spręsti ginčą dėl oro erdves giamų rezultatų derybose ir
virš rytines Baltijos j ū r o s pak del oro erdvės", sakė jis.
tartį ketinama sukonkretinti.
Jo manymu, jei dabar Lie
rantės.
Lietuvos. Latvijos. Estijos. tuvai ir Latvijai nepavyks su
* Vilniuje p r i s t a t y t a s Lie Lenkijos. Rusijos. Suomijos ir sitarti, problemos sprendimas
tuvos aplinkos apsaugos in Švedijos atstovai
dalyvauja turėtų būti perduotas abuju
vesticijų fondas (LAAIF), kurį pasitarime.', kuris pirmadienį valstybių politikams.
įkūrė Aplinkos apsaugos mini prasidėjo iCAO būstinėje Pa
sterija. PHARE konsultantai, ryžiuje.
KALKNDORIUS
padėję sukurti aplinkos ap
Lietuvos delegacijos vadosaugos valstybinę strategiją
Birželio 4 d.: Vincentas,
rekomendavo, kad. siekiant sėkmingai dirba Lenkijoje ir Biržis, Dausprungas. Deimena.
padidinti ir kuo efektyviau pa Čekijoje, kuriasi Latvijoje bei
Birželis 5 d.: Sv. Bonifacas
naudoti investicines lėšas, re Estijoje. Pradiniam kapitalui 'Vinfridasi. w s k . kankinys
ikia jas skirstyti per specialiai suformuoti ES PHARE pro (680 754 m. >; Martija, Daugą.
sukurtą fondą. Tokie fondai grama skyrė 2 mln.ekiu
Kontautas.

Lietuva ir Latvija sprendžia
ginčą dėl erdvės virš Baltijos
jūros

^

^

^

DRAUGAS, trečiadienis. 1997 m. birželio men. 4 d.

DRAUGAS
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&&A SKAUTYBĖS
kelias
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R e d a k t o r e j.v.s. I r e n a Regienė

PAKĖLIMAI IR APDOVANOJIMAI
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOJE
LSS Seserijos ir Brolijos VS,
ASS ir LSF pirmininkams
pristačius LSS Tarybos Pirmijos pakeliami į vyresniškumo
laipsnius ir apdovanojami vadovai.-es:
Pakelti:
I
vyr.
skautininko,-ės
laipsnį:
s. Romas Rupinskas. Chica
go
s. fil. Danute Marcinkevičiū
te. \Vorcester
I skautininkes laipsnį:
ps. Virga IA!ek>andra'vičiūte) Norkeviciene. Detroit
l p a s k a u t i n i n k o laipsnį:
vyr. -i. ti!. Andrius Kudirka.
Los Angeles
1

juros
paskautininko
laipsnį:
vyr. valt. Audrius Rūbas,
Chicago
Apdovanotas
ordinu:
s. f 11. -Julius
Boston

LSS 50 METU
ŽENKLELIS ITEIKTAS:
Bostone:
s. Aldonai Dabrilienei
v.s. Vytautui Dilbai
v.s. Inai Nenortienei
v.s. Stefai Subatienei
Los Angeles:
ps. Aldonai Adomenienei
s. Danutei Balchienei
s. Marijai Butkienei
v.s. Laimai Jarašiunienei
s. Jūratei Koklienei
s. Mirgai Pažemenienei
s. Birutei Prasauskienei
vyr. sk. Norai Sakalauskie
nei
v.s. fil. Daliai Sodeikienei
vyr. sk. Genovaitei Stevens
ps. Aldonai Venckūnienei
v.s. fil. Zitai Rahbar
ps. Elenai Pažerienei
New Britain, CT:
v..-. Juozui Ra>kiui

L E L I J O S Budėkime'
v.s. B i r u t ė B a n a i t i e n ė
Špakevičius,
LSS Tarybos Pirmijos
pirmininke

„LITUANTCOS" TUNTO VADUOS
PASITARIMAS
Artėjant tuntu ruošiamoms
skautams stovyklą „Rakė" ir
tradicinei -avaitgalinei iškylai
_Lituanicos" tunto tuntininkas. v.s. fil. Romas Rupinskas
gegužės 21 d. turėjo pasita
rimą su savo vadijos nariais.
Šiuo metu svarbiausias rū
pestis — pasiruošimas artė
jančiai savaitgalinei iškylai.
Jau turėjome pasitarimus su
kitu tuntų vadovais ir ap
tarėme darbo planu.-.
Kita.- rūpesti? — pasiruo
šimas vasaros stovyklai, kuri
šiemet vadinsi? ..Kuršių ma
rios", pagerbiant Jurų skautijos jos 70 metų įsisteigimo ir
veikio.-,. Šioje stovykloje, ber
niukams vadovaus ps. fil. Ri
chardas Chiapetia, o -esems
— Iii. Julyte Žukauskienė.
..Lituanica" šiemet sugrą
žino žalio.- spalvos darbo uni
forma — marškinėlius, nors
buvo užsiminimu, kad oranži
nės spalvos darbo uniformos
yra saugesnės iškylose, nes
lengviau pastebimos.
Rako stovyklavietėje me
džiuose yra daug sausų šakų.
jos bus nupjautos medkirčių.
kad
nesudarytų
pavojaus
-kautų gyvybėms, ar sužeidi

mams.
Dėl vadovų trukumo, jau
nesnieji skautai šiemet sto
vyklaus tik vieną savaite.
Jiems vadovaus ps. Edis Lei
pus.
„Lituanicos" stovyklos ad
ministratorius s. fil. Genutis
Matuli.- stovyklą paruošė sto
vyklavimui. Visi reikalingi pa
gerinimai ir pataisymai jau
yra atlikti.
Pasitarime buvo kalbėta ir
apie rinkimą naudotų uni
formų. Turintieji išaugtas uni
formas, prašomi įteikti jas
draugininkams, broliui Arnol
dui Končiui arba tuntininkui.
Šios uniformos bus duodamos
skautams, kurie del piniginių
sunkumų nepajėgia įsigyti.
Stovykloje ir savaitgalinėje
..Džiambore '97'. ypatingas dė
mesys bus teikiamas skautų
saugumui.
Piniginiu atžvilgiu — tuntą*
yra gero.-e rankose: tikimės,
kad rudenį atsiras daugiau
darbininkų Kaziuko mugės
darbams, kurie įgalins tuntą
užsidirbti daugiau pinigų par
duodant pagamintus muginukus.
l'u.-itji'įme d ; t k \ . i \ o

Romas

Čikagos „Lituanicos" t u n t o „Geležinio Vilko" draugoves prityrė skautai ir j ų vadovai 1996 m. liepos mėn.
iškyloje į Philmont k a l n u s , N e w Mexico valstijoje. Iš k.: iškylos vadovas s.fil.Vytautas Januškis. Stepas Tharp,
Vytukas Januškis, P a u l i u s Petroliunas, ištikimas draugas asiliukas, Andrius Matranga, Petras Matranga, Da
rius Barkauskas, Darius M a u r u k a s ir J i m Tharp.

1996 METŲ IŠKYLA Į
PHILMONT KALNUS
Čikagos ..Lituanicos" t u n t o buvo sutvarkyta galimybe pir
skautams 1996 metų liepos mą naktį stovyklauti JAV ka
19-ji buvo ypatinga diena. Šeši rinių oro pajėgų akademijoje.
prityrė Lemento, IL., ^Geleži Ten matėme daug lėktuvų,
nio Vilko" draugovės s k a u t a i žymiąją tos akademijos kop
ir trys vadovai išvažiavo į lyčią, j a u n u s karininkus ir ei
Galėjome
Philmont Scout Ranch,esantį linius kareivius.
prie Cimmaron, NTew Mexico. akademijos restorane nebran
Šie šeši prityrę s k a u t a i j a u giai ir skaniai pavalgyti. Po
antrą kartą ruošėsi kopti į pietę praleidome smagiai tar
New Mexico kalnus: D a r i u s pusavyje žaisdami krepšinį.
Barkauskas, Vytas J a n u š k i s ,
Kitą rytą išvažiavome į
mūsų skiltininkas
A n d r i u s Philmont. Kelionė automobi
Matranga. Petras M a t r a n g a , liais iki stovyklavietės t r u k o
Saulius Petroliunas ir S t e p a s maždaug pusketvirtos valan
Tharp. Mūsų vadovai buvo: dos. Ten mus pasitiko stovyk
draugininka.-/keliones
v a d a s lavietės vadovybė ir m u m s
Vytautas J a n u š k i s ir jo pava paskirtas
vadovas/padėjėjas
duotojai — Darius M a u r u k a s (ranger), kuris su mumis daly
ir Jim Tharp.
vavo dvi dienas ir naktis.
Philmont yra JAV s k a u t ų Mūsų ranger buvo Don Stanypatingos veiklos (high adven- ko, labai puikus vyras, kuris
ture) stovykla. Ne tik iš JAV, labai prisidėjo prie mūsų pasi
bet skautai iš viso pasaulio at ruošimo prie aplinkybių kalnų
paaiškino
vyksta į Philmont kopti ir ke aukštumose. J i s
apie
pirmąją
pagalbą
kalnuo
liauti New Mexico kalnuose.
se,
kaip
elgtis
susidūrus
su
Būdami pagrindinėje stovyk
meškomis
ir
ypač
svarbi
pa
lavietėje, susitikome su g r u p e
moka — ką neštis ir ko neskautų iš Japonijos.
sinešti
kuprinėse.
Kad būtume šiai y p a t i n g a i
Kitą
dieną,
maždaug 10 vai.
išvykai gerai fiziškai pasiruo
ryto,
autobusu
išvykome iš
šę, daug kartų susitikdavome
netoli Lemonto esančio Swa- Phiimont, ir pradėjome kelio
low Cliffs rogių kalne (tobogan nę j k a l n u s . P e r 10 dienų
run.' ir ilgas valandas praleis s k a u t a i ir vadovai su pilnomis
davome su pilnomis kupri kuprinėmis, nešdamiesi mais
nėmis lipdami
120 laiptų, tą, geriamą vandenį ir kt., nu
pratindamiesi kopimui į kal keliavome d a u g i a u negu 137
k m (86 mylias) ir įkopėm į
nus.
Tą atmintiną liepos 19 d. 4,000 m (12,421 pėdų) aukščio
jau 10:30 vai. ryto visi bu viršukalnę. N e tik kopėme į
vome
Midvvay
aerodrome. k a l n u s , bet turėjome galimybę
Lėktuvas į Colorado Springs, ir naujų dalykų išmokti. Vai
CO, išskrido 12 vai. vidurdie šinomės „rootbeer" kalnų sto
nyje. Atskridus į Colorado tyje, išmokom lenktyniauti su
Springs, prasidėjo
pirmoji asiliukais, virvių pagalba kop
mūsų kelionės dalis. Iš a n k s t o ti stačiomis uolomis ir leistis
nuo jų. Vi3ą laiką gėrėjomės
Rupinskas, J o n a s Variakojis, nuostabiais gamtos vaizdais,
kurių nemačiusiems, beveik
Andrius Utz, Richardas Chia
neįmanoma apsakyti.
petta. Vytautas J a n u š k i s ir
Antrą iškylos dieną stovyk
Edis Leipus.
Palinkėjęs sėkmingai pra laudami viršukalnėje turėjo
vesti ateinančią savaitgalinę me galimybę iš aukštybių
iškylą, birželio 6-7-8 dienomis, pažvelgti į aplinką. Šioje sto
įvyksiančią dr. Leono ir Irenos vykloje turėjome ir įdomių
Kriaučeliūnų ūkyje, t u n t i n i n - svečių, kai trys stirnos prabė
go pro mūsų palapines. Kitos
kas užbaigė pasitarimą.
v.s. A. P a u ž u o l i s trys dienos buvo ypač įdomios.
Išmokome, kaip
įdegintais
odoje ženklais buvo žymimi
galvijai. Deginom ženklus a n t
savo pirštinių, batų ir diržų.
Vieną vakarą išmokome ga
minti įdomią mišrainę, kurią
paskui gardžiai suvalgėme.
Reikėjo pasirūpinti produk
tais iš maisto sandelių. Vėl
pasinaudojome proga nusi
pirkti daug saldainių.
Paskutines penkios dienos
buvo labai smagios. Vieną po
piete praleidome
pjaudami
G A L I T E ĮSIGYTI
NUOTRAUKAS'
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Nuotr. Zigmo I V j p i č i o

