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JAV Senatas — už paramą
Baltijos valstybėms
stojant \ NATO
V a š i n g t o n a s , birželio 17 d.
(AP-BNS) — JAV S e n a t a s pir
madienį balsavo už paramą
Baltijos i r dar dviejų valstybių
stojimui į NATO pirmajame
sąjungos plėtimo etape.
P a g a l S e n a t o priimtą pro
jektą J A V turėtų papildomai
remti Lietuvos, Latvijos, Esti
jos, t a i p p a t Rumunijos ir Bul
garijos stojimą į NATO. Anks
čiau Bill Clinton administraci
j a šių valstybių priėmimo pir
majame e t a p e nepalaikė.
P a n a š ų siūlymą praėjusią
savaite priėmė ir Atstovų
Rūmai,
nepaminėdami tik
Bulgarijos. Tačiau, Kongreso
sprendimai neturi jokios įta
kos, n u s t a t a n t JAV nuostatą,
kurias valstybes kviesti į Va
k a r ų gynybos sąjungą. Vis
dėl to š i s balsavimas išreiškia
tvirtą Kongreso valią, kad
NATO plėtimasis neapsiribotų
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Pasaulio

naujienos

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

Z a g r e b a s . Sekmadienį vykusius Kroatijos prezidento rinki
mus laimėjo dabartinis prezidentas Franjo Tudjman, surinkęs
61 proc. balsų. JAV Valstybės sekretorė Madeleine Albright
pavadino šiuos rinkimus negarbingais, kadangi opozicinių par
tijų kandidatams nebuvo suteiktos vienodos teisės naudotis
masinės informacijos priemonėmis, be to, jie turėjo ir kitokių
problemų. Stebėtojų iš ESBO žodžiais tariant, „rinkimai gal ir
buvo laisvi, tačiau nebuvo garbingi". Toks įvertinimas, oficialių
asmenų požiūriu, neatveria didesnių galimybių gauti 30 mln.
dolerių Pasaulio banko paskolą, kuri turi būti svarstoma kitą
mėnesį. JAV Valstybės departamento spaudos atstovas Nicholas Burns pareiškė, kad JAV gali nepritarti paskolos teikimui.

pirmuoju ratu.
Anksčiau Kongresas patvir
tino administracijos paramą
Vengrijos, Lenkijos ir Čekijos
stojimui j NATO. Šiuo projek
tu buvo patvirtinta ir Slo
vėnija, tačiau B. Clinton pra
ėjusią savaitę jos priėmimui
nepritarė.

Tuo tarpu grupė užsienio
politikos žinovų ir buvusių
T i r a n a . Albanijos vyriausybe antradienį atmetė pasiūlymus
valdininkų paskutinę minutę
iš dalies atidėti visuotinius rinkimus, kurie numatyti birželio
telkia NATO plėtimosi prie
29 d. Pirmadienį JAV Valstybinis demokratijos institutas tarp
šininkus. Šiai grupei vadovau
tautiniams
reikalams, stebintis pasiruošimą rinkimams Alba
ja apžvalgininkė Susan Eisennijoje,
pasiūlė,
kad tam tikrose teritorijose, k u r nepakankamai
hovver, kuri yra buvusio prezi
pasiruošta,
rinkimai
būtų atidėti, nes kai kuriose Albanijos vie
dento Eizenhower anūkė.
Birželio 4 d. MH A t i i i i Club < ikagoje, buvo ;urep.glas"p .-:ylis, kurio metu JAV Gamtos apsaugos agentūros
tovėse
laiku
neužregistruoti
kandidatai, neįrengtos balsavimo
Kitą savaitę turi būti pas 5-ojo Čikagos regiono administratorius Valdas V Adamkus uaigė savo 27-eri) metų tarnybą. Jis tapo ilgiausiai
vietos, del sudėtingos padėties valstybėje ne visur išplatinti
šioje agentūroje, kurią 1970 m įkūrė tuometinis JAV preii.ientas Richard Nixon. išdirbusiu tarnautoju.
kelbtas šios grupės atviras B. Bulota nuotr.: Atsisveikinimo vakare (iš kairės) Gražina Liautaud, Alė Keželiene, Vida Darienė, Valdas
rinkimų biuleteniai ir ribojama rinkimų kampanija.
laiškas, kuriame abejojama Adamkus ir jo žmona Alma.
M a n a m a . JAV neieško konflikto su Iranu, nebent ši islamo
dėl NATO plėtimosi įtakos
respublika
pati jį pradėtų, antradienį pareiškė JAV gynybos
ne",
sakė
A.
Brazauskas.
Jis
ginkluotės kontrolės sutar
spėjo, kad konservatorių opo sekretorius VVilliam Cohen, kuris vieši Vašingtonui draugiš
tims ir pačiai sąjungai, įskai
nentai įstatymą apskųs Kon kose Persijos įlankos valstybėse. Anot W. Cohen, Iranas toliau
tant jos gyvavimo išlaidas.
stituciniam teismui ir jo įsi remia terorizmą, kuria masinio naikinimo ginklus ir tobulina
galiojimas nusitęs neapibrėž raketas, kurios gali būti panaudotos prieš kaimynines vals
tybes, taip pat didina savo pajėgumą, kad galėtų uždaryti lai
tam laikui.
V i l n i u s , birželio 17 d. servatoriai šiame susitikime
Pasak prezidento, pats 1991 vybą Persijos įlankos Hormuzo sąsiauriu, tačiau JAV išlaiko
(BNS) — Lietuvos prezidentas leido suprasti, kar jie nekeis
m. priimto įstatymo sustabdy didžiulę laivyno persvarą Persijos įlankoje ir gali apginti savo
Algirdas Brazauskas nepasi savo nuostatos.
mas naujajame Seime buvo laivus, interesus bei sąjungininkus.
V i l n i u s , birželio 17 d. jos gynybos ministro vizitą į rašys birželio pradžioje Seimo
„Manau, kad Seimas gali at kenksmingas Lietuvai. „Taip
Maskva. Pirmadienį Rusija pareiškė parduosianti Kiprui
priimto Piliečių nuosavybės mesti mano pata.sas, ir tai
(BNS) — Krašto apsaugos Vilnių 25-27 dienomis.
atsitinka, kai vadovaujamasi sudėtingas priešraketines sistemas. Sutartys pasirašytos, ir ra
teisių į išlikusį nekilnojamąjį
m i n i s t r a s Česlovas Stanke
parlamento siaurais politiniais interesais," ketos mums bus pristatytos, pasakė Kipro užsienio reikalų
Vytautas Landsbergis spau turtą atstatymo įstatymo ir pademonstruotų
vičius nedramatizuoja ameri dos konferencijoje pirmadienį
daugumos teisinį nihilizmą, sake prezidentas A. Brazaus ministras Yiannakis Cassoulides. Turkija ir JAV baiminasi,
kiečių sprendimo palikti Balti leido suprasti, k a d Baltųjų grąžins jį parlamentui pakar nesiskaitymą su kitų nuomo kas.
kad raketinės sistemos S-300 gali suardyti karinę regiono pu
jos valstybes už pirmųjų kan Rūmų praėjusią savaitę pa totinai svarstyti, pateikęs sa
siausvyrą, tačiau Kipro ministras pareiškė nesitrauksiąs. Kip
vo
pasiūlymus.
didačių į NATO rato.
skelbtas pareiškimas dėl para
ras ir Rusija tikina, kad raketos yra tik gynybinės ir nekelia jo
„Reikia viską matyti gaspaMinistras tikisi, kad liepą mos tik trims kandidatėms
kios karinės grėsmės. Turkija grasina imtis bet kokių priemo
doriškai ir visus Lietuvos
Madride įvyksiantis NATO j a m nebuvo staigmena.
nių, kad sutrukdytų šiam sandoriui.
žmones laikyti lygiais", pa
valstybių vadovų susitikimas
„Nieko nauja t a s pareiški
L i u b l i a n a Pirmadienį Slovėnijos akcijos nukrito d a r 2.95
apibrėš n e tik tikriausių kan mas nepadarė", sakė V. Land reiškė Lietuvos vadovas an
tradienį
spaudos
konferenci
proc.
— nuo birželio 12 d., kai Jungtinės Valstijos pareiškė nedidačių — Lenkijos, Čekijos ir sbergis, komentuodamas pa
V i l n i u s , birželio 17 d. (BNS) pat su Vyriausiosios rinkimų
joje.
remsiančios
Slovėnijos kandidatūros NATO, akcijų kaina jau
Vengrijos, bet ir kitų valstybių žadėtą Vašingtono paramą
— Būsimuosiuose Lietuvos komisijos pirmininku Zenonu
Labiausiai
jam
nepatiko
Sei
sumažėjo
6.7
procento. Nepriėmimas į NATO reiškia, kad už
perspektyvas.
prezidento rinkimuose keti Vaigausku ir priekaištavo jam
Čekijai, Lenkijai ir Vengrijai.
mo
priimta
nuostata
natūra,
sienio
kapitalas
nesiverš į Slovėniją, mano kai kurie stebėtojai.
Č.
Stankevičius
kalbėjo
nantys kandidatuoti Amerikos dėl viešų komentarų apie mi
Seimo pirmininkas labiau
ne
pinigais,
grąžinti
gyvena
spaudos konferencijoje a n t r a  akcentavo JAV administraci
lietuvis Valdas Adamkus bei glotas V. Adamkaus galimy
V a š i n g t o n a s . Pirmadieni JAV Valstybės sekretorė Madelei
dienį,
grįžęs iš praėjusią jos skelbtą nuostatą, kad muosius plotus, kuriuose da advokatas, buvęs generalinio bes būti įregistruotu kandida ne Albright susitiko su Bulgarijos užsienio reikalų ministre
bar
jau
gyvena
vadinamieji
savaitę
Briuselyje
vykusio NATO plėtimas yra procesas,
prokuroro pavaduotojas Artū tu prezidento rinkimuose.
Nadežda Michailova. Albright nepanoro pritarti Michailovos
NATO valstybių ir bendradar ir kad po pirmojo naujų narių grąžintinų namų nuominin ras Paulauskas antradienį su V. Staniulis sakė, kad kandi siūlymui paminėti Bulgariją kaip galimą kandidatę į NATO.
kai.
„Kaip
bus
su
jų
nuosa
bių gynybos ministrų susitiki priėmimo etapo bus kitų.
sitiko Vilniuje pasitarti dėl datai tarėsi dėl sąžiningos
vybės teisėmis?" retoriškai
K a r a l i a u č i u s . Rusijos federalinės pasienio tarnybos Kara
mo. P a s a k jo, susitikime buvo
būsimos rinkimu kampanijos.
„Lietuvai būtų svarbus
konkurencijos rinkimuose ir
liaučiaus
kariniame institute bus mokoma Baltijos ir Šiaurės
pabrėžta, kad jokios valstybės principinis pažadas pakviesti klausė A. Brazauskas.
V. Adamkaus nnkimų štabo pažymėjo, kad konkuruoti turi
Jo žiniomis, tokių „ore paki
valstybių
—
lietuvių, latvių, estų, suomių, švedų bei lenkų kal
n a r y s t ė nepriklausys nuo jos vėliau", sakė V. Landsbergis.
vadovas centristas Vidmantas idėjos ir programos. Buvo pas
busių" šeimų Lietuvoje yra
bų. Šios aukštosios mokyklos absolventai turės aktyviai vartoti
geografinės padėties.
Staniulis
sakė,
kad
abu
kandi
tebėta, kad tiek V. Adamkus,
Lietuvos prezidentas Algir
Česlovas Stankevičius ža das Brazauskas tikisi, kad da 10,500, ir valstybė, kaip nu datai numatė skirti daug tiek A. Paulauskas yra libera Baltijos ir Šiaurės valstybių kalbas, todėl dabar joms progra
moje numatyta 500 mokymo valandų. Paprastai aukštosiose
dėjo ypač stiprinti anglų kal bar į NATO pakvietus tris mato įstatymas, privalo pa dėmesio rinkimu organizavi lių idėjų šalininkai.
sirūpinti
atitinkamo
būsto
su
karinėse
mokyklose kursantai po 300 mokymo valandų įgyja
bos mokymą Lietuvos kariuo Vidurio Europos valstybes, ke
mui — rinkėjų Mirašų tikslini
teikimu
joms.
Susitikime
V.
Adamkus
taip
pasyvaus
kalbos mokėjimo įgūdžių.
menėje. Pagal NATO reikala lias liks atviras ir Lietuvai.
mui, rinkimų komisijų darbui,
Prezidentas taip pat nepri stebėtojų skyrinui, kad būtų pat padėkojo už paramą, kai
vimus b u s kuriamas bendras
„NATO plėtimas — tęstinis taria žemės natūra grąžinimui
L o n d o n a s . Šveicarijos vyriausybė ir valstybinis b a n k a s per
A.
Paulauskas
birželio
Lietuvos ir Lenkijos batalio
procesas, o ne teatro uždanga, šalia vadinamųjų „pilkųjų zo išvengta bet k k i u įstatymų pradžioje ragino politikus ne II pasaulinį karą galėjo sąmoningai kaldinti auksines monetas
nas. S u t a r t į dėl jo įkūrimo nu
atskirianti
du pasaulius", nų". „Tai aukščiausio produk pažeidimų, kurie galėtų turėti
trukdyti jam kandidatuoti rin iš aukso, kuris buvo pagrobtas iš nacių koncentracijos stovyklų
m a t y t a pasirašyti p e r Lenkispaudos konferencijoje antra tyvumo fermos ir paukštynai, įtakos rinkimu rezultatams.
Abu kandidatai aukų. pirmadienį pranešė BBC televizija. Laidoje „Inside Sto
Pasak V. Stanr..lio, buvo ap kimuose.
dienį sakė A. Brazauskas.
o
atėmę
iš
jų
šalia
esančią
pabrėžė, kad ne politiniai ar ry'" žurnalistas David Marks teigia, kad 1945- 1946 m. Šveica
A. Brazauskas:
Jis išreiškė viltį, kad siekti žemę. paversime juos griu tartos net tam t.kros rinkimų gumentai a r politinės inter rijos vyriausybė kaldino monetas su 1935 metų atžyma. BBC
Lietuva neturi
NATO
narystės
Lietuvai vėsiais, kai jų šimtai jau yra štabų bendradarbiavimo gali
pretacijos, o įstatymai ir kiti tyrinėtojai Šveicarijos archyvuose rado valstybinio banko doku
mybės.
mentus, kurie rodo vyriausybes „ketinimą apgauti" dėl aukso
skubėti pripažinti padės ir rengiamas JAV bei Lietuvoje", pabrėžė jis.
Centro sąjungos
atstovai teisiniai dalykai turėtų nu- kilmės. Kituose rastuose dokumentuose reiškiamos abejonės,
Baltijos valstybių susitarimas.
lemti
piliečių
teises.
A. Brazauskas sakė aplamai pirmadieni buv susitikę taip
Čečėnijos
„Tai bus rimtas mūsų pri
ar auksinės monetos su 1945 m. atžyma būtu priimtos rinkoje.
manąs, kad Lietuvai būtina
pažinimas", mano Lietuvos va
nepriklausomybės
D. Britanijoje įsikūrusios žydų labdaros organizacijos pirminin
remti didelių ūkių kūrimą.
dovas.
kas
Greville Janner pareiškė, kad per karą nacių aukų auksas
V i l n i u s , birželio 17 d.
nes tik didieji ūkiai gali duoti
Berlyne
buvo sumaišomas su kitu pagrobtu auksu ir ..plauna
(BNS) — Lietuvos prezidentas
naudos.
Paskirti
nauji
mas",
sulydant
į naujus liejinius su padirbtomis datomis. Šie
Algirdas Brazauskas pabrėžė,
Prezidentas nepritaria ir
liejiniai
buvo
siunčiami
į Šveicariją, kur panaudojami finansi
tojų
reikalavimais,
pirmoje
ei
Vilnius,
birže.:o
17
d.
BNS;
kad Čečėnija yra Rusijos Fe
kultūros
žemės grąžinimui natūra iš
niuose sandėriuose.
lėje
bus
tenkinami
ir
asmenų
—
Lietuvos
Seir.as
antradienį
deracijos dalis.
specializuotų žemės ūkio ob
viceministrai
„Čia Rusija turi tarti lemia
jektų. „Nejaugi leisime kles priėmė Įmonių bankroto įsta reikalavimai apmokėti už per
V a š i n g t o n a s . Amerikiečiai skeptiškai vertina savo valsty
Vilnius, birželio 17 d. (BNS) tinčio sodo viduryje privati tymą, nustataiv. įmonių, vie dirbtą supirktą žemės ūkio bės prezidento Bill Clinton paskelbtą naują iniciatyvą kovoti
mą žodį", sakė jis spaudos
konferencijoje antradienį, pa — Antradienį premjeras Gedi ninkui išsikirsti bulvių lau šųjų įstaigų, bankų, kredito produkciją.
su rasizmu Jungtinėse Valstijose. 58 proc. apklaustųjų JAV gy
unijų bankroto ; "ocedūras.
k l a u s t a s dė! galimybių pri minas Vagnorius paskyrė du ką", stebėjosi jis.
Pasak I. Šiaulienės, įstaty ventojų sake manantys, kad prezidentas negali kontroliuoti ra
Vardiniu ba -avimu, kurio me numatyta galimybe valsty sinių problemų. Skirtingų rasių žmones skirtingai vertina rasi
pažinti Čečėnijos nepriklauso naujus kultūros viceministrus
Nutarimą dėl nuosavybės
mybę
— Naglį Puteikį ir Juozą atstatymo savininkams įstaty reikalavo opoz:< nės LDDP ir binėms institucijoms skelbti
nių santykių klausimų sprendimą. 71 proc. juodaodžių sako.
frakcijos, bankrotą yra ..bankroto pro kad rasinių santykių gerinimui turėtų būti s k i n a m a pirme
To jo paprašė Čečėnijos Širvinską.
mo grąžinimo Seimui pakarto socialdemokrate
N. Puteikis, iki šiol dirbęs tinai svarstyti prezidentas A. šiam įstatymui ritarė 60 Sei vokavimas".
prezidentas Aslan Maschadov,
nybe, tačiau su tuo sutiko tik 32 proc. baltaodžių Prezidentas
k ū n o laišką A. Brazauskas ra Kultūros vertybių apsaugos Brazauskas ketina pasirašyti mo narių. Prieš >uvo 25, susi
Pasak centristės Rasos Mel birželio 14 d. paragino amerikiečius atsisakyti savo išanksti
laikė 14 parlam* į t a r ų .
do pirmadienį grįžęs po atos departamento direktoriumi, ir trečiadienį.
nikienės, ši nuostata „prasi nių neigiamų nusistatymų. J i s sudarė specialią komisiją, kuri
Socialdemok-atė Roma Do
togų. Lietuvos vadovas sakė kompozitorius Juozas ŠirvinsPirmadienį jis susitiko su
lenkia su rinkos ekonomikos nagrinės rasinius santykius Amerikoje.
kol k a s neparengęs oficialaus kas viceministrų pareigas eiti Seimo frakcijų vadovais. Kon- vydėnienė ir LDDP seniūno
pavaduotoja Sigita Burbienė logika", nes nepagrįsta ir tai,
atsakymo A. Maschadov ir kol pradės nuo trečiadienio.
kad įmones bankroto pasKALENDORIUS
Krikščionio demokrato Al
kas nenorėtų „improvizuoti"
Tuo pačiu potvarkiu prem noru pareiškė palieką minis nepritarė įstat; mui, pabrežkelbeju
gali
būti
ir
vienas
ak
berto Šimėno nuomone, nauja
B i r ž e l i o 18 d.: M o r k u s ,
šia t e m a .
jeras iš pareigų atleido Kul teriją, nesutikdami su minis damos. kad ji- tinkamai ne
cininkas a r darbuotojas.
sis įstatymas padės pagerinti Marcelinas, Arnulfas, Marira,
dirbančiųjų
reikmių
J i s tik pabrėžė, kad labai tūros viceministrus Arūną tro Sauliaus Šaltenio vadova gins
bankrutuojančiame įmonėse.
Kartu visi įstatymo kritikai įmonių būklę. Be to, jis leis Tolvandas, Vaiva.
vertina Rusijos ir Čečėnijos Bėkštą, Faustą Latėną bei Ni vimo stiliumi.
bei
rėmėjai pripažino, kad išsaugoti bent dalį įmones. Pa
Vyriausybės
spaudos
tarny
Birželio 19 d.: Šv Romual
R. Dovyder. n ė kritikavo
bendradarbiavimo spartėjimą jolę Statkutę.
ba
pranešė,
kad
F.
Latėną
ke
nuo
spalio
1 d. įsigaliosiantis sak jo, dabar bankrutuoja visa das, abatas '952 1027 m.); Ger
tai,
kad
tenkir.
nt
bankruta
Jie, ministerijos sekretorė
ir k a d Lietuvai nederėtų sku
bėti su pareiškimais „dabar ir Diana Paknytė bei dar keli tinama paskirti valstybės kon vusios įmonės kreditorių rei įstatymas yra geresnis už įmonė, nors galima išsaugoti vazas, Protazas, Deodatas, Dovi30-40 proc. darbo vietų.
las. Ramunė.
ministerijos darbuotojai savo sultantu kultūros klausimais. kalavimus, kart ; su darbuo 1992-aisiais priimtą įstatymą
iš karto".

