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JAV LB XV Tarybos išrinkti
nariai ir kandidatai
Pietryčių
Apygarda
Pirmas Rajonas
(Piet
ryčių)
Rajone balsavo 428, išrinkti
6 nariai: Dundzila Antanas.
Gečienė Teresė, Maciūnas Vy
tas, Skučas Donatas, Volertienė Kristina R., Zerr Aušra
M.,
Kandidatai: Dantienė Julija,
Stirbys Rimantas A., Kondrotas Ramūnas, Pakštienė Au
dronė, Draugelis Gailius.
Antras Rajonas ( N e w Jersey) .
Rajone balsavo 228, išrinkti
3 nariai: Audėnas Vladas,
Bitėnas Rimantas, Vėblaitis
Julius.
Kandidatė Juškienė Rasa.

Vakarų Apygarda
Apygardoje balsavo 500, iš
rinkti
6 nariai: Bertuly tėBray Ina, dr. Brinkis Zigmas.
Gedgaudiene Violeta, Nelsienė Angelė K., Polikaitis An
tanas, Vidugiris Vytautas.
Kandidatas Pupius Juozas.

Vidurio Vakarų
Apygarda
Pirmas Rajonas
Rajone balsavo 890, išrinkti
8 nariai: Budrienė Jūrate.
Daulienė Salomėja, Jasaitiene
Birutė, Laukaitis Kazimieras,
Polikaitis Juozas, Ragas Leo
nidas, Šlenys Liudas. Vindašienė Birutė.
Antras Rajonas
Rajone balsavo 180, išrinkti
2 nariai.
Išrinkti Tarybos nariai:
Šimkus Vytautas. Vilutienė
Birutė.
Trečias Rajonas
Rajone balsavo 194, išrinkti
3 nariai: Narušienė Regina.
Pliūrienė-Ardytė Rėdą. Sužie
dėlis Rimas.
Kandidatai: Binder-Kašubaitė Rima, Malakauskienė Vilija.
Ketvirtas Rajonas
Rajone balsavo 155. išrinkti
2 nariai: Antanėlis Algiman
tas, Sakalaitė Aušrelė.
Kandidatė
Christopherson
Danguolė.

Paminėtas 1941
metų birželio
sukilimas
Vilnius, birželio 23 d. 'Elta;
— Pirmadieni Vilniuje prisi
mintas 1941-ųjų birželio suki
limas, kurio dalyviams pavyko
trumpam atkurti tuo metu so
vietų okupuotos Lietuvos ne
priklausomybę.
56-ųjų šio sukilimo metinių
proga padėta gelių sostines
Antakalnio ir Rasų kapinėse.
Po šv. Mišių Vilniaus arkika
tedroje bazilikoje buvo sureng
tas šiai sukakčiai skirtas
minėjimas Vilniaus karininkų
ramovėje.
Pasipriešinimo judėjimo au
kų atminimas šiomis dienomis
taip pat pagerbiamas ir ki
tuose Lietuvos miestuose.

Pasaulio

naujienos

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

D e n v e r , C o l o r a d o . Pagrindinių septynių pramoninių, de
mokratinių valstybių (G7) bei Rusijos vadovai baigė metinę
konferenciją. J i e s u t a r ė daugeliu ekonominių ir politinių klau
simų. J A V prezidentas Bill Clinton sake, kad konferencija
pasižymėjo bendradarbiavimo dvasia, kuri sudarys pagrindą
XXI amžiui. Dalyviai pritarė bendro Europos pinigo įvedimui,
tačiau nurodė, k a d Europos valstybės turi taip pat įvykdyti
reikšmingas ekonomines reformas. Baigiamajame pareiškime
vadovai ragina Pekiną išlaikyti pilietines laisves Hong Konge,
kai teritorija liepos 1 d. pereis Kinijos kontrolen. Dalyviai taip
pat pažadėjo atgaivinti Vidurio Rytų taikos procesą, sakydami,
kad reikia toliau remti žemes už taiką principą. Svarstant pa
saulinius reikalus, paaiškėjo nuomonių skirtumas dėi NATO
plėtimo. Kitą mėnesį Madride vyksiančioje viršūnių konferen
cijoje NATO ketina pasiūlyti narystę Lenkijai, Vengrijai ir Če
kijai. JAV sako, kad per pirmąjį plėtimo ratą turėtu būti priim
tos tik šios trys valstybes. Tačiau Prancūzija ir Italija pareiškė
norą taip pat priimti Rumuniją ir Slovėniją.

Apygardoje balsavo 513, iš
rinkti 6 nariai: Kamantas Vy
tautas, Kamantienė Gražina,
Petrulis Vytas, Rugienius Al
gis, Udrienė Janina, Urbonas
Jonas.

New Yorko
Apygarda
Apygardoje balsavo 335, iš
rinkti 4 nariai: dr. Bilėnas Jo
nas, Česnavičienė Ramutė,
Šileikytė-Hood Laima, Sližys
Raimundas.
Kandidatai: Bileris Kęstutis,
Miklas Kęstutis.

Ohio Apygarda
Apygardoje balsavo 387, iš
rinkti 5 nariai: Ardys Juozas,
Bielauskas Vytautas, Čepulis
Algimantas, Gedrienė Irena.
Puškorienė Dalia.
Kandidatė Šilkaitienė Rasa.

Bostono Apygarda
Apygardoje balsavo 476, iš
rinkti 5 nariai: Glodas Dai
nius, Mickūnas Česlovas, Na
vickienė Daiva, Veitienė Ire
na, Žiaugrienė Liuda.

Connecticut
Apygarda
Apygardoje balsavo 315, iš
rinkti 4 nariai: Balsys Linas.
Karosas Jonas. Vebraitė-Gust
Vaiva. Zdanys Jonas.
Kandidatai: Karosienė Lai
ma, Nasvytis Jaunutis, Tre
čiokas Vvtautas.

Floridos Apygarda
Apygardoje balsavo 473, iš
rinkti 6 nariai: Augūnas Algis,
Garsys Algimantas, dr. Gaška
Remigijus, dr. Gaškienė Aldo
na. Petkus Zenonas, Zunde
Pranas.
Kandidatai: Augūnienė Da
lia, Kožicienė Birutė. Savaitienė Laima, Preikštienė Bi
rutė.

Seime prasidėjo diskusijos dėl
mirties bausmės panaikinimo
Vilnius, birželio 24 d.
(BNS) — Lietuvos Seimas pra
dėjo svarstyti nutarimą dėl
mirties bausmės atsisakymo.
38 Seimo nariams balsavus
už, 12 prieš ir tiek pat susi-
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laikius, nutarimo projektas
dabar bus nagrinėjamas komi
tetuose ir frakcijose, o vėliau
teikiamas Seimui priimti.
Lygiai prieš metus prezi
dentas Algirdas Brazauskas
paragino visuomenę diskusijai
dėl mirties bausmės taikymo
ar panaikinimo, ir nuo to laiko
ji Lietuvoje nevykdoma. Lietu
vos kalėjimuose dabar yra 9
nuteistieji mirties bausme .
Nutarimo projektą pristatęs
Seimo narys Liudvikas Sabu
tis pažymėjo, kad prie prezi
dento nuostatos pridėjus dar
ir Seimo nuomonę, vyriausybė
jau galėtų pradėti rengti mir
ties
bausmės panaikinimui
reikalingus teisės aktus.
Nutarimo projektas paren
gtas, atsižvelgiant ir į pasku
tiniosios Baltijos Asamblėjos
nutarimą del mirties bausmės
panaikinimo.
Dokumente nurodoma, kad
mirties bausmes tikslinga bū
tų atsisakyti visų pirma del
Konstitucijoje garantuotos tei
ses į gyvybę bei dėl Seimo pat
virtintos Europos žmogaus tei-

Birželio 15 d. Čikagos Marquette Parko Svč. Mergeles Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje šv. Mišias aukojo kun.
Vito Mikolaitis .
Zigmo Degučio nuotr.: Po šv. Mišių susitiko liš kaires :;rof. Jonas Račkauskas, ALTo Centro valdybos pir
mininkas, kun. Vito Mikolaitis ir Čikagoje viešėjęs majorą.- Voldemaras Serapinas, Lietuvos Respublikos Gyny
bos atašė Washington, D. C.

Naujojo vyskupo tikslas —
tarnauti su meile

nimą.
Kreipdamasis į tikinčiuo
sius, atėjusius čia kartu pasi
skaitytas 1997 n • tų gegužės melsti, vyskupas Jonas Boru
28 dienos Jono Pauliaus II ta pranešė, jog savo šūkiu pa
raštas apie Jėzau- draugijos sirinko Ignaco Loyolos žodžius
— ..trokštu su meile tarnauti"
nario, kunigo Jono Borutos
paskyrimą Vilnia s arkivys „Mylėti ir tarnauti, siekti, kad
kupo augziliaru ir tituliniu būtų šviesiau — sunkus
Vulturaros vysku:u, pasveiki uždavinys, ir be jūsų pagal
nimas bei apa^-jtlinis palai bos, — sakė vyskupas Jonas
Boruta, — aš jo neįvykdysiu.
minimas.
Atlikus visas šventinimo Tegul mums padeda Dievas..."
apeigas. Jonas Boruta gavo
Sekmadienį vyskupas Jonas
vyskupo skeptrą ir, su palyda Boruta Vilniaus arkikatedroje
eidamas centriniu katedros aukojo savo pirmąsias vysku
taku, suteikė žmonėms savo po šv. Mišias — sumą — ir
pirmąjį vyskupišką palaimi sake pamokslą.

Vilnius, birželio 2 3 d.
(Elta) — Šeštadienį, birželio
21 dieną, Vilniaus arkikate
droje bazilikoje buvo įšven
tintas vyskupu kunigas Jonas
Boruta.
Šv. Mišių aukai ir šven
tinimo apeigoms vadovavo Vil
niaus arkivyskupas metropo
litas Audrys Juozas Bačkis.
Iškilmėse dalyvavo Kauno ar
kivyskupas metropolitas Sigi
tas Tamkevičius, vyskupai —
Juozapas Matulaitis. Vladas
Michelevičius, Juozas Preik
šas, Juozas Tunaitis, taip pat
kunigai, vienuoliai, klierikai.
į kunigo Jono
Borutos
šventinimo vyskupu iškilmes
buvo atvykęs Lietuvos mini
stras pirmininkas Gediminas
Vilnius, birželio 24 d. i BNS)
Vagnorius.
Apeigų pradžioje buvo per- — Seimas antradienį nutarė
iš naujo svarstyti prezidento
sustabdytą ir su pastabomis
Steigiamas
grąžintą Piliečio nuosavybės
teisių į išlikusį nekilnojamąjį
Lietuvos-Lenkij os
turtą atstatymo statymą.
taikos palaikymo
Liepos 1 d. pasėdyje parla
batalionas
mentarai turės galutinai ap
sispręsti, ar pataisyti įsta
Vilnius, birželio 24 d. tymą, kaip to -ori preziden
(BNS) — Lietuva ir Lenkija tas, ar atmesti o pastabas ir
trečiadienį įkūrė bendrą tai palikti tokį pa* birželio pra
kos palaikymo batalioną LIT- džioje priimtą (.-'.atymą.
POLBAT Jungtinių Tautų mi
Už tai, kad i-tatymas būtų
sijoms.
svarstomas
iš raujo, balsavo
Tarpvyriausybinę sutartį dėl
82
Seimo
naria
Tik 2 pritarė'
tokio dalinio steigimo Trakų
galimybei
laiky
Piliečių nuo
pilies Didžiojoje salėje pasi
savybės
teisių
į
išlikusį
nekil
rašė Lietuvos krašto apsaugos
nojamąjį
turtą
:statymo
įsta
ministras Česlovas Stanke
tymą
negaliojan
iu.
vičius ir oficialaus vizito į
Seime dau_umą turinčių
Lietuvą atvykęs Lenkijos gy
ienas vadovų
nybos ministras Stanislovas konservatorių
Andrius Kubi!. :s pirmadieni
Dobržanskis.
_ išplatino p a r e i - i m ą . kuriame
sių ir pagrindinių laisvių ap- smarkiai sukr ".ikavo prezisaugos konvencijos. įtvirtinan- dento pateikt;;- pastabas ir
čios -statymo saugomą teisę pati A. Brazą.-ko apsispren
dimą sustabdyt Seimo spren
gyventi.
Kaip motyvas minimas ir dimą. Tai pari ryti preziden
tarptautinės visuomenės bei tas nutarė po pasitarimo su
Lietuvos siekis užtikrinti tik visų Seimo frak Jų vadovais.
rą ir bekompromisinę žmo
Prezidento
papildymuose
gaus ir piliečio pagrindinių kalbama api< uos įstatymo
teisių ir laisvių raidą.
straipsnius,
riuose reglaŠiuo nutarimu Lietuvos vy montuojamas
•mės grąžiniriausybei būtų pavesta pa mas vadinai- osiuose „pilruošti teisines ir organiza kuosiuose plot >se" — aplink
cines priemones, užtikrinan fermas ir gan binius pastačias galimybę patvirtinti Eu tus, taip p;r prie pramoropos žmogaus teisių ir pa ninių
sodų
r
medelynų.
grindinių laisvių
apsaugos siūlydamas, k :d žeme ten
konvencijos šeštąjį protokolą galėtų būti -perkama tik
(..Dėl mirties bausmės panai išimtinais atvejais.
kinimo").
Prezidentas i ip pat pateikė