Yra daug gražiu nuotraukų
iš v.s. Onos Sihūr.ienės gimta
dienio pobūvio. Dalyvavusieji
pobūvyje užsisakyti nuotrau
kas pas v.s. Nijolę Užubalienę
dienos metu tel. 773-585-9500.
Nuotraukos darytos gero foto
grafo.

medžius. Viena mūsų grupė
surado vieną didžiausių me
džių mūsų rajone, kurį pa
ruošti ir nupjauti reikėjo kelių
valandų. Viskas vyko pagal
skautišką planą ir orientaciją.
Šis darbas, kaip žaidimas, su
jungė mūsų grupę ir sukūrė
grupės savijautą- Kitą dieną
išmokome mėtyti kirvį, ir ne
tik pataikyt į taikinį, bet kaip
reikiant jį įsmeigti. Išmokom
paruošti ir šaudyti senoviš
kais šautuvais. Tuo pačiu lai
ku pajutome kalniečių gyveni
mo būdą.
Kitą dieną, iš pat ryto, pra
dėjom kelionę į aukščiausią
kalną Philmonte. Truko dau
giau negu trys valandos įkopti
į 4,000 m. viršukalnę. Bet kai
nuo jos išvydome pasaulio
grožį, jautėm, kad buvo verta
pergyventi tą „peklišką" ko
pimą, kai stovėdami pačioje
Mt. Baldy viršukalnėje, nuo
jos galėjome apžvelgti Colora
do valstiją. Daug fotografa
vome ir viršukalnėje valgėme
pusryčius. Grįždami žemyn,
turėjom progą ieškoti aukso,
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bet jo neradome, tačiau vėl uždarymo laužas. Jis buvo la
pasitaikė galimybė nusipirkti bai įdomus ir smagus.
saldumynų.
Kitą ryta automobiliais iš
Kitą rytą gavome asiliuką, vykome į Colorado Springs
kuris paskutines dvi dienas Pakely sustojome prie Arkan
nešė palapines, maistą ir ki sas upės ir dieną praleidom*
tus bendrus reikmenis. Buvo plaustais keliaudami sūkurin
malonu, nes kuprinės buvo ga upe. Buvo labai smagu. Nu
lengvesnės, be to įdomu buvo galėję sraunios Arkansas upė:
vesti tokį gyvulį kaip asilas. sūkurius, grįžom į karinių or<
Tą dieną išmokome lipimo į pajėgų akademiją ir čia įsiren
stulpus ir dalyvavome įdomia gėme paskutinę šios įdomio
me ir juokingame lauže. Prie iškylos stovyklą. Paskutinį ry
laužo dainavo mums ir mes tą praleidome žaisdami krep
dainavome laužavedžiams; jie šinį.
pripasakojo įvairių pasakų ir
Kelionė į Philmont buvo la
mes labai linksmai pralei bai smagi. Visi jautėmės ge
dome vakarą. Tą vakarą paki rai praleidę laiką, išmokę nau
lo didelė audra.
Vakarą jų dalykų, pamatę nuostabi
užbaigėm malda , Ateina nak reginių. Dirbom sunkiai, be
tis", o mūsų balsai kilo virš
turėjom progą ne tik skautai,
audros ūžimo ir perkūnijos
ti, bet ir žaisti ypatingai dau
griausmų.
reikalaujančius žaidimus. Vi;
svajojame apie 1998 metų pk
Paskutinę dieną, 3 vai. p.p.
nuojamą kelionę į Philmont.
autobusu
sugrįžome
į
pagrin
„DŽIAMBORE *9T
dinę stovyklą. Čia galėjome
Čikagos skautų ir skaučių antrą kartą (po 11 dienų)
Saulius Petroliunas
savaitgalinė iškyla JDžiaro- išsimaudyti. Tą vakarą vyko
borė '97" š.m. birželio 6, 7 ir 8
DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
d. vyks dr. Leono ir Irenos
DR. PAUL KNEPPER
LINAS SIDRYS, M.D.
AKIŲ
LIGOS - CHIRURGIJA
Kriaučeliūnų ūkyje, Lemont,
Akių ligos / Chirugija
166
E.
Supertor, Sutte402
Illinois. Dalyvaus
„Aušros
9830 S.RkJgetand Ave.
Valandos pagal susitarimą
Vartų'/^Kernaves"
skaučių
Chicago Rtdge, IL 60415
Tel. 312-337-1285
t u n t a s , JLituanicos" skautų
Tel 706-030-6622
4149 W. 63rrJ. St.
t u n t a s ir „Nerijos" j ū r ų skau
EDMUNDAS VWNAS, M.D..S.C.
TeL 773-735-7708
čių tuntas.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
Skautai ir skautės nakvos
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
dvi naktis, o jaunesnieji s k a u :
Specialybe- vidaus ir kraujo ligos
TeL 773-585-7755
tai ir skautes — vieną naktį.
5540 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą
Skautai ir skautes turi stoTel. 773-585-2802
Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v.
vyklon atvykti penktadienį,
DR. PETRAS V. KISIELIUS
Antr. Treč. ir Penfct. 9 v.r - 3 v.p.p.
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS
birželio 6 d., 7 vai. vak. J a u 
Ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Seštd. ir kt.
gydymas bei cNrurgtja
nesnieji skautai ir skautės sto172 Schiller St., Elmhurst. IL 60126
dienomis reikalingas susrtanmas.
vyklon atvyksta šeštadienį,
630-941-2609
Sumokama po vizito.
Valandos pagal susitarimą.
birželio 7 d.. 8 vai. ryto. Iškyla
Vakarais ir savaitgaliais tel 70M34-1120
•pasibaigs sekmadienį, birželio
DR.
ALGIS
PAUUUS
9 d., 10 vai. ryto. Tėvai pra
ARASZUOBA, M.D.
ORTOPEDINĖS LIGOS
šomi vaikus nurodytu laiku
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
CHIRURGIJA
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
atvežti ir paimti iš stovyklos.
1185 Dundee Ave.. Ekjin, IL 60120

Pilnai neužpildžiusiems at
palaidavimo nuo atsakomybės
lapų nebus leidžiama iškyloje
dalyvauti.
Iškylos v a d o v y b ė

STOVYKLOS
Birželio 6, 7 i r 8 d. —
Čikagos skautų ir skaučių sa
vaitgalio iškyla „Džiambore
'97", dr. Leono ir Irenos Kriau
čeliūnų ūkyje, Lemort, IL.
B i r ž e l i o 14 - 21 d. — De
troito skautų ir skaučių tuntų
stovykla Dainavos stovykla
vietėje, Michigane.
L i e p o s 12 - 26 d. —
Čikagos skautų ir skaučių sto
vykla Rako stovyklavietėje,
Custer, Michigan.
L i e p o s 18 - 20 d. — Austra
lijos rajono vadovų lavinimo
stovykla „Treetops" Riddle
Creek stovyklavietėje netoli
Melbourno.
R u g p j ū č i o 3 - 1 7 d. — Ka
nados lietuvių skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos" sto
vyklavietėje.

Tel. (708)742-0255
Valandos pagal susitarimą

CarrJtoc Diagnosts, LTD.
6132 S. KedzieAve.
Chicago, IL 60629
Tel. 773-436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

1020 E.Ogden Ave.. Suile 310
NapervOe. IL 60563

Tel. (630)527-0090
3825 Highland Ave,
Tomier 1.Smte3C
Downers Grove. IL 60515

Tel. (630)435-0120

DR. L HklHkIKIŠ
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Rotoerts Rd.Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tei (708)598-4055
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kezie Ave
Chicago, IL 60652
Kab tel. (773) 471-3300

DR. AB. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3900 W 9 5 S t Tel. 706-422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad 3vpp.-7v v . antr 12:30-3v.p p
treč uždaryta, ketvirt 1 • jv.p p.
penktad ir šestad. 9 v r. - 12 v p.p.

NUČLŠ

štANKEV}čim£,UD.

Board Certitied, Internal Medtcine
Valandos jūsų patogumui
Hoty CroM ProfsjMionfll Piveon
3 * . Soutti
u t M r t v i Ptem Ct at CtJtamf Avr
CNcMgo. IL 60829

Tel. 773-471-7879
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DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hlckory HMs, IL
Tel. (708) 5984101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, PC
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai
Susitarimui (kalbėti angliškai)

Tet.706422-8260

DR. V J. vAŠAlflENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 St, Burbei*, IL
TeL 708-423-6114
Valandos susitarus

PATS METAS VARSTYTI SAVO
ATSTOVŲ DURIS

Danutė

Ar jau reikia
nuleisti
rankas?