Lietuvos vadovai nenusimena,
kad valstybė nepateks į pirmąjį
NATO plėtimo ratą

Lietuvos prezidentas
nepasirašys nuosavybės
grąžinimo įstatymo

Valdas Adamkus ir Artūras
Paulauskas aptarė rinkimų
organizavimą

Seimas priėmė
Įmonių bankroto įstatymą
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Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiarru Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.

kelias
•oSi> x

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
metams
Vi metų 3 mėn.
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(U5.) $110.00
$60.00
$40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant į Lietuvą:
(Air cargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsieni
oro paštu
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00

SKAUTO PAREIGOS DIEVUI IR
TĖVYNEI
(1995 m. V y d ū n o J a u n i m o fondo skelbto s k a u t i n i n k o
p r e l a t o J u o z o Prunskio rašinių konkurso pirmąją p r e 
miją laimėjęs r a š i n y s ) .

Kur liūdesys — ten skleisti
džiaugsmą.
O Valdove,
Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė
LSS 1997/99 metų kadencijų- a..^.->..; :- • -••>:• vai I -. Ak.ni.>m'.nio S k a u t ų sąjūdžio vadijos pirm fi! s. R i m a s
Administratorius - Valentinas Krumplis
Leisk, kad ne tiek norėčiau
Griškelis, Lietuvių Skaučių Seserijos Vyriausia skiutininke fil. v.s. Rita P e n č y h e n e ir Lietuvių S k a u t ų Broli
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
būti guodžiamas, kiek pats ki jos Vyriausias s k a u t i n i n k a s fil. v.s. Albinas Sekas. Trūksta v.s. B i r u t e s B a n a i t i e n ė s , L S S Tarybos p i r m i n i n k ė s .
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
tus guosčiau.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba
Ne tiek suprastas, kiek pats
• Redakcija už skelbimų rurirų neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
vsl. t.n. J u l i j a P l a č a i t ė ,
gavus prašymą ką nors skelbti.
kitus suprasčiau,
skautininkų Gintaro ir Aldo
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsniu
Ne tiek būti mylimas,
kiek
nesaugo Prašome siundant pasilikti kopiją.
nos Plačų duktė, s k a u t a u t i
pats kitus mylėčiau.
pradėjo 1983 m. „Kernavės"
Nes duodami mes gauname,
skaučių tunte. Tapusi skaute,
STOVYKLOS
Atleisdami mes laimim atlei
ir įsigijusi reikiamo patyrimo,
dimą,
Birželio
14 - 21 d. — De
vadovauti pradėjo paskiltininMirdami — amžinajam
gy
troito
skautų
ir skaučių tuntų
kės ir skiltininkės pareigose.
venimui gimstam".
V8l. t.n. O n u t ė Utz, yra ėių kernaviečiu" draugovei, Šiuo metu yra „Saulučių" jau
stovykla Dainavos stovykla
1993 nesniųjų skaučių draugovės
vietėje, Michigane.
Ši malda man yra pati arti adv. Jono ir v.s. Marytės Utz kasetėn įdainavusiai
dukra. Visa šeima labai akty metų stovyklai visų LSS Tau draugininke. Dalyvavo visose
L i e p o s 12 - 26 d. —
miausia.
Čikagos skautų ir skaučių sto
Prieš sakydama, ką m a n viai reiškiasi skautiškoje veik tinių ir Jubiliejinių stovyklų jos skautavimo metu vykusio
dainas. (Šių dainų kasetes dar se Čikagos skautų/čių stovyk
vykla Rako stovyklavietėje,
reiškia Tėvynė, pareigos J a i , loje.
galima įsigyti kreipiantis į lose, yra buvusi pastovy klės
Custer, Michigan.
norėčiau parašyti stulpelį, ku
„Aušros Vartų" /„Kernavės" viršininke. Dalyvavo ir Kana
Rugpjūčio 3 - 1 7 d. — Ka
ris yra tarsi paimtas iš mano
tuntą). Priklauso Akademikių dos lietuvių jskautų stovyk
nados lietuvių skautų ir skau
širdies:
skaučių draugovei.
Turbūt kiekvienas skautas
čių stovykla „Romuvos" sto
Tėvynę aš turiu. Bejos aš
lose; „Romuvos" stovykloje
pareigas Dievui, Tėvynei su
vyklavietėje.
Šoka
tautinius
šokius.
Yra
būčiau vienas
buvo j a u n . skaučių vadovės
pranta šiek tiek skirtingai. Aš
baigusi
lituanistines
pradžios
kaip kalinys, kalėjime
pareigose. Dalyvavo 1983 ir
norėčiau pasakyti, ką šios pa
ir aukštesniąją mokyklas, o 1993 metų LSS Jubiliejinėse
atskirtas,
stovyklose. Buvo iškylų vado
reigos reiškia man.
taip pat ir Pedagoginį Litua stovyklose. Baigė LSS „Ginta
kaip žiedas, žydintis
vu; 1988 m. Tautinėje stovyk
Viešpats mirė ant kryžiaus
nistikos institutą.
ro" vadovių mokyklą. Priklau
nulaužtas nuo kamieno
loje buvo pionerijos vadovas.
už mūsų nuodėmes, nes labai
Šeštadieniai; mokytojauja Či so ,Amžinosios vaidilutės"
kaip paukštis, be sparnu
Stovyklavo
Californijos lietu
ps. fil Audrius Remeikis
mylėjo mus, žmones. O ar aš
kagos Lituanistinėje mokyk vyr. skaučių būreliui, kuris
netvirtas.
vių skautų „Rambyno" stovyk
Jį taip myliu, kaip Jis norėtų?
loje, dirbdama su pirmojo sky- pravedė skiltininkų k u r s u s to tunto tuntininku.
(V. Montvila)
loje. Audrius turi daug vado
Nežinau, turbūt — ne. Nors aš
Priklauso
Akademiniam vavimo gabumų ir kviečiamas
Visame pasaulyje nerasčiau
riaus mokinukais. Sesė Onu- Čikagoje ir Toronte. Apdovatikrai stengiuosi — kiekvieną brangesnės širdžiai vietos,
tė mielai jur.giasi į įvairią lie nota LSS VĖLIAVOS žyme Skautų sąjūdžiui, buvo Čika mielai prisideda prie darbų.
dieną Jo prašau, kad man kaip Tėvynė. Kokia ji graži
tuvišką ir religinę veiklą.
niu. Priklauso Akademikių gos Filisterių skyriaus pirmiYra baigęs geologijos studi
padėtų surasti Jį savo gyve savo miškais, upėmis, upe
Sesė Onviė St.Xavier uni skaučių draugovei; šiuo metu ninkas,~?rūo metu yra Korp!
jas, taip pat turi ir verslo ad
nime ir pamilti didesne, nuo liais, slėniais, pievomis, kopo
versitete studijuoja anglų kal yra ASD Čikagos skyriaus val Vytą, tėvūnas.
ministravimo masterio laips
širdesne meile. Man buvo la mis, į jūrą besileidžiančia sau
bą ir psichologiją. Šią vasarą dybos iždininkė.
Turėjo
įvairias
pareigas nį.
bai skaudu, kai supratau, kad le ir paprastu žemės lopinėliu,
įsipareigojo komendantės paOnutė Utz
Sesė Julija mėgsta šokti įvairiose LSS ir tunto ruoštose
mano tikėjimas Viešpačiu yra mažyte gėlyte, pilku paukš
reigoms Čikagos skautų ir tautinius šokius ir priklauso
DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
Onutė nuo 1983 metų pra
nenuoširdus. Aš ėjau į baž teliu! Kiekvieną kartą, išva
skaučių ..Kuršių Marių" sto- „Grandies" tautiniam j a u n i m o
DR.PAULKNEPPER
skautauti
„Kernavės"
LINAS SIDRYS, M.D.
nyčią, meldžiausi, bet tie žo žiavusi iš miesto, aš tai ma dėjo
vykioje, Rakė.
ansambliui. Baigusi lituanis
A K I Ų LIGOS - C H I R U R G I J A
Akių ligos / Chirugtja
džiai buvo netikri, tariami tik tau, jaučiu kaskart naujai. skaučių tunte. Čikagoje. Pri
tines mokyklas.
1 6 6 E. Supartor, S u t o 4 0 2
9 8 3 0 S.Ridgeland Ave.
veikliam
mano lūpomis, o ne širdimi. Kiek nuostabių vietų turi Lie klausydama šiam
Valandos pagal susitarimą
Julija
Čikagos
universitete
Chicago Ridge, IL 60415
Aš tiek metų galvojau, kad tuva' Aš dar nedaug kur pabu- tuntui, augo ir stiprėjo skau
TeL 312-337-1286
studijuoja farmacijos mokslus.
Tel. 706-636-6622
pažįstu Dievą, kad TIKIU, o vaujau, bet neišdildomų pri tiškomis žiniomis. Paūgėjusi
4149 W. 63rd. St.
Jos abu tėveliai, sesutė ir
EDMUNDAS VltNAŠ, M.b.,Š.Č.
tik visai neseniai supratau, siminimų paliko Didžiosios pradėjo vadovauti jaunesnėms
TeL 773-736-7709
brolis
yra
veiklūs
LSS
nariai.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
skautėms,
paskui
skautėms,
kad taip nėra, kad man reikia kopos, Kadagių slėnis, Mosė
Kalbame lietuviškai
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 6 1 8 7 S . Archer Ave. (prie Austin)
viso to ieškoti, arba laukti. dis, Orlauskų sodyba, Platelių laipsniškai dirbdama įvairiose
p s . fil A u d r i u s R e m e i k i s ,
Specialybe- vidaus ir kraujo ligos
Galbūt daugelis mane pas ežeras, Rumšiškės, Punios pi pareigose. Dalyvavo skiltinin
Tel. 773-585-7755
5540 S. PutasM Rd.
stovyklos inspektorius.
merktų už mano žodžius — liakalnis, Birutės kalnas... kų kursų Čikagos skautams ir
Valandos pagal susitarimą
Tel. 773-585-2802
Brolis Audrius skautauti
kaip aš galėjau tapti skaute, Taip pat niekada nepajėgsiu skautėms pravedime. Yra bai
Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v.
DR. h-fRAŠ V. KISIELIUS
pradėjo
„Lituanicos"
t
u
n
t
e
,
Či
gusi
LSS
„Gintaro"
vadovių
jei aš nepažįstų Dievo — Mei užmiršti užterštų Kauno ma
Antr.. Treč. ir Penkt. 9 v.r. - 3 v p.p.
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
kagoje.
1970
metais.
Pasisė
mokyklą.
lės, Geno ir Tiesos. Bet žinau, rių, su išmestomis į krantą ne
Ketvd 10 v.r. - 7 v v. Seštd. ir Irt.
gydymas bei chirurgija
męs skautavimo žinių, vadovo
dienomis reikalingas susitarimas.
172 Schiller St. Elmhurst, IL 60126
įsijungusi į skautavimą daly
ateis diena, kai aš tvirtai pa gyvomis žuvimis; Nemuno rai
Piimam* ,,M6(ficsrB Assiynmeiif
630-941-2809
pareigas pradėjo paskiltininko
jusiu savo tikėjimą ir meilę.
buliuojančio tepalų bei naftos vavo visose Čikagos skautijos
Sumokama po vizito
Valandos pagal susitarimą