Seimas iš naujo svarstys
nekilnojamojo turto grąžinimo
įstatymą
savo siūlymus labiausiai dis
kutuotinoje įstatymo dalyje,
kurioje kalbama apie išlikusių
pastatų, kuriuose dabar gyve
na nuomininkai, grąžinimą.
Prezidento nutarime pažy
mima, kad nuosavybė yra
prigimtinė žmogaus teisė, ta
čiau naudojimasis j a negali
pažeisti kitų asmenų teisių.
Lietuvos vadovas abejoja, ar
Konstitucijoje įtvirtintų nuo
savybes neliečiamumo prin
cipų nepažeidžia nuostatos,
įpareigojančios savininką su
daryti j a m priklausančio gy
venamojo namo nuomos su
tartį su savivaldybe.
Prezidentas taip pat abejoja,
ar gyvenamųjų namų grą
žinimas savininkui natūra, ne
pinigais, „kartu su juose gyve
nančiais nuomininkais", ati
tinka Konstitucijoje įtvirtintą
visų asmenų lygybės prieš
įstatymą principą.
„Teisin
gumo negalima pasiekti suab
soliutinant asmens, siekiančio
atstatyti nuosavybės teises į
gyvenamąjį namą. susigrą
žinant jį natūra, teisių gy
nimą, kartu paneigiant jame
gyvenančių nuomininkų teisę
turėti gyvenamąją patalpa",
pažymi A. Brazauskas.
Kai del grąžinimo žemes,
kuri reikalinga fizinių ir juri
dinių asmenų nuosavybės tei
se turimų ūkinės-komercines
paskirties pastatų ir statinių
vartojimui ten, kur yra spe
cializuotų ūkio bendrovių so
dai, uogynai bei medelynai,
prezidentui kelia abejonių šių
nuostatų atitikimas Konstitu
cijos 46 straipsniui. Įstatymo

Varšuva. Lenkijos parlamentas antradienį pneme nutari
mą, reikalaujantį, kad Maskva išmokėtų kompensacijas len
kams, II pasaulinio karo metu Sovietų Sąjungos deportuotiems
į Sibirą. N u t a r i m a s paragino Lenkijos vyriausybę šiuo klausi
mu pradėti derybas su Rusija, teisiškai perėmusia komunisti
nės Sovietų Sąjungos įsipareigojimus. Pasiūlymas buvo patvir
tintas beveik vienbalsiai. Sovietams 1939 m. rugsėjį okupavus
rytinę Lenkiją, apie 1.5 milijono žmonių buvo deportuota į pri
verstinio darbo stovyklas Sibire, kur šimtai tūkstančių jų mirė.
Dabar Lenkijoje gyvena apie 100,000 buvusių kalinių.
I n d o n e s i a . JAV Senato Vyriausybės reikalų komiteto pa
reigūnai šią savaitę išvyksta į Indonesia patikrinti prezidento
Bill Clinton ryšių su turtingu šios valstybes verslininku, antra
dienį pranešė JAV ambasados atstovas. Grupė, tirianti 1996
m. B. Clinton rinkimų kampanijos užsienio finansinę paramą,
taip pat aplankys Hong Kongą. Taivvaną. Respublikonų atsto
vai JAV Kongrese įtaria, kad rinkiminei kampanijai B. Clin
ton galėjo gauti nelegalią paramą iš Riady šeimos ar kitų jiems
priklausančios „Lippo" grupes vadovų, pervedusių B. Clinton
Demokratų partijai 450,000 dolerių.
V i e n a Popiežius Jonas Paulius II antradienį paraše laišką
Austrijos Grazo mieste vykstančiai Antrajai Europos ekumeni
nei konferencijai. Laiške jis paragino bažnyčias siekti vieny
bės. „Kaip krikščionys, mes visi turime būti įsitikinę savo ben
dra atsakomybe už pagarbos žmogaus teisėms, teisingumui,
taikai ir gyvybės šventumui skatinimą", rašė Jonas Paulius II.
kuris vadovauja 960 mln. pasaulio katalikų.
Tel A v i v a s . Izraelio saugumas ruošiasi santykių su palesti
niečiais pablogėjimui ir jau parengė planą įsteigti alternatyvią
palestiniečių vadovybę, antradienį pranešė Izraelio radijas. Šie
pasirengimai vyksta, užsitęsus taikos derybų krizei, kurios
metu vyko palestiniečių ir Izraelio kariuomenės susidūrimai
Gazos sektoriuje bei Vakarų Kranto Hebrono mieste. Abiejų
pusių vadovai įspėjo apie abipusio smurto pavojų.
P e k i n a s . Kinija antradienį išreiškė viltį, kad jos santykiai
su Didžiąja Britanija klostysis geriau po to, kai britų kolonija
Hong Kongas birželio 30-osios vidurnaktį grįš į Kinijos sudėtį.
Prieš Hong Kongo perdavimo ceremoniją Kinijos prezidentas
Jiang Zemin susitiks su Didžiosios Britanijos premjeru Tony
Blair. Istorinės Kinijos ir Didžiosios Britanijos problemos bus
išspręstos, kai Hong Kongas po daugiau kaip 150 metų koloni
jinio valdymo grįš į Kinijos sudėtį. Tai suteiks galimybę plėtoti
Pekino ir Londono santykius.
N e w Yorkas. Ukrainą nuvylė ..Didžiojo septyneto" valsty
bių pareiškimas del Černobylio atomines elektrines uždarymo,
antradienį žurnalistams pareiškė aplinkosaugos ir branduoli
nio saugumo ministras Jurij Kostenko. Pasak jo. sprogusio re
aktoriaus gaubtui sutvirtinti skirta ..tik" 300 mln. dolerių iš
750 mln.. būtinų pagal planą per artimiausius 5 metus.
V a r š u v a . Iš 56 Varšuvos vaivadijos valsčių tik 16 sutiko pri
imti nuolatiniam gyvenimui savo tautiečius iš buvusių SSRS
respublikų. Menkas entuziazmas aiškinamas tuo. jog visos
grįžtančiųjų į Lenkiją persikėlimo ir įsikūrimo išlaidos gula
ant savivaldybių pečių. Valsčiai kreipėsi į Lenkijos vyriausybę
paremti finansiškai grįžtančius į tėvynę lenkus Šiemet vyriau
sybė žada padėti sugrįžti 100 lenkų šeimų iš Kazachstano.
V a š i n g t o n a s . JAV Aukščiausiasis teismą? pirmadienį at
metė Baltųjų Rūmų skundą del JAV prezidento žmonos Hillary
Rodham Clinton ir ..VVhitevvater" bylos. Skunde buvo prašoma
neleisti bylos tyrimo komisijai naudotis Baltųjų Rūmų advoka
tų užrašais apie diskusijas su H. Clinton. Tačiau teisėjai paliko
galioti ankstesni JAV teismo nuosprendį, kad advokato ir
kliento privilegija negalioja užrašams, kurių pareikalavo ne
priklausomas ..Whitewater" skandalą tiriantis prokuroras Kenneth Starr. Aukščiausiojo teismo nuosprendis reiškia, kad mi
nėtus užrašus teks atiduoti. Šis teismo sprendimas yra didelis
Baltųjų Rūmu. H Clinton ir Teisingumo departamento pra
laimėjimas.
leidėjas negali ignoruoti visuo
menės poreikio naudoti žeme
pagal jos paskirtį, pabrėžė A
Brazauskas.
Iš viso prezidentas patei
kė pataisas trims įstatymo
straipsniams

KALENDORIUS
Birželio 25 d.: Vilhelmas.
Prosperas, Febronija, Baniute.
Mantminas.
B i r ž e l i o 26 d.: P a u l i u s ,
Dovydas. Salvijus. Jaunutis,
Jaunius.

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. birželio men. 25 d.

DRAUGAS
(UVt-UMM)
THE LITHUANIAN WORLD WH)E DAILY

&&A SKAUTYBĖS
kelias
Oo^

Published daily exept Sundays and Mondays, legal Holidays. the
Tuesdays follovving Monday observance of legal Holidays as vvell as
Dec 26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545
VV 63rd Street, Chicago, IL 60629-5589
Periodical class postage paid at Chicago. IL and additaonal mailing
orfices.
Subscription Rates: $95.00 Foreign countries $110.00
Postmaster. Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd Street,
Chicago, IL 60629.
Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai ui gauras prenumeratas
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii
jo mokesti pažymima, iki kada yra užsimokėjęs

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

KAPUOSE PALAIDOTOS
VILTYS
A A . PARTIZANO FIL. INŽ. JUOZO MILVYDO
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Vydūno fondo valdybos nariai — pirm. fil. Vytautas Mikunas. iždininkas fil. Liudas Ramanauskas ir vicepirm.
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įteikia V F išleistą Juozo Jakšto knygą „Nepriklausomos Lietuvos istorija 1918-1940".
Nuotr. Z i g m o D e g u č i o

Šimtai j a u n ų gyvybių su
dėta ant Tėvynės laisvės au
kuro — jų tarpe ir Vytauto
Didžiojo
universiteto
vyr.
dėstytojo inž. Juozo Milvydo
gyvybe... Tai asmenybė, apie
kurią galima nemaža kalbėti,
rašyti, vis tiek nepavyks jos
visai atskleisti. Tai buvo žmo
gus, kurio gyvenimo pavyz
džiu drąsiai gali sekti lietu
viškasis j a u n i m a s , ir tada tik
rai neapvils Tėvynės.
Juozas Milvydas žuvo 1941
m. birželio 25 d. partizanų ko
voje su raudonarmiečiais, pa
sižymėjęs nepaprasta drąsa.
Pirmadienį ir antradienį Juo
zas su keliais partizanais be
pertraukos gynė Kauno radijo
siųstuvą. Trečiadienį (VI.25),
Kaune jau esant vokiečių ka
riuomenei, jis galėtų ilsėtis,
bet ne — jo humaniška širdis
negalėjo pakęsti, kad dar pakaunės kaimuose raudonieji
žudo beginklius žmones, kan
kina vaikus, moteris. Su par
tizanų būriu jis leidosi į naują
žygį už Aleksoto prie Norei
kiškių dvaro. Ten bolševikai
siautė, žudė, degino, įsistip
rinę užimtose kaimo trobe
lėse. Juozui Milvydui, kaip at
sargos puskarininkiui, pave
dama keturiese užimti vienas
namukas, kuriame buvo įsi
tvirtinę
raudonarmiečiai.
Narsieji partizanai pasisklei
dė slinkti javais,
apšau
dydami priešą. Čia ir pervėrė
klastinga kulka jaunąją gyvy
bę... Sunkiai sužeistas, a n t
rankų nešamas, Juozas d a r
spėjo pratarti savo kovos
draugams: „Aš mirsiu, bet d a r
taip noriu gyventi!" Tai ir yra
tragiškiausia,
kad
žuvo
žmogus, kuris buvo puikiai
pasiruošęs gyventi, mokėjo
ištvermingai ir kūrybingai
dirbti. Jis daug žadėjo pa
dirbėti Lietuvos mokslui ir
statybai. V. D. universitetas
neteko tokio mokslo personalo
nario, kuriam sunku rasti
pavaduotojo.