LIUDA RUGIENIENĖ
Mūsų visuomenei turėtų bū
ti labai aišku, kad pirmame
rate į NATO tikrai nebus pak
viestos Lietuva, Latvija ir Es
tija. Ar bus jos pakviestos an
trame, ar net trečiame rate,
tai taip pat didžiulius rūpes
čius keliantis klausimas. Ar
tik nebuvo atsisakyta Baltijos
kraštų priėmimo už Rusijos
sutikimą
praplėsti NATO,
pakviečiant Čekiją, Lenkiją ir
Vengriją. „Trys už tris", kaip
j a u rašyta mūsų spaudoje.
Philip Taubman („The New
York Times", 1997.06.02) ve
damajame rašo: „Clintono vy
riausybės vykdomas NATO
praplėtimas ir kartu duodami
migloti pažadai Baltijos kraš
tams apie ateityje jų galimą
priėmimą yra bloga idėja". Jis
tikisi, kad kai vyks apie
NATO praplėtimą diskusijos
JAV senate, ten bus nepa
miršti ir Baltijos kraštai. „Vie
nas iš įrodymų jėgos didumo
yra jos elgesys su silpnaisiais.
NATO praplėtimas paveiks
tris iš lengviausiai pažeidžia
mų Europos valstybių". Tame
pačiame „The New York
Times" numeryje Thomas L.
Friedman cituoja Aleksėj Arbatov, Dūmoje krašto apsau
gos komiteto pirmininką, ku
ris pasisakęs, jog jų tikslas
yra stabdyti bet kokius vėles
nius NATO narių priėmimus.
Kurie sekė NATO praplėti
mo raidą, šių dienų įvykiai
nėra naujiena, nes nieko kito
ir nebuvo galima tikėtis. Kai
mūsų komisija (Lietuvos Res
publikos Seimo ir JAV Lietu
vių Bendruomenės) po pasku
tiniųjų posėdžių Lietuvoje ko
vo 14-tą d. turėjome spaudos
konferenciją, kurioje gausiai
dalyvavo spaudos ir televizijos
atstovai, tai po pristatymo
apie
komisijoje
vykusias
NATO svarstybas žurnalistai
neturėjo nei vieno klausimo,
nors kitomis temomis klau
simų netn'vo. Po spaudos
konferencijos pasiteiravau ten
dalyvavusį žurnalistą Darių
Udrį iš Prahos, kodėl taip atsi
tiko, tai jis trumpai ir aiškiai
atsakė: „Visi žurnalistai pui
kiai žino, kad pirmame rate
Baltijos kraštai nebus priima
mi. Nėra tikslo apie tai klau
sinėti".
Diskusijoms ir svarstyboms
daugiau laiko nėra, dabar tu
rime veikti. Mūsų visuomenės
vienas svarbiausių uždavinių:
ateinančių metų laikotarpyje
turėtų senatoriai ir Kongreso
nariai būti įtaigojami, kad
Lietuva kuo artimiausiau lai
ku būtų priimta į NATO, arba
dėl jos priėmimo būtų aiškiai,
o ne miglotai, pasisakyta.
Šiandieną, birželio antrą,
JAV Lietuvių Bendruomenės
Michigan apygardos valdyba

lankėmės pas Kongreso narį
Joe Knollenberg, prašydami
paremti House Concurrent
Resolution 10, siūlomą kong.
Gerald
Solomon.
Atstovas
Knollbenberg jau anksčiau bu
vo minėjęs, kad jis už šią rezo
liuciją balsuos, tačiau mūsų
valdybai pasisakius apie Lie
tuvių Bendruomenės rūpestį
po Lenkijos priėmimo į NATO
dėl karinio tranzito per Lietu
vos teritoriją, jis mielai sutiko
šią rezoliuciją remti, ne vien
už ją balsuoti. Lietuvių Bend
ruomenės pastangomis Knol
lenberg buvo išsiųsta daug
laiškų,
prašančių
remti
„Henry Hyde amendment". Šis
turi būti jungiamas prie ben
dro Valstybės departamento
siūlomo įstatymo, HR 1486.
Henry Hyde siūlo skirti Lietu
vai, Latvijai ir Estijai daugiau
finansinės paramos, kad baig
tų pasiruošimą NATO narys
tei. Pasiūlymas kongrese bus
daromas birželio 3-6 dienomis.
Kongreso narys Knollenberg
apie šį „Henry Hyde amend
ment" sakėsi nieko nežinąs.
Mūsų rašyti laiškai taip ir
pasiliko ant sekretorių stalų, o
gal buvo išsiųsti į „archyvus"
po stalu. Kongreso narys tuoj
pat atsiklausė savo raštinės
darbuotojų apie „Henry Hyde
amendment" ir susipažinęs
prižadėjo remti.
Mūsų susitikimas su Joe
Knollenberg dar kartą įrodo
— svarbu su savo atstovais ar
timai dirbti, naudoti savo pi
lietines ir balsuotojo teises.
Michigan apygardoje bandome
sudaryti aktyvistų būrelius,
kurie nuolatos varstytų at
stovų duris ir skambintų tele
fonais, atneštų įvairios lite
ratūros. Atstovas Knollenberg
labai susidomėjo mūsų pateik
tais apklausos rezultatais.
Apklausa buvo įvykdyta tarp
tautinės bendrovės Rusijoje
„Lietuva ir NATO" klausimu.
Apklausinėta 4,492 Rusijos
gyventojai, kurių 70.4% pasi
sakė, kad Lietuvos noras įstoti
į NATO yra jos vidaus reika
las. Palikome ir kitų svarbių
straipsnių bei literatūros.
Joe Knollenberg yra labai
įtakingas Washington, DC. Jis
jau ir anksčiau yra stipriai
parėmęs Baltijos kraštų rei
kalus. Į šį reikšmingą darbą
dėl Lietuvos įstojimo į NATO
yra įsijungę ir kiti Michigan
apygardos lietuviai. J o n a s
Svera lankė savo atstovo Kon
grese Bart Stupak raštinę
Traverse City. J ū r a t ė Pečiū
rienė, Leonas Sabaliūnas, Vi
da Juškienė kontaktavo atsto
vę Lynn Rivers Ann Arbore,
Algis ir Nijolė Čerekai — Davin Bonior Mt. Clemens, Ro
mualdas Kriaučiūnas — Debbie Stabenow Lansinge, kuri
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Trijų kryžių kalnas — Lietuvos kančių ir prisikėlimo simbolis
N'uotr J o n o Tamulaičio

PARTIZANŲ
ATMINIMUI
Prieš 50 metų (1947 m. ba
landžio 27 d.) okupantų ka
riuomenės apsupti Gulbiniš
kių kaimo (Marijampolės raj.
Kalvarijos seniūnija), slėp
tuvėje, vadinamoje „Seklyčia",
buvusioje po ūkininkų Štreimikių gyvenamuoju namu, su
naikinę d o k u m e n t u s ir rašo
mąją mašinėlę, susisprogdino
Tauro
apygardos,
Vytauto
rinktinės štabo nariai:
A n e l ė S e n k u t ė - P u š e l ė , g.
1922 m., garsios partizanų
baudžiamosios akcijos „Blynų
baliaus" prieš Marijampolės
čekistų ir partinio aktyvo va
deivas, kurios vykdytoju buvo
pagarsėjęs n a r s a partizanas
Konstantinas Pyplys-Mažytis,
organizatorė.
Vytautas
Vabalas-Kuni
g a i k š t i s , g. 1919 m., štabo
viršininkas, ir A n t a n a s P e 
č i u l i s - B a r i t o n a s , g. 1923 m.,
gerai mokėjęs rusų kalbą, vyk
dęs partizanų užduotis, persine tik sutiko rezoliuciją pa
remti, bet ir kitus Michigan
atstovus Kongrese paraginti.
Lansing apylinkės pirm. Sau
lius Anužis dirba su atstovais
Davė C a m p ir Niek Smith.
Grand Rapids apylinkės pirm.
Gražina K a m a n t i e n ė ir apy
gardos
Vytautas
Jonaitis
išreikalavo atstovo Vernon J .
Ehlers paramą. Detroito apy
linkės pirmininkė Nijolė Zelvinder vyks pas atst. Dale E.
Kildee, kitos dvi valdybos
narės Vilija Idzelytė ir Virga
Šimaitytė pas atst. John D
Dingell. Žadame kontaktuoti
visus Michigan atstovus. Mi
chigan LB apygardos valdybą
sudaro
Liuda
Rugienienė
(pirm.), V y t a u t a s Jonaitis. Da
nutė Petrusevičiūtė ir -Jonas
Urbonas. P a s atstovi} Joe
Knollenberg kartu vyko Daiva
Rugieniūtė.

rengęs NKVD kariuomenes
karininku.
Marijampolės Tauru apygar
dos partizanų muziejaus ini
ciatyva didvyriams įamžinti
buvo pastatytas Gulbiniškių
kaime paminklas. Lėšas skyrė
Marijampolės rajono savival
dybe. Paminklą statė buvęs
partizanas, šaulys meistras
Jurgis N'evulis (tai jau septin
tas jo pastatytas paminklas).
J a m talkino šių eilučių auto
rius, partizanai Petras Gumauskas, Pranas Nedzinskas
padėjo rinkti akmenis, tvarky
ti aplinką. Uždirbtas lėšas pa
aukojome mūsų partizanų mu
ziejui.
Paminklas ,buvo atidengtas
balandžio 27 d.
Mišias už žuvusius partiza
nus aukojo Skardupių bažny
čioje ir paminklą pašventino
kunigas Ignas Plioraitis. Ma
rijampolės tremtinių choras
savo daina apie partizanus
pradėjo minėjimą. Deklamuo
jami poezijos posmai. Muzie
jaus vedėja Aldona Vilutienė
gausiai susirinkusiems minė
jimo dalyviams papasakojo
apie partizanų žygdarbį ir
pakvietė susirinkusius tylos
minute pagerbti jų atminima.

Nuaidėjo kanų kovinių ginklų
salvė. Anelę Senkutę prisi
minė jos sesuo. Vytautą Va
balą — jo dukra.
Renginyje dalyvavo jaunieji
Jungėnų pagrindines mokyk
los šauliai. Ši mokykla globos
paminklą.
Gynybos ministro pavaduo
tojas Edmundas Simanaitis
padėkojo paminklo statyto
j a m s ir renginio organizato
riams.
A l g i m a n t a s Lelešius
• V i l n i u s . Menininkų rū
muose surengtas aktoriaus,
režisieriaus, teatro pedagogo
Juozo Stanulio 11897-1991) gi
mimo 100-ųjų metinių minė
jimas. 1931 m. J. Stanulis su
grupe iš Kauno atvykusių ak
torių įsteigė Šiauliuose teatrą,
j a m vadovavo, vaidino, statė
spektaklius ir važinėjo su jais
po visą Šiaurės Lietuvą. (LR>
•
Mažiausia
Lietuvos
a u k š t o j i mokykla — Kauno
tarpdiecezinė kunigų semina
rija. 1965 m. čia mokėsi 23
klierikai. Iš viso per 1944 1984 m. laikotarpį šią mo
kyklą baigė 504 kunigai.

Partizanų vada iŠ kaires' Vacys Ivanauskas ir Antanas Bakšys 1947 metais

Tik dabar supratome, kodėl arklys taip nesuvaldo
mas bėgo. Jeigu ne tie Bložės burokai kažin kur būtu
nubėgęs.
JURGIS JANKUS
59
Jie tikrai ilgai krapštėsi prie arklio pakinktų. Ma
tyti
Severiuko mazgų negalėjo atpainioti. Tas kur
Kluone nesigręžė, nors ir keikėsi, nors tampė vadeles,
buvo
iš mūsų pusės net po kišenes pasigraibė. Spėjom.
suplaktas arklys lėkė tiesiai į kluono galą, tiesiai į at
kad
negali
atrišti vadelių mazgo, tai mėgins nupjauti.
kilus vartus.
—
Nebepasivys,
— visiškai ramiai pasakė Severiu
Mes, išbėgę į kiemą nesuprasdami kas darosi, tik
kas.
—
Kol
atsipainios,
šeimininkas bus jau Grin
išsižiojom, o Severiukas prie tvarto kampo juokėsi ir į
kišky,
ir
tada
galės
papūsti.
mus vis atsigręždama šaukė"
— O kas laukia Grinkišky. Po puodu nepasivoš
— Žiūrėkit, žiūrėkit ką jie daro. Šeimininką vejasi
Vežimas
su arkliu kelią parodys, — labai susirūpinus:
tiesiai per laukus. Žiūrėkit tiesiai per Bložės burokus.
šnekėjo
mama.
Arklys per vasarojienas tikrai lėkė į kelias vagas
— Berelis mokės paslėpti, — nenusileido Severiu
Bložės burokų. Įlėkęs į burokus pradėjo eiti žingine
kas.
vis pasilenkdamas, vis pagriebdamas už lapų ir net su
— Berelis... Berelis d a u g ką padarys už pinigą ii
visais burokais išraudamas.
su
pinigu,
bet ne ten, k u r j a m pačiam gali būti riesta
Vienas žandaras iššoko iš vežimo, pribėgo prie ark
Prie
karšto
nė piršto nekis.
lio, pagavęs už apinasrio supurtė arklio galvą. Supur
—
Bet
į
Prūsus nuvežti apsiėmė.
tęs atsisuko ir ėmė kažin ką sakyti. Iššoko ir kitas.
—
O
kas
jam! Jeigu niekur nieko, gaus pinigu
— Nesirodykim, — pasakė Severiukas. Visi suGavo
jau.
Jeigu
pakely pagaus, pasakys: „Papras'
sigūžėm už jurginų. Tada Severiukas pasakė, jog kai
pavežti,
pavežiau.Ui,
jeigu jiems reikalingas, pasiimki
tėvas liepė patraukti žandaro arklį giliau į kiemą, kad
—
mano
arkliams
bus
lengviau". Gal dar rublį kit.;
jam nemaišytų, jis ir be aiškinimo suprato, kad tėvas
mėgins bėgti, tai žandarams vadeles iš apynasrio
pakiš, kad žandarai po vežimą nesiknaisiotų.
išvadelėjo ir įvadelėjo į pakinktus.
Tuo tarpu jie vadeles atpainiojo, susėdo į vežimaiti
— Taip įrišau, kad turės vargo kol išnarplios.
ir pasuko atgal į mūsų kluoną. Aš, mama ir močiut*