ir skiltininko pareigomis. Bu
ruoštose
stovyklose.
Dalyvavo
Vakarais ir savaitgaliais tel 7n>694 1120
O šis laikotarpis, galbūt, yra paviršiumi, prišiukšlintų miš
vo „Perkūno" draugovės drau
tik man siųstas išbandymas, kų, miesto gatvių, galų gale. 1988 m. Tautinėje ir 1993 m.
DR.
ALGIS
PAUUUS
ARAS ZUOBA, M.D.
gininko pavaduotoju ir draugi
kad patikrintų mane. b e l s  užteršto oro, kuriuo kiekvieną Jubiliejinėje stovyklose. Apdo
O R T O P E D I N Ė S LIGOS
INDRĖ
RUDAITIS, O.D.
ninku.
Pareigų
laiptais
kopda
CHIRURGIJA
kite ir jums bus atidaryta", — minutę kvėpuoju. Bet kas iš vanota LSS PAŽANGUMO ir
A K I Ų LIGOS - C H I R U R G I J A
mas,
buvo
paskirtas
„Litua! 185 Dundee Ave.. Elgin. IL 60120
1020 E.OgOen Ave, Suite 310
tai Viešpaties žodžiai, kuriuos to, kad man skaudu tai maty VĖLIAVOS žymenimis.
,;,,., Į
,.,.
nicos" tunto adjutantu, paskui
0
Napennlle. IL 60563
Sesė Onutė mėgsta muziką,
Tel. (708)742-0255
dažnai kartoju sau ir laukiu, ti Nejaugi aš tapau tik ste
Tel. (630)527-0090
Valandos
pagal
susitarimą
skambina
pianinu.
Priklausė
bėtoja?
Aš
nenoriu
tokia
būti!
kol atsidarys durys, skirian
3825 Highland Ave..
LAIKAS BAIGTI REGISTRACIJĄ
Lietuvai reikalinga daugiau „Kernavės" tunto ..DainuojanTower 1 .Suite 3C
čios mane nuo Dievo.
Downers Grove. IL 60515
Cardiac
Diagnosis.
LTD.
STOVYKLAI
žmonių,
kurie
rūpintųsi
jos
Tokia yra mano trumputė
Tel. (630)435-0120
6132 S. Kedzie Ave.
išpažintis. Ja aš norėjau pasa ekologija. Aš taip pat labai m u i ! " .
Čikagos lietuvių skautų ir priežasties negalintiems stoChicago. IL 60629
kyti, kad svarbiausios skauto norėčiau būti viena iš jų. Ne
DR. L H-IHĖIKIS
Pareiga artimui yra taip pat skaučių st vykia Rako stovyk- vyklon vykti, mokesčio pinigai
Tel. 773-436-7700
DANTŲ GYDYTOJA
pareigos Dievui yra Jo ieš seniai pasodinau medelį — labai svarbi, nes tai kartu yra Iavietėje. Huster. Michigan, bus grąžinami, išskyrus 30
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
9055 S.Rotoerts Rd.,Hickory Hills, IL
kojimas ir gyvenimas pagal Jo mano nebylų norą padėti Lie ir pareiga Dievui. Artimui tu vyks š. m. įepos 12-26 d. Jau- dol.
S. PRASAD TUMMALA M.D.
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
paliktus mums įsakymus. Gy tuvai tapti švaresne. Tikiu, turi duoti tik savo meilę, nų šeimų r vilkiukų pastoširdies ir kraujagyslių ligos
J a u n ų šeimų pastovyklėje
Tel. ( 7 0 8 ) 5 9 8 4 0 5 5
kad
jis
užaugs
didelis
ir
stip
venimas, suprantant, kad vis
Valandos pagal susitarimą
užuojautą,
supratimą,
pa vyklės bus vienos savaitės tėvai moka vieno ar dviejų sto
Valandos pagal susitarimą
rus.
Tačiau
Tėvynę
švarinti
kas šioje žemėje yra laikina,
galbą. TIK — ir šis žodis tam trukmės, jos vyks nuo liepos vyklautojų iš šeimos mokestį;
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
amžina yra tik siela. Todėl reikia ne tik iš išorės, bet ir iš pa toks sunkus, nepakelia 12 iki 19 d'
vaikai moka 5 dol. į dieną.
KARDIOLOGAS
- ŠIRDIES LIGOS
vidaus.
Tai
gali
padaryti
tik
DR. JOVITA KERELIS
mes ją privalome tobulinti,
mas, kai visa tai turi duoti
Autobuso mokestis yra 50
Asmeniną registracija buvo
7722 S. Kezie Ave.
DANTŲ GYDYTOJA
privalome kelti ją į kažką patys žmonės, pradėdami nuo žmogui kuris tavęs nekenčia, vykdoma į g ū ž ė s 17 d., PLC. dol. asmeniui, nepaisant ar
Chicago, IL 60652
aukštesnį ir šviesesnį. Tokiu savęs. O gelbėti reikia daug skaudina. Tada taip sunku Lemonte - Jaunimo centre. jis/ji važiuotų į vieną, a r į abu
962S S.79tfi Ave., Htekory HMs, IL
Kab tel. (773) 471-3300
žmogumi turėčiau būti ir aš, ir ką: kalbą — „Vienybės mo „atsukti kitą skruostą". Bet Čikagoje. Dar neužsiregistra galus.
T e l . (706) 596-8101
kiti skautai. O mes tokie būti tiną ir pilietiškumo tėvą", tai padaryti reikia, ir aš ži vusieji skautai ir skautės pra
Tėveliai bus prašomi pasi
Valandos pagal susitarimą
DR. A.B. GLEVECKAS
galime tik padedami Dievo, anot M. Daukšos. Mūsų kas nau, kaip tai sunku. Tada aš šomi regi.-Tuotis naudojantis rūpinti vilkiukams transporkartu su šv. Pranciškumi pra dienę kalbą, kurią darko žar stengiuosi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
prisiminti
Jėzų paštu. vis..> užpildytus regis tacija liepos 20 d. grįžimui iš
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
gonas, tariamas mūsų pačių Kristų, kuris, žmonių nukry tracijos lapus ir stovyklos mo
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
šydami:
stovyklos į Čikagą. Turint
4647 W. 103 St, Oek Lawn, IL
3900 W 9 5 St. Tel. 708-422-0101
.Viešpatie, padaryk Įrankiu lūpomis. Sąžinę — k u n , gy žiuotas. Dievo prašė jiems at kestį pasi .nč\ant Vladui Žu klausimų, prašoma kreiptis į
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to
Valandos pagal susitarimą.
venant šiais sunkiais Lietuvai leisti. O Jam buvo kur kas kauskui. - >6 Clinton Place.
mane savo taikos —
B r
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
tuntininkus:
mad 3v p p -7v v , antr 12 30-3v p.p
laikais,
vis
rečiau
prabyla,
skaudžiau ir liūdniau, nei River For<-t, IL 60305. Tel.
už prieinamą kainą. Pacientai
Kur neapykanta, leisk man
treč uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v p.p.
arba būna nuslopinta. Bet blo man. ar jiems. Jis norėjo, kad 708-771-8617. Čekiai rašomi:
priimami absoliučiai punktualiai
penktad ir šeštad 9 v r • 12 v.p p.
skleisti meilę.
.Aušros Vartų7„Kernavės"
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Kur nesutarimas — santai giausia yra žmonių abejingu žmonija būtų viena šeima, o Lithuaniar Scouts Associa- — s.fil. Laima RupinskieTeL706422-8260
NIJOLĖ
ŠfANKE\nČluHU.b.
mas.
Abejingumas
tam.
kas
Dievas
—jų
tėvas.
Ir
aš
tikiu,
ką.
tion. Užsiregistravusiems po nė.tel/630) 887-0189.
Board Certified, Internal Medicine
vyksta
aplink,
abejingumas
kad dalytę Jo noro išsipildė — š. m. biržf ,o 20 d.bus pridė
Kur skriauda — atleidimą.
„Nerijos" — js. Viligailė LenDR. V J. VASARIENE
Valandos jūsų patogumui
neteisybei, abejingumas kitam m e s e s a m e BROLIAI IR tas papildi -įas 30 dol. mokes
Kur klaida — tiesą.
draitienė—(708)
388-2041.
Hoty CroM P i o t t — l o n l PtvMon
DANTŲ GYDYTOJA
Kur abejonė — skleisti tikė žmogui. O j u k tas kitas žmo SESĖS Mes e s a m e SKAU tis už kiek ;eną stovyklautoją
31SOUH
„Lituanicos"
—
s.fil.
Romas
4
8
1
7 W . 83 S t , B u r b ė / * . IL
gus yra tavo artimas. J u k duo TAI.
irttiuan«n P d a C l at Catfefnta Ava.
jimą.
ir vieta autobuse jam/jai ne Rupinskas — (630) 887-0189.
TeL 7 0 8 4 2 3 - 6 1 1 4
damas skauto priesaiką, tu
Cr*»go.lL 00029
bus garantuojama. Užsiregis
Kur nusiminimas — viltį,
Jurgita
P
a
u
ž
a
i
t
ė
,
Valandos susitarus
Jaunų
šeimų
—
ps.
Vytenis
Tel. 773471-7879
sakei: „Dievui, Tėvynei, ArtiKur tamsybe — šviesą,
Lietuva travusiems bet dėl kurios Lietuvninkas—(630) 257-8617

Kiekvienas žmogus yra as
menybe; visame pasaulyje ne
rasi dviejų vienodų žmonių.
Mes skiriamės savo išore,
mintimis, sugebėjimais, nuo
mone, svajonėmis,
ieškoji
mais, praradimais, gyvenimo
būdu. 0 skautas — tai juk ir
yra gyvenimo būdas, besiski
riantis nuo kitų. Aš esu
skaute. .Kai ja tapau, skautės
vardas su savimi atsinešė ne
tik pagarbą, bet iš dalies pa
keitė mano gyvenimą: su šiuo
vardu aš priėmiau pareigas
— Dievui, Tėvynei, Artimui.
Manau, kad Dievas, Tėvynė ir
Artimas yra brangiausios do
vanos, duotos žmogui. Tai
gražiausia, ką žmongus, o
ypač skautas, gali turėti, gerb
ti, puoselėti ir saugoti.

„KURŠIŲ MARIOS" - 1997
METŲ ČIKAGOS SKAUTŲ
STOVYKLOS VADOVAI IR
VADOVĖS

i

I

RUSIJOS UŽSIENIO
POLITIKA

Danutė

Mokslo ant pečių
nenešiosi

ZENONAS PRŪSAS
Praėjusiais metais buvo iš
leista knyga, pavadinta: „Russian Foreign Policy after the
Cold War" (Praeger 1996). Jos
autorius, Leszek Buszynski
yra Japonijos
Tarptautinio
universiteto profesorius. Jo
specialybė yra Rusijos už
sienio politika. Tais klausi
mais anksčiau yra parašęs ke
letą knygų. Paskutinėje kny
goje yra tiesiogiai ir ne
tiesiogiai užsimenama ir Lie
tuva. Taip pat paskutiniu lai
ku apie Rusijos užsienio poli
tiką yra parašoma dažnokai
Amerikos ir Anglijos periodi
nėje spaudoje.
Iš Buszynski paduotų dau
gybės duomenų susidaro įspū
dis, kad 1991-96 metų laiko
tarpiu Rusijos užsienio politi
kos pagrindinis tikslas ir
užduotis buvo atstatyti Rusi
jos imperiją, susigrąžinant vi
sas buvusios Sovietų S-gos
respublikas, įskaitant ir Balti
jos kraštus. Tai daugiausia
buvo daroma per Nepriklau
somų
Valstybių
Sąjungą
(NVS). Sunkiausiai rusams
vyksta su Baltijos kraštais,
kurie kategoriškai atsisakė
nuo prisijungimo prie NVS.
Baltijos valstybėms taip pat
pavyko atsikratyti Rusijos ka
rinių dalinių. Lengviausiai tas
pavyko padaryti Lietuvai, nes
joje 1992 metais rusų buvo tik
9.4% visų gyventojų. Estijai,
kurioje rusų buvo 30.3% ir
Latvijai, turėjusiai 34% rusų,
vyko sunkiau. Rusija norėjo
surišti karinių dalinių iš

Tauro apygardos
bažnyčioje.