Giliai
pergyvendavo kiek
vieną linksmą
ar
liūdną
Tėvynės likimo posūkį. Mo
kėdamas prieiti prie žmogaus,
Juozas sugebėjo ir
kitus
užkrėsti patriotizmu. Vieną
aplenkėjusią šeimą gimna
zistas Milvydas savo taktiš
kumu tikrai grąžino lietuvių
tautai.
1932 m. baigęs Telšių gim
naziją, Juozas Milvydas įstojo
vsl. t . n . D a n u t ė G e n č i ū t ė stovyklose, taip pat 1988 m.
į V. D. universiteto Technikos šių m e t ų „Kuršių Marios" sto Tautinėje ir 1993 Jubiliejinėje
fakulteto statybos skyrių. Jis vykloje bus skaučių pasto- stovyklose. Sėkmingą vadova
studijavo sparčiai, sąmonin vyklės viršininkė.
vimo praktiką^ pradėjo ,,Mirgai, nepasitenkino paskaitų
D a n u t ė , Valentino ir Kris gos" skaučių draugovės drauužrašais ar pasenusiais va tinos Genčių dukra, skauta- gininkės pavaduotojos parei
dovėliais, bet skaitė ir naująją vimą 1980 m. pradėjo ,,Kerna- gomis. 1995 m. stovykloje bu
literatūrą, ypač vokiečių. Jį
vo prityrusių skaučių pastoviliojo Vakarų kultūra. Atlie
vyklės viršininkės pavaduoto
kamu laiku mokėsi Vakarų
ja, o 1996 m. prit. skaučių pasEuropos kalbų. Visas atosto
tovyklės viršininkė. Priklausė
gas Juozas naudodavo prak
„Dainuojančioms
kernavietinėms specialybės žinioms
tėms", kasetėn įdainavusioms
įsigyti — dirbdavo prie sta
visų ligšiolinių Tautinių ir Ju
tybų. Šalia studijų ir universi
biliejinių
stovyklų
dainas.
tete Juozas buvo veiklus stu
Daug skaito, mėgsta rašyti,
dentų skautų Korp! Vytis
yra laimėjusi Šv. Kazimiero
narys, kurį laiką jos vadas.
rašinių konkurso žymenį. LSS
Organizacinį darbą jis sten
apdovanota PAŽANGUMO ir
gėsi
pakreipti
pozityviąja
VĖLIAVOS žymenimis. Mėgs
linkme, padaryti ką nors nau
ta sportą, i o k a tautinius šo
dinga kitiems, pvz., Nemuno
kius. Priklauso Akademikių
potvynio metu organizavo pa
skaučių draugovei, Baigė litu
galbą nukentėjusiems, Kalėdų
anistinę mokyklą.Čikagos uni
metu ruošdavo eglutes varg
versitete studijuoja verslo ad
šams; sueigose su jaunaisiais
ministraciją. Turi du brolius,
studentais rengdavo pasikal
taip pat veiklius ir pavyzdin
bėjimus būdo auklėjimo temo
gus skautus.
vsl. t.n. D a n u t ė Genčiūtė
mis, ruošdavo ekskursijas tė
vynei pažinti, mokydavo liau vės" skaučių t u n t e . Pamilusi
vsl. t.n.
Larana
von
dies dainų ir t.t. Svarbiausia, skautybe, stengėsi įsigyti kuo
B
r
a
u
n
,
filisterių
Leopoldo
ir
kad jis paveikdavo draugus ne daugiau skautamokslio žinių
Izidos
von
Braunų
dukra,
ir
praktiško
skautavimo
paty
didaktiškais žodžiais, bet savo
gyvu pavyzdžiu, savo darbu. rimo. Stovyklavo visose tunto skautauti „Kernavės" tunte
pradėjo 1980 m. Pažengusi
Būdamas studentas, vėliau ir
mokslinių knygų ar instru skautavime, vadovavimą pra
baigęs universitetą, Juozas
mentų negalima buvo gauti. dėjo paskiltininkės ir skiltiMilvydas buvo Vytauto Di
Išspausdinti keli straipsniai ninkės pareigomis jaunesnių
džiojo universiteto studentų
„Technikoje ir ūkyje" ir X i e - jų skaučių draugovėje. Šiuo
choro narys, ypatingai verti
tuviškoje enciklopedijoje" pa
namas dėl muzikalumo ir
rodo, k a d inž. Juozo Milvydo
gero baritono. Nepaisant to
tikrai būta gabaus inžinie
vispusiško veiklumo, Juozas
riaus — mokslininko.
baigė universitetą ir įgijo
J u o z a s Milvydas tiesiog ste
dipl. statybos
inžinieriaus
bindavo
artimuosius ir ben
vardą labai trumpu laiku —
per penkerius metus, 1937 m. d r a d a r b i u s savo atvirumu ir
lapkričio mėnesį. J i s baigė tiesumu. J i s nesivaržydavo
Žiupsnelis biografijos. Juo pirmas iš 250 drauge su juo sakyti tiesą ir tokiose aplin
zas gimė 1914.V.11. Jo tėvas įstojusių studentų.
Karinę kybėse, kai raudonieji oku
Viktoras žuvo fronte D. karo prievolę inž. Milvydas atliko pantai žiauriai persekiojo už
pradžioje, palikęs žmoną su Kaune, Priešlėktuvinės ap tiesą ir patriotizmą. J u o z a s
trimis vaikučiais. Juozukui, saugos rinktinėje. Tuo pat niekad neabejojo, kad bol
jauniausiajam, tada buvo vos metu jis buvo pakviestas asis ševikiniai įsiveržėliai dings iš
dveji
mėnesiai.
Nelengvas tentu į V. D. universitetą mūsų žemės. J i s tiesiog nu
našlaičių gyvenimas. Juozas Technikos fakuteto Statybos j a u t ė k a r ą ir buvo jam pasi
augo žemaičių centre — Tel katedrą. 1938 m . jis pakelia ruošęs. J a u pavasarį J. Milvy
šiuose. Gražios gamtos apsup mas vyr. asistentu, 1940, ad das veikė slaptoje lietuvių
vsl t.n I>arana von Braun
tas, jis vispusiškai brendo, junktu, vėliau vyr. dėstytoju. aktyvistų organizacijoje. Bol
ugdė savyje puikius vyriškus 1940-41 m. inž. Juozas Milvy ševikai išvešė į Sibirą Juozo metu yra skaučių draugovės
draugininke. Dalyvavo visose
būdo bruožus. Dirbdavo laukų das dėstė
šiuos
kursus: seserį su šeima (buv. Švietimo tunto ruoštose stovyklose, ku
darbus, gerai pažino apylinkę, JStatybos enciklopediją" Tech ministr. J. Tonkūną).
riose vykdė sporto vadovės ir
mokėjo
daugybę
liaudies nologijos fak. II kurse ir
Matyt, nujausdamas savo
dainų, augo sveikas ir stiprus. "Sąmatas ir atskaitomybę" greitą mirti, atsisveikindamas komendantės pareigas. „Ro
Gimnazijoje buvo pirmasis Statybos fak. III-IV k. Drauge su motina ir žmona ir iš muvos" stovykloje. Kanadoje,
mokinys ir drauge veikliai jis buvo Statybos kabineto e i d a m a s į kovą, Juozas pa buvo sporto vadovė. Dalyvavo
dalyvavo organizaciniame gy vedėju ir vadovavo statybos sakė: „Tėvynė reikalauja aukų 1983 ir 1993 m. Jubiliejinėse
venime: skautų
sąjungoje, pratimams su II kurso stu ir a u k ų bus". Likusi j a u n a stovyklose. Priklauso .Amži
gimnazijos orkestre, chore. dentais. Jis parodė daug našlė su vos 7 savaičių nųjų vaidilučių" vyr. skaučių
Būdamas giliai religingas iki kūrybinės iniciatyvos iš naujo kūdikiu, motina, brolis visad būreliui, suruošusiam skiltipat mirties, jis dar gimnazi sukurdamas Statybos kabi liūdės to vyro, kuris aukojo ninku kursus skautams ir
joje
giedojo
bažnytiniam netą ir patobulindamas se savo gyvybę, kad kitiems lais skautėms Čikagoje ir Toron
chore, kartais kaip solistas. nąsias kursų programas ar vę pirktų. Prie jo kapo su te. Priklauso „Aušros Vartų"/
„Kernavės" tuntui ir Akade
Aplink tą linksmą, sąmoningą paruošdamas visai
naujai. simąstys ne vienas lietuvis mikių
skaučių
draugovei
jaunuol) visad
spiesdavosi Pradėjęs ruošti vadovėlį dės j a u n u o l i s ir pasiryž dirbti už
Čikagoje.
būrys draugų. Kur Juozukas, tomajam kursui, inž. Juozas du, kad bent kiek pavaduotu
ten visada skambėdavo melo Milvydas ypatingai pasigesda Lietuvai žuvusį partizaną.
Sėkmingai baigė lituanis
dingos, jausmingos dainos ir vo mokslinių ryšių su Vaka
tines mokyklas. Mėgsta mu
juokas. J. Milvydas buvo jau rais. Bolševikų santvarka nu
Fil. inž. J u r g i s G i m b u t a s ziką, o labiausiai sportą ir
trus patriotas. Jis glaudžiai kirto bet kokius ryšius su
plaukiojimą. Universitete stu
siejo savo darbą ir ateities užsieniais, kad net jokių
Iš „Mūsų Vytis" Nr. 6/7 dijuoja kūno kultūrą ir sporto
planus su Lietuvos reikalais.
medicina. Yra išlaikiusi eg1952 m. birželio mėn.

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

mm

ATSITINKA
Nevisados nori papasakoti
apie savo gyvenimo įvykius,
kurie nedaro tau garbės. Bet
ateina toks laikas, kada nebe
reikia sielotis praeities kvai
lystėmis ir gali ramiai papasa
koti, tikėdamasis, kad kiti gal
pasimokys ir bus gudresni.
Taigi tokio pobūdžio nuotykis
ir man įvyko. Buvo taip.
Mūsų Kauno Aušros" gim
nazijos s k a u t a i stovyklavo ne
toli Kauno. Anais laikais sto
vykla buvo laukiama ir sap
nuojama. Toks didelis įvykis
tavo gyvenime. Atvykome į
stovyklą. Statėme palapines,
kasėme stovyklinį stalą. Kaip
visados ir visur, juokavome,
stumdėmės ir erzinome vieni
kitus. Ir taip atsitiko, kad ma
no draugai ėmė mane erzinti
sakydami: „Ei, Vijeiki, te tau
musę, padaryk dramblį". Ne
beatsimenu, kodėl taip sakė,
bet posakis įstrigo iki šian
dien. Labai supykau. Iki kraš
tutinumo, kiek galima supykti
vienuolikamečiu!. Susikroviau
savo daiktelius į kuprinę ir
nutariau keliauti namo. Man
buvo nemiela būti ten, kur
mane įžeidinėja. Man taip be
keliaujant, pačiam nežinant
kaip toliau bus, pasivijo mane
mūsų skautų globėjas Jonas
Mašiotas ir klausia:
— Kur keliauji?
— Einu namo, — sakau.
— Kodėl?
— Mane erzina.
Čia turiu įterpti, kad Jonas
Mašiotas buvo gimnazijos ma
tematikos mokytojas. Manau,
kad nesuklysiu sakydamas,
kad didesnė pusė, o gal ir dau
giau, mokinių nemėgo mate
matikos. Gal juos į tai stūmė
nesugebėjimas, o gal tinginys
tė. Nenagrinėsiu, tik prisipa
žinsiu, kad toje grupėje buvau
pirmuoju. Bet mokytojo bijo
jome, kaip tais laikais buvo
įprasta.
— Grįžkime į stovyklą, —
taigi Jonas Mašiotas (tas ma
tematinis baubas) pasisodino
mane ant pievelės ir sako:
— O kas čia tokio, kad bent
kiek pasišaipo. Mane vadina
„nbafiš" ir mano karikatūrą
piešia.
Tą aš labai gerai žinojau. Jo
profilį visi mokėjo piešti, net ir
patys meniškai negabiausi.
— Ar moki mane nupiešti?
— vėl paklausė.
Mokėjau, bet nutylėjau. Nu
ramintas ir padrąsintas vėl
grįžau į stovyklą. Mano drau
gai jau buvo užmiršę erzi
nimą. Gal jau turėjo kitą.
Vėliau net tapau jų skiltininku Tai buvo didelė garbė. Ir
kaip prisimenu, ta šlove mane
dar ir šiandien lydi.
Papasakojau tą nuotykėlį,
norėdamas pasidalinti atsimizaminus ir turi visus reikalin
gus vandrns apsaugos darbuo
tojos leidimus. ..Kuršių Ma
nų"' stovykloje eis ežero pa
krančių direktores pareigas

DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
metams
Vi metų 3 mėn.
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant į Lietuvą:
(Air cargo)
$100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsieni
oro pairu
$500.00
$25000
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kurt Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien nuo 830 iki 4 JO, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 830 iki 4 00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimu kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

SKAUTU STOVYKLOS
LIETUVOJE
Birželio 25 • liepos 4 d.
Pietų Lietuvos krašto skautų
VIII vasaros stovykla vyks
Nemunaityje, Alytaus raj. Sto
vyklos viršininkas — kun.
Vidmantas Striokas; pavaduo
toja — Marija Tendzegolskienė; komendantas — Min
daugas Skuminas; stovyklos
programų vadovės — Rita Ša
tienė ir Rėdą Tarasevičiūtė.
Dvasinės programos vadovė —
Onutė Šarakauskaitė. Laužavedė — Vilma Pavalčikaitė;
stovyklos gydytoja — Lina
Aleknavičienė ir ūkio dalies
vedėjas — Jonas Aleknavi
čius.
nimais ir pagalvojau. Kaip
svajcbu žinoti ir suprasti jauną
dvasią, nuotaikas ir prasi
veržimus. Galima įrėžti atsi
minimą visam gyveniui. Taip,
kaip man atsitiko.
V A Vladas Vijeikia
UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirugija
9830 SRidgeland Ave.

Chicago Ridge, IL 60415
Tel. 708-638-6822
4149 W. 63rd_SL

TeL 773-735-7708

Lietuvos Skautų
sąjunga
praneša, kad vyks šios trys jos
stovyklos:
„Rytų Lietuva — 3 W , vir
šininkas Sigitas Morkūnas.
Stovykla vyks liepos mėn. pra
džioje. Dalyvaus 150 skautų.
(Tiksli data ir vieta nenurody
ta).
„Aušra", viršininkė Graži
na Levinskaitė. Dalyvių —
150. Stovykla vyks Dzūkijoje,
,š.m. rugpjūčio mėn. pradžioje.
Filisteriu S k a u t ų sąjun
gos Čikagos s k y r i u s džiau
giasi, kad ir vasaros karščių
metu juos apie skautišką veik
lą informuos atostogų neiman
tis JSkautybes kelias". Filiste
riai skautai broliams ir se
sėms linki įdomių iškylų ir
smagaus
stovyklavimo,
o
darbščiajam „Draugo" perso
nalui prie linkėjimų malonios
ir darbingos vasaros, dien
raščiui paremti siunčia 50 dol.
DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
DR PAUL KNEPPER
AKIŲ LIGOS - CHIRURGUA
166 E. Supsrtor, Sun* 402
Valandos pagal susitarimą,

Tel 312-337-1286
EDMUNDAS VIZINAS. M.D.,S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas

Kalbame lietuviškai
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
Specialybe- vidaus ir kraujo ligos
Tel 773-686-7755
5540 S. Pulatid Rd.
Valandos pagal susitarimą
Tel. 773-585-2802
Pirmd 9 v.r. - 7 v.v.

UH. H£1HAS

V. KISIELIUS

Antr.. Treč. ir Penkt. 9 v.r. • 3 v.p.p.
Ketvd. 10 v.r. • 7 v.v. Seštd. ir kt.

INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS

dienomis reikalingas susitarimas.
PrHmama „Madka
Sumokama po vizito.