SEVERIUKAS
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Nors Lietuvos ir apskritai
Baltijos kraštų narystes klau
simą mes savo tarpe dar labai
plačiai diskutuojame ir apie
tai rašome, bet jau pasigirsta
balsų, kad tai beviltiškas rei
kalas — Baltijos kraštams
nėra jokių galimybių patekti į
NATO pirmame rate. o galbūt
ir būsimuosiuose naujų narių
priėmimo procesuose. Kodel°
Del to. kad vakariečiai, su
JAV vyriausybe priešakyje.
,,pardavė" Baltijos valstybes
už Rusijos palankumą NATO
praplėtimui. Kai kas jau siūlo
..nuleisti rankas" ir koncen
truotis į einamuosius reikalus
savo tarpe, nes beldimasis į
JAV vyriausybes sąžinę yra
beviltiškos pastangos. Galbūt
dėl tokios galvosenos per
mažai mūsų tautiečių, tu
rinčių
Amerikos
pilietybę,
kreipėsi į savo atstovus Va
šingtone, prašydami paremti
Lietuvos priėmimą į NATO.
kai šiuo klausimu kils diskusi
jos Atstovų rūmuose.
Tai ne tik klaidinga, bet ir
pavojinga nuomonė. Visai ne
natūrali lietuvio charakteriui,
kuris visuomet buvo pasiryžęs
kovoti dėl savo tautos laisves,
net tuomet, kai niekas nesi
tikėjo laimėti. Jeigu šis pasy
vumas būtų pasireiškęs prieš,
sakykim, 10 ar daugiau metų.
galėtume manyti, kad kažkur
iš pasalų sovietinė propagan
da skaldo mūsų visuomenę,
skatina pesimizimą, nes tai
pasitarnauja Maskvos intere
sams. Šiandien jau tokios
prielaidos turbūt nebetinka ir
reikia
pasidairyti
kitokių
priežasčių. Kokios jos, sunku
pasakyti...
Tačiau
NATO
klausimu
Baltijos kraštams straipsniai
nuolat pasirodo didžiojoje šio
krašto spaudoje. Štai „The
New York Times" birželio 2 d.
laidoje
išspausdino
Philip
Taubman vedamąjį, pavadintą
„The Baltic Curse". Kadangi
šis dienraštis praeityje per di
deliu palankumu Baltijos val
stybėms nepasižymėjo, straip
snis juo svarbesnis. Vertas dė
mesio ir autoriaus pasisaky
mas, kad Baltijos kraštų
priėmimas į NATO „nėra vien
diplomatijos ar istorijos reika
las. Tai iš tikrųjų yra Ameri
kos sąžinės reikalas. JAV nie
kuomet oficialiai nepripažino
sovietų okupacijos ir per visą
šaltojo karo laikotarpį laikė
Estiją, Latviją bei Lietuvą
okupuotomis valstybėmis, ku
rių gyventojai svajojo apie
dieną, kai jie bus laisvi ir
galės įsijungti į Europą, ne
suskirstytą ideologinėmis a r
karinėmis sąjungomis"'.
Jis taip pat neturi abejonių,
kodėl Baltijos kraštai palieka

susigūžusios ėmėm trauktis j trobą, o Severiukas smu
ko į tvartą.
— Manęs nėra namie. Vakaruškose, jeigu norite,
— dar šūktelėjo.
Subėgę į trobą bijojome, kad vėl sueisi į vidų. klau
sinės, tardys, gal net daužyti pradės, bet jie perdardejo per kiemą ir pasuko į tą pusę. kur tėvas
nulėkė. Buvo aišku, kad vysis. Jie čia sugaišti tai su
gaišo, bet mūsų arklys vakar per dieną buvo plūge,
šiandien visą dieną pakinktuose, o jų greičiausiai
išsistovėjęs. Jeigu visiškai ir nepavys, tai nulėkęs į
Grinkiškį nebeturės laiko pėdų sumėtyti.
Severiukas pasisiūlė apžergti Sartį ir nujoti į Grin
kiškį pasidairyti. Gal pamatytų ar sužinotų kas ten
dedasi. Mama buvo linkusi leisti, bet močiutė su
draudė.
— Jis žino ką daro. Visada žinojo, visada mokėjo
išsisukti, išsisuks ir dabar. Ką žinom, ar jis į Grinkiški
nulėkė. Gal pasuko kur į krūmus ar į mišką ir laukia,
kol tie pralėks. Palaukim. Jeigu šviesoj nenorės, tai
pritemus gal ir atsiras. Juk rytoj jau reikia tikrai
išvažiuoti.
Apsiraminon. Mane išsiuntė tėvuką nuo karvių pa
keisti, tik liepė nieko nesakyti nei jam, nei piemenim.
Jis. sakė. parėjęs viską sužinos, o kam žinoti pieme

mi už durų neribotam laikui,
kai bus priimami nauji NATO
nariai: „Šiandien nepriklauso
mos valstybės — Estija. Latvi
ja ir Lietuva — nelaikomos
pasiruošusiomis NATO narys
tei, esą del to. kad jų kariuo
menes dar neatitinka visiems
reikalavimams. Vienok tikroji
priežastis yra tai, jog Rusija
tiesiog
alergiška prielaidai,
kad NATO gali per daug pri
artėti prie jos sienų".
J vedamojo paskutinį para
grafą mums verta atkreipti
ypatingą dėmesį: „Nėra abe
jonės, kad Senatas turės svar
styti šiuos ir panašius reika
lus. Tose diskusijose, be abejo,
iškils Baltijos valstybių
ir
Amerikos pareigos joms klau
simas. Pagrindinis stipriųjų
vertinimo kriterijus yra kaip
jos elgiasi su silpnaisiais.
NATO plėtimasis apstulbins
tris labiausiai nesaugias tau
tas Europoje".
Kad tas nusivylimas nebūtų
toks skaudus, o atstūmimas
visalaikis, šiandien visi lie
tuviai, Amerikos piliečiai, net
tie, kurie niekuomet ne
išmoko savo tėvų kalbos, kurie
niekuomet aktyviai nebuvo
įsijungę į lietuviškąją ben
druomenę, turi
nedelsiant
kreiptis į savo atstovus Va
šingtone ir juos įtaigoti, kad.
iškilus diskusijoms del Balti
jos kraštų narystės, senatoriai
ir Kongreso nariai būtų gerai
informuoti.
Daugelis gal sakys: o kaip
tuos lietuvius pasieksime, kur
surasime, jeigu jie niekur ne
dalyvauja, nepriklauso? At
sakymas nesunkus: ieškoki
me! Apsidairykime savo apy
linkėje, savo vaikų pažįstamų
rateliuose, organizacijų, ku
rioms priklausome, sąrašuo
se, savo darbovietėse, mokyk
lose, universitetuose,
para
pijose,
kuriose meldžiamės
sekmadieniais, pagaliau net
telefono vartotojų knygose.
Raskime lietuviškai skam
bančias pavardes, susisiekime
su tais asmenimis. Lietuvos
Vyčiai praeityje yra daug pasi
darbavę savo kilmės krašto la
bui, įtaigokime, kad vel imtųsi
iniciatyvos — juk jų pažinčių
ratas Amerikos visuomenėje
yra taip pat labai platus... Be
to, nereikia pamiršti ir kitu
baltiečių, gyvenančių Ameri
koje. Tai ne vien lietuvių, bet
ir estų. ir latvių reikalas.
Galimybių, kaip matome,
yra pakankamai, tik reikia
trupučio pastangų. Liko ne
daug laiko iki konferencijos
Madride. Galbūt mes nega
lėsime pakeisti jos pasekmių,
bet Baltijos kraštų balsas turi
būti išgirstas aiškiai ir gar
siai.

nim.
Išeinančią kieme pasivijo Severiukas ir padavė du
ilgus saldainius, apsuktus sidabrine juostele su kutais
galuose.
Še, nupirkau, kai buvot mišparuose, bet nebuvo
kada paduoti. Ne tas rūpėjo. — dar pridėjo ir nubėgo
tekinas į kluoną. Taip greitai, kad ne dėkui nespėjau
pasakyti.
Gale sodžiaus buvo didelis akmuo. Paskum, kai
skirstėmės į vienkiemius. Burnisjį suskaldė ir į trobos
pamatus sudėjo. O būtų gražu, kad jis ten tebestovėtų.
Dabar daug kas nebe taip. Tada prie to akmens iš
sodžiaus išėjęs kelias šakojosi. Vienas ėjo tiesiai, ku
riuo važiuodavom į Grinkiškį, o kitas per kalniuką į
miškus. Juo galima buvo nuvažiuoti į Degėsius, kur
teta Monika gyveno, ir dar kažin kur kitur. Užlipusi
ant akmens valandėle dairiausi, ar nepamatysiu
grįžtančio tėvo. Jeigu jis kur krūmuose ar P a "
sislėpęs lauke, kol žandarai nuvažiuos, f J a u
grįžti, bet abu kelučiai buvo tušti. Toli, kr* u k u
gale. ganėsi labai išsiskirsčiusi banda.
'Bus daugiau)