partizanų

vedimo klausimą su rusų
mažumų problemomis. Bet po
intensyvaus JAV ir Vokietijos
spaudimo kariniai daliniai
vienas metais vėliau buvo
išvesti ir iš Estijos bei Latvi
jos. Spaudimas buvo daromas
dėl to, kad Vakarai darė aiškų
skirtumą tarp Baltijos kraštų,
kuriuos laikė Vakarų dalinu,
ir pavyzdžiui, Čečėnijos, kurią
laikė tik Rusijos provincija.
Gal iš dalies prisidėjo ir tai.
kad Vakarai j a u t ė lyg ir
„sąžinės graužimą" dėl Balti
jos kraštų atidavimo Sovietų
S-gai po II pasaulinio karo.
Buszynski randa daug skir
tumų tarp Baltijos kraštų ir
kitų 12 buvusios Sovietų S-gos
respublikų, todėl jų problemas
nagrinėja atskirai. Del jų reintegravimo į Rusijos įtakos
sferą, Rusijai neblogai sekasi
su Centrinės Azijos respubli
komis, Armėnija, Moldova ir
ypač Gudija. Kietesni riešutai
yra Azerbaidžanas ir iš dalies
Gruzija
bei Ukraina, di
džiausia po Rusijos respublika
buvusioje Sovietų S-goje. Uk
rainos silpna vieta yra didelis
procentas rusų jos teritorijoje.
Iš 52 milijonų jos gyventojų 12
milijonų yra etniniai rusai, o
13 milijonų priklauso miš
rioms rusų — ukrainiečių šei
moms. Pastarųjų tarpe yra
daug rusų ultranacionalistų,
pavyzdžiui Rutskai. kurio mo
tina buvo ukrainiete. Taigi tik
apie
puse gyventojų
yra
etniškai gryni ukrainiečiai,
bet ir iš jų nemažai yra gero-

vėliavos

pašventinimas

Pašventinus Prisikėlimo apygardos vėliavą 1996 m. birželio 30 d., prie jos susibūrė buvę apygardos partizanai,
ryšininkai bei partizanų vaikai ir vaikaičiai.

kai aprusėję, ypač gyvenantie
ji Rytų Ukrainoje. Tautiškiau
nusiteikę ukrainiečiai daugiau
yra susispietę Vakarų Ukrai
noje.
Gal dar didesnė Ukrainos
problema yra ekonominė pa
dėtis: jos lygis yra gerokai
žemesnis, negu Rusijoje. Pa
vyzdžiui, kai Rusija jau po
truputį atsigauna ir kai per
1997 metų pirmą ketvirtį jos
ekonomika
paaugo
0.2%.
Ukrainoje ji dar nukrito 7.9%.
Ukraina yra skolinga Rusijai
apie 3 milijardus dolerių, dau
giausia už naftą. Vakarų kapi
talo investavimai nuo 1991
metų buvo tik apie 1.4 milijar
do dolerių, bet dauguma in
vestuotojų gailisi tai padarę.
Skundžiasi dėl biurokratizmo,
korupcijos ir del per didelių
mokesčių. Paskutiniu laiku in
vestavimai daugiausia ateina
tik iš Rusijos. Todėl atrodo,
kad Jelcinas, matydamas Uk
rainos bėdas, yra pradėjęs
ofenzyvą, gal tikėdamasis pa
versti Ukrainą, kaip ir Gudiją,
Rusijos satelitu. Jis gegužės
30 d. apsilankė Kijeve, kad
pasirašytų draugystės sutartį
bei sutartį dėl išnuomavimo
Sevastopolio uosto. Tai pirmas
Jelcino, kaip Rusijos preziden
to, oficialus vizitas Ukrainoje.
Mums įdomus yra ir Moldo
vos atvejis, kuri. kaip ir Gudi
ja, priklauso europinei NVS
grupei, todėl mums gal yra
kiek artimesnė, negu pavyz
džiui, kuri nors Centrinės Azi
jos respublika. Moldovoje iš
4 4 milijonų gyventojų, 66%
kalba rumunų kalbos dialek
tu, 14% yra ukrainiečiai ir
13% rusai. Todėl 1991 metų
rugpjūčio 17 dieną, atgavus
nepriklausomybę,
Moldovos
populiarus frontas ir krikš
čionių demokratų partija buvo
už susijungimą su Rumunija.
Su tuo nesutiko dauguma pie
Vilkaviškio tinėje Moldovos dalyje gy
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— Tai jau pasiuvo? — atsiliepė tėvukas.
Daugiau nieko. Atrėmė grėblį į obelį, kilstelėjo
kelnes ir nuėjo į daržinės pusę.
Močiutė sugrįžo į vidų ir vėl atsisėdo į stakles. Ickis patampydamas skvernus angliuku žymėjo vietas,
kur reikės siūti sagas ir pats sau po nosim kažinką
žydiškai niurnėjo. Ką dirbdamas, jis visada niurnė
davo. Niekas nesuprasdavo, ką jis sau po nosim niur
na. Kas žydiškai galėjo suprasti? Užtat vieni sakyda
vo, kad poterius barikatinuoja, kiti, kad pats su savi
mi šnekasi, o Paurų Klementina tvirtino, kad taip vi
sus, ypač tuos, pas kuriuos valgo, prakeikinėja ir užkeikinėja. Sake, pažinusi tokį Talačkūną, kuris mo
kėjo žydiškai ir pasiklausydavo. Tai jis ir girdėdavęs:
„Kad po dviejų savaičių tau kojos nupūtų ir tegalėtum
tik pilvu šliaužioti, kad tau prieš Velykas pirštai vir
vėmis susivytų, ir nieko negalėtum paimti: nei kiau
šinio, nei mėsos, nei duonos. Žiūrėtum kaip kiti valgo
ir pavydu mirtum; kad per vestuves ar per Kalėdas,

venančių rusų, ukrainiečių bei
turkų, ir jie paskelbė savo au
tonomiją. Dėl to kilo neramu
mai. Įsikišo Rusijos 14-toji ar
mija, vadovaujama generolo
Lebed. Buvo atstatyta tvarka,
bet Moldovą iš dalies pradėjo
valdyti Rusijos 14-toji armija.
Moldova turėjo įsijungti į NVS
ir atsisakyti susijungimo su
Rumunija. Ir pačių moldovų
pritarimas šiam susijungimui
pradėjo mažėti: kai 1992 me
tais t a m pritarė 9.4% Moldo
vos gyventojų, pritarimas nuk
rito iki 5.6% 1994 metais.
Daug prie to prisidėjo labai
pablogėjusi pačios Rumunijos
ekonomika. Ir dabar Moldova,
nors ir būdama
suvereni
valstybė, turi labai atsižvelgti
į Rusijos noras. J a i Rusija tik
rai neleis susijungti su Rumu
nija, jei pastaroji pasidarys
NATO nare.

skaičių naujoje valstybėje. Be
to, tai reikštų naujus prezi
dento rinkimus, dėl kurių Jel
cinas nenori rizikuoti. Todėl
atrodo, kad bent savo kadenci
jos metu jis nenorės visiško
Gudijos įjungimo į Rusiją. Gal
būtų kiek kitaip, jei per
būsimus Rusijos prezidento
rinkimus laimėtų komunistas
ar ultranacionalistas. O dėl
Lietuvos, Gudija, būdama sa
telite, gal galėtų mums būti
net pavojingesnė, negu būda
ma Rusijos provincija. Satelitės Gudijos atveju Rusija
galėtų „žarstyti žarijas sve
timomis rankomis". Pavyz
džiui, ji galėtų slapta paliepti
Gudijai iš Lietuvos atimti
„gudo kunigaikščio Gedimino"

įkurtą Vilnių arba tiesiog
įsakytų okupuoti visą Lietuvą,
paskolinusi t a m tankus ir
lėktuvus. Vakarams rusai ga
Iš
visų
NVS
valstybių lėtų aiškinti, kad tame kon
m u m s , lietuviams, gal yra ak flikte Rusija esanti niekuo
tualiausias kaimyninės Gudi dėta. Gal todėl Lietuvos ka
jos likimas. Atrodo, kad jos rinės pajėgos turėtu būti pasi
problema yra ne tiek jos dikta ruošusios ne tik Rusijos, bet ir
torius rusofilas Lukašenka, Gudijos užpuolimo atvejui.
kiek pati gudų tauta. Kaip ir Ypač „Geležinio Vilko" briga
Lietuvos bajorija, kuri 19 da: juk, pagal žinomo ameri
šimtmetyje save laikė „gente kiečio rašytojo Tom Clancy
lituanus, nacione polonus", romaną, lietuviškoji „Gele
taip d a b a r daugumas gudų žinio Vilko" brigada, su Ame
save laiko ..gente gudas, na rikos slaptosios tarnybos pa
cione rusas" Tautiškai susip galba, nugalėjo Lietuvą už
ratusių yra gal mažiau, negu puolusią Gudiją!
10%, daugiau t a r p inteligenti
jos, susisp.etusios
Minske.
Vilkija. Valstybinė priėmi
Gudijos ekonomika yra nepa mo komisija leido eksploatuoti
prastai bloga ir labai priklau Vilkijos biologinio vandens va
so nuo Rusijos. Rusija žino, lymo įrenginius. Tai jau ketu
kad Gudija . r a j o s kišenėje ir riolikta vietovė Kauno rajone,
su j a gali padaryti, ką tik pa turėsianti vietinę vandenvalos
norėtų: arba palikti suvere įmone. Vilkijos vandens valy
nine valstybe, arba ją padaryti mo įrenginiai per parą gali
satelitu, a r net paversti pa perleisti iki 400 kub. m. kana
p r a s t a Rusiji s provincija, kaip lizacijos vandenų. Daugiau
ir caro laikais. Lukašenka kaip 3,000 gyventojų turintis
siūlo Rusija: dviejų valstybių miestas iki šiol labai teršė Ne
uniją, bet Jelcinas to kratosi, muną, nes visas nuotekas iš
nes nenori padidinti užkie leisdavo tiesiai į pašonėje te
tėjusių
komunistų
politikų kančią upę. 'LR)

kai gardybių ligi pagurklio prisikimši, kirmėlės užpa
kalį išvarpytų, nuėjęs už daržinės šunim iš s k a u s n r
kauktum ir iš gėdos bijotum trobą sugrįžti: kad tau
akys į pakaušį atsisuktų, eidamas kelio n e m a t y t u m .
duobę įkristum ir duobėj galą gautum". Klausiau, ka
jis po nosim bamba, ir labai norėjau žinoti, kaip jis
mane užkeikia. Turėjo mane koneveikti, juk aš jo sa
gas, tokias juodas, negražias, su keturiom skylutėm
išpeikiau. Tokių nenorėjau, taip labai nenorėjau, ka<:
jos net dabar akyse tebestovi. Man atrodė, jeigu tas
įsius, tai vaikščiosiu lyg čigono akis ant pilvo prisili: inusi. Nebeiškenčiau bambėjimo ir pasakiau:
— Ką čia visą laiką šneki 0 Ar mane keiki 0
Ickis pakėlė akis. Turėjo pakelti. Ir šiandien kaip
gyvą atsimenu. Mažiukas, į kuorą susimetęs, šlubas
Vaikščiojo be lazdos, bet eidamas taip sviro į dešine,
jog atrodė, kad ne tiek eina, kiek į šonus tabaluoja
Žmonės šnekėjo, kad tėvai siuvėju ir mokė tik todėl,
kad toks niekam kitam netiko. Barzda buvo visiškai
žila, visada prisivėlusi siūlgalių. Prieš verdamas ada
tą, visada siūlo galiuką nukąsdavo ir išspjaudavo, bet
ne tolyn, o vis į savo barzdą. Tą sykį ji buvo prisivėlusi
baltų siūlgalių —jis buvo labai rimtas, ir tamsiai ru
dos akys smigo tiesiai į manąsias. Atrodė, kad jau ima

nMMMMl

Taip sako mūsų liaudis, kai
kas pareiškia nenorą moky
tis. Kad vaikas ar paauglys
nenori lankyti mokyklos —
nenaujiena nei tėvams, nei
mokytojams, nors lietuvių tau
ta turi įgimtą veržimąsi į
mokslą: „Mokykis, vaikeli, bū
si šviesus žmogus..." Tai tary
tum visos tautos motto. die
giamas visų kartų vaikams. Ir
svetimuose kraštuose gyven
dami, ir okupacijos suvar
žymuose, lietuviai vis dėlto
pirmiausia
rūpinosi
siekti
mokslo, kuris padeda nuskai
drinti net tamsiausias gyveni
mo dienas.
Užsienyje gyvenantys lietu
viai tėvai daugiausia pasiožiavimų iš savo vaikų iš
girsdavo, kai reikėdavo šeš
tadienių rytais keliauti į lietu
višką mokyklą. Buvo ne viena,
deja, šeima, kuri nusileido
vaikų užsispyrimams ir paliko
juos „pamiegoti, pažiūrėti te
levizijos, pabendrauti su drau
gais"... Tai vis priežastys, dėl
kurių vaikai nenorėdavo lan
kyti šeštadienines, bet galbūt
dažniausiai girdėta: „Gyve
nant Amerikoje, man lietuvių
kalbos tikrai nereikia, iš jos
nėra jokios apčiuopiamos nau
dos".
Tačiau žmogus nežino savo,
ateities. įžvalgumas ateina,
tik prisiminus praeitį. Jau
daug kartų girdėjome nusi
skundimų iš tų pačių vaikų —
šiandien jau užaugusių — kad
be reikalo tėvai anuomet nusi
leido ir nevežė į lietuvišką mo
kyklą. Kai Lietuva siekė ne
priklausomybės, kai stojo akistaton su galingiausiu pasau
lyje priešu ir laimėjo, kai tuo
laimėjimu stebėjosi laisvasis
pasaulis, visi lietuvių kilmės
žmonės jautė pasididžiavimą,
visi norėjo garsiai šaukti: „Ir
aš esu lietuvis!", o tie, kurie
nemokėjo lietuviškai, gailėjosi
neišmokę.
Vis daugiau jaunesnes kar
tos, jau gimusių ir augusių
toli nuo tėvų žemės, šiandien
vyksta į Lietuvą ir ten ilgesnį
laiką pagyvena. Vienus siun
čia darbovietės kaip savo at
stovus, mokančius lietuvių
kalbą, kiti savanoriškai ten
keliauja, nes. kaip sakoma,
„kraujas tirštesnis už van
denį..." Vietiniai lietuviai ste
bisi, kad svečiai iš užsienio ne
blogai lietuviškai kalba, ir tas
teikia atvykusiems pasitenki
nimą. „Niekuomet negalvojau.
kai reikėjo lankyti šeštadie
ninę, kad praktiškai lietuvių
kalba pasinaudosiu!" — daug
kartų nuaidi nusistebėjimas.
atm ; eštas pasididžiavimu.
Nedaug jau tų šeštadieninių
šiandien Amerikoje. Kanadoje
ar kituose pasaulio kraštuose
beliko.. Pasikeitė iš esmes gy

pykti ir tuoj pradės barti, bet jis labai švelniai pak
lausė:
— Ui, už ka galėčiau ant tamstos pykti?
Norėjau pasakyti, kad visą laiką murmi, bet susi
griebiau ir pasakiau:
— Kad visą laiką savo kalba šneki, o aš nieko ne
suprantu.
— O ko man ant tamstos pykti? Man nieko nepa
darei. O jeigu ir būtum vargšui žydeliui ką padariusi
nepykčiau, tik Dievui pasakyčiau, ką padarei ir dar
pridėčiau, kad už tai nebaustų. Sakyčiau: „Dieve, tiek
ir tos bėdos. Padarė, padarė, atgal jau nebeatidarysi.
Padarė, sau negera padarė, o aš kaip buvau vargšas
taip ir būsiu. Jeigu ją ir nubaustum, nuo tam lengviau
nepasidarys. Drapanas vis tiek reikės taip pat siūti.
Nė vieni kailiniai patys nepasisiūs". O, kad šneku, tai
toks negeras mano įprotis. Apšneku savo bedas ir su
Dievu pasišneku. Pasisakau kaip sekasi man dirbti,
pasiskundžiu kai pirštai nuo adatos įskausta, ypač kai
reikia storą milą siūti arba ir tokius kailinius kaip tie.
Pasiskundžiu ir padekoiu. kad vis pas gerus žmones
darbo susirandu.