172 Schilter St., Elmhurst. IL 60126

gydymas bei cntrurgija
630-941-2600
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tai

DR ALGIS PAUUUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.. Ekjin, IL 60120
Tel. {708)742-0255
Valandos pagal susitarimą

CarrMac Ditgnoda, LTD.
6132 S KedzieAve.
Chicago, IL 60629
V * 773-438-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - SlRDIES LIGOS
7722 S Kezie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. (773)471-3300

DR. A.B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
3900 W 95 SI. Tel. 706-422-0101
Valandos pagal susitarimą
P'r-nad 3v p.p -7v v , antr 12 30-3v.p.p
trec uždaryta, ketvirt i - 3 v p p
penktad ir sestad 9 v r. • 12 v.p.p

NUOLŠ

šfANkFvičiimU.b.

Board Certified. Internal Medicine
Valandos |ūsų patogumui
Hoty Croat Piut—junsi PavOon
3«. Souti
Lttiuanavi Ptaa Ct at CaHomti Ava.
CNojgo, IL 60C2»

TfL 773471-7879

N M H B I

ARAS ZUOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGUA
1020 E Ogden Ava.. Sune 310
Naparvitie. IL 60563

Tel. (630)527-0090
3825 Higriland Ave .
Tow«r LSuite 3C
Dovmert Grova. IL 60515

Tel. (630)436-0120

—DRLPETRIIKIŠ
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. (708)598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9625 8.79*1 Ave., Htekocy HMs, IL
Tel. (708) 5964101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, PC.

4647 W. 103 St, Oek Lewn, IL
Pirmas apyl su Northvvestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)

Tel.706-422-8280

bR. V J. VAŠAlTlEhš
DANTŲ GYDYTOJA
4617 W. 83 S t , Burtentf, IL
Tel. 708-423-6114
Valandos susitarus

mmmm

matęs, ką siūlysiu jaunimui ir
tokiu būdu pabandysiu juos
išjudinti. Aš sakysiu, kad jau
nimas turi ateiti į svarbiau
Šiuo metu JAV-se lankosi n e į p r a s t a , kad o p o n e n t a i sius valstybės postus. Studen
Arturas Paulauskas, buvęs t a r i a s i dėl bendradarbiavi tus j a u šiandien reikia t a m
Lietuvos generalinis prokuro mo. A r J ū s ir V a l d a s ruošti, reikia pritraukti j
ras, pastaruoju metu dirbės A d a m k u s iš t i k r ų j ų e s a t e valdžią kuo daugiau j a u prity
rusių j a u n ų arba vidutinio
generalinio prokuroro padė o p o n e n t a i ?
a m ž i a u s žmonių. Tai mano
—Aš
Valdą
Adamkų
nelai
jėju, po atsistatydinimo pr;:
elektoriatas.
kau
tokiu
priešininku,
su
ku
dėjęs reikštis Lietuvos poli
Tačiau nenukrypstant juo
tinėje arenoje, paskelbė kan riuo reikėtų kažkokiais bū
didatuojąs į valstybes prezi dais kovoti, be to, jis pasiūlė J ū s ų klausimo... Brazauskas,
dento vietą. Jam lankantis susitikti ir visų pirma pa kaip ir Landsbergis, orien
..Draugo"
redakcijoje.
pa dėkojo už jo palaikymą, nes aš tuojasi į daugiau pagyvenu
prašėme atsakyti į keletą spaudoje pasakiau, kad ne sius žmones, kurie šiandien
klausimų, kad Amerikos lietu reikėtų išeivijos atstovams j a u labai aiškiai susiskirstę
viai galėtų geriau susipažinti užkirsti kelio dalyvauti val kas už konservatorius, kas už
stybes politikoje. Iš kalbos LDDP. Tad aš galvoju, jeigu
su šiuo kandidatu.
—Kas J u s p a s k a t i n o siek išėjo, kad visgi yra labai daug B r a z a u s k a s nedalyvautų rin
prasme
ti L i e t u v o s p r e z i d e n t o pos klastojimo, piktnaudžiavimo, kimuose, kažkuria
sukčiavimo
atvejų
rinkimų
galbūt
ir
m
a
n
būtų
palankiau.
to? Ar L i e t u v o j e j u r i s t a m s
metu. Tai patvirtino ir jo
—Tarkim, kad Lietuvos
jau t r ū k s t a darbo?
štabo
vadovas,
kartu
su
juo
p
o
l i t i n i s s p e k t r a s matuoja
—Atsakydamas i tą klau
buvęs,
ir
mes
turime
duo
m
a
s n u o n u l i o iki d e š i m t .
simą, noriu apskritai pa
menų,
kad
yra
ruošiamasi,
Kurioje
t o s p e k t r o dalyje
minėti, kad teisininkų Lietu
kaip
tai
daryti,
pagaliau
vyk
b
ū
t
u
g
a
l
i m a J ū s ų politi
vos
politikoje
yra
labai
nedaug, nes teisininkai turi sta šiokie tokie apmokymai, n i u s į s i t i k i n i m u s p a ž y m ė 
pakankamai gerai apmoka kaip tai atlikti. Tad mes pa ti?
—Priklauso nuo to, kas nu
mus darbus ir nelabai nori kalbėjome, jog reikėtų ben
eiti į politiką. Aš pasirinkau drom jėgom stengtis, kad to lis ir kas dešimt?
— S a k y k i m iš k a i r ė s į de
politiko kelią ne todėl, kad nebūtų, arba, kad būtų kuo
man trūktų darbo, o dėl to mažiau. Mes kalbėjom ir apie šinę...
—Bent man šiuo metu yra
kad dabartinių politikų, nors tai, kad reikėtų galbūt kaž
jie labai daug pasiekę Lietu kokio štabų pareiškimo, kad noras sujungti centrines jė
vos labui, laikas jau beveik žmonės sąžiningiau atliktų gas. Atvirai kalbant, pas mus
praėjęs ir Lietuvoje turi atsi savo pareigas, taip, kad tas dar nelabai ir išryškėjusios tų
daugiau dešiniųjų a r kairiųjų partijų
rasti nauji politikai. Naujai bendradarbiavimas
nukreiptas
į
tokią
sąžiningą,
pozicijos. Tiesiai a t s a k a n t į
mąstantys
ir žiūrintys į
priekį. Ir, manau, kad mūsų teisingą, garbingą konkuren klausimą, aš galvoju kažkur
politikams trūksta atsišvie- ciją. Tai tik tiek — nėra apie penkis. Kaip sakiau, ne
visur taip aiškiai matyti, j
žinimo. o reikia žiūrėjimo i kažkokių bendrų planų.
—Bet J ū s t a i s k l a u s i m a i s kurią pusę kas linksta. Pa
Lietuvos ateit}. Trūksta ir ki
tokio žvilgsnio i Lietuvos n e k a l b ė j o t e s u prof. V y t a u  vyzdžiui, liberalai, su kuriais
ekonomiką, neįtarinėjant. kad. tu L a n d s b e r g i u , k u r i s t a i p vyksta daug pasitarimų ir jie
jeigu bendravo su Kytais. veža p a t p a s k e l b ę s s a v o k a n d i  galbūt apsispręs m a n e remti,
arba centristai, kurių irgi
produkciją į Rytus, jau yra d a t ū r ą ?
—Iš jo nebuvo visų pirma nėra įmanoma taip aiškiai į
blogas. Tai yra tik vienas mo
tyvas, bet pagrindinis: turi tokio pasiūlymo susitikti, bet vieną a r \ kitą pusę priskirti.
Lietuvos politikoje atsirasti manau, kad dar bus laiko šitą
—O j e i g u K o n s t i t u c i n i s
esminių pasikeitimų. į ją įeiti padaryti. Aš negalvočiau, kad t e i s m a s
pritars
Valdo
daugiau naujų, kitaip galvo mes galėtume kokį kandidatą A d a m k a u s
kandidatūrai,
ignoruoti.
jančių ir jaunų žmonių.
ar J ū s ir t o l i a u l i k t u m ė t e
—Kaip p a s i k e i s t u prezi j o o p o n e n t u ?
—Kaip g a l i m e s u p r a s t i
—Mano
įsitikinimai
yra
J ū s ų p a s a k y m ą „ k i t a i p gal d e n t i n i ų r i n k i m ų eiga, jei
gu prez. Algirdas B r a z a u s  centristiniai. Tai mano tokia
vojančiu"?
—Paimkim, pavyzdžiui, da k a s p a s i t r a u k t u iš politinio ideologija.
—Ar tai n e s k a l d y t u bal
bar valdančiąją partiją — kon g y v e n i m o ?
—Aišku, kiekvienas skai su? V. A d a m k u i j a u 70
servatorius. Tai senas stereo
tipas: jeigu aš atėjau į čiuoja savo galimybes, bet aš m e t u , t a d š i s k a r t a s gali
valdžią, visa valdžia turi būti visada galvoju apie savo gali b ū t i j a m p a s k u t i n ė gali
mano. visur turi būti man pa mybes ir. žinodamas tą elek- m y b ė , o J ū s turbūt k i e k
lankūs žmc »ės. Ir keičiami toriatą. kuris šiandien remia p e r 40?
—Keturiasdešimt penkerių.
šitie žmon*.-., ir pajungiami Landsbergį arba Adamkų, aš
savo įtakai. Aš jau nekalbu maždaug ieškau tų žmonių, Aš einu kaip nepriklausomas
apie savivaldybės tarnybas. kurie paremtų mane, tarkim, atstovas, ne nuo partijos.
kur žmonės yra nepolitikai. o jaunimas, vidurinioji k a r t a , į Matot, prezidento postas tai
užima grynai profesionalias kurią aš labiausiai orientuo- nėra kažkoks medalis už at
labiausiai liktą darbą arba nugyventą
pareigas, vis tiek jie yra juosiu ir kurią
metų skaičių. Tai postas, k u r
keičiami
..savaisiais".
Per reikėtų pajudinti.
—Kaip tik ta t a u t o s d a l i s reikia dirbti, ir daug dirbti!
tuos visus keitimus taip ir
nesuformuotas valdininkų ka m a ž i a u s i a i dalyvauja r i n  Aš einu t a m , kad kažką pa
dras, kuris dirbti) ir keičian k i m u o s e . T a d k a i p J ū s j ą daryčiau, kad savo įsitiki
n i m u s įgyvendinčiau. Aš nebi
tis valdžioms. Kadangi dėl p a t r a u k t u m ė t e ?
—Aš galvoju visų pirma juos j a u atsiraitoti rankoves ir
kaitaliojimo nėra pastovumo,
valdininkas nėra ir patiki uždegti, tuo. kad ateina jų dirbti. Kai žmogus jau sulau
mas, kadangi nėra juo pasi amžiaus žmogus, suprantan kęs 70 metų, yra kitoks darbo
tis jų problemas, jų siekius. t e m p a s , negu tam, kuris turi
tikėjimo.
— P r a ė j u s i a s a v a i t ę J ū s Jaunimui manau turėti at- 40. Aš manyčiau, kad jeigu
b u v o t e s u s i t i k ė s su JAV-se skira programos dalį, kuri bus Lietuvą vesti į ateitį, į dvig y v e n a n č i u s a v o konku susijusi ir su tam tikrais ma- dešimt pirmą amžių, tai reir e n t u Valdu
A d a m k u m . terialiniais dalykais — apie kia pasirinkti jaunesnį žmoTarp kitu d a l y k u J ū s ap lengvatas jų šeimoms įsi- gų, kuriam būtų negėda gyt a r ė t e tam t i k r a s rinkimi kuriant. apie studijų galimy- venti t a m e dvidešimt pirn i u š t a b u b e n d r a d a r b i a v i  bes užsienyje, stipendijas ir m a m e amžiuje ir atsiskaityti
mo
galimybes.
K a ž k a i p pan. Aš turiu konkrečiai nu- už savo veiklą.
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Nė pati nepajutau, kaip abiem rankom susi
ėmiau už galvos ir išlėkiau pro duris. Nemačiau, neju
tau, ar jos vijosi, net nepajutau kaip nulėkiau į tvartą,
apsikabinau Laukšiukę ir ėmiau raudoti".
Laukšiukė buvo mano karvytė. Kai pavasarį Či
gonė atsivedė, motina norėjo parduoti. Berelis jau
buvo net susiderėjęs, bet aš norėjau jos sau. Buvo
graži. Kitokia negu kitos karvės Motina Čigonė buvo
visiškai juoda, be jokios baltos dėmelės, o Laukšytė
buvo baltu veiduku ir baltom visom keturiom kojom.
Visos keturios baltos ligi kelių, lyg kas baltas kojines
būtų užmovęs. Kai užsispyriau, motina nusileido, bet
pasakė: „Jeigu taip nori, tai pati ir augink". Ir augi
nau Ir gerti pati išmokiau Kai nutraukė, išvirdavau
buzos, net paskanindavau. įpildavau daugiau pa
viršių. Prisipildama kibiriuką tokios buzos, nusinešdavau į tvartą. įmerkdavau ranką į buzą. palenku
si karvytės galva, jkišdavau pirštą į burną. Ji manyda
vo, kad motinos spenys, imdavo čiulpti ir taip
iščiulpdavo visą buza. Ir kai išmoko gerti be piršto.
visą laiką stovėdavau, kol išgers, kasydavau pakauši.
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—Praėjusį
sekmadienį
S e i m o pirm. V. Landsber
g i s Čikagoje
sušauktoje
s p a u d o s konferencijoje pa
minėjo, kad v i e n a
di
d ž i a u s i ų problemų Lietu
voje yra iki š i o l nepaža
b o t a korupcija. Ką J ū s pa
siekėte, buriamas proku
ratūroje, kovojant s u ko
rupcija?
—Žinot, aš iš dalies su juo
sutikčiau, nor< gal taip ne
reikėtų viso šito sureikšminti.
Korupcija yra a š manyčiau,
sistemoje: vidaus reikalų, mui
tinės, sienų apsaugos. Tai yra
sistemos, kurios labiausiai pa
veiktos
korupcijos.
Jeigu
kalbėti, kas padaryta, visų
pirma reikėtų pasakyti, kad
prokuroras, pagal profesinį
statusą, pas mus Lietuvoje ne
turi galimybe? rinkti informa
cijos, neturi žvalgybinių pada
linių. Tai daro policija, sau
gumas, muitini, krašto apsau
ga. Ta jų surinkta informacija
tarnauja bylos iškėlimui. Tad
aš turiu pasakyti, kad šitos
struktūros labai mažai duoda
informacijos. Buvo ne kartą
siūloma jiems
suaktyvinti
savo darbą, netgi siūlomos
formos, kaip veikti, tačiau vis
kas būdavo veltui.