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. birželio men. 4 d.
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A U R E L I J A M. BALAŠAITIENĖ
S.m. kovo 10-14 d. Lietuvos
. Respublikos Seimo rūmuose
^ %i posėdžiavo JAV LB Tarybos ir
Lietuvos Respublikos Seimo
" nariai, kad būtų labiau suar
tinti užsienio lietuviai su tė
vyne, šalintas negatyvizmas ir
,,, aptartos visiems bendros pro
blemos. Clevelande išsamų
..pranešimą apie posėdžius pa
darė LB Tarybos narys ir
___komisijos atstovas Juozas ArI dys. Xors pranešimo metu
! buvo tik prabėgomis užsi• minta apie dovaninių pašto
l siuntų apmuitavimą, tačiau
S daugumas
klausytojų.
tu• rinčių gimines Lietuvoje, tuo
» klausimu labai susidomėjo.
j Visi žinome, kaip sovietmečiu
J buvo sunku apdovanoti giZ minės: pašte reikėjo užpildyti
• specialius blankus rusų ar
j prancūzų kalba, kas daugu" * m a i sudarė problemų, nes ne
r~"visi mokėjo prancūzų ar rusų
Z kalbą, o gavėjai privalėjo mo• keti aukštus muitus. MuitiJ r.inkai. kratydami siuntas, suZ rinkę muito mokestį, pasisaZ vindavo dalį dovanų. Prieš
; daugelį metų mano mamyte
• nutarė pasiųsti dovanų savo
Z vargstančiai tetai. Sudėjo šilZ tas kojines, siuvimui, adymui
- !•' mezgimui vilnonių siūlų,
• kavos, arbatos, kakavos ir
S šiltų apatinių baltinių. Už
Z daugelio savaičių paštas siun
tinį _grąžino su rusiška pasta; ba kaip „netinkamai supakuoZ ta". Dežeje buvo tik tušti
« įpakavimai ir išbarstyta dalis
- kakavos miltelių, nes muiti• ninkai viską pasisavino. Dar
Z prieš pat nepriklausomybės
• atgavimą mano dukra vienai
• solistei .į Lietuvą paštu pa2 siuntė . elegantiškas, scenai
J pritaikytas, sukneles, kiek
m

• kosmetikos ir apatinius balJ tinukus. Nežinia, kodėl siunZ tinys ėjo per Maskvą, o gavėja
• gavo pranešimą, kad jį reikia
j asmeniškai atsiimti Maskvoje.
J Nuvykusi buvo priversta suZ mokėti muitą, bet. atidarius
^ labai sužalotą dėžę. joje rado
- dėmėtus, sudraskytus, senus
Z skudurus, net nepanašius į
Z tuos. kuriuos siuntė mano
- dukra. Buvo aišku, kad muiti* ninkai viską pasisavino ir
Z siuntinį užpildė šiukšlėmis.
Z Atrodo, kad iš tokių istorijų
- galima būtų parašyti storiauĮ -ia tomą...
Z
Dabar Lietuvoje veikia dovaZ ninių pašto siuntų apmuitavij mo įstatymas, tik labdaros
X siuntoms d a r a n t išimtį. Mano
Z prašomas. Juozas Ardys man
- atsiuntė posėdžio protokolų
- ištrauką, kurioje diskutuoja; mas pašto siuntų apmuitaviI mas ir jų įvertinimo apbribojiI mas. Anksčiau buvo leista
- siųsti dovanų iki 1.000 litų
; vertes, nereikalaujant muito.
į bet nuo 1996 gegužės 6 die7 nos. pagal vyriausybes nuta1 rimą Nr 1059. sumažinta iki
: 400 litu. kas vra tik 100 dole

.Vaiko teviSkes nauq

^ZL

rių. Siuntiniai virš nustatytos
vertės ribos yra apmuituojami. Tai varžo dovanų siun
tėjus ir sudaro problemų gavė
j a m s , nes Lietuvos muitinin
kai nežino tikros dovanų ver
tės, net ir vartotus drabužius
įvertindami aukšta kaina, o
gavėjai išgyvena skriaudą ir
kai kurie tų siuntų negali at
siimti, neturėdami finansinių
išteklių.
Vyriausybes atstovai aiški
na, kad siuntų apmuitavimo
įstatymas yra pagrįstas dviem
argumentais: apsaugoti Lietu
vos gamintojus nuo skriaudos,
įvjžant užsienio gaminius, ir
papildyti respublikos iždą/ap
mokėti muitininkų
algas?/.
Labdaros siuntos neapdeda
mos muito mokesčiu, bet pri
valo būti oficialiai įrodyta, kad
tai iš tikro esama labdaros do
vanos. Užsienio lietuviai nau
dojasi dovaninių siuntų agen
tūrų paslaugomis. Per j a s
siunčiamos siuntos neapmuituojamos, gerai apdraustos ir
tvarkingai pristatomos. Ta
čiau pradedama rūpintis, kad
ir toji „spraga" gali būti
užkišta nauju įstatymu.
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Kotrynai
dedikuotų
rūmų
puošmena. Kažin, ar kuomet
nors išaiškės galutinė gintaro
dingimo paslaptis? Beje, prieš
eilę metų vienas lietuvis
GINTARAI, GINTARAI
„mandrapypkis" aiškino, jog
jam lyg ir yra žinoma paslėpto
II pasaulinio karo metu Rašoma, kad karo veterano
gintaro vieta. Deja, jis neįs
daug žmonių dingo be žinios. sūnui kažin kodėl nepatiko ta
tengė nieko aiškesnio nurody
Taipgi dingo privačiai ir gintarinė
mozaika.
Todėl,
ti.
valdžios sluoksniams priklau 1976 m. mirus tėvui, sienoje
Kažin, ar gintaras, kadaise
sęs turtas. Karo metu nes kabėjusią
mozaiką
sūnus
puošęs
caro rūmus, ko gero,
naudė nei viena kariaujanti nunešė į rūsį. Prieš porą me
nėra
lietuviškos
kilmės? Tik
pusė. Kariautojai nusiaubė tų, stebėdamas vieną televizi
riausiai,
jis
tūkstančius
metų
muziejus, archyvus, bibliote jos laidą, jis sužinojo apie ka
išgulėjęs lietuviškose žemėse,
kas, bažnyčias ir 1.1. Šiuo at daise egzistavusį gintaro kam
vokiečių kaizerio valia tapo
veju yra beveik neapskaičiuo barį. Tuomet prisiminė ir na
Baigiantis Lietuvos Respu jami ir Lietuvai padaryti mo rūsyje gulinčią mozaiką. rusų caro nuosavybe. Ką gi,
lietuviai sakydavo (ir tebesa
blikos ir JAV LB atstovų ko nuostoliai.
Ekspertai įvertino mozaiką
ko) „kur mūsų neprapuola".
misijos posėdžiui, š.m. kovo 14
Aiškinamas, ieškomas ir vis milijonine pinigų suma. Kiek
P e t r a s Petrutis
dieną buvo priimta tokio turi dar galutinai nesurandamas vėliau mozaika pateko į vieno
nio rezoliucija:
Petersburgo karališkųjų rūmų vertelgos rankas. Šisai ėmė
„Atsižvelgdama į lietuvių gintaras. Anais senais laikais, ieškoti pardavimo galimybių.
PIRMĄJĮ „KIPRĄ"
išeivių norą padėti Lietuvos kuomet rusus valde carai, o Deja, galima „Greschaefftą" su
PELNĖ
gyventojams, Komisija reko vokiečius kaizeriai, Fridrichas gadino policija.1 Gintarinė mo
IRENA MILKEVIČIŪTĖ
menduoja Lietuvos Respubli Wilhelmas I nustebino Petrą zaika, vaizduojanti sode besiil
Menininkų rūmuose Lietu
kos vyriausybei: panaikinti Didįjį gintarine dovana. Kai sinčius žmonės, dabar yra vos operos primadonai Irenai
muito mokesčius už daiktines zeris savo giminaičiui dovano policijos žinioje. Vedama kvo Milkevičiūtei buvo įteiktas ap
labdaros siuntas, jei jos pa jo ir įrengė 1.300 kvadratinių ta, tyrinėjamas mozaikos au dovanojimas „Kipras".
žymėtos JAV LB ženklu. Už pėdų gintaru išpuoštą kam tentiškumas. Daug kas mano,
Jį įsteigė ir pirmą kartą
drausti tokias labdaras pa barį. Teigiama, kad caras Pe kad netikėtai atrasta mozaika
įteikė Operos bičiulių draugi
naudoti komerciniams tiks tras Didysis ir kiti didžiūnai yra legendarinio gintaro kam
ja. Jos pirmininkas Vidman
lams; užsienio
lietuviams: labai gėrėjosi bei didžiavosi bario inventoriaus dalis. Vo
tas Zakarevičius sakė, kad
siųsti labdarą pinigais, nes gauta dovana.
kiečių spaudos žiniomis, var „Kipras" prizas yra sumažinta
taip paremiami ne tik Lietu
II pasaulinio karo metu gin gu ar vyriausybė sutiks ru Kipro Petrausko skulptūros,
voje gyvenantys giminaičiai, taru išpuoštas kambarys, kaip sams sugrąžinti mozaiką.
stovinčios prie Operos ir bale
bet ir Lietuvos ekonomika".
sakoma, ė m ė ir „išdulkėjo",
O kur gi dingo kiti gintaro to teatro, kopija.
Rezoliuciją pasirašė komisi dingo be aiškesnės žinios. Be lobiai? Yra aišku, kad „karo
Pasak
V.
Zakarevičiaus,
jos pirmininkai Feliksas Palu abejo, kaltė krito Hitlerio va grobis" buvo atgabentas į Ka kam įteikti iš bronzos nulietą
binskas ir Donatas Skučas.
dovaujamai Vokietijai. Aiškė raliaučių. Yra žinoma, kad „Kiprą", sprendė draugijos na
ja,
kad vokiečių kariuomenė, 1945 m. k a r i n į organų pat riai. „I. Milkevičiūtei prizas
Pinigai yra praktiška dova
na, nes Lietuvoje nestinga ir pasiekusi Petersburgo (tuome varkymu, gintaro kambariui teikiamas kaip populiariausiai
vietinių, ir užsieninių prekių, tinio Leningrado) apylinkes, priklausę dirbiniai buvo išga praėjusio sezono dainininkei",
tačiau mylinčiomis rankomis buvusio caro rūmuose užtiko benti vakarų kryptimi. Deja, pažymėjo pirmininkas.
tarytum
Prieš metus įkurta draugija
sudarytas siuntinėlis, pritai gintaro kambarį. Vokiečiai, pakelyje gintaras
kytas prie gavėjų lyties ir nedelsdami kambarį išmon skradžiais nugarmėjo. J a u vienija 200 operos mylėtojų,
amžiaus, yra didelio džiaugs tavo ir, sukrovę į sunkve daug metų kalbama ir rašoma tarp jų dirigentą Joną Aleksą,
mo šaltinis. Vaikams siunčia žimius, išvežė į Vokietija. Yra apie gintaro l&mbarį, kuris dainininką Virgilijų Noreiką.
(BNS)
mi žaidimai, mokslo priemo žinoma, kad gintaras, pasie buvo Petro Didžiojo carienei
nės, pvz., spalvoti pieštukai, kęs Rytprūsius, radc prie
sąsiuviniai, „Mickey Mouse" globstį Karaliaučiaus pilyje.
Prieš porą savaičių pradėjo
laikrodėliai, suaugusiems —
,VAIKO TĖVIŠKĖS NAMŲ"
ryškėti
legendarinio gintaro
aspirinas, kosmetika, priesko
ŠVENTINIMO IŠKILMĖS
niai, tualetinis muilas, dra kambario paslaptys. Vokieti
bužiai...Tai su meile sudarytos jos spaudoje rašoma, kad 1941
MARIJAMPOLĖJE
siuntos, kurias su.iku pinigais m., vokiečiams gabenant gin
įvertinti. Lietuvos Respubli tarą, staiga įvyko rusų gink
„Vaiko tėviškės namų" Mari vėliau paskutiniuose namuose
luotas
užpuolimas.
Vienas
ka
kos vyriausybė, jei ji iš tikro
jampolėje vadovybė ir gyven galės būti apgyvendinti dar 20
nori suartinti Lietuvos gyven reivis, vairavęs sunkvežimį, tojai maloniai kviečia Ameri našlaičių.
Birželio 21 d. įvyks didelė
tojus su užsienio lietuviais, pasinaudodamas įvykusiu są kos lietuvius ir visus „Draugo"
turėtų palengvinti
bendra myšiu, pasisavino vieną gin skaitytojus dalyvauti šio be „Vaiko tėviškės namų" inau
vimą, išleisdama abiem pu tarinę mozaika ir ją atsivežė į globių vaikų kaimo atidarymo guracijos šventė. Šventins Vil
sėm palankius įstatymus, nes savo gimtuosius namus. Vo ir pašventinimo iškilmėse. Iš kaviškio vyskupas J. Žemaitis
juk esame vienos lietuviškos kiečiu spaudoje rašoma, kad kilmės vyks šių metų birželio ir kiti iškilmėse dalyvaujantys
šeimos vaikai, tik gyvenantys toji mozaika kabojo jo na 21 d., šeštadienį, Avikilų kai vyskupai.
muose, svečių kambario sienoje.
po skirtingu dangumi.
Į inauguracijos iškilmes spe
me, kur „Vaiko tėviškės na
cialiu
.jktuvu iš Italijos at
mai" pradėjo kurtis prieš pen
vyks
pagrindinis
VTN rėmėjas
kerius metus. Šiandien juos
Domenico
Passuello
su šeima,
jau labai lengva surasti.
Italijos
vyriausybės,
Vatikano
Važiuojant plentu iš Marijam
polės į Kalvariją, šeštame kilo ir Brescia arkivyskupijos Cari
metre, kairėje pusėje pra to atstovai, grupė verslininkų
važiuojančių akis patraukia iš Venecijos ir Austrijos — iš
naujų šeimyninių namų graži viso apie 100 asmenų.
gyvenvietė. Tai ir yra „Vaiko
Tikimasi, kad dalyvaus bent
tėviškės namų" kaimas. Pir kai kurie VTN garbės šei
masis šio socialinio centro mininkai, rėmėjai ir bičiuliai
kūrimosi etapas jau yra baig iš Kanados, JAV, Australijos,
tas. Pastatyta 12 šeimyninių Kanados Lietuvės katalikės
namų našlaičiams ir vieni di moterys, Lietuvos Dukterys iš
desni namai tarnautojams. Čikagos ir Los Angeles bei kiti
Dviem paskutiniam namam svečiai.
dar trūksta baldų, bet yra
Maloniai kviečiame ir jus
pagrįstų vikių surasti gera
aplankyti
„Vaiko tėviškės na
darius, kuru- greitu laiku pa
mus"
jų
inauguracijos
proga.
sirūpins jų apstatymu. Iki
Iki
malonaus
pasimatymo.
inauguracijos kaimo gyventojų
-rrMtfūs ]0 fryvpTitm.n rUi.na'KiM p i r r r m i u -.niPKU
Mons. Vytautas Kazlauskas
skaičius pasieks šimtą, o kiek