venimo sąlygos, iš centrinių
telkinių
jaunesnes
kartos
plačiai išsisklaidė. Daugelyje
vietovių gyvena tik viena ar
saujele šeimų, daug tų šeimų
sukurta ir su nelietuviais. Li
tuanistinių mokyklų klestė
jimo metas tarytum praėjęs,
nors jos dar tvirtai gyvuoja
didžiuosiuose miestuose: Či
kagoje. Detroite, Los Angeles.
Bostone. Clevelande ir galbūt
kitur.
Gera. kai mokslo metams
užsibaigus, arba po tautinių
lietuvių švenčių, kuriose vieti
niai mokiniai dalyvauja pro
gramose, atsiunčiama lietu
viškai spaudai bent nuo
traukėlė, tuomet visa lietuvija
gali pasidžiaugti, kad mes dar
negreit išnyksime, nes turime
ir priaugančių kartų. Deja.
per mažai mūsuose tautinio
pareigingumo ir lituanistines
mokyklos ar jų mokiniai ne
daug pagarsinami. O mes no
rėtume girdėti apie kiekvieną
mokyklą, mokyklėlę...
Jeigu lietuviškos mokyklos
duoda lietuviukui kalbines
medžiagos pradmenis, tai juos
gerokai papildo vasaros sto
vyklos. Bendraudami, žaisda
mi, sportuodami ir poilsiauda
mi su savo kilmes vaikais, sto
vyklų
dalyviai
nejučiomis
įgauna ir namo parsiveža tvir
tesnį savo tautines tapatybes
supratimą. Tai investavimas,
iš kurio ir jų tėvai, ir lietuvių
tauta gauna tikrai gausias
palūkanas.
Nutilo klegesys mokyklose,
nebeaidi ir šeštadieninėse var
peliai, skelbiantys oamoku
pradžią. Rudeniop mūsų-spau
doje vel pasipils pranešimai
apie registracijas į lietuviškas
mokyklas. Norime tikėti, kad
neseniai į šį kraštą atvykusių
tėvų vaikai bus patys pirmieji
besiregistruojančių eilėse. De
ja, praeitis jau parodė, nelabai
noriai tas daroma: ..Mūsų vai
kai kur kas geriau lietuviškai
kalba, už čia gimusius, o mo
kyklose mokslo lygis — men
kas. Besimokant lietuviškai,
vaikas sunkiau išmoks ang
liškai, sugadins savo angliška
tarseną. J Lietuvą vargiai grį
šime, o iš lietuvių kalbos už
sienyje daug naudos neturėsi
Mes savo vaikus geriau lietu
viškai išmokysime, negu mo
kytojai, kurie kaip reikia lie
tuviško žodžio ištarti neįsten
gia..." Tai naujųjų imigrantu
argumentai, kuriuos
esame
jau ne kartą. 50 metų svetur
gyvendami, girdėję. Galbūt
kai kas jais ir patikėdavo, bet
šiandien žinome, kad jie —
tušti burbulai, kurie bematant
susprogsta nuo jaunesnės kar
tos lietuvių teigiamų pasisa
kymų apie lankytų šeštadie
ninių mokyklų nauda

Nežinojau, ką daryti. Jeigu taip butų šnekėjusi
motina ar močiute, nebūčiau net mirktelėjusi. Jos net
labai dažnai panašiai pašneka, o močiute ir savo strė
nų skausmus Dievui taip susako, lyg jis čia. pat
stovėtų ir klausytų, bet kad taip galėtų šnekėti žydas,
negalėjo ateiti j galvą. Nebežinodama ką pasakyti, ju
tau, kad pradedu rausti, bet tuo tarpu įėjo tėvukas,
papylė saują sagų ant stalo ir pasakė:
— Pažiūrėkite, gal bus geros
Atsisuko į mane, paskum \ leki. bet jo šypsenėlė ir
žiburiukai akyse rodė. kad jam pačiam tai tikrai ge
ros.
Prilėkiau prie stalo. Paskui mane prišlubavo ir
Ickis. Iš staklių išsirito močiute, iš kažin kur atsirado
ir mama. Man sagos buvo gražios Nežibėjo auksu, bet
buvo tokios lyg gelsvos, lyg rusvos, išmargintos tam
siais vingunukais su beveik juodais taškeliais Ir
močiutė ir mama sake. kad gražios, o Ickis paklauso iš
kur tėvukas galėjo tokias ištraukti, kaip gyvas niekur
nesąs matęs.

Nutilo ir lyg nieko nešnekėjęs baigė sagų vietas
žymėti.
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(Bus daugiau
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KRIKŠČIONIŠKOS MINTIES
PASIREIŠKIMAS POLITINĖSE
SVARSTYBOSE
JUOZAS K O N Č I U S
Tęsinys.
Ministras prof. Z. Zinke
vičius, pradedamas savo pra
nešimą, perdavė LKD-tų svei
kinimus, o po to. jis kalbėjo
apie savo veiklą bei rūpesčius
Švietimo ir mokslo ministeri
joje. Padėtis yra labai su
dėtinga.
Švietimo
reikalai
pietryčių Lietuvoje po truput;
taisosi. J o rūpestis, yra kad
Vilniaus ir Šalčininkų rajo
nuose jaunimas išmoktų kal
bėti lietuviškai. Daugumas
tėvų nori. kad jų vaikai iš
moktų valstybinę kalbą. Nesu
tarimai kyla tarp lenkomanų
mokyklų direktorių ir tėvų.
Yra steigiama naujų lietu
viškų mokyklų. Ministras no
rėtų, kad sulenkėjusiuose ra
jonuose Lietuvos istoriją ir
geografiją taip pat dėstytų lie
tuviai mokytojai. Lietuvių kal
bos mokytojų stygiaus šiuose
rajonuose, pagerėjus darbo są
lygoms, kaip anksčiau, nebė
ra. Šiuo metu mokytojų atlygi
nimai yra dar gan žemi. nesis
kiria daug nuo valytojų atlygi
nimo, bet artimoje ateityje yra
numatoma mokytojų atlygini
mu-; pakelti.