ma generaline prokuratūra
bylų nekelia. Ji yra vadovau
janti struktūra, kuri duoda
nurodymus. Bylas kelia že
mesnės prokuratūros, bet del
kiekvieno banko žlugimo yra
iškeltos baudžiamosios bylos
ir jos yra tiriamos Vidaus rei
kalų ministerijoje. Prokuroro
užduotis yra kontroliuoti tą
tyrimą, kad būtų atliekamas
teisėtai. Čia dar reikia pa
aiškinti, kad pas mus Vidaus
reikalų ministerija turi savo
tardymo aparatą, kuris yra
dešimt kartų didesnis už pro
kuratūros, tai jie tiria visas
svarbiausias bylas. Todėl kal
tinimai, kad generalinė pro
kuratūra nekėlė bylų yra tik
ra neteisybė.
—Kas finansuoja
Jūsų
prezidentinę kampaniją?
—Man yra nelengva, nes aš
esu daręs priekaištus net
LDDP, kad renkami pinigai iš
ne visai patikimų žmonių. Aš
turiu išlikti švarus. Šiandien
nėra tokio žmogaus, kuris
galėtų pasakyti, kad ,.aš fi
nansuoju Paulausko rinki
mus'', nes jau yra iš kažkur
pasakyta, kad visi, kurie
mano kampaniją finansuos,
bus griežtai tikrinami, spau
džiami. Todėl reikės būti at
sargiam, kad nepažeisčiau
įstatymų,
žmonėms
nepa
kenkčiau, bet visgi pasakyti,
kas mane finansuoja. Jau yra
ne vienas verslininkas, pasa
kęs, kad mane finansuos.

Matydamas, kad padėtis
yra vos ne be išeities, kai pro
kurorą kaltina, o prokuroras
tiesiogiai neturi galimybių
gauti
informacijų,
neturi
agentų, neturi operatyvinės
technikos, kuri yra specialiose
—Ar J ū s a s m e n i š k a i e s a 
tarnybose, tada aš proku t e už mirties b a u s m ę ?
ratūroje sukūriau
nedidelį
—Aš asmeniškai esu už mir
specialų padalinį, kurio pa ties bausmę: už nužudymus
vyzdys paimtas iš Amerikos, itin sunkinančiomis aplinky
New Yorko valstijos proku bėmis, t.y. policininko nužu
ratūros. Jums reikėtų matyti, dymus, vaikų nužudymus,
koks buvo prieš mane dėl to smurtą, seksualinį
smurtą
puolimas! Priešinosi Vidaus prieš vaikus ir nužudymą.
reikalų ministerija, priešinosi Yra tokie atvejai, kur sunku
kiti, bet mums pavyko. Mes paaiškinti žmonėms, kaip nu
pradėjome ruošti bylas, pra sikaltėlis gali likti gyvas ir
dėjome traukti baudžiamojon dar mokesčių mokėtojų pini
atsakomybėn
nusikaltėlius. gais išlaikomas. Aš manau,
Per paskutinius dvejus metus kad Lietuvoje turi likti mir
buvo patraukti 6 prokurorai ties bausmė ir kaip atsako
baudžiamojon
atsakomybėn. mybė už baisius darbus, ir
Buvo ne vienas teisėjas pa kaip sulaikymas nuo
tų
trauktas, daug muitininkų, darbų.
daug policininkų...
Kitaip
—Jūsų veikla iki šiol
sakant, buvo pradėtas darbas buvo tiktai Lietuvoje, pre
prieš konkrečius pareigūnus.
zidentas reprezentuoja val
Bet aš galiu pabrėžti, kol stybę užsienyje. Iš kur J ū s
prieš neteisingus pareigūnus semsitės patirties dirbti s u
nepradės veikti vidaus reika užsienio atstovais?
lų sistema, kol nepradės veik
—Aš iš tiesų dirbau proku
ti saugumas, vienas prokuro ratūroje ir mano bendravimo
ras niekada jų nepagaus ir juo patirtis su užsieniu yra labai
labiau nepanaikins tų šaknų.
maža. Tiesa, tekdavo pasira
Aš, tapęs prezidentu, pir šyti kai kurias prokuratūros
miausia dirbčiau prieš orga sutartis su Lenkija, Estija,
nizuotą nusikalstamumą ir Latvija, bet tai buvo palyginti
prieš korupciją. Tai būtų pa siaura sritis. Aš negaliu būti
grindiniai mano uždaviniai visų galų meistras, tai, ma
šiandien Lietuvoje.
nau, kad bus patarėjų. Lietu
—Apskaičiuojama,
kad voje jau atsiranda jaunimo,
susipa
Lietuvos bankai prarado kuris pakankamai
nemažiau 250 milijonų do žinęs su užsienio politika, dir
lerių. Generalinė proku ba su tarptautinėm organiza
ratūra nebuvo labai akty cijom, ambasadose. Auga nau
vi, patraukdama atsako ja karta žmonių, kurie užsie
m y b ė n didžiuosius išnau nio politiką laiko savo profesi
ja. Antra vertus, bendri Lietudotojus, kodėl?
—Tai nėra teisybe. Visų pir
(Nukelta i 5 psl.l

glostydavau. Visada ir kišenėje turėdavau ką. Ji taip
priprato, kad iš tolo pažindavo ir atbėgdavo pasitikti.
Severiukas erzindavo, kad pasoginę auginuosi, o aš
taip pat juokais atsakydavau: „Negali žinoti kam galiu
patikti. Jeigu kokiam smarkiam, gali atėjęs ir išsi
vesti. Manai, kad iš namų pači eisiu?" Taip sakiau, o
širdis drebėjo: jeigu taip ateitų diena, kai Severiukas
pasakytų, kad nori mane vesti, o aš tikrai tada pa
sakyčiau, kad eisiu tik už jo, ką motina pasakytų? Ir ką
močiutė su tėvuku. Ar neparodytų abiem durų. Tada
pasiimčiau LiaukŠiukę ir eičiau. Net ir jeigu neleistu,
pasiimčiau. Jeigu ir nežinočiau k u r eiti. eičiau. Apie
Severiuką net negalvojau: žinojau, k a d jis eitų kartu.
O dabar j a u reikėjo, ir aš tegalėjau tik verkti. Lauk
šiukę nuo rezniko peilio išgelbėjau, o kas išgelbės
mane. Jie atvažiuos pirkti, o motina parduos. Gal
močiutė neparduotų, gal ir tėvukas ne, bet motina par
duos, ir ėmė kilti toks negeras j a u s m a s , ir smau
giančiu kamuoliu stojo gale gerklės, kad ėmiau jausti,
kad motina man nebe motina ir jeigu jai dabar kas at
sitiktų, jeigu staiga numirtų ar nusitraukęs bulius vie
toje negyvai užbadytų, nė viena ašara skruostu nenuricdctų Su ]os išėjimu man tik laimė užtekėtų. La -šiuko. \\£ pritardama mano norui pasuko galva r
šiurkščiu liežuviu perbraukė per veidą. Ir ne karta,
r*t ir kitą. ir trečia Žinojau, kad ją trauke ne m?" o

Danutė

Rusija galite
Buvo laikai, kai Sovietų
Sąjungos galva KrušCiovas
Jungtinių Tautų sesijoje dau
žė savo batu į stalą ir šaukė:
..Mes jus palaidosim!" Tas
grasinimas toli nuaidėjo ir
galbūt dar šiandien tam tikra
prasme tebeaidi, nors seniai
nebėra nei Kruščiovo, nei so
vietų imperijos. Tiesa, yra
..imperatoriškojo sosto" pavel
dėtojas Boris Jelcin. kuris
praėjusį savaitgalį dalyvavo
Denver miesto Gamtos muzie
juje rengtoje septynių didžių
jų pramoninių valstybių kon
ferencijoje ir tvirtino susirin
kusiems, aplink jį belinkčiojantiems tų valstybių atsto
vams: ..Jūs galite Rusija pasi
tikėti. Aš jus raginu įsijungti į
aktyvų bendradarbiavimą su
mumis". Kad žodžiai padarytų
didesnį įspūdį. Boris Jelcin
kelis
kartus
trinktelėjo
kumščiu į stalą. N'e per smar
kiai, nes. kaip žurnalistai at
laidžiai paminėjo. Rusijos pre
zidentas dar tebėra silpnokas
po visų sveikatos sutrikimų ir
išvyka į Denver buvo gan var
ginanti.
Vienok Boris Jelcin nepa
būgo nei keliones, nei ilgų
konferencijos sesijų, nes Rusi
ja iš esmės pagaliau pasiekė
tai. ko taip seniai troško: su ja
buvo skaitomasi ne kaip su
pašaline stebėtoja, o beveik
kaip su oficialia konferencijos
dalininke. Užuot septynių di
džiųjų, kai kas, įskaitant JAV
prezidentą Bill Clinton, išsi
tarė, kad tai buvusi aštuonių
didžiųjų konferencija.
Iš tikrųjų naująjį prestižinį
statusą Boris Jelcin laimėjo
Helsinkio pasitarimuose, kai
pažadėjo nusileisti del naujų
narių priėmimo į NATO. Jau
anksčiau buvo spėliojama,
kad už Rusijos nuolaidumą
Bill Clinton yra pažadėjęs
ypatingus atlyginimus, kurie
galbūt viešai neskelbti. (Tas
kelia ir mums rūpesį.) Dabar
išryškėjo viena jų — teisė da
lyvauti Denver konferencijoje
jau ne kaip pašalinio stebėtojo
kai kuriose sesijose, o kaip ly
giateisio dalyvio. Jeigu ne Ja
ponijos ir iš dalies Prancū
zijos kietas laikymasis. Boris
Jelcin į Maskvą būtų. be abe
jo, grįžęs su visišku laimė
jimu.
Japonijos atstovai primine
konferencijos dalyviams, kad
Rusija vis dar negrąžinusi Ra
miajame vandenyje japonams
priklausančių salų, kurias So
vietų Sąjunga užėmė, baigian
tis Antrajam pasauliniam ka
rui. Japonijos vyriausybė jau
turėtų suprasti, kad Rusija
neskuba atiduoti ..karo gro
bio", nors vis tvirtina, kad ji
nėra sovietų imperijos palikuonė. Argi kitaip pasielgta

Bindokienė

pasitikėti
su
Karaliaučiaus
sritimi 9
Nors ji buvo tik laikinai pri
skirta Sovietų Sąjungai —
prisiminkime. Maskva net
girdėti nenori apie paleidimą
iš nagų to gražaus kąsnelio.
Tad kodėl Japonijos saloms
turėtų būti taikomos kitos
žaidimo taisykles?
Denver mieste vykusios sep
tynių konferencijos toną nu
statė JAV, kurios vyriausybe
tvirčiausiai stovi už Rusijos
nugaros ir nuolat išreiškia
nuomonę, kad Boris Jelcin
yra tikrasis to krašto demo
kratijos reformų laidas. Ligų
ir nesėkmių metu vos nepra
radus to Rusijos išgelbėtojo.
Amerika dabar įvairiausiais
budais remia ir nuolaidžiauja
Maskvai, kad vėl neištiktų
panaši krize. J u k tik prez.
Clinton nuopelnu. Pasaulio
bankas į Rusijos ekonomiką
supylė arba pažadėjo supilti 7
milijardus dolerių...
Kai kurie vakariečiai į tą
besąlygišką Amerikos nuolai
džiavimą Jelcinui žiūri gan
skeptiškai, nes nelabai pasiti
ki laisvosios rinkos reformo
mis, labai pamažu vykdomo
mis Rusijoje. Nors Maskvoje
įvyko daug pasikeitimų teigia
ma linkme, tačiau tolimesnėse
provincijose tie pasikeitimai
nelabai ryškus. įtariama, kad
Rusija, užuot perėjusi į laisvo
sios rinkos ekonomiką, sukūrė
visiškai naują struktūrą —
kažkokį
valstybinį
kapita
lizmą, kuriuo naudojasi poli
tikų remiamas verslininkų
elitas, padaręs didžiausią pel
ną, už žemas kainas įsigyjant
privatizuojamas
valstybines
pramonės įmones.
Į Septynių didžiųjų pramo
ninių valstybių konferencijas
Rusija pradėta kviesti nuo
1991 m., kai Michail Gor
bačiovas pirmą kartą atvyko
prašyti finansinės paramos.
Kadangi tuomet jis jau buvo
užsirekomendavęs, kaip ..ki
tokių pažiūrų" sovietinis val
dovas, konferencijoje rado la
bai atviras ausis ir pinigines.
Tiesa, anuomet Gorbačiovas
buvo tik svečias, turėjęs progą
pareikšti savo prašymą ir
išnykti iš konferencijos. Po
trejų metu Rusija jau buvo
kviečiama įsijungti į kai ku
rias diskusijas, bet Jelcinui
to nebuvo gana. Jis teikė tiek
svarbos šiam
prestižiniam
septynetui, kad svajonė nuo
pat pradžios buvo priklausyti
kaip aštuntoji industrine ga
lybe. Nors šiemet ta svajonė
dar neišsipildė, bet labai ne
daug tetrūko. Kaip išsireiškė
Rusijos Užsienio reikalų mini
stras Primakovas: ..Svarbiau
sia buvo įeiti pro duris. Ir mes
jau įėjome!"