TARP MŪSŲ

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

MISCELLANEOUS

MISCELLANEOUS

Baltijos jura — Lietuvos vartai į pasaulį.

RIMAS L. STANKUS

KALBANT

ELEKTROS
[VEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 W M t 95th Street

Tel. (706) 424-8654
(773)581-8654

STASYS

CONSTRUCTION

Staliaus darbai: rusių, vonių ir
virtuvių įrengimas; prietaisai;
keramikos plyteles; „sidings",
„soffits", „decks", „gutters",
plokšti ir „shingle" stogai;
cementas, dažymas.
Turiu darbo draudimą.
. S. Benebs tel. 630-241-1912 ,

Houst forSale

Priimaiu į savo namus
gyventi ir suteiksiu gerą
priežiūrą pagyvenusiam
ar negaluojančiam žmogui.

H f f i i 5 £ Briok bungalovv; Įąrge
kjtehen, pantry and surmy dhefle;
3 bedrms.;oak trim and floors; 1-3/4
bath; oversize 2 car garage;1/2 bi.
from paricjow taxes, reiated iving.
Tet 630-257-2270

Tel. 773-847-4803

GARDENAPT.
NEW HOME
ALL UTILITIES PD.

$400/mo
Cal Vladas
Tel. 708-594-1184

LIETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ
REPLĖSE 1940-1944
Albinas GražiOnas
Autorius, kaip sociologas ir žurnalistas šioje knygoje nušviečia
1940-1942 metų sovietine ir 1941-1944 m. vokiečių okupaciją.
Knygoje aptarti analitiškai ir objektyviai Sovietų Sąjungos
padaryti nusikaltimai per vienerius okupacijos metus Lietuvoje.
Redagavo mokslinis red. habil. dr. Kazys Eringis.
Išleido „Tėvynės sargas", Vilnius 1996 m. (398 psl.)
Kaina su persiuntimu JAV • $15.00
Illinois valstijos gyv. prideda $1.05 „Sales Tax"

TEN
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TWO
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Only LOT take you to so many
destinations in Eastern Europe
so easiry. On LOT, you can fly
nonstop from New York or Chicago
to the new intarnational terminai
at
Warsaw
Okecie
Airport.
From there, connections are easy to
Riga, Tallinn, Moscow, St.Petersburg,
Kiev, Lvov, Minsk and Vilnius.
So take advantage of LOT's low fares,
and fly to Eastern Europe in the
luxury of a new fleet of Boeing
s and ATRs.

AIRLINE I THE POUSH AIRLINE
Call your traTel agent or
1-800-223-0593 or riait
http://www.lot.com

RENGINIAI ČIKAGOJE
B I R Ž E L I O MEN.
8 d i e n ą — Tragiškojo Bir
želio minėjimas Jaunimo cent
re. Rengia Partizanams remti
komitetas.
— Suvalkiečių draugijos ge
gužinė Šaulių namuose.
— Tragiškojo Birželio mi
nėjimas Šv. Antano parapijos
salėje, Cicero, IL. Rengia LB
apylinkes valdyba. Pradžia 12
vai.

20 d i e n ą — Amerikos Lie
tuvių Tautinės s-gos Čikagos
skyriaus gegužine Ateitininkų
namų sode.
— Išvyka prie prezidentinių
eglių ir paminklėlių Interna
tional Friendship Gardens, In
dianoje.

25-27 d i e n ą —
Vasaros
festivalis ant VVestern Ave.
tarp 43-47 gatvių. Penktadie
ni (25 d.) nuo 6 v.v. iki 10 v.v.
Šeštadienį ir sekmadienį (26
9 d i e n ą — Heiyoung teks ir 27 d.) nuo 10 vai. ryto iki 10
tilės paroda Balzeko Lietuvių
v.v.
kultūros muziejuje. Paroda
vyks iki liepos 29 d.
R U G P J Ū Č I O MĖN.
15 d i e n ą — Ištremtųjų Si
3 d i e n ą — „Draugo" gegu
biran — Tautos genocido pra žinė Marijonų sodelyje.
džios minėjimas PLC. Lemon
te. Rengia LB Lemonto apy
10 d i e n ą
— Lietuvių
linkes valdyba ir Lietuvos Krikščionių Demokratų s-gos
Partizanų globos komitetas.
Čikagos skyriaus gegužine— Birželio trėmimų — vi išvyka 1 vai. p.p. Vlado ir Li
sos lietuvių tautos genocido dijos Šoliūnų sodyboje. Willow
minėjimas ŠvC. M. Marijos Gi Springs. IL.
mimo parapijos bažnyčioje ir
—PLB v-bos pirm. Broniaus
salėje. Rengia ALTo Čikagos Nainio pranešimas apie Vil
skyrius.
niuje vykusį LX PLB Seimą,
Pasaulio Lietuvių centre, Le
20 d i e n ą — Italijoje 9 kal monte, ruošia JAV LB Lemon
bom išleistos M.K. Čiurlionio to apylinkės v-ba.
darbų - tapybos, piešinių ir
minčių knygos pristatymas
17 d i e n ą — PLC gegužinė,
Lietuvių Dailės muziejuje, Le PLC. Lemonte.
monte. Knygą 7 v.v. pristatys
prof. Vyt. Landsbergis. Rengia
24 d i e n ą — Illinois Lietu
JAV LB Kultūros taryba.
vių Respublikonų lygos gegu
žine PLC sode, Lemonte.
21 d i e n ą — Vytauto Didžio Pradžia 12 vai.
jo Šaulių rinktinės Joninių va
karas Šauliu namuose.
31 d i e n ą — LB
Vakarų
apygardos gegužine PLC. Le
£ 22 d i e n ą — Tauragės klubo monte.
nariu pusmetinis susirinki
mas Šaulių namuose.
R U G S Ė J O MĖN.
— Brighton Parko lietuvių
namų savininkų dr-jos pietūs
1 d i e n ą — Labor Day ALTo
11 vai. ryto Nekalto Prasi gegužine Anio ir Aldonos Gri
dėjimo parapijos salėje.
nių sodyboje. Lockport. IL.

1

29 d i e n ą — Anglijos Lietuvių klubo gegužine Šaulių
namuose.
— Seserų pranciškiečių vie
nuolijos 75 metų jubiliejines
šv. Mišios 10 vai. ryto Švč. M.
M. Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje aukojamos vysk. P.
Baltakio. Po Mišių vaišės pa
rapijos salėje. Rengia Čikagos
apygardos rėmėjos.
L I E P O S MĖN.
4 d i e n ą — Lietuvos Vyčių
metine JAV Nepriklausomy
bės šventes gegužinė Stankū
nų sodyboje, Pines, IN. Pra
džia 12 vai.

— Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Pr. M. Marijos seserų
rėmėjų metinė vakarienė. Šv.
Mišios 3 v.p.p. T. Jėzuitų ko
plyčioje. 4 vai. Jaunimo centro
didž. salėje metinė vakarienė
ir programa.
— Čiurlionio galerijos Lietu
vai skirtos dailės darbų kolek
cijos katalogo pristatymas 3 v.
p.p. Čiurlionio galerijoje, J a u 
nimo centre. Kartu vyks ir ko
lekcijos paroda.

L A P K R I Č I O MĖN.
5 d i e n ą — Zarasiškių klubo
pusmetinis narių susirinki
mas Šauliu namuose.
6 d i e n ą — Venezuelos Lie
tuvių dr-jos pusmetinis narių
susirinkimas 1 v. p.p. Šaulių
namuose.
8 d i e n ą — Lietuvių fondo
pokylis PLC, Lemonte.

S P A L I O MĖN.