Pokalbį ir pranešėjus pristatė
Pranas Povilaitis.
Juozas Polikaitis, kuriam
dažnai tenka lankytis Lietu
voje ateitininkų organizacijos
reikalais, paminėjo jaunimo
pažiūras į politiką ir partijų
supratimą. J i s mano, kad je:
pavyks jaunųjų tarpe pakelti
dvasini nusiteikimą krikščio
niškoms vertybėms, ypač stu
dijuojančiųjų tarpe, tai Lietu
vos ateitis yra šviesi. Aplamai
jaunimas mažai domisi politi
ka, o apie KD-tus beveik nieko
nežino. Partijas jie sutapatina
su asmenimis — prof. Lands
bergiu. Vagnorium. Saudargu.
Jaunieji yra labai kritiški vy
riausybes
daromoms
klai
doms. Jie greitai atskiria, kas
yra daroma gera ir kur tik
prisidengiama. Jauniems žmo
nėms trūksta objektyvios in
Simona Kanapeckfc :e, atvykusi iš Lietuvos, atstovavo Junior Achieveformacijos apie partijų veiklą ment organizacijai Amerikos Verslo konferencijoje, įvykusioje š.m. ba
ir jų pasireiškimus valstybi landžio 24 d., Cinci:.:.ati, OH.
Na<>r: Danutes Miškinytės
niame gyvenime. Jaunimui
būtinai reikėtų krikščioniškos
minties laikraščio ar žurnalo,
kuris būtų kelrodžiu į švie
sesnį gyvenimą. Seimo nariai
PRISIMENANT TUOS, KURIE UŽ
turėtu artimiau bendrauti su
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savo gyvenamo rajono. Susi
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garantuotai ir sąžiningai.
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• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
773-779-3313
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jimus mokyklose ir j ų ne
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rengė. J. Čeponis dalyvavo vi
Staliaus darbai rusių, vonių ir
MISCELLANEOUS
sose politinėse svarstybose ir
virtuvių įrengimas; prietaisai;
aktyviai įsijungė į vykusias
keramikos plytelės; „sidings",
diskusijas.
„soffits", „decks", „gutters",
r+nnVieii meirtilnetl
Psichologijos profesorius dr.
plokšti ir „shingle" stogai;
su
užsienio
lietuviais, norinčiais
Algis Norvilas, praleidęs vieną
cementas, dažymas.
palaikyti
ryšius
su Lietuva.
semestrą Vilniaus universi
Turiu darbo draudimą.
Esu
35
m.,
ištekėjusi
medikė.
tete, pasidalino savo mintimis
• S. Benetis tel. 630-241-1912- •
Rašyti:
a/d
7
8
3
,
bei įspūdžiais, kuriuos patyrė,
Klaipėda 5 8 0 4 , Lithuania
bendraudamas su studentais,
IEŠKO DARBO
intensyviai keliaudamas po
LIETUVIŠKĄJĮ
RAŠTĄ
KENTĖJO
kraštą ir susitikinėdamas su
ieškau darbo prie senyvo
Įvairūs darbai vyrama
savo apylinkėse:
gyventojais. LKD partija, jo žmonėmis
Šiandien nebūtų lengva iš
Dievaži, gražus birželis! Ta
amžiaus
žmonių arba vaikų.
susitikti,
išklausyti,
patarti,
nuomone, yra labai svarbi. Ji
čiau daugiau kaip pusšimtį vardinti visus, nukentėjusius
Tunu rekomendaciją.
Atlyginimas $350-450 per sav.
turėtų suteikti kraštui ateities kaip kovoti su biurokratija. metų birželį vadiname bai rašto žmones. Tačiau yra
Skambinti nuo 7 v.v.
Tel. 773-925-0623
viziją
ir padėti
krikščio Taip pat Seimo nariai gal siuoju, liūdnuoju, juoduoju ar žinoma, kad j a u 1940 m. dau
708-974-3048
turėtų
atsisakyti
ir
kai
kurių
niškomis idėjomis užpildyti
tragiškuoju mėnesiu. Regis, geliui redaktorių ir spaudos
dvasinę tuštumą, viskam abe privilegijų — parodyti aukos kad yra pagrinde taip vadinti bendradarbių teko atsisakyti
• NAUJOS KNYGOS • GAUNAMOS DRAUGE
jingumą ir žmonių pasime dvasią.
kone patį gražiau>ią metų mė įprasto darbo. Vieniems rei
Ilgametis Tautos fondo dar nesį. J u k 1940 m. birželio 15 kėjo pakeisti darbovietes, o ki
timą. Tačiau jis apgailestavo,
kad krikščionių demokratų buotojas ir tarybos narys Juo d. Lietuvą okupavo bolševikų tiems gi buvo lemta atsidurti
JUOZAS KOJELIS
idėjos yra nedaug k a m pa zas Giedraitis pasidalino prisi ordos ir mūsų tėvynė neteko _Už Uralo, žemes galo".
IŠ NAKTIES I RYTĄ
prieškarinę laisvės bei nepr:kiausomybės.
žįstamos, o jaunimas iš viso minimais apie
Lietuvos rašto žmonės buvo
Straipsnių rinkinys
Sunkiau sekasi ministrui labai mažai apie šios partijos KD-tų veikią ir įnašą į politinį O praslinkus vit-neriems me ujami ir tremiami ne tik pir
472
psl.
Kaunas, „Garsas", 1996
gyvenimą. tams, pačiame cirželio vidu
sulietuvinti mokyklą, kad ji veiklą težino. Yra pastebimi bei visuomeninį
mosios, bet ypač antrosios so
Žinomo
išeivijos
lietuvių žurnalisto
būtų pagrįsta tautinio auklė du krikščionių demokratų spar Daugelį aktyviųjų partijos na ryje, prasidėjo cidysis Lietu vietų okupacijos metais. Vie
publicistikos
rinktinė,
kurioje sutelkti
?
jimo dvasia. Bet tai jau ilga nai: -,klierikalai' ir liberalai, rių sunaikino okupacijų tero vos gyventojų naikinimas. Tą nas jų — Juozas Keliuotis,
straipsniai
atskleidžia
lietuvių
politine
laike problema. Mokytojų tar tarp kurių vyksta trintis. Vie ras. Gyvendamas Amerikoje, syk vežė pasiturinčius ir be antrosios sovietų okupacijos
kovą dėl Lietuvos laisvės anapus
pe yra daug buvusių partijos niems rūpi atstovauti tikintie J. Giedraitis buvo vienas pir turčius. Vežė mokytus ir ne metais buvo suimtas ir iš
„geležinės uždangos". Tai autentiškas
aarbuotojų. kurių atsikratyti siems, o kitiems pasiruošti mųjų, pradėjęs telkti pinigus mokytus. Vežė žmones, nepai tremtas į Sibirą. Štai ištrauka
liudijimas kiek tikėjimo, valios ir pas
yra neįmanoma, nes nėra kuo krašto tvarkymui. T a r p KD politinei laisvinimo veiklai fi sant amžiaus, nei lyties.
iš rašytojo, žurnalisto Juozo
tangų Lietuvos laisvei atgauti buvo pa
juos pakeisti. Yra dar nemažai narių, ypač jaunesniųjų, buvo nansuoti. Laisvinimo kovai
rodyta išeivijoje, kiek reikėjo asmeninės
Mūsų tautieti- Kazimieras Keliuočio knygos -Dangus nu
ir vadovėlių, persisunkusių so jaučiamas nusivylimas cen vesti daug prisidėjo VLIKo Samuolis tremtyje
aukos
ir
savas
apribojimo
toje kovoje ištverti. Apžvelgiami
sidažo
raudonai":
eiliavo:
vietine dvasia. Egzaminų me trine partijos valdžia ir jai biuleteniai, kurie buvo lei „Atleisk mum.- Viešpatie,
nepriklausomybe
atkūrusios
Lietuvos rūpesčiai.
„Keliaujame nei gyvi, nei
asmenimis. džiami septyniomis kalbomis kaltes nepadarytas, / Atleisk, mirę. Kasdien tie patys var
knyga bus naudinga žurnalistams, politikams,
—s
tu buvo įsigalėjusi korupcija1, vadovaujančiais
istorikams, studentams, taip pat naujųjų laikų Lietuvos istorija^
būdavo pardavinėjami egza Po centro valdybos rinkimų ir paskleidžiami po visą pa kad buvom be kaltės kalti, / gai, tos pačios kančios. Grūs
besidominčiai plačiajai visuomenei.
minų
tekstai, temos bei KD partijos vidaus susiorgani- saulį. Nepriklausomybės ko Už Sibiro kelius, mūsų kau tis. Tvankumas. Beviltišku
vai vesti buvo surinkta apie 6
Gaunama DRAUGE
uždaviniai. Po daugelio pas zavimas turėtų eiti geryn.
lais nubarstytus, / Už kūdi mas. Kasdien ta pati karti
mln. dolerių.
Kaina-12.00 JAV dol.
tangų pavyko egzaminų slap
Dr. A. Norvilas pastebėjo
kius negimusius, palaidotus žuvis ir nenumaldomas troš
Kaina su persiuntimu- 15 JAV dol.
Dr. Algis Lukoševičius, kitas
tumą išsaugot, tad dabar mi bendravimo stoką t a r p parti
kulys. Ir kas vakar — tas bai
miškuos.
Illinois valstijos gyv. prideda $1.05 „Sales Tax"
nistrui tenka daug kritikos ir jos narių; dažnai vienas kito jaunosios kartos simpoziumo
J a u nuo pirmųjų nelaisvės susis patikrinimas su barba
šmeižto iš buvusių egzaminais nepažįsta, ypač gyvenantys dalyvių, keletą metų praleido dienų į nemalonę pateko dido riškiausiais keiksmais ir plak
prekiautojų turguje.
atokiau nuo centrų. KD-ai yra Lietuvoje, turėjo gerą progą kas skaičius lietuviškojo rašto tuko smūgiais į galvą. Nei
Šiais ir kitais Švietimo ir vadinami draudimo partija, stebėti Lietuvos politinį ir vi mokytojų, rašytojų ir žurna kaibėti. nei galvoti nebesinori.
Aš jau žinau, kad
mokslo ministerijos klausi kuri moka sakyti tiktai _ne". suomeninį gyvenimą bei as listų. Okupantas rodo vis dau- Jau pradedi užmiršti, kad mes
geriausia reklamuotis
mais ministras kalbėjo ir ki Pastebimas nesugebėjimas vyk meniškai bendrauti su žmo giau ir daugiau nepasitenkini- kažkada buvome žmonės, kad
„Drauge", nes tada
apie tave sužinos visi
tuose lietuvių susibūrimuose dyti kasdienę politinę veiklą. nėmis. Jo pastabos daug kur mo, ne tik rašantiesiems, bet laisvai vaikštinejome po lauužsienio lietuviai "
Tačiau yra ir teigiamų ženklų: sutapo su kitų reikštomis pas net ir tiems, kurie spausdino kus ir gatves. Kad kadaise
Čikagoje.
tabomis: krašte klesti biuro
Lietuvoje Laisvės kovos są jau įsijungę nemažai jaunų
parašytus žodžius. Nors ir ne- turėjome kažkokių tikslų ir
kratija, korupcija; tarp žmo
jūdžio pirmininkas Jonas Če krikščionių demokratų. J:e
buvo uždraustas lietuviškasis uždavinių, kad dėl kažko liūnių apatija ir moralinis nuos
yra
dalykiški,
konkretūs.
Jis
ponis atvyko Čikagos Lietuvos
žodis bei raštas, tačiau jis dėjome ir dėl kažko džiaugmukis. Tarp krikščionių de
Partizanų globos komiteto kvie taip pat susidarė nuomonę,
buvo pažymėtas raudona, ko- davomės. Dar netolima praeimokratų nėra vieningo balso,
timu gyvu žodžiu prisidėti, kad išeivijos veikla yra palie
trūksta susikalbėjimo. Dr. A. munistų liaupsinama, spalva, tis jau atrodo kaip pasaka,
minint baisiuosius birželio kama nuošaliai, lyg iš viso ji
kaip prarastojo rojaus mitolo
Lukoševičius mano, kad pata Ir vargas buvo tam. kuris sua
mėnesio
įvykius
Lietuvoje. neegzistuotų. Jis mano, kad
gija. Atrodo, jog tarytum mes
bejodavo
kraštą
skandinusia
rimų iš mūsų tėvynainiai ne
Simpoziumo
dalyvius
jis mes dažnai pervertiname savo
niekada nesame buvę žmonės.
raudonąja
spalva.
laukia, reikia sumanių žmo
supažindino
su
Lietuvos reikšmę Lietuvos gyvenimui.
Anksčiau būsime tik svajoję,
nių, kurie ten savo patirtimi
jie galėtų daug prisidėti prie skraidę padangėmis, gyvenę
Laisvės kovų sąjūdžiu ir orga Paramai, kurią mes teikiame,
įsijungtų į konkretų darbą, o
bendro labo. Taip pat jis ma pasakišką vaikų gyvenimą...
nizacine veikla, o taip pat pa turėtų būti tikslesnė finansinė
nelauktų
progos pasireikšti ir
no, kad krikščionims demo O dabar, tik primą kartą pa
pasakojo ir apie jų įsijungimą atskaitomybe.
parodyti savo visko žinojimą.
į dabartini Lietuvos gyve
Politinės svars r -bos artėjo į Lietuvoje yra daug sąžiningai kratams reikėtų palaikyti ar tekus į bolševikinio gyvenimo
nimą. Likę gyvi partizanai pabaigą. Paskutinėje sesijoje
timesnius ryšius su didžiąja sąlygas. Rodos, tūkstančius
dirbančių žmonių, juos reikėtų
skaudžiai išgyvena, matydami buvo pasisakyta apie KD-tų
spauda, kurią dauguma gy kilometrų kruvinomis kojomis
įtraukti ir į politinę veiklą:
Lietuvoje moralini nusmu- veiklos galimybes Lietuvoje.
ventojų Lietuvoje skaito. O keliautumei. kad nors iš tolo
taip pat reikėtų išnaudoti ra dar kartą galėtumei į savo
krauju pasruvusia krūtinę
diją ir televiziją.
Pasibaigus pranešimams ir įkvėpti Tėvynės ir Laisvės oro.
diskusijoms, buvo pasiūlyta Rodos, po t o j a u būtų lengviau
politinių svarstybų dalyviams mirti. Rodos, po to atsirastų
priimti rezoliuciją raginančią jėgų ir drąsos atsisveikinti su
krikščionių demokratų parti šiuo pasauliu, kuris pasidarė
jos vadybą Vilniuje tartis su jau n e i vertas, kad jame žmo
aktyviai besireiškiančiais po nes gyventų".
litikais bei politinėmis gru
Juozui Keliuočiui pavyko
Only LOT take you to t o many
pėmis, kad visi sutelktomis sugrįžti į gimtąjį kraštą. Deja.
dettinationa in Eastert Europe
jėgomis remtu prof. Vytauto jam pritrūko laiko sulaukti
t o eatily. On LOT, you can fry
Landsbergio kandidatūrą į
nonttop from New York or Chicago
Lietuvos prezidento vietą. Po Lietuvos Atgimimo.
to tha new inttrnationel terminai
Sovietiniai
okupantai
slopi
kelių pasisakymų bei patiksli
at
Wartaw
Okecie
Airport.
nimų, ši rezoliucija ir buvo no lietuviškiau skambančius
From there, connactiont art taay to
žodžius, o tų žodžių autorius
priimta.
Riga, Tallinn, Motcow, St.Pttertburg,
niekino, skriaudė ir trėmė iš
Kiev, Lvov. Mintk and Vilniut.
Vakare „Seklyčios" svetai namų. Vieniems buvo lemta
So taką advantagt of LOT't low tarta,
CONTINENTS
nėje įvyko susipažinimo bei sugrįžti. Kiti, deja, išsekus
and fly to Eatttrn Europe in the
pabendravimo vakaronė su sveikatai, buvo palaidoti toli
luxury of a ntw fteet of Boeing
ministru prof. Z. Zinkevičiumi nuo gimtųjų namų. Liūdime,
767t and ATRa.
ir jo žmona Regina. Po vaka prisimindami tuos. kurie lie
rienes ministras dar kartą pa tuviškai galvojo, lietuviškai
sidalino mintimis apie savo rašė ir mirė už savo lietu
pareigas bei su jom išky viškumą. Gyviesiems (jų taip
Call your travel agent or
lančias problemas, o taip pat nedaug belikoi tariame aukš
1 -800-223-0593 or vieit
atsake į svečių klausimus.
s minties politinių svarstytų dalyviai Viršuje iŠ kam• Pilypas Narutis. Jonas ("Vponis. Jonas Kačiausios pagarbos žodžius.
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LIETUVOS MIŠKAI —
POLITINIS FUTBOLAS
J O N A S ŽEBRAUSKAS
Š. m. birželio 3 dienos
„Draugo" laiškų skyriuje Jo
n a s Kučinskas rašė: „Naikina
mi Lietuvos miškai". Kolega
J.K. y r a Liet. Miškininkų išei
vijoje s. valdybos n a r y s ir iš
reiškė n e tik visos valdybos,
bet ir d a u g u m o s s-gos narių
n u o m o n ę . Aš ką tik grįžau iš
Lietuvos ir, vietoje padėtį pa
t y r ę s , su gailesčiu t u r i u kole
gos J.K. mintis dar praplėsti:
Lietuvos miškai ne tik naiki
n a m i , bet jų administravimas
s u p a r a l y ž u o t a s ir kamuojasi
lyg vikšras, j kurio k ū n ą para
zitas įdėjo savo kiaušinį. Lie
tuvos Miškų ūkio ministerija
p a n a i k i n t a ir jos s t r u k t ū r a
įjungta į Žemės ūkio ministe
riją, p a v a d i n u s ją Žemės ir
miškų ūkio ministerija. Jos
m i n i s t r u paskirtas Agrarinių
mokslų d a k t a r a s , pirmas ir
ligšiolinis Žemės ūkio minist
r a s , Atgimimo sąjūdžio daly
vis, V y t a u t a s Knašius. Miškų
ūkio viceministru paskirtas
buv. Valstybinės miškotvar
kos instituto direktorius ir bu
vęs Miškų ūkio ministerijos
viceministras Algirdas Bru
k ą s . Miškų d e p a r t a m e n t o di
r e k t o r i u m — Vygantas Mierkis, buv. M.U. ministerijoje in
žinieriumi ir Miško t u r t ų bei
miškotvarkos skyriaus virši
n i n k a s , Vilniaus miškų urėdo
pavaduotojas. Visi jie aukštos
kvalifikacijos ir ilgo stažo dar
buotojai.
Miškai ir žemės ūkio gami
niai a u g a a n t tos pačios že
mės, bet skirtingos jų paskir
t y s ir savybės. Miškai yra
p r a m o n i n ė s žaliavos šaltinis,
s v a r b e s n i s net už kitus žemės
išteklius, nes neišsenkamas,

nuolat augantis, tačiau reika
lingas specialių tvarkymo ir
naudojimo studijų bei didelio
atsargumo,
nes
padarytos
klaidos, ilgai, o kartais nie
kad, neištaisomos. Be to, miš
kai turi didžiules įtakos į
krašto klimatą, sveikatingu
mą, grožį, turizmą ir podirvio
vandens reguliavimą, o karo
atveju jie mūsų vienintele
gamtinė slėptuvė ir gynimosi
tvirtovė.
J a u anksčiau teko mums
dirbti Žemės ūkio ministerijos
sudėtyje. Tai buvo sunkaus
kūrimosi metais Žemės ūkio ir
miškų kombinacija buvo sunki
abiem žinyboms, o ypač miški
ninkams, nes ministrai buvo
agronomai ir miškams teko
tik tiek, kiek nuo agronomų
liko — buvome tipiški posū
niai. Buvo, tiesa, ir vicemini
strai miškų reikalams, o prak
tiškai jie buvo tik ministro re
ferentai. Visą darbo naštą ne
šė departamento direktorius,
kuris tačiau turėjo pilną ne
suskaldytą savo žinybos val
dymą su skyriais ir referentūromis. Jei direktorius buvo
gabus, gerai kvalifikuotas ir
energingas miškininkas, pvz.,
A. Rukuiža, tai darbas ėjo
sklandžiai ir miškų ūkis buvo
ištobulintas ligi dabartinio ly
gio, su mažiau išlaidų ir dau
giau įnašų valstybės iždui.
Šį kartą įvyko kažkas keis
ta. Šalia miškų departamento
įsteigta Generalinė urėdija.
J a i urėdu paskirtas, tremtinių
šeimoje gimęs ir Irkutsko miš
kų technikumą,
o vėliau
LŽŪA Miškų fakultetą baigęs
ir dirbęs Dusetų girininku, o
1990-1995 m. išrinktas Du-

Ženifs ir įninku uk:u r:i.nist:"a> \ v
laut;i-> Knašius.

Žemes ir miškų ūkio viceministras
A. f ;.:'•:.!:-

Bruk.i.s

stovais pavyko ir man susitik
ti su Seimo nariu, dr. Alfonsu
Vaišnoru, gamtos apsaugos
komiteto pirmininku, prista
čiusiu Seimui svarstyti miškų
statutą. Rodžiau jam laišką,
kurį, miškininkų raginamas,
buvau paruošęs siųsti Seimo
pirmininkui V. Landsbergiui
ir ministrui pirmininkui G.
Vagnoriui. Pritarimą pastebė
jau tik dėl miškų neišbarstymo privatiems savininkams
ir teisės miškų žinybai su
pirmenybe išpirkti privati
ninkų parduodamus miškų
plotus. Kitais klausimais, at
rodo, liks tik „balsas tyruose",
o Lietuvos girios vis skaudžiai
dejuoja, ir su jomis ir Lietuvos
miškininkai.
Tačiau yra ir viena gera
naujovė: įkurta
Valstybinė
miškų inspekcija prie Žemės
ir miškų ūkio ministerijos. Ją
sudaro viršininkas, vyr. bu
halterė ir 5 vyr. inspektoriai.
Šios inspekcijos
pagrindinis
uždavinys: miškų įstatymo lai
kymosi ir vykdymo kontrolė
valstybės miškuose — valsty
biniuose ir privačiuose. Ins
pekcija kontroliuoja
miško
žemės naudojimą pagal miško
ūkio planą, metų biržės nor
mos, kaip saugomi miškai nuo
kenkėjų, ligų, gaisrų, sauvališkų kirtimų, žvėrių žalos,
nenukirsto miško ir žaliavinės
medienos pardavimo kontrolė.
Kontrolieriai turi teisę sustab
dyti neteisėtą ūkinę veiklą
miško valdoje, tikrinti fizinių
ir juridinių asmenų, perdir
bančių ir naudojančių medie
ną, įsigijimo ir apskaitos do
kumentus ir pareikšti ieški
nius dėl padarytos miškui
žalos atlyginimo, perduodant
kontrolės duomenis proku
ratūrai. Tikrinti visų
rūšių
transportą, gabenantį medie
ną miškų žemių teritorijoje.
Surašyti protokolus ir skirti
administracines baudas. Pasi
telkti miškų urėdijų ir valsty
binių parkų specialistus vals
tybinei kontrolei atlikti.