A

sugrūdusi širdis, bet ašarų sūrumas, vis tiek nesigy
niau nuo liežuvio šiurkštumo, tik dar labiau spau
džiau į glėbį jos kaklą, tik dar labiau graudinausi.
Nejutau nė kaip jis į tvartą įėjo, nei kaip visiškai
artyn priėjo, tik pajutau nugarą glostančią ranką
— Neūbauk, dukryte, neratuok. Kas kad jie atva
žiuos. Priimkim kaip svečius, išleiskim irgi kaip sve
čius. Tarp žmonių reikia žmoniškai ir gyventi. Nė vie
nas pirštais su Dievu nesudūrėm, nė vienas nežinom,
kas bus rytoj, bet taipjau yra, kad ir mano ir močiutės
dienos suskaitytos, mamai irgi tiek tesiranda. Ateis
diena, kai tau visas mūsų ūkelis kris ant tavo vienos
pečių. Pažįstu tave. kaip savo penkis pirštus, ir žinau.
kad neleisi vėjams į visas keturias puses išnešioti viso
tėvų ir senelių palikimo. Nenorėsi, gal, duok Dieve, ir
negalėsi, viską pametusi savo keliais išeiti. Ateis die
na, kai reikės viską pasiimti ant savo galvos ir ant
savo rankų. Dabar, dukryte, reikia pratintis. Ir nepyk
nei ant dėdės, nei ant manęs, nei ant mamos. Dėdė
nori tau tik gero, o tavo valia tą jo gera priimti ar ne.
Nusiramink. Tu juk ne višta ir ne žąsis. Nei aš. nei
mama nesirengiam ir nenorim tavęs parduoti. Padary
si kaip norėsi. Išmok nebijoti pažiūrėti žmogui į akis.
J u k , rodos, mokėjai Mažytė būdama mokėjai Atsime
ni žandarus? Mudu su amžiną atilsį tėvu ne sykį
stebėjomės, kokia būsi užaugusi, jeigu dabar jau tokia.

Niekada neužmiršiu sykį tėvo pasakytų žodžių. Ar ne
bus buvę tik tada. kai tu elementorių užantin jsikišai.
„Kai užaugs, ji mokės ir pačiam carui nosį nu
šluostyti", tada pasakė. Dabar jau kaip ir užaugai, jau
laikas suprasti, kad greitom ašarom laistytais take
liais toli nenueisi. Nesakau. Būna. kad jos prakiūra, ir
nieko nebegali padaryti. Norėtum eiti savo keliu, o jos
veda savu. Vis tiek reikia kartais ir jas sutramdyti,
nors jos ir nenorėtų pasiduoti. Suskaudo tai suskaudo.
kas nežino, kad kartais suskausta. Jeigu butų pirš
čiukas, papūsčiau. bet dabar negaliu. Einam. Žiūrėk,
tą pusę Laukšiukes kaklo visiškai nuplovei.
Nuo jo šnekos darėsi lengviau Kai pasakė, kad
Laukšiukes kaklą nuploviau, net susisarmatinau ir at
sitiesusi apkabinau tėvuką. Paskum abu sugrįžom į
trobą
Motina tik pažiurėjo ir nieko nepasakiusi ruošėsi
toliau. Dabar suprantu, kad ir jai buvo sunku. Nori
savo vaikui tik gera. o tas pats nežino kokių pyragų
geidžia, bet tada galvojau, kad ji tik labai pyksta, kam
nenoriu taip. kaipji nori. Nors tėvukas ir sake. kad ir
jai tiek tesiranda. bet man širdies dugno tie jo žodžiai
tada nepasiekė. Pasiekti tai pasiekė, bet vėliau, kai
dar prieš tėvuką ir močiutę ant lentos atsigulė Tada
tai pajutau, kad išnyko siena. į kurią visada galėjau
atsiremti.
(Bus daugiau)