9 d i e n ą —LB Lemonto apy
linkes valdybos ruošiami pie
4 d i e n ą — Operečių ir lie tūs PLC didž. salėje, Lemonte.
tuvių kompozitorių koncertas
Lietuvių Dailės muziejuje, Le
15 d i e n ą — Operos tradici
monte. Rengia „Draugas".
nis pokylis su menine choro
— Lithuanian Mercy Lift programa ir metiniais laimė
metinis pokylis 6 v.v. „Spirit jimais J a u n i m o centre.
of Chicago" laive Navy Pier.
16 d i e n ą — Rudens madų
5 d i e n ą — Operečių ir lie paroda PLC, Lemonte.
tuvių kompozitorių koncertas
— Kultūrinė popietė 12 vai.
Jaunimo
centre.
Rengia Šv. Antano parapijos salėje,
„Draugas".
Cicero, IL. Ruošia LB.
— Šakiečių klubo „Oktoberfest" Šaulių namuose.
21 d i e n ą — Suvalkiečių
— Seserų pranciškiečių rė draugijos metinis narių susi
mėjų 5-tos apygardos seimas rinkimas Šaulių namuose.
11 vai. ryto šv. Mišios Mari
jonų koplyčioje. 12 vai. - pie
22 d i e n ą — 47-tas metinis
tus. 1 v.p.p. - posėdžiai.
LFK „Lituanica" futbolo klubo
pokylis PLC, Lemonte.
11 d i e n ą — Lietuvos Duk
terų dr-jos pokylis J a u n i m o
23 d i e n ą — Lietuvos Ka
centre.
riuomenės atkūrimo 79-tos su
kakties minėjimas Šaulių na
12 d i e n ą — Lietuvių Kul muose. Rengįa ramovėnai.
tūros muziejaus senų knygų
parodos atidarymas 3 v.p.p.
26 d i e n ą — Šakiečių klubo
Balzeko Lietuvių kultūros mu metinis narių susirinkimas
ziejuje. Paskaita - .,M. Maž Šaulių namuose.
vydo Katekizmo religinė reikš
mė". Arūnas Baublys ir kun.
26 — 3 0 d i e n ą — Mokslo ir
A n t a n a s Saulaitis.
Kūrybos simpoziumas Jauni
— „Armonikos" koncertai: mo centre. Vyks parodos, pa
PLC. Lemonte — 12 vai. vidu skaitos ir plenarinės sesijos.
dienį ir 4 vai. p.p. J a u n i m o
centre, Čikagoje.
30 d i e n ą — Tilžės Akto pa

18 d i e n ą — Jūros s k a u t ų
metine „Puota jūros dugne",
7 d i e n ą — LB Lemonto
PLC. Lemonte.
apylinkės gegužinė PLC,-Le
monte.
19 d i e n ą — „Margučio II"
—Tautos šventes minėjimas
koncertas Jaunimo centre. At
Šv. Antano parapijos salėje, liks Bostono Vyrų kvartetas.
Cicero, IL. Ruošia LB. Pradžia
— Pietūs Šv. Antano para
12 vai.
pijai paremti, parapijos salėje
Cicero, IL. Ruošia LB. Pradžia
12 d i e n ą — Rimo Čiur 12 vai.
lionio tapybos darbų paroda
Balzeko Lietuvių kultūros mu
24, 25 ir 26 d i e n ą — Mo
ziejuje. Paroda tęsis iki spalio
ters savaitgalis PLC, Lemon
20 d.
te. Rengia PLC renginių komi
tetas.
14 d i e n ą —
Zarasiškių
klubo gegužinė Šaulių salėje.
26 d i e n ą — Anglijos Lietu
—PLC
pietūs,
ruošiami
vių klubo metinis narių susi
PLC, Lemonte.
rinkimas 12 vai. Šaulių salėje.

10 vai. ryto šv. Mišios už mi
21 d i e n ą — ..Draugo" meti
rusius
narius.
6 d i e n ą — Vytauto Didž. nis banketas Martiniąue poky
—
Martyno
Mažvydo minė
Šaulių
rinktines gegužine lių salėje.
jimas
—
paroda,
paskaita, me
(žurnalui .Trimitui"' Šaulių
ninė
programa
3
v, p.p. Balze
namuose.
27 d i e n ą — Maironio litua
ko Lietuvių kultūros muzie
— PLC gegužinė, PLC. Le nistinės
mokyklos
metinis
juje.
pokylis.
monte.
— Čikagos Lietuvių Moterų
28 d i e n ą — Šv. Kazimiero
klubo
madų paroda Rosevvood
13 d i e n ą — Šv. Kazimiero seserų vienuolijos rėmėjų me
West
restorane,
W. 131 Street
seserų vienuolijos vasaros fes tinis banketas „Polonia" sa
ir
Cicero
Ave.,
Crestwood,
IL.
tivalis vienuolyno kieme.
lėje.

skelbimo 79-sios sukakties mi
nėjimas Šaulių namuose.Rengia Mažosios Lietuvos Rezis
tencinis sąjūdis, dalyvaujant
šauliams ir visuomenei. Pra
džia 2 v. p.p.
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ris k a r t u s per metus.
Šio žurnalo pristatymas bu
vo vienas iš Indijos kultūros
Vilniuje, Nacionalinėje M. dienų Lietuvoje renginių. Bu
Mažvydo bibliotekoje, įvyko vo rodomi indų filmai, veikė
GRUODŽIO MĖN.
žurnalo „Indra" p r i s t a t y m a s . dailės parodos. Kultūros die
Jį išleido Lietuvos ir Indijos nas, vykusias visą šią savaitę,
6 d i e n ą — Mugė PLC, Le
draugija.
Ž u r n a l e , pasak jo surengė Lietuvos ir Indijos
monte.
redaktoriaus rašytojo Vytauto draugija.
Draugija susikūrė užpernai.
Narvilo, bus skelbiami straip
7 d i e n ą — Tauragės klubo
J
i
t u r i apie 100 narių, t a r p jų
sniai apie Indijos kultūros
metinis narių susirinkimas
yra
rašytojų, dailininkų, kitų
gyvenimą, šios šalies papro
šaulių namuose.
kūrybinių
sričių atstovų.
čius. Maždaug 100 puslapių
— Mugė PLC, Lemonte.
(Elta»
žurnalą k e t i n a m a leisti ketu
13 d i e n ą — Kalėdinių pa
puošalų pamokos (su Bernice
Kasarski) Balzeko Lietuvių
kultūros muziejuje.
21 d i e n ą — PLC rengiamos
Kūčios, PLC, Lemonte.
31 d i e n ą — Naujųjų Metų
sutikimas PLC, Lemonte.
— Naujųjų Metų sutikimo
pokylis Jaunimo centre. Ren
gia Lietuvių Opera.

1998 METAI
VASARIO MĖN.
15 d i e n ą — ALTo rengia
mas Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas Maria mo
kyklos salėje. Pradžia 2 v. p.p.

KOVO MĖN.
19 d i e n ą — „Draugo" meti
nis koncertas Jaunimo centre.
Atlieka „Aras" iš Toronto.
• Daugiausia Lietuvoje gy
ventojų - 3,761,400 - buvo
1992 metais.

T a u r i a m . Sūduvos sūnui,

A.tA.
įnž. KĘSTUČIUI BISKIUI

LIETUVOJE —
ŽURNALAS A P I E I N D I J Ą

A.tA.
EUGENIJAI MARCINKEVIČIŪTEI
VAINIENEI
m i r u s , s ū n u s J O N Ą ir PETRĄ su š e i m a bei kitus ar
t i m u o s i u s n u o š i r d ž i a i užjaučiame.
Vaclovas

ir Augusta

Šauliai

A.tA.
VINCEI JONUŠKAITEI
ZAUNIENEI LESKAUSKIENEI
m i r u s , gilią u ž u o j a u t ą r e i š k i a m e jos d u k r a i GIED
REI, a n ū k u i D O V U I ir A U G U S T A I ZAUNIŪTEIŠ A U L I E N E I ir j o s šeimai.
Marytė ir Kazys

Ambrozaičiai

B r a n g i a m šviesios a t m i n t i e s kolegai

A.tA
KĘSTUČIUI BISKIUI
staiga Lietuvoje n u t r a u k u s žemiškąją kelionę, giliai
liūdinčius ž m o n ą dr. M E I L U T Ę d u k r ą , I N D R Ę ,
s ū n u s ARĄ ir TAURĄ, brolį inž. GEDIMINĄ, brolie
nę dr. B I R U T Ę ir jų d u k r ą G A I L Ę nuoširdžiausiai
užjaučiame ir j u n g i a m ė s jų s k a u s m e .

i

m i r u s besidarbuojant gimtinėje, žmonai dr. MEILAI
INDREiKAITEI BISKIENEI, sūnums, dukrai, bro
liui inž. G E D I M I N U I BISKIUI ir jo šeimai, nuo
širdžią užuojautą reiškia
:

Tadas ir Irena Bukaveckai
Aldona Bukaveckaitė
Mackevičienė
Ina Bukaveckaitė
Kurauskienė

KRIKŠČIONIŠKOS
MINTIES
PASIREIŠKIMAS
POLITIKOJE
KONFERENCIJA
Jaunimo centras. Čikaga. 1997.06.07 d.

PRO

G RA

MA

10-.30vaL I

Konferencijos atidarymas.
dr. P. KisteBus

10-.35vaL n

Politinė išervtjosveikla: padėtis.
Vadovauja; Jonas Kavaliūnas
Panešimai: J.Baužys, M.Rerrtenė. J .Kavaliūnas

Edvardas
Lapas
Stasė
Semėnienė
Ramunė ir Raimundas

Lapai

A.tA.
DIPL. INŽ. KĘSTUČIUI BISKIUI
Lietuvoje m i r u s , r e i š k i a m e gilią užuojautą jo žmonai
dr. M E I L U T E I B I S K I E N E I , d u k r a i INDREI, sū
n u m s A R U I ir T A U R U I , broliui G E D I M I N U I ir jo
žmonai d r . B I R U T E I bei jų d u k r a i GAILUTEI BISKIAMS.
Halina ir Kristupas
Daugirdai
Dr. Ona ir dr. Jonas
Daugirdai
Dr. Alina ir Vandelinas
Domanskiai
Pranutė ir Rimas
Domanskiai
Alė ir Stasys
Briedžiai
Stasys Jakubauskas,
Jūratė ir Vytas
Dr. Vida
Tumasonienė

lZ-OOvaL Ha Politinė išeivrjos veikla: gaUmybės
Vadovauja: Jonas Vaznehs
Pranešimai: Vl.Šoliūnas. P.Narutis, J. Damušienė,
J. Vaznehs
12:45 vaL fflb Politinė lšeivįos veikla: gąUmybės.
Vadovauja: Jonas Vainius
Pranešimai: drJ.Meškauskas, kun. V.Bagdona
vičius, drJ.Račkauskas. J.Vainius
l:15vaL

sėkmingo religinio koncerto $M M Marijo? (iimimopM
H 'hricentu ir vargonininku. Iš k:\ires: Vitas Kazlauskas, Vi

PEK1KALJKA

2.00 vaL

IV

3:00 vaL

V

4O0vaL

VI

Krikščioniškos minties pasireiškimas Lietuvoje
politinėje veikloje, galimybės.
Vadovauja: Juozas Končius
Pranešimai: mtn. Z.ankevičius. dr. ANorvllas.
J.Čeponis. J.Končius
Krikščioniškos minties pasireiškimas Lietuvoje
politinėje veikloje: galimybės.
Vadovauja: Pranas Povilaitis
Pranešimai: J.Giedraitis, dr. P.Kisieiius. J.PoHkaitis. kon.VKleiza. drALukoševlčlus. P.PovflaJtis
Išvados ir konferencijos uždarymas.
Vadovauja: Juozas Baušys ir Jonas Pabedinskas
Pranešimai: dr ANorvllas, J.VaznehsJ.Bausys.
dr A Darnusis. J.Končius. J.Kavaliūnas.
kun.V.Bagdanavtčfus. J.Pabedinskas