Generalinis miškų urėdas Benjami
nas Sakalauskas

Miškų ūkio departamento direkto
rius Vygandas Mierkis

setų apylinkes tarybos pirmi
ninku. Benjaminas Sakalaus
kas. Abu su V. Mierkiu gabūs
ir patyrę, bet šio nepilnai
išdirbto (iš lenkų nukopijuoto)
administracinio projekto su
painioti aukšti
pareigūnai
vargsta, kad kartais net bend
ros kalbos nesuranda. B. Sa
kalauskas „Mūsų girios" žur
nale skundžiasi: „Negalvojau,
kad teks susidurti su tokiais
neaiškumais, neapibrėžtomis
nuostatomis, kurios net baimi

na", o Vygantas Mierkis ma
no, kad mūsų buvęs, neprik
lausomos Lietuvos Miškų de
partamentas buvo „gana sava
rankiškas, su didelėmis teisė
mis padalinys", o dabar viskas
supainiota ir geras darbas
sunkiai įmanomas.
Šią miškų valdymo struktū
ros reformą sugalvojo buvusi
vyriausybė ir matydama, kad
jos dienos suskaitytos, gal
nespėjo ar dar tyčiom papainiojo ir, lyg futbolo kamuolį,
papasavo naujai vyriausybei,
kuri, nieko negalvodama, jį
tuoj panaudojo, uždarydama
Visa ta valstybinė inspekci
Miškų ūkio ministeriją, išva
rydama miškininkus iš tin ja, atrodo, bus didelė pagalba
kamų patalpų, jų vietoje įkur miškininkams — padės įvesti
dama naują „šedevrą" — Eu tvarką miškuose. Tačiau šios
ropos ministeriją, ir džiaugiasi inspekcijos struktūrą, parei
gerą darbą pradžiai atlikusi, o gas ir atlyginimus nustato
buvusi valdžia taip pat paten Žemes ir miškų ūkio ministras
kinta, parengusi sau patogią ar viceministras. Išlaikoma iš
situaciją Generalinėje urėdi miškų fondo lėšų — tai yra
joje, nepaisant, kad, nesant ministerijos naminis reikalas,
aiškaus valdymo,
„mafijo renkantis medžiagą „savikri
zams" bus lengviau daryti sa tikai". Mūsų laikais buvom
Valstybinės
vo „kombinacijas", o vyriausy kontroliuojami
kontrolės kontrolierių, kurių
bei sunkiau su jais kovoti.
tarpe buvo ir miškų specialis
Seime buvo nagrinėjamas
tai, kurie nepriklausė miškų
miškų statuto taisymas. Kar
žinybai.
tu su Mišku departamento at
Mylimai Mamytei
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Pavargo darbščius rankos,
Nurimo gera širdis,
Liko nebaigti darbai
Ir tuščia lieta prie stalo.

A.fA.
BIRUTEIJANUŠKIENEI
mylimai Mamytei, staiga mirus 1997 m. gegužes 8 d. VVindsore, Kanadoje ir palaidotai gegužes 10 d. Šv. Jono Lietuvių
kapinėse. Mississauga. mūsų nuliūdime ir sielvarte
nuoširdžiai reiškiame

PADĖKĄ
Detroito Šv. Antano parapijos klebonui A. Babonui už
maldas laidotuvių namuose ir atnašautas šv. Mišias Šv. Ga
brieliaus bažnyčioje \Vindsor mieste kartu su kun. M. Bolohan; prelatui J. Staškui atlikusiam apeigas kapinėse; muzi
kui St. Sližiui už skambų vargonavimą ir pakilų giedojimą
bažnyčioje; karsto neiejams; visiems iš arti ir toli už gražias
gėles, užuojautas žodžiu, raštu ir spaudoje, aukas labdarai,
užprašytas šv. Mišias, dalyvavimą laidotuvių namuose,
bažnyčioje ir kapinėse.
Mes neužmiršime Jūsų nuoširdumo. O kai klausomės
Mišių Šv. Antano bažnyčioje, mes lyg tai vėl girdime Ma
mytės gražų balsą.
Dukros Birutė, Rūta ir sūnus Arūnas su šeimomis
ir Antanas Diškėnas.

A.+A.
MARIJAI MIKUTIENEI
mirus, vyrą VLADĄ, dukrą LUZIĄ. sūnų
skausmo valandoje užjaučiame.

JOHN

O. Adomaitienė
V. L. Adomavičiai
A. D. Arlauskai
J. A. Bagužiai
O. Baltutienė
K. Balukienė
J. Baužys
V. G. Beleckai
F. B. Bočiūnai
A.G. Čekauskai
B. J. Čepukai

J. S. Mačiulaičiai
V. O. Mamaičiai
J. Mamaitytė
B. Motuzienė
J. G. M i lenai
E. Milukienė
A. B. Nakai
A. J. Nakai
M. Naruševičienė
E. M. Okai
J. A. Pečkaičiai

V. Dėdinienė
V. M. Derenčiai
D. A. Dulaičiai
S. Estkienė
V. G. Gečai
P. Grigalauskas
A. J. Janoniai
S. Kačinskienė
M. Kardauskaitė
A. L. Kvečai
V. B. Labučiai
E. Lukienė
J. J. Macijauskai
B. Macijauskienė
V. S. Maciai
P. D. Mackai

J. 0. Peleckiai
A. Pileckas
Dr. M. E. Poulik
D. S. Pranckevičiai
J. Ratnikas
E. J. Sadauskai
J. L. Savaičiai
A. D. Savickai
R G Shatai
A. R. Strazdžiai
J. D. Sūdžiai
L. D. Vaitkevičiai
A. D. Vėlavičiai
J. A. Vyšniauskai
H. V. Zitikai
J. V. Zubavičiai
K. A. Žukauskai

Sunny Hills. Florida.

A.TA.
ANTANINAI BALEIŠIENEI
mirus, ALEI KĖŽELIENEI, mūsų mielai pirminin
kei, ir jos šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia.
JAV LB Kultūros

A.tA.
Dipl. inž. KĘSTUČIUI BISKIUI

Taryba

A.tA.
KĘSTUČIUI BISKIUI
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir
brolį GEDIMINĄ su šeima.
Aldona, Marijus, Danutė ir Aurelijus,
Jane ir Jurgis
Prapuoleniai

A.tA.
ANTANINAI BALEIŠIENEI
Amžinybėn iškeliavus, jos dukrai ALEI KĖŽE
LIENEI, šeimai, giminėms ir artimiesiems reiškiame
gilią užuojautą.
L.D.K. Birutės draugija
Čikagos centrinis skyrius

Lietuvoje mirus, velionio žmonai dr. MEILUTEI,
dukrai INDREI, sūnums ARUI ir TAURUI, broliui
dipl. inž. GEDIMINUI, jo žmonai dr. BIRUTEI ir jų
dukrai GAILEI giliausią užuojautą reiškiame ir kar
tu liūdime, netekę nepamainomo draugo.
Aga ir Viktoras Kubiliai
Aldona ir Vytautas Dabrilos
Brone ir Jonas Vašiai

A.+A.
KĘSTUČIUI BISKIUI
netikėtai Lietuvoje mirus, skausmo prislėgtą žmoną
dr. MEILUTE, dukrą INDRE, sūnus TAURĄ ir ARA.
brolį inž. GEDIMINĄ ir jo žmoną dr BIRUTE bei jų
šeimą nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu liūdime.
•Jnnas ir Tern
Prunskiai
Albina
Prunskiene
Janina
Jakševtčiene
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Dėmesio! Ypatinga m e n o
ir muzikos šventė Lemonte' Birželio 20 d., penktadienį,
7:30 vai. vak., Lietuvių dailės
muziejuje, Lemonte, ruošia
mos M. K. Čiurlionio kūrinių
albumo sutiktuvės. Bet tai tik
pradžia: šią prabangiai iš
leistą naujausią mūsų genia
laus muziko ir dailininko
knygą apibūdins galbūt šian
dienos garsiausias čiurlioniados žinovas, prof. Vytautas
Landsbergis, kuris taip pat
paskambins Čiurlionio kūri
nių. Programoje dalyvauja ir
kitas žymus lietuvis pianistas
— Rokas Zubovas, o dailiojo
žodžio dalį atliks aktorė Nijolė
Martinaitytė. Visus kviečia į
šią ypatingą sielos atgaivos
šventę JAV LB Kultūros tary
ba, vakaro rengėja.
Skulp. Jurgio Daugvilos
darbų parodą rengia Indiana
universtiteto Meno skyrius,
IU Division of Arts, 1700 Mishavvaka Ave, South Bend, IN.
Parodos atidarymas bus bir
želio 20 d., penktadienį, tarp 4
ir 6 vai. p.p. Paroda tęsis iki
liepos 26 d. Kviečiami visi lie
tuviai, dail. J. Daugvilos ger
bėjai.
Šeštadieni, birželio 21 d.,
3 vai. p.p., visi kviečiami į Jo
nines, vyksiančias Pasaulio
lietuvių centro sodelyje. Visą
dieną, iki vėlumos, skambės
muzika ir dainos, vyks nuotai
kingi žaidimai, laimėjimai.
Rasite įvairių lietuviškų ska
nėstų, bus mugė ir vakaro dis
koteka jaunimui. Rengia Kul
tūros klubas „Baltija".

PLC r e n g i n i ų k o m i t e t a s
visiems sako: „Iki pasimaty
mo Tėvo dienos pietuose!" J i e
ruošiami
šį
sekmadienį,
birželio 22 d., 12 vai. , P a s a u 
lio lietuvių centre. Rengėjoms
reikia žinoti tikrą dalyvių
skaičių, todėl šiandien j a u
paskutine diena pasiskambin
ti ir užsisakyti vietą. S k a m 
binkite Aldonai 708-448-7436.
Lietuvių t a u t i n i ų š o k i ų
institutas rengia t a u t i n i ų šo
kių kursus rugpjūčio 17-24 d.
Dainavos
stovyklavietėje,
Manchester, MI. Kursai ski
riami tautinių šokių metodi
kai ir supažindinimui su 1998
m. Pasaulio lietuvių dainų
šventės studentų ir veteranų
šokių repertuaru. K u r s ų m e t u
vyks Lietuvių tautinių šokių
instituto narių suvažiavimas.
Informacijas teikia Dalia Dzikienė, 43 Mildred Rd., West
Hartford, CT, tel. 860-5216028.
Šeštadienį, b i r ž e l i o 21 d.,
4 vai. p.p., L i e t u v o s V y č i ų
tautinių š o k i ų š o k ė j a i pasirodys „Museum of Contemporary Art", 220 E. Chicago
Ave, Chicago, IL, ruošiamoje
programoje. Lietuvos Vyčių
šokėjams vadovauja
Frank
Zapolis, Lydija Ringienė ir Ligija Tautkuvienė. J i e ir pernai
dalyvavo programoje, k u r i vi
siems taip patiko, kad vyčių
šokėjai vėl pakviesti pasirody
ti. Lietuvių visuomenė prašoma atvykti ir mūsų j a u n a i s
šokėjais pasigrožėti.

„Lietuvos V a i k ų viltis" ir
„Lietuvos n a š l a i č i ų globos"
komitetas š.m. gegužės 9 d.
išsiuntė 200 didelrų dėžių į
Lietuvą. Tai daugiausia opera
cinės reikmenys Santariškių
vaikų ligoninės ortopedinei
„ L W " operacinei ir 100 dėžių
rūbų, batų, žaislų bei kitų
gėrybių vargstantiems našlai
čiams. Visa tai padėjo per
siųsti Lithuanian Mercy Lift,
už ką L W ir LNG komitetas
yra labai dėkingas. Siuntų
vertė įkainuota netoli 300,000
dolerių. Operacinės reikmenys
buvo surinkti iš įvairių Ameri
kos bendrovių ir gauti nemo
kamai. Tą darbą labai sėk
mingai vykdo Dana Kaunienė.
Rūbai ir kitos gėrybės suauko
tos gerųjų Čikagos lietuvių.
Šių reikmenų siuntos dėžių
paruošimu rūpinosi Viktorija
ir Antanas Valavičiai.
L i e t u v i a i žurnalistai ir
s p a u d o s darbuotojai kvie
č i a m i į spaudos konferenciją
su Lietuvos Seimo pirmininku
prof. Vytautu
Landsbergiu
šeštadienį, birželio 21 d.,
10:30 vai. ryte, „Seklyčioje".
Kaip j a u buvo skelbta, prof.
Landsbergis lankysis Čikagoje
penktadienį, birželio 20 d.,
7:30 vai. vak., ir Lemonte, Lietuvių dailės muziejuje supažindins visuomenę su M. K.
Čiurlionio kūrinių albumu.

LKVS-gos R a m o v ė s Čika
gos s k y r i a u s n a r i ų s u s i r i n 
J a u n u č i ų ateitininkų sto kimas įvyks birželio 22 d.,
vyklos registracijos reika sekmadienį, 12 vai., J a u n i m o
lais galima kreiptis pas Daną centre. Visi skyr. n a r i a i kvie
Gylienę, tel. 630-257-3424. čiami susirinkime dalyvauti.
Stovyklautojų skaičius ribo Bus įteikiami Padėkos lapai,
tas, tad tėveliai prašomi ne aukojusiems K a u n o Ramovei.
delsiant registruoti savo vai
kus.
Marųuette P a r k o Lietu
vių n a m ų s a v i n i n k ų sąjun
gos susirinkimas š a u k i a m a s
penktadienį, birželio 27 d.,
z
A-a. M. Jonikienei
6:30 vai. vak., Švč. M. Marijos
amžinybėn iškeliavus, jos at
Gimimo parapijos salėje. Visi
minimą pagerbdama, Sofija
apylinkėje gyvenantys lietu
Vebrienė paaukojo Lietuvos
viai nuoširdžiai kviečiami da
našlaičiams $25. Reiškiame
lyvauti.
užuojautą velionės artimie
siems, o aukotojai dėkojame!
„Lietuvos Našlaičių glo
x TRANSPAK
praneša:
bos" komitetas, 2711 W. 71 .Antrą Velykų dieną pilamas
St., Chicago, IL 60629.
miegančiajam pašonėn van
(sk) duo. Apipiltas turi duoti kiau
jį apipylė".
x TRANSPAK įstaiga LE šinių tam, kas
(Lietuvių
t
a
u
t
o
s
a k o s ar
MONTE veikia savaitgaliais:
chyvas).
P
i
n
i
g
a
i
,
siuntiniai
penktd. 3 v.p.p. — 7 v.v.; sekmd.
8:30 v r. — 1 v. p.p. Transpak ir maisto siuntiniai į Lietuvą.
TRANSPAK, 4545 W. 6 3 St.,
tel. Lemonte: 630-257-0497.
(sk) Chicago, IL 60629, t e l . 773838-1050.
x Galiu padėti legaliai
(sk)
g a u t i „SOC. SECURITY"
x
A
a
.
S
t
a
s
ė
s
F
a
b
i
j
o
n
iekortelę, vairavimo leidimą
nės,
atminimą
pagerbdami,
( d r i v e r ' s license) ir vizų
pratesimą, Ed Šumanas, t e l . laidotuvių metu, draugai au
kojo Lietuvos
našlaičiams:
1-708-246-8241.
Viktoras ir Rūta J a u t o k a i , Re
(sk)
gina. Saulė ir V a n d a Jautokaitės, Sofija ir Adolfas JelioADVOKATAS
niai, Viktoras Kizlaitis, Vikto
GINTARAS P. ČEPĖNAS
ras
ir Regina Kučai, Ričardas
6436 S. Puiaski Rd.. Chicago. IL 60629
ir Sofija Kunstmanai, Rita LiH II bl i šiaurę nuo Salzeko muziejaus)
kanderytė. Juozas ir Dalia
Tel.: 773-582-4500
Liubinskai, Leonas ir Nijolė
14325 S Bell Rd . Lockport. IL60441
Maskaliūnai, V y t a u t a s ir JoTel. 708-301-4866
landa Mikūnai, Algis ir Melita
Valandos pagal susitarimą
Milašiai, J o n a s Paronis, Regi
na Petrauskienė, Adelė PoAdvokatas Jonas Gibaitis
leikiene, dr. Romas Povilaitis,
Civilines ir kriminalinės bylos
Harriette Purtock, Liudas ir
6247 S. Kedzie Avenue
Albina R a m a n a u s k a i , Jadvyga
Chicago, IL 60629
ir Algirdas Reivyčiai, Juozas
T e l . 1-773-776-8700
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak
ir Sigute Užupiai, Albertas ir
šeštad 9 v r iki 1 vai p p
Regina Vaitaičiai. Iš viso Lie
tuvos našlaičiams suaukota:
ADVOKATAS
$657. Reiškiame užuojautą
V steni". Lietuvninkas
velionio artimiesiems, o auko
1^6 W 6Mh Street
tojams dėkojame! „ L i e t u v o s
Chicago, IL 60629
Našlaičiu g l o b o s " komite
Skers.' ;.!-.fx - ... .Draugo")
tas. 2711 W. 71 St., C h i c a g o ,
Tel -73-284-0100
IL 60629.
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ČIKAGOS SKAUTŲ
STOVYKLA
Čikagos lietuvių skautų ir
skaučių stovykla Rako stovyk
lavietėje, Custer, Michigan,
vyks š. m. liepos 12-26 d. J a u 
nų šeimų ir vilkiukų pastovyklės bus vienos savaitės
trukmės, jos vyks nuo liepos
12 iki 19 d.
Asmeniška registracija buvo
vykdoma gegužės 17 d., PLC,
Lemonte ir Jaunimo centre,
Čikagoje. Dar neužsiregistra
vusieji skautai ir skautės pra
šomi registruotis naudojantis
paštu, visus užpildytus regis
tracijos lapus ir stovyklos mo
kestį pasiunčiant Vladui Žu
kauskui, 8 0 6 Clinton Place,
River Forest, IL 60305. Tel.
708-771-8617. Čekiai rašomi:
Lithuanian Scouts Association. Užsiregistravusiems po
š. m. birželio 20 d.bus pridė
tas papildomas 30 dol. mokes
tis už kiekvieną stovyklautoją
ir vieta autobuse jam/jai ne
bus garantuojama. Užsiregis
travusiems, bet dėl kurios
priežasties negalintiems sto
vy klon vykti, mokesčio pinigai
bus grąžinami, išskyrus 30
dol.
J a u n ų šeimų pastovyklėje
tėvai moka vieno ar dviejų sto
vyklautojų iš šeimos mokestį;
vaikai moka 5 dol. į dieną.
Autobuso mokestis yra 50
dol. asmeniui, nepaisant ar
jis/ji važiuotų į vieną, ar į abu
galus.
Tėveliai bus prašomi pasi
rūpinti vilkiukams transportacija liepos 20 d. grįžimui iš
stovyklos į Čikagą. Turint
klausimų, prašoma kreiptis į
tuntininkus:
.Aušros Vartų7„Kernavės"
— s.fil. Laima Rupinskienė,tel.(630) 887-0189.
„Nerijos" — js. Viligailė
Lendraitienė—(708) 388-2041.
„Lituanicos" — s.fil. Romas
Rupinskas — (630) 887-0189.
J a u n ų šeimų — ps. Vytenis