užaugo dvi naujos kartos. Gy
venant milžiniškoje kitos kal
bos apsuptyje, niekaip neįma
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
noma išvengti jos įtakos.
Tačiau nėra jokių galimybių
Birželio 14 dienos „Draugo" „Stambulas" (Istambul?), o
REAL ESTATE
šią įtaką įteisinti lietuvių kal
MISCELLANEOUS
laidoje Arvydas Barzdukas la lenkas spėlios, kas yra „Var
boje.
bai taikliai ir teisingai na šuva" arba prancūzas nesu
AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
Kalbos taršalų, pasitaikan grinėjo tikrinių daiktavardžių pras, kas yra „Paryžius". Ar
GREIT
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
čių buityje ir spaudoje, žalą nevykusį ir nereikalingą „su jie nepasijus užgauti" Tai ne
Dr. JONAS JASAITIS
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr Aukse
PARDUODA
reikia vertinti skirtingai. Pa
S. Kane kalba lietuviškai.
Pradedami kalbą, patikrin saulis tikrai neapvirsta, kai lietuvinimą", kaip daro ir už vien nenaudinga, bet ir labai
Galima būtų tik pasidžiaug
y
FRANK ZAPOLIS
sienio,
ir
Lietuvos
spaudos
re
užgaulu, o mes patys reikalau
3208 1/2 We*t 95th Street
ti, kad užsienyje leidžiamų lie kime, ar tikrai galime susitar žmogus privačiame laiške ar
^
RE/MAX
daktoriai. Ir aš protestuoju, j a m e , kad Vilnius nebūtų ra
Tel. (708) 424-86S4
tuviškųjų laikraščių skaityto ti dėl šių pagrindinių teiginių ba pokalbyje panaudoja: „tu
R
E
A
LTORS
(773)581-8654
kad mano gyvenamas miestas šomas „Wilno". Šiauliai ne
jai iš tikrųjų domisi kalbos (jais vadovaujasi šių eilučių rėk gerą dieną", „turėjau po
(773)
586-5959
yra „Klivlendas" >r valstija būtų „Szavle" ar „Shaulen".
klausimais. Tačiau bet koks autorius):
kalbį", „padarykite bilietų re vadinasi „Ohajo".. Taip pat Graudu, kad Lietuva neturi
(708) 425-7161
ELEKTROS
1. Daugelio tautų garsynas zervacijas", „dėl informacijos
džiaugsmas išblėsta, kai daly
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
šio miesto pagrindinė gatvė „oro linijos", kaip ją turi vo
Turiu Chicagos miesto leidimą.
kišką svarstymo toną pakeičia ir raidynas yra labai savitas, skambinkite",
RIMAS L. STANKUS
„pasidariau yra Euclid Ave. Ar rašysime kiečiai, pradėję žodžiu „Luft"
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
piktas tyčiojimasis ir svetimų besiskiriantis nuo to, kurį apointmentą pas dantistą".
garantuotai ir sąžiningai.
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
„Juklid"? Pritariu Arvydui — oras, arba lenkai — „Lot"
teiginių iškraipymas. Visa lai naudoja kitos tautos. Tas pats Bet lietuviškuose laikraščiuo
773-779-3313
• Nuosavybių įkainavimas veltui
Barzdukui, kad ir asmenų pa — skrydis, o anglai ir ameri
KLAUDIJUS PUMPUTIS
mė, kad į gimtosios kalbos rei grafinis ženklas (a, c, g ir t.t) se tokių darinių spausdinti ne
• Perkame ir parduodame namus
vardės yra jų turtas, ir asme kiečiai turi „Airlines", taip pat
kalais besidominčių suėjimus įvairių tautų raidyne išreiškia galima.
• Pensininkams nuolaida
nybės neatskiriamas elemen panaudodami žodį „oras". Ar
TAISOME
kiekvienas iš mūsų turime tei skirtingus garsus. Tame pa
Straipsnyje
„Nutraukime tas, tai juos „sulietuvinus", jo lietuvių kalboje nėra tokio
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
sę užsukti, nors ir labai kuk čiame žodyje naudoti skir
kalbos niekinimo puotą", ne kioje enciklopedijoje nerasime žodžio?
MASINAS, ŠALDYTUVUS,
liais, neseniai iš okupantų tingų tautų raidynus (vieną —
MISCELLANEOUS
prieštaraudamas, o pritarda nei „Šekspyro" nei ..Gėtės", nei
ŠILDYMO SISTEMAS.
kalėjimo ištrūkusių žmonių kamiene, kitą — priesagoje ir
„Sufonetinimas" ar „sulietu
mas A. Paskui, rašiusiam „Tė „Mopasano", o Amerikos rašy
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.
drabužėliais bei apavu būtu galūnėje) nederėtų.
viškės žiburiuose", paminėjau tojas Somerset Maugham jau vinimas" pavardžių ir vieto
H. Deckys
Reikalingi darbininkai
me pasidabinę. Be to, ne to
2. Visos pasaulio tautų kal ir keletą klaidų, dažnai pasi „perkrikštytas" „Mojam". Lie vardžių daro žalą Lietuvos
Tel. 773-585-6624
užkalti
,,sidings", uždėti kios jau blogos tos mano bos yra lygiateisės. Jokia kal
taikančių Amerikos lietuvių tuvos Avialinijos keleiviams vardui ir žemina jos kultūros
klumpės, nors jos iš tikrųjų — ba nėra laikoma tobulesnė už
,,soffits". Pageidautina
spaudoje.
dalinamoje, labai meniškai iš lygį, kai tuo tarpu norime, kad
namie skaptuotos. Ir tais kitą. Neturi jokio pranašumo
turintys patyrimo.
STASYS'
CONSTRUCTION
1. N e t e i s i n g a s A m e r i k o s leistoje kelioninėje brošiūroje, Lietuva būtų įtraukta kaip ly
klausimais, apie kuriuos vasa prieš kitus ir angliškasis rai
Staliaus
darbai,
rtisių,
vonių
ir
virtu
Tai. 630-969-2526
iš Turkijos atvykęs turistas giateise narė į NATO ir Euro
rio 18 d. rašiau „Dirvoje", dynas. Raidė „a", kurią dauge v i e t o v a r d ž i ų r a š y m a s . Var
vių įrengimas; priestatai; kerami
desperatiškai ieškos Istambu- pos Tautų Sąjungą. Tokie išsi
tydami
užsienio
lietuvių
spau
kos plytelės; „sidings", „soffits',
straipsnyje „Nutraukime kal lis tautų suvokia tik kaip
Reikalinga moterie arba vyras
lo, tačiau nesupras, kas yra šokimai neprisidės prie abi „decks", „gutters, plokšti ir„shingle"
bos niekinimo puotą", ne nuo vieną garsą, amerikonui reiš dą dažnai matome: „Clevestogai; cementas, dažymas.
landas". „Chicagoje", „New
padėti prižiūrėti ligonę.
pusės pagarbos ir tarptautinio
vakar domiuosi.
kia „ei", „e".„ę" ir net „o". Ban
Turiu darbo draudimą.
Yorkui". Lietuviškos galūnės
bendravimo,
kuris
Lietuvai
Butas,
maistas ir atlyginimas
gyventojus, rašymas. Labai
S.Benatia Te/. 930-241-1912
Redaguodamas JDirvą", jau dymų keisti šį raidyną jau čia prirašomos, nenaudojant
yra
labai
reikalingas.
susitarus. Lemont, IL
dažnai matome tokius užra
parašiau ne tik tą vieną — buvo, tačiau jie nepavyko dėl jokių skirtukų (apostrofų ar
šus: clevelandieciai, chicadaugeliui iš jūsų gerai žinomų
Lietuvoje
jau
vyksta
kalbos
Tel. 630-257-1437
oponentams
užkliuvusį
—
pan.).
giečiai, philadelphiečiai, new- „suanglinimas" ar „suamerikopriežasčių.
straipsnį laikraštinės kalbos
Nors prie tokio rašymo
Parduodamas mažai vartotas
laikau buto:
3. Visų pasaulio kalbų vie žmonės yra labai pripratę, yorkiečiai, daytonabeachiečiai nėjimas". Skaitau „Kauno die
vėsintuvas už pusę kainos.
ir t.t. Šie užrašai rodo ne ką ną" ir su pasipiktinimu randu,
klausimais. Kol kalbėjau apie nam žmogui išmokti neįma
1 mieg. su virtuve, vonia,
Geros firmos - GM. Vėsintuvas
bedas, slegiančias Lietuvos noma. Todėl bet kuri t a u t a tačiau jo derėtų atsisakyti dėl kitą, kaip patį paprasčiausią kad Lietuvos prekių rinka jau
salonu, Brighton Parke.
10-12 BTU. Pajėgus atvėsinti
žurnalistiką, sulaukiau labai turi teisę, naudodama savo visiškai nesuderinamo tarimo. nesiskaitymą su kalbos nor „nekonkurtabili"; užuot straip
butą. Skambinti: 706-346-0287 Nebrangesnio, kaip $250 į mėn.
palankių atsiliepimų, tarp jų raidyną, užrašyti ir, aišku, Bandymas viename žodyje momis. „Chicagiečiuose" tas snių yra „publikacijos", toliau
naudoti
du
absoliučiai
skirtin
Skambinti: 773-247-5413
pats garsas „č" panaudotas du randu „inovacinę veiklą", o va
— ir iš „Draugo" redakcijos. ištarti bet kurios (!) pasaulio
gus
raidynus,
kuriuose
tie
pa
kartus, bet užrašytas skirtin liutos vertę nustato „moneta
Tačiau padėtis pasikeitė tada, vietovės pavadinimą ir bet ku
Ieškome 2 darbininkų, su seime
kai užkliudžiau užsienio lie- rio asmens vardą. Ne tik Ame tys grafiniai ženklai išreiškia gai. Nors lietuvių kalbininkai riniai svertai". Kas tai? Visiš
visai
skirtingus
garsus,
yra
ar
be, valyti komercinius pastatus.
gana įvairiai pasisako apie ne kai nesuprantu, kas yra
vių spaudą,
pasakydamas, rikos, bet ir kitų valstybių
Reikalavimas: žalia kortelė ar
nepateisinamas.
lietuviškų
vardų
rašymą,
ta
kad ir joje ne viskas auksu spauda šia teise visada naudo
„prokso katalizatorius" ir ko
darbo leidimas. $425 „gross" į
A. Barzdukas teigia: „Ne čiau nė vienas iš jų tokių dėl programos ar projektai
žiba arba „tyru šaltiniu" ver jasi, nors ir pukiai žino, kad
sav. Padėsime surasti butą.
bent
redaktorius
galvoja,
jog
„hibridų" nepripažįsta. Taiso nėra įgyvendinami, bet „reali
žiasi. Tarp kitko, tiems „Drau mikroskopiškai tikslaus išta
Skambinti: 773-737-0032
go" skaitytojams, kurie „Dir rimo pasiekti niekada nepa yra bent vienas 'Dirvos' skai ma ši grubi rašybos klaida la zuojami"?
vos" neužsisakė ir to mano vyks. Jeigu tik įmanoma tech tytojas, kuris nežino, kaip tą bai lengvai:
Mano nuoširdus prašymas
straipsnio nėra skaitę, priva niškai, tai greta vietovardžio žodį ištarti". Su džiaugsmu a) rašome, naudodamiesi lie
kai kuriems užsienio spaudos
pranešu
jums,
kad
tokių
skai
lau paaiškinti, kad išeivijos arba asmenvardžio, užrašyto
tuvišku raidynu: čikagiečiai, redaktoriams būtų, kad jie
spaudą menkinti, jos bendra gimtosios kalbos rašmenimis, tytojų yra ne vienas. J ų vis niujorkiečiai...
liautųsi darkyti mūsų gyvena
darbius skaudinti, o juo labiau pageidautina pateikti užrašą daugėja. Tik jokia čia naujie b) negalintys pakęsti l i e t u 
mo svetingo krašto vietovar
na,
nes
tokių
skaitytojų
turi
ir
jų įžeidinėti nei šiame, nei ki originalo kalba. Spaudos lei
vinimo", naudoją
darinius: džius, bet taip pat neužsiimtų
„Draugas",
ir
kiti
užsienio
lie
Kviečia atsilankyti į jų naujai įrengtą ir praplėstą laidotuvių
tuose savo straipsniuose nie dyboje naudojant kompiute
Cleveland lietuviai, New York kitais, nereikalingais ir be
įstaigą, 923« S. Roboto JUL Hkkorr HEls, H. sekmadieni
kada nesiruošiau. Todėl nebu rius, tokios galimybės labai tuvių laikraščiai. JAV LB ir lietuviai arba New York'o lie
prasmiškais darbais, būtent
birželio 29 d. tarp 12 ir 4 vaL p.p.
vo jokio reikalo J. Gailai ir A. išsiplečia. Artėja laikas, kai Lietuvos Respublikos Seimo tuviai.
žurnalistų tekstų „perrašinė
•
Barzdukui šokti į „žūtbūtinę gali tekti peržiūrėti ir tokį tei bendroji komisija deda pas
3. Angliikos gramatikos jimais", paliekant tik straip
tangas,
kad
Lietuvoje
ir
Ame
Lankytojai
bus
pavaisinti,
bus suteikta įvairi
gynybą".
ginį: „Originalo rašyba patei rikoje gyvenantieji lietuviai taisyklių perkėlimas, nau snio pavadinimą ir pavardę
informacija
ir
atsakyti
klausimai
apie mūsų paslaugas.
Tai kas tada atsitiko? Ogi ši kiami tik lotyniškomis raidė
galėtų pastoviai naudotis vie dojant didžiąsias raides. virš paties redaktoriaus para
•
istorija — labai „lietuviška": į mis rašomi nelietuviški var
ni kitų spauda. Labai norė Ypač dažnai ši klaida daroma, šyto teksto. Taip pat teko pas
L a u k i a m e visų a t v y k s t a n t p a s i s v e č i u o t i !
paviršių, tarsi tas Pilypas iš dai". („Lietuvių kalbos rašyba
čiau, kad tarpusavyje ne ang rašant įstaigų, organizacijų, tebėti, kad jie ir kalbos klaidų
•
kanapių.
išlindo
nelemtas ir skyryba", Vilnius, „Moks
liškai, o lietuviškai bendrautų švenčių ir kitus pavadinimus. nepaiso, todėl viename straip
Dėmesio
!
Mūsų
apylinkėje
vyksta Roberts Road
skirstymasis į „mes" ir Jie", las", 1992, p. 89). Juo labiau,
Lietuvos ir išeivijos jaunimas. Vadinamosios „capital letters" snyje skaitau: „ir visi, kas...".
festivalis,
todėl
prašome
įvažiuoti
į mūsų kiemą ii
„savi" ir „svetimi", „dypukai" kad įvairios tautos net ir tuos
Šis noras nė kiek nemenkina anglų kalboje yra rašomos pa Privalo būti „visi. kurie...".
vakarų
pusės,
Roberts
Rd.
ir
92 PL.
ir „tarybukai". Ir vėl tarp „lotyniškus" rašmenis yra la
poreikio mokytis kitų tautų gal taisykles, kurios iš esmės
mūsų įsibrovė pašvinkęs prin bai perdirbusios.
Kitas kalbos „chirurgas",
kalbas. Taigi, patinka tai kam skiriasi nuo lietuviškųjų. Ta
cipas: „Savi marškiniai —
Edmundas
Čapas „Darbinin
čiau,
kad
ir
kaip
gerbtume
4. Lietuvių kalba yra tik vie nors, ar nepatinka, bet skir
arčiau kūno". O kai. užuot ra
anglų
kalbos
gramatiką,
nau
ke"
jau
„tvarko"
lietuvių kal
tingų raidynų naudojimo tame
miai
kalbėjus,
pradedama na! Negali būti skirtingų —
dotis
ją
lietuviškoje
spaudoje
bą,
siūlydamas
„šepetuoti
dan
pačiame
žodyje
derėtų
atsisa
įrodinėti tik tai. kad kita pusė „Amerikos lietuvių" ir „Lie
negalima.
tis"
(brush
your
teeth),
nors
kyti.
Yra
keli
šios
klaidos
tai
yra neteisi ir „apskritai" nieko tuvos lietuvių" kalbų! Tarmės,
nepastebi,
kad
turime
lietu
4.
Kalbos
u
ž
t
e
r
i
i
m
a
s
sve
symo
būdai.
Galima:
neišmano, tai iš tokio tipo kurios praturtina literatū
t i m ž o d ž i a i s . Ši blogybė la višką žodį .šluota", su kuria
a. rašyti angliškai, t.y. be
šnekos jau nieko gero nebe rinę kalbą, yra atsiradusios
biau būdinga Lietuvos spau šluojame,
bet
angliškas
lauk. Triukšmingo ginčo daly tik Lietuvoje. Užsienyje papli jokių lietuviškų priesagų ir dai, tačiau sparčiai skverbiasi „broom" neturi iš to žodžio pa
viai dažnai užmiršta net apie tę nelietuviškos kilmės posa galūnių, aiškumo dėlei pride ir į užsienio lietuvių laikraš daryto veiksmažodžio. Capas
tai. nuo ko tas ginčas prasi kiai yra ne nauja tarmė, o tik dant sutrumpintą valstijos pa čius. Ją šalinant, reikia vado taip pat siūlo šalinti kreipinį
dėjo. Aplinkiniams, kurie tą žargonas. Visi lietuviški laik vadinimą, pavyzdžiui: Cleve- vautis tokia bendra nuostata:
"Jūs", jį pakeičiant į anglų
ginčą
stebi
(šiuo
atveju. raščiai turi būti n daguojami land, OH, Chicago, IL;
vadinamasis tarptautinis žo kalboje priimtą „you" — ir jūs.
..Draugo" skaitytojams) pasi pagal tas pačias gramatikos b) prie angliško vietovardžio dis naudojamas tik tada, kai
ir tu. Kitaip sakant, jis pata
daro visai nebeaišku, dėl ko taisykles. Nėra jokio reikalo pridėti lietuvišką galūnę, pa jo atitikmens lietuvių kalboje
ria „tujinti", nors kitose kal
ginčijamasi ir ką konkretaus painioti gramatiką su politika. naudojant apostrofą, pavyz tikrai nėra. Nė kiek nesijau
bose,
pvz.. rusų. vokiečių ar
Juo labiau taip elgtis nedera džiui: Cleveland'as. Tiesa, da dindami dėl kompiuterio ar
ginčo dalyviai siūlo.
prancūzų,
yra mandagus krei
dabar, kai lietuvių tauta vėl bartinės rašybos taisyklės nu pinceto, diplomato ar ambasa
Pasižiūrėkime, kas sukėlė turi savo valstybę. Kalbos
pinys
„Jūs".
matė ir apribojimus, kuriais doriaus, be jokio gailesčio
skirtingus vertinimus. Buvo
klaidas reikia taisyti nepai atvejais šis rašymo būdas ne braukime visokius „demarka
Sunku suprasti, kad tiek re
kalbama apie tris klausimus.
sant, kurioje Atlanto pusėje tinka. Jokių skirtukų nerei vimus"
daktoriai,
tiek kiti „žinovai"
ir
„anonsavimus",
1 Kaip lietuviškoje spau
kia, rašant vietovardžius, ku „unijas" ir „opinijas", „protega- pasišovė griauti gimtosios kal
jos daromos.
doje reikia taisyklingai rašyti
Tačiau reikalavimas spau rių kamienas tariamas gana vimas„ ir „ažiotažus", „nomi bos šaknis, jos išsireiškimus
nelietuviškos kilmės tikrinius
doje naudoti taisyklinga lietu panašiai tiek lietuvių, tiek nacijas" ir „reguliaminus", ir keisti sv ;timžodžiais ar kitų
daiktavardžius — asmenvar
vių kalbą nėra joks užsienio anglų kalboje (Bostonas, Det t.t. Jokio moksliškumo ar kalbų vertimais Jie tariasi
džius ir vietovardžius 0
lietuvių žeminimas! Kai di roitas).
šiuolaikiškumo svetimžodžių esą kalbos žinovai, savo iš
2. Kaip taisyklingai užrašyti
Only LOT take you to so many
džiulė grupė patriotiškai nusi c) sulietuvinti vietovardžių gausa neįrodo. Ačiū Dievui, vadas piršdami skaitytojams,
bendrinius
daiktavardžius,
destinatione in Eastern Europa
teikusių lietuvių, vengdami užrašymą. Kaip jau minėta, kad dėl šio reikalavimo išei kurie gerbia savo gimtąją
įvardijančius lietuviškųjų tel
so easily. On LOT, you can fly
fizinio ir dvasinio sunaikini bet kokią painiavą pašalina vijoje kol kas geriausiai suta kalbą, pastebi klaidas ir ven
nonstop from New York or Chicago
kinių gyventojus 0
mo, buvo priversti bėgti iš greta pateikiamas užrašas riame. Lietuvoje ši epidemija gia svetimžodžių bei reikalau
to
the new International terminai
3. Kaip eigtis redaktoriui,
Tėvynės ir tapo politiniais anglų
et
Warsaw Okecie Alrport.
kol
kas
ne
tik
negydoma,
bet
ja,
kad
būtų
gerbiami
valstijų,
kalba.
Jokio
„užkai rašinio žodžiai lyg ir lietu
From
there, connections ere eaay to
pabėgėliais, jie užsienyje pui gramozdinimo
vis
labiau
plinta.
Dauguma
miestų
pavadinimai
ir
žymių
čia
nėra!
viški, tačiau jų užrašymas ar
Riga, Tallinn, Moscow, St.Petereburg,
kiai saugojo Lietuvos vals Kiekvienas, kuris šiais klausi naujųjų svetimžodžių, į Lie svetimtaučiu pavardes. Todėl
ba sakinių sandara neatitinka
Kiev, Lvov, Minsk and Vilnius.
tybės tęstinumo ženklus. Rū mais domisi, ir A. Barzduko tuvą, deja, atėjo iš angliškos nereikia ..perkrikštyti" ir Ame
lietuviu kalbos taisyklių 0
So take advsntage of LOT't low faree,
CONTINENTS
pestis lietuvybės išlaikymu vi minėtoje „Lietuvių
rikos prezidento i „Klintoną".
kalbos spaudos.
and fly to Eastern Europa in the
Ne viename mano straips sada buvo neatskiriamas nuo
rašyboje ir skyryboje" (81-88
Tai
tarsi kartojamas sovie
luKury of e new fteet of Boeing
Kalbos
mokslai
yra
vieni
iš
nyje iš viso nebuvo kalbama lietuvių kalbos naudojimo. Už
puslapiuose) ras kalbininkų sunkiausių, nes ir pati kalba tiškas metodas, iš rusiško Į lo
767a and ATRs.
apie tokius kalbos darkalus, tai atsikūrusi Lietuva privalo
nurodymus, kaip tai padaryti vietoje nestovi. Nuo klaidų tyniška raidyną „verčiant" lie
kaip „karą" (car), „hauzą"
išeivijai nuoširdžiai padėkoti taisyklingai. Juos patvirtino nėra apsaugotas nei šio straip tuvių pavardes Užtenka kal
house'i ir t.t. Apie tai, kad ne
Kol kas valstybė to dar nėra Valstybine lietuvių
kalbos snio autorius, nei jo kaltinto bos žalojimo sauvaliavimo galima prie angliškų žodžių
padariusi.
komisija.
Call your trsrei agent or
jai. Tačiau klaidas reikia tai tam jokių pasiteisinimų nėra.
prikergti lietuviškų galūnių
Bet gyvenimas svetur per il
1-800-223-0593 or visit
o
pagarba
savai
kalbai
yra
tik
2.
Neteisingas
bendrinių
syti.
Jeigu
ko
nors
nemokame,
arba angliškas raides mecha
gai
užsitęsė.
Per
priverstinio
ro
Lietuvio
patrioto
brangi
sa
http://www.lot.com
daiktavardžių,
įvardijan
susėskime
ir
mokykimės.
Ki
niškai pakeisti lietuviškomis,
vybė.
čiu
lietuviškųjų
telkinių
tos
išeities
nėra.
atskyrimo
metus
išeivijoje
j a u labai seniai išsiaiškinta.
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APIE LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ
IR LIETUVIŲ KALBĄ NE
„APSKRITAI", O TIESIAI

KALBOS „CHIRURGIJA"

CLASSIFIED G U I D E

LACK IR SUNŪS,
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

TEN

CITIES

TWO
ONE

AIRLINE \THE POLISH AIRLINE

SKELBTI „TIESĄ APIE
ŽMOGŲ"
Pasak Vatikano „Gyvybės
akademijos" sekretoriaus vys
kupo Elio Sgreccia, Bažnyčia,
gindama negimusiųjų teisę į
gyvybę, nenori sėti naujų ne
sutarimų, bet siekia įtvirtinti
kuo bešališkesnį „tiesos apie
žmogų" traktavimą. Interviu
Italijos
katalikų
naujienų
agentūrai SIR apie paskutinįjį
visuotinį akademijos susirin
kimą vyskupas pabrėžė, jog
„tiesa apie žmogų" nėra konfe
sinė gėrybė: krikščioniškasis

Apreiškimas neišranda šios
tiesos, bet tiktai suteikia jai
transcendentalinį orumą.
Vyskupas Sgreccia apgailes
tavo, kad net 1948 metų Vi
suotinė žmogaus teisių dekla
racija aiškinama „reduktyviai", nes „teisės į gyvybę"
principas netaikomas negimu
siesiems. Toks ribotas požiūris
iki šiol yra „atvira žaizda". Vis
dėlto, rengiant Vaiko teisių
chartiją pavykę įterpti pa
straipą apie būtinybę ginti
vaiko gyvybę „tiek iki gimimo,
tiek ir po jo". Vyskupas pri
minė, kad daugelio šalių

Niūniuok, naktie, mums giesmę
Varpelių švelnumu,
Jau Dievas ranką tiesia
Ir laimina visus.
Ir. Šerelienė
Su giliu liūdesiu pranešame, kad 1997 m. birželio 6 d.
Kalifornijoje, būdama 32 m., automobilio nelaimėje buvo
sunkiai sužeista ir pasiekė Viešpaties namus birželio 22 d.,
1:30 v.r.

A4A.
GAILĖ REGINA EIDUKAITĖ
KUNSTMANIENĖ
Nuliūdę liko: vyras Linas, tėvai Danutė ir Edmundas,
seserys Jūratė, Dalia, Vida su šeimomis, broliai Alvydas su
šeima, Saulius ir Julija, uošviai Sofija ir Ričardas, kiti gi
minės draugai ir pažįstami.
Gailė gimė ir augo Čikagoje. Buvo skautė nuo penkerių
metų, priklausė Aušros Vartų tuntui, Akademiniam skautų
sąjūdžiui, Pasaulio jaunimo sąjungai, Lietuvių Bendruome
nei, Moterų federacijos jaunimo sekcijai, „Žilvičio" studentų
tautinių šokių grupei, bendradarbiavo lietuvių spaudoje.
Baigusi Čikagoje lituanistines mokyklas ir Pedagoginį Li
tuanistikos institutą, mokytojavo Dariaus ir Girėno lituanis
tinėje mokykloje.
1987 m. baigė University of Illinois Čikagoje, įsigijo dvi
gubą bakalaurą — politinių mokslų ir istorijos. 1990 m. baigė
John Marshall teisės mokyklą su Juris Doctor (J.D.) laipsniu.
Persikėlusi gyventi į Kaliforniją, išlaikiusi California Bar
egzaminus, dirbo advokate Cox Buchman Padmore ir Sharkarchy įstaigoje.
Bus pašarvota birželio 27 d. penktadienį, nuo 2 v. p.p. - 9
v.v. D. Petkus laidojimo namuose, 12401 S. Arcker Ave. (prie
, Derby Rd.) Lemont, IL. Atsisveikinimas 7:30 v.v.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 28 d. iš laidojimo
namų 9:30 v.r. bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos
bažnyčią, 14915—127th St. Lemont, IL, kurioje 10:00 v.r. bus
aukojamos gedulingos šv. Mišios už mirusios sielą. Po Mišių
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: vyras, tėvai, seserys, broliai, uošviai.

įstatymuose negimusiam kū
dikiui pripažįstama pavel
dėjimo teisė: čia teisė, pasak
jo, nesideda žinanti, kada
prasideda gyvybė, bet rimtai
atsižvelgia į mokslo išvadas,
teigiančias, jog žmogaus gy
vybe atsirandanti sulig apvai
sinimu.
Daugelis įstatymų dėl abor
tų liberalizavimo iš principo
irgi neneigia negimusiųjų tei
sės į gyvybę, bet pajungia ją
moters gerai savijautai arba
jos valiai, kas sukelia savo
tišką „šizofreniją" tarp gy
vybės ir laisvės. Anot vyskupo
Sgreccia, šią perskyrą būtina
vėl įveikti. „Ginti vaiko gyvy
bę nereiškia pažeisti moters
laisvę; priešingai, tai reiškia
gerbti jos atsakomybę", —
sakė jis. Vyskupas Sgreccia iš
naujo ragino visas valstybes
įstatymiškai sureguliuoti dirb
tinio gyvybės perdavimo sritį.
Anot jo, čia reikėtų uždrausti
gaminti embrionų perteklių ir
palikti dirbtinio gyvybės per
davimo galimybę tik sutuok
tiniams. Kiekvienas vaikas
turįs teisę į konkretų tėvą ir
konkrečią motiną, kuriuos vie
nija meilė. „Heterologinio" ap
vaisinimo taikymas (pavyz
džiui, kai vartojama anonimi
nių donorų sėkla) atima iš
vaikų jų tapatybę ir dar la
biau susilpnina „šeimos sis
temą".

A.tA.
KAZIMIERUI LIETUVNINKUI
mirus nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo žmonai
ADELEI, s ū n u m s VYTENIUI, GINTARUI su šeimo
mis, dukrai ŽIBUTEI PRANCKEVICIENEI su šei
m a , be: visiems giminėms ir artimiesiems.

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. birželio mėn. 25 d.

A.tA.
ANTANINAI BALEIŠIENEI
m i r u s , jos d u k r a i A L E I KĖŽELIENEI, žentui AL
G I U I , a n ū k a m s R O B E R T U I ir ŽIBUTEI su šeima
r e i š k i a m e gilią u ž u o j a u t ą .

Andrius ir Irene Barauskai
Sofija Pranckevičienė
Danutė ir Vytautas Mažeikos

Liudas, Albina, Asta,
Donatas,
Indrė ir Renta
Ramanauskai

Mūsų bendraamžei

A.tA.
REGINAI VAINIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškiame vyrui ANTANUI,
dukroms GRAŽINAI LATOŽIENEI ir N I J O L E I
ČEPĖNIENEI su šeimomis, bei visiems giminėms ir
artimiesiems.
Andrius ir Irena

A.tA.
GAILEI EIDUKAITEI
KUNSTMANIENEI
m i r u s , jos VYRUI. ŠEIMAI, giminėms ir j a u n y s t ė s
d r a u g a m s r e i š k i a m e gilią užuojautą.
Čikagos Jaunimo

Barauskai

A.IA.
Inž. KĘSTUČIUI BISKIUI

TAUTOS FONDUI AUKOJO
1996 m. sausio 1 d - 1997 m. kovo 31 d.

m i r u s , nuoširdžiai užjaučiame žmoną dr. MEILĘ,
brolį GEDIMINĄ ir jų šeimas bei artimuosius.
Janina ir Vytautas

Pasak
akademijos
nario
kųn. Bonifacio Honings, žmo
gaus gyvybė su visu jai
būdingu orumu prasideda nuo
vyriškosios ir moteriškosios
ląstelių susiliejimo momento.
Todėl būtų beprasmiška ir ne
teisinga leisti abortyvines in
tervencijas iki 15 dienos ar
kurios
nors
kitos
datos.

Peseckai

Tęsinys
[•Skliausteliuose suma asmens suaukota ii viso)

Suma
$50
$45

$44
$41
$40

Mylimai Žmonai

A.TA.
GAILEI EIDUKAITEI
KUNSTMANIENEI

$35

per anksti iškeliavus pas Viešpatį, mielam buvusiam
„Spindulio" t a u t i n i ų šokių grupės šokėjui LINUI
KUNSTMANUI ir jo artimiesiems giliausią užuo
j a u t ą reiškia ir liūdi k a r t u

„Žmogaus gyvybės vystymosi
nevalia nutraukti", — sakė jis
interviu
Vatikano
radijui.

$30

„Spindulys"

BŽ, 1997, kovo 12

$25

Startec
SKELBIA:

PARTIZANŲ ŠALPOS FONDUI
AUKOJO ŠIE GERADARIAI:
$200
$100
$60
$40
$36
$30
$25
$20
$10
$5
$2

Biskiai B. ir G.; Lukasch L. ir W.
Gineitis RA. (MD).
Kreivėnai K. ir R.; Ališauskai J. ir B.; Jelioniai S. ir A.;
Maleiškos V. ir J.; Beržanskis B.; Beinarauskai P. iri.;
Ebbergas Dana; Urbuftai D. ir A.
Lingis A.
Mikėnai G. ir B.
Graužiniai R. ir Vyt.; Garbonkus D.
Karalis Marion; Statkai V. ir S.; Hercmanas M.; Markus
K.; Ripskiai V. ir Z.
Čepaitienė V.; Noreikienė H.; Varankai E. ir T.
Miliauskas P.; Bagdonas A.; Vaitkus I.; 2iupsnienė O.
..X" asmuo.
Vilimienė L.

SUTAUPYSITE
SKAMBINDAMI
Į TOLIMUS
KRAŠTUS!

(Atkelta iš 3 psl.)
LIETUVAI REIKIA
JAUNU POLITIKU
vos užsienio politikos princi
pai jau suformuoti — sau
gumas, NATO struktūra —
turi būti pasirūpinta, kad ne
pasikartotų buvusios okupaci
jos.
Tiek, kiek aš pats suprantu
užsienio politiką, tai reikia ją
taip vykdyti, kad Lietuva
būtų saugi, liktų nepriklauso
ma ir padėti vystytis mūsų
prekybai bei ekonomikai.
- Č i a yra, bene, pirmas
Jūsų i i ė j i m a s į politine
areną, ir a i tikiu, k a d ne
bus paskutinis. Juk J ū s pa
siliksite Lietuvos politinia
me gyvenime?

—Jūs teisingai sakote. Aš
negalvoju, kad — laimėsiu,
nelaimėsiu — ir staiga kažkur
dingsiu. Aš rimtai atėjau į
politiką, juo labiau, kad 7
metai prokuratūroje taip pat
nebuvo nuošali politika, tame
pačiame katile virėme visi.
Prieš paskutiniuosius Seimo
rinkimus taip pat gavau daug
pasiūlymų eiti į politiką, bet
susilaikiau, pasakiau, kad dar
gal per anksti, d a r yra reikalų
prokuratūroje. Kadangi taip
viskas susiklostė, t a s sprendi
mas dabar yra padarytas ir
man lengviau. Ai atėjau į po
litika ilgam laikui.
—Gerb. p. P a u l a u s k a i ,
a č i ū u i pokalbi.
Kalbėjosi L e o n a s N a r b u t i s

$20

TIE KRAŠTAI TAI?
TOLI, KAIP TOLI
JŪSŲ TELEFONAS!

U H M Pmtanų Globom Fondo vakfybm k tuompbojf
pmrttzmrmi nuoėkdžkumtai dėkoj* Mukotoįmrm.
Aukot nunšomoo nuo Fod. mokttčkį. Aukas tkįtH:
Standard Fadaral Bank, Acct. #663777
4192 S. Archar Ava., Chleago, IL 60632

už minutę
k a l b a n t s u Lietuva
24 vai į dieną
7 d i e n a s p e r savaitę

FREEDOM

PLAN

Australija
Kanada
Vokietija
Anglija
JAV.

42c
19c
34c
29c
13c

$15

$10

r
N ė r a specialių m o k e s č i ų
Nėra suvaržymų
Nereikia pakeisti „ l o n g distance c o m p a n y '

1-800-483-5419
P i r m d . - p e n k t d . 9 v.r. - 8 v.v.,
šeštd.-sekmd. 9 v.r.- 5 v.v. EST

STARTEC
"*'m

r

*>• Slo' of l o i g D i ' ū ' f t