A.tA.
KĘSTUČIUI BISKIUI
netikėtai Lietuvoje mirus, ž m o n a i dr. MEILEI, duk
rai I N D R E I , s ū n u m s ARUI ir T A U R U I nuoširdžią
užuojautą r e i š k i a m e ir k a r t u giliai liūdime.
Marija ir Kazys
Ambrozaičiai
Danguolė ir Eugenijus
Bartkai
Dana ir Juozas
Noreikos
Irena ir Vytenis
Jonynai
Meilė ir Petras
Ruliai
Antanina ir Jaunutis
Dagiai
Vincentina ir Jonas
Jurkūnai
Ieva ir Vytautas
Kasniūnai
Jonas
Lukas
Zota
Mickevičienė
Leonas
Nekus
Ada
Sutkuvienė

k.i- T'.vilas Kantas, Kazys Skaisgirys ir Vitalius Lpkeckas.

m m m m m

tmmm
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Atsiųsta paminėti

J o n a s Šalna, „ n u r i m u s
banga". Epitafijų ir lyrikos
rinkinys. Vilnius. Švyturio"
leidykla, 1996 m. Dail. Nijole
B i r ž e l i o 7 d., 7 vai. vak., Šaltenyte. Knyga iliustruota
J A V L B L e m o n t o v a l d y  J a u n i m o c e n t r o kavinėje
paties autoriaus medžio šaknų
bos r u o š i a m a s T r a g i š k o j o
(5620 S. Claremont Ave, Chi- skulptūros darbų nuotrauko
b i r ž e l i o išvežimu, p a m i n ė 
|^^^»1> l j
^*
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
cago) įvyks Nijolės Gražu- mis (nuotraukos Algimanto
j i m a s bus birželio 15 d., sek
Redaguoja J. Flačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago. IL 60629
lienės poezijos knygos „Susi Kezio; kietais viršeliais, 302
madienį.
Pasaulio
lietuvių
pynę pasauliai" sutiktuvės. psl.
centre. Lemonte. Meninę pro
Požezinskis Maskvoje tęsė li
Programoje dalyvaus ir minti
Autorius įvade prisipažįsta: SEKMINIŲ BERŽELIAI
GALVOSŪKIO NR. 146
gramą atliks Pal. Jurgio Ma
tuanistines tradicijas ir pas
mis apie poeziją dalinsis au „Poeziją pradėjau kurti labai
tulaičio misijos choras bažny
tūmėjo į priekį lietuvių k. tar
ATSAKYMAS
torė, o taip pat iliustracijų au seniai, bet, būdamas savikri Sekminių berželiai
čioje, o po to centro didžiojoje
mių tyrinėjimą. Šalia gyvosios
torius
Algimantas
Kezys. tiškas, viską išmečiau į šiukš Žalieji
salėje kalbės LLKS pirminin
lietuvių k., Požezinskis domė
Golden State = California
Kalbės kun. J u o z a s Vaišnys, lyną. Vėliau, pradėjęs prak Linguodami supas pavėjui.
kas partizanas J o n a s Čeponis,
josi jos senaisiais paminklais.
Lone Star State = Texas.
S J , eilėraščių iš naujosios kny tišką gyvenimą, užleidau šią Ir aidas atbėga taku
atvykęs iš Lietuvos. Visi kvie
Pvz. M. Daukšos kalbą nagri
gos paskaitys Aldona Jurkutė, sritį maždaug iki septintojo Iš Tėvynes miškų
čiami, {ėjimas nemokamas.
nėjo. 1898 m. Požezinskis pas
o poezijos posmus muzikos dešimtmečio.
Manydamas,
garsais lydės kanklininkė Dai kad poezija svetima prak Ir aidas atbėga
kelbė plačią O. Vydemano lie
GALVOSŪKIO NR. 147
Šv. K a z i m i e r o s e s e r y s vi va Kimtytė ir muz. Arūnas
tuvių
k.
vadovėlio
recenziją.
Bežadis
—
ATSAKYMAS
s u s k v i e č i a dalyvauti šv. Augustaitis. Vakarą rengia tiškai gydytojo profesijai, iš Pasaulio jisai nepažadins —
Baltistikos
problemoms
skir
drįsau tik prieš penkerius me
Mišių liturgijoje ir pasimelsti, Čikagos
Lietuvių
kultūros
tos ir abi Požezinskio diserta
Tai tu, mano žeme. tyli —
Ranka, rankelė, rankytė,
7
kad jų kongregacijos įsteigėja klubas ..Baltija" , programos tus prisipažinti žmonai, o vė Pasaulio prišaukt negali.
cijos, daugiausia naudojama rankutė, rankena, rankovė,
liau
patiems
artimiausiems
Motina Marija Kaupaite būtų vedėja: Aldona J u r k u t e . Bus
lietuvių k. medžiaga. Paže- parankė, rankinukas, apy
paskelbta palaimintąja. Mi gera proga įsigyti knygą ir draugams rašąs eilėraščius. Pasaulis paklydęs
zinskis yra išspausdinęs ir rankė, rankogalis, rankraštis,
šios bus aukojamos šeštadienį, gauti poetes autografą, o po to Buvau neblogai pripažintas ir Miražuos,
daugiau
mažesnių straipsnių, parankus, rankinis, rankinėlė,
birželio 7 d.. 9:30 vai. r., vie bus vaišės, gera muzika, šo padrąsintas išleisti knygą..."
skirtų
įvairioms
lietuvių k. is antrankis, antrankovis, rank
Turinys suskirstytas į sep Pasaulis,
nuolyno motiniškojo namo ko kiai. Visi kviečiami.
torijos
problemoms.
Jis pas darbis, rankelioti, rankinin
tynis skyrius: Amžinoji diena. Kaip kūdikis mažas —
plyčioje. 2601 W. M a r ą u e t t e
kelbė
dalį
Fortunatovo
skaity kas,
Laimingai
sau
miega
—
rankioti,
ranklaižys,
Takai iš saulės spindulių.
Piešė Gintaras Lutz,
Rd. J a s aukos St. G e r m a i n
Marija R e m i e n ė i r Jonas
to
lietuvių
k.
kurso.
Maskvoje
Tegu,
rankpelnys,
rankpinigiai,
Tėvų
pėdos.
Tamsos
ateitis,
Čikagos
lit.
m-los
dvikalbės
2
sk.
parapijos klebonas kun. Ed- K a v a l i ū n a s kalbės apie išei
rankraštinis,
mokinys. jis skaitė lietuvių k. kursą. Jo rankraštynas,
Kruvinos pašvaistės, Pabaiga. Sapne be vargų —
ward Stockus.
vijos lietuvių p a s t a n g a s remti
paskaitų klausėsi ir nemažai rankšluostinė, rankšluostinis,
Nebaugu.
Kosmoso ir žmogaus legenda.
Krikščionių demokratų partiją
būsimųjų žymių mokslininkų, ranktūris ir tt.
A. B. A u d r o n ė
AUKSAPLAUKĖ
Kaip liudija šie pavadini
krikščioniškosios
L i e t u v i u d a n t ų g y d y t o j u Lietuvoje
tarp jų ir lietuvių studentų.
MERGAITĖ
mai, eilėraščių tematika įvairi
DIDŽIUOJUOSI
sąjunga Čikagoje prisimins minties politinių svarstybų
Požezinskis lietuvių kalba ne
(Pasaka)
— nuo nerūpestingų jaunat
LIETUVIU TAUTYBE
25 mirusias koleges šv. Mi- konferencijoje birželio 7 d.,
siliovė domėtis iki pačios savo
(Tęsinys)
GALVOSŪKIO NR. 148
viškų eilių, iki kraupių tautos
šiomis Jėzuitų koplyčioje bir 10:30 vai. r., Čiurlionio galeri
gyvenimo
pabaigos.
Jis
labiau
ATSAKYMAS
Aš šiais metais baigiau Či
želio 5 d.. 8 vai. r. Visos n a r ė s joje. J a u n i m o centre. Atvykite kančios temų, skirtų bolše
siai
domėjosi
ir
tyrinėjo
lietu
J
a
i
atrodė,
kad
ji
jau
nie
vikmečio žvėriškam siautėji kagos lituanistine mokyklą.
ir artimieji kviečiami dalyvau pasiklausyti.
Kas tėvų neklauso, valgo
mui, iki visatos ryšio su Gal įdomu sužinoti, ką ji man kuomet nepraregės. Rožės am vių kalbos veiksmažodį. Tie
ti ir pasimelsti, p r a š a n t j o m s
tyrinėjimai dar ir šiandien duoną sausą.
žinai
nuvyto
jos
lūpose.
žmogumi.
Eiliavimas
netradi
davė? 1. Aš išmokau mylėti
Dr. J u o z a s Meškauskas
Aukščiausio globos, pagerbti
Bet Dievas Visagalis kitaip dažnai minimi lietuvių ir
jas už atliktus darbus sąjun ir k u n . V y t a u t a s Bagdana- cinis, daug, ypač pirmame Lietuvą. 2. Išmokau skaityti ir
užsienio kalbininkų studijose.
v i č i u s , MIC, išreikš savo skyrelyje, vienaposmių eilė rašyti teisingai lietuviškai. 3. padarė....
gai ir artimo gerovei.
Prašvitus (anksti rytą), ėjo
GALVOSŪKIO NR. 149
pažiūras apie krikščionių de raščių; kituose skyriuose per Daug sužinojau iš Lietuvos is
PAGALVOKITE NR. 1
miško
prižiūrėtojas
maldas
ATSAKYMAS
einama
į
sunkesnio
žanro
torijos ir geografijos. 4. Išmo
ATSAKYMAI
G. Č e r n i u s , Notre D a m e mokratų ideologijos vaidmenį
eiles. Autorius savo žodyje kau tautinių šokių ir dainų. 5. kalbėdamas. Jis pamatė sė
ir
svarbą
Vakaruose
bei
Lietu
1. Lietuvos valdovas kara
des Anges Mountainban, Cadinčią mergaitę ant nuvirtusio
1. Anties snapas platesnis.
nada. parodė tikrai dosnią voje Krikščioniškosios minties knygos pabaigoje taip pasisa Susipažinau su lietuvių kul medžio, o aplinkui daugybė ži lius Algirdas turėjo 19 vaikų:
2.
Rudenį nuo medžių krenta
ko:
„Eilėraštis
ne
visada
yra
politinėse
svarstybose,
ruošia
tūra
ir
papročiais.
6.
Gavau
7 dukras ir 12 sūnų. (KK.
širdį ..Draugui", a t s i ų s d a m a s
lapai.
3. Gaisrai kyla nuo
mose J a u n i m o centre, Čiur poezija, o poezija ne visada didžiulį lagaminą žinių, kurio bančių perlų pribarstyta.
Miklas, Darbininkas, Nr. 32,
Eigulys prisiartino ir paž
320 dol. auką. E s a m e nuo- lionio galerijoje, šį šeštadienį, eilėraštis. Galime drąsiai sa negaliu net pakelti, nes jis
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