mh.

ŽVAIGŽDUTĖ

H|^^^^^»& * Į\
f*
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

AUKSAPLAUKE
MERGAITĖ
(Pasaka)
(Pabaiga)
— Dabar tu mano būsi iki
gyvenimo pabaigos' Aš laimin
gas būsiu su tavimi! Laimin
gas bus mūsų gyvenimas!..
Vieną pasiuntinį tuojau ka
ralius pasiuntė į savo rūmus,
kad visiems paskelbtų links
mą žinią, kad visi kartu
džiaugtųsi ir priimtų tokią
jauną ir gražią būsimą kara
lienę.
Antram pasiuntiniui liepė
nuvykti pas eiguiį, o trečiąjį
pasiuntinį pasiuntė pas mer
gaitės pamotę, kuri akis išlu
po, kad ją nuvežtų į kalėjimą.
Pats karalius paiengva grįžo
namo su savo mylimąja mer
gaite. Miške vėjas ūžė, tar
tum, jiems dainavo linksmą
vestuvinę dainą...
Karalius dažnai bučiavo, jos
veidą, akis ir auksinius plau
kus, nes labai mylėjo tą mer
gaitę.
I vestuves karalius sukvietė
žymius svečius iš viso pasau
lio kraštų.
Piktąją pamotę, kuri savo
podukrai buvo akis išlupusi ir
savo dukterį norėjo apgaulin
gai karaliui įpiršti, nubaudė
atitinkančia bausme, visiems
matant.
Karalius Dievo Motinai Ma
rijai, kuri davė j a m tokią
gražią žmoną, pastatė auksinę
statulą ant sidabnnio paaukš
tinimo. Karalienė ją nuolat
puošė rožėmis.

nas, kankinamas išdavė ne tik
savo draugus, bet ir tuos, ku
rie slapstėsi pas partizanus.
Išdavė ir mano senelį...
Partizanai žinojo, kad jie
žus nelygioje kovoje, bet vis
tiek ėjo kovoti už laisvę. 1953
m. rusai iššaudė paskutinius
partizanus. Kamajuose buvo
sušaudyta a r t i 150 partizanų.
Dabar toje vietoje stovi trys
kryžiai ir užrašas:
Mes gulėm ant grindinio
kieto
Paplūdę kraujais,
Kad tu, Tėvyne Lietuva,
Pražystum vėl laisves
žiedais.
Vasarą aš, būdama kaime,
visada aplankau tą vietą.
Kotryna Kazickaitė,
5 klasės mokinė. Vilnius

JIE GYNĖ TĖVYNE
Turbūt nėra lietuvio, kuris
neatsimintų tragiškos sausio
13-osios nakties I r vis dėlto,
nors ir labai žiauri buvo toji
naktis, tačiau kur kas žiau
resnės kovos už laisvę naktys
ir dienos buvo tada, kai Rusija
okupavo Lietuvą. Daug, labai
daug žuvo lietuvių. Ėjo jau
nuoliai į miškus, prisiekė ko
voti už laisvę. Lietuvos parti
zanai turėjo labai svarbų
tikslą — apginti Tėvynė. Ir jie
uoliai tai vykdė. Tarp parti
zanų buvo visai jaunų, ką tik
nuo mokyklos, nuo namų
atitrūkusių jaunuolių.

Partizanų buvo daug. Jiems
reikėjo maisto. Ūkininkai pa
dėdavo partizanams. Okupan
tai gaudė partizanų tarpinin
kus, jų rėmėjus, šeimas. Ka
reiviai ieškojo partizanų slėptuvių-bunkerių. vedžiojosi šu
nis, kurie pajusdavo tuštumą
po kojų. O tų bunkerių būdavo
visur — po žeme, po trobų
grindimis, net po medžio šak
nimis! Jei kurio nors šeimininkoj troboje surasdavo bun
kerį, jį ir jo šerną sušaudy
davo, arba išveždavo į Sibirą.
Partizanų likimas irgi būdavo
toks pat.
Kol Lietuvoje buvo parti
zanų (nuo 1944 iki 1953 me
tų), juos persek'ojo ir Saude.
Lietuvninkas—(630) 257-8617 Persekiojo ir mano seneli Pet
rą Kazicką. Už tai, kad jis
IŠ ARTI IR TOLI
slapstėsi pas : irtizanus. 0
buvo taip.
SUSITIKIMAS SU
Kai 1944 m. rusai okupavo
AUTORIUM
Lietuvą, karas dar nebuvo
Š.m. birželio 22 d., Detroite, pasibaigęs. Tode. jie eme Lie
Dievo Apvaizdos parapijoje tuvos vyrus į sav i kariuomenę
tuoj po Mišių, visuomenė ga ir siuntė į frontą. Senelis ne
lės susitikti su JAV pik. lt. norėjo kovoti rusų pusėje,
Edmundu Čapu, atvykusiu iš todėl jis slapstė- pas partiza
Cleveland, OH, ir įsigyti jo nus. Karui pasibaigus, senelis
knygą „Namie: Lietuvoje ir grįžo į kaimą. Kartą, po parti
J A V . Autorius mielai ją auto zanų mūšio su f-nkavedistais,
J buvo sugautas v <»nas partiza
(sk) grafuos.

I

lyje tvora? Atsiuntė k u n . dr.
E. Gerulis. 3. Laikraščio par
davimo automatas priima 5,
10, 25 centų monetas. Laik
raštis kainuoja 50 centų. Pini
ginėje turiu 10 monetų po 5
centus, 5 monetas po 10 centų
ir 2 monetas po 25 c. Kiek 50
centų kombinacijų iš savo pi
nigų galiu sudaryti, kad nusi
pirkčiau laikraštį? Atsiuntė A
Petrulis. 4. Ant keturių kojų
žvinguliukas žvengia. 5. Ant
laktų (kartys vištoms tupėti)
vištos, o viduryje gaidys. 6.
Ant lentelių vaikščioja, ragu
žolę ėda.
PAGALVOKITE NR. 3
ATSAKYMAI

SLIDINĖJIMAS
Mano mėgstamiausias žie
mos sportas yra slidinėjimas.
Man patinka slidinėti, nes yra
labai smagu. Slidinėjimui yra
reikalinga slidės, šilti dra
bužiai ir sniegas. Slidinėjimui
reikia turėti specialias lazdas,
bet aš jų nenaudoju. Norint
greitai čiuožti, reikia slides
paraleliai į kalną sustatyti.
Norint lėčiau slidinėti, reikia
čiuožti vingiuotai. Slidinėjant
nuo kalno, reikia saugotis,
kad nenukristum. Aš nepa
žįstu žymių lietuvių slidinė
tojų. Mūsų šeima kiekvienais
metais važiuoja slidinėti atostogų metu.
Laura Sirgėdaitė
Detroito Žiburio lit. m-los
6 sk. mokinė,

1. Europoje geriausias molis
stogo čerpėms gaminti yra
Latvijoje ir Airijoje. Vilniaus
ir Trakų pilių dabar atnaujin
ti stogai yra dengti Lietuvoje
pagamintomis latviško molio
čerpėmis. (Respublika
Nr.
275, Vilnius, 1995.XI.23. 2.
Mūsų planetos rekordininkas
yra Amerikos negras V. Cemberleinas. Jis 1962.III.2 per
krepšinio rungtynes pelnė 100
taškų (Respublika, Nr. 35, Vilnius, 1996.11.12). 3. Lenkijoje
baudžiava buvo panaikinta
1807 m. Latvijoje — 1817 m.
ir 1819 m. Lietuvoje — 1861
DARŽAS
m. Užnemunėje 1807 m. (L.E.
2-282,
Boston, 1954). 4. Žiū
Pavasarį mūsų darže išdygo
įvairių spalvų ir dydžio tulpės, rėkite brėžinėlius. 5. Alus
narcizai, balti ir mėlyni varpe rūgsta. 6. Inkilas ir varnėnas.
liai ir laukinės gėlės, kurias
GALVOSUKIO NR. 158
pasėjome iš sėklų. Joms nužydė
ATSAKYMAI
jus, pradėjo žydėti vasarinės
gėlės: raudonos ir rausvos rožės,
įvairių spalvų lelijos, rūtos, ru
1. Davinys (duodamas mais
giagėlės, ramunės, raudoni bi to kiekis, porcija) = stovykloje
jūnai ir pakalnutės.
gavau sausą davinį. 2. Degu
Į daržovių lysvę pasodinome tas (iš smalingų žievių ir kel
pomidorų, salotų, rūgštynių ir mų padarytas degamas tepa
krienų. Kadangi buvo labai kar las) = juodas kaip degutas. 3.
šta vasara, reikėjo daug laisty Draustinė (gamtos apsaugai
ti. Mūsų daržo gėlės greitai nu skirtas tam tikras žemės ar
žydėjo, bet buvo įdomu pamatyti vandens plotas) = draustinyje
kaip gėlės auga. Negaliu su neleidžiama medžioti. 4. Drib
sniai (drimbantys pusskysčio
laukti kitų metų!
Stefutė Utz, 10 klasės mok. maisto gabalai) = aš valgiau
Chicagos lit. m-la avižų dribsnių košę. 5. Durpės
(susigulėjusios ir apanglėju
sios pelkių augalų liekanos' =
PAGALVOKITE NR. 4
Lietuvoje žmones durpėmis
kūrena krosnis. 6. Eketė (lede
1. Kiek reikia uknolių
vinių pasagai prie arklio kano p r a k i r s t a s k y l ė ; = ž m o n e s
pos pritvirtinti 0 2. Kokių iš ž i e m ą e k e t ė s e ž u v a u j a 7. F e l 
matavimų yra ilgiausia pasau- j e t o n a s ' s t r a i p s n i s , i š j u o k i a n 

CfucagorSkynaus

tis neigiamus gyvenimo reiški
nius) = žmonės mėgsta feljeto
nus skaityti. 8. Gniūžtė (ran
komis suspausto sniego gaba
las) = vaikai mėgsta žaisti
sniego gniūžtėmis. 9. Jodas
(juosvai pilkas kristalinis ele
mentas) = vaistinėse galima
pirkti jodo tablečių. 10. Keltu
vas (prietaisas ar laivas persi
kelti per upę, ežerą, jūrą...) =
iš Klaipėdos uosto plaukia kel
tas per Baltijos jūrą į Švediją.
Gali būti ir kitokie paaiški
nimai.
GALVOSŪKIO N R 159
ATSAKYMAS
Nuo suoliuko
Atsistojau ant suoliuko,
Man galvelė apsisuko.
Kai kojelės ėme linkt —
Aš žemelen buc budinkt..
Ant kaktytės du ragučiai,
Juos mamytė glosto, pučia.
— Ei mamyte, kam puti?
Aš pasveiksiu tuoj pati.
A Matutis
GALVOSŪKIO N R 160
ATSAKYMAI
Metai (kalendoriniai), pelai,
tymai, Rytai (East), miltai,
vartai, žąslai, pūliai, taukai,
akiniai, lašiniai, pelenai, pely
nai, Vakarai (VVest), spąstai,
karčiai,
kopūstai
(sriuba),
barščiai, kvepalai, baltymai
(albumen), pavalkai, atlaidai,
viduriai (pilvas), vargonai, pa
gaugai (šiurpas), alimentai,
baltiniai, kailiniai, pusryčiai,
varteliai, marškiniai, vidur
amžiai... Gali būti ir kiti žo
džiai.
MUZIKA VISUR YRA
Kompozitorius... Turbūt ma
žai kas tesupranta, kai jis
išėjęs į miesto sodą sėdi po
alyvų k r ū m u ir galvoja pa
rėmęs galvą ranka... Paskui
išsitraukia iš portfelio popie
riaus lapą, ant kurio savo ran
ka išbraižo penklines ir rašo...
Turbūt mažai kas tesupranta,
kokį darbą jis dirba. Juk taip
sunku kurti muziką pagal tai
sykles.
Austėja Surgailaitė
PATAISYMAI
Anksčiau vaikai buvo at
siuntę netikslius duomenis sa
vo straipsniuose: 1. Kristų pa
sekė iš apaštalų pirmasis ne
Petras, bet jo brolis Andrius.
2. Šv. J o n a s Krikštytojas gimė
ne 8 metus anksčiau už Kris
tų, bet tik keliais mėnesiais.
Kun. dr. E. Gerulis

Palaimintojo .Jurgio Matulaičio misijos vaiku cnoras. va dovaujamas muz D a r i a u s [>.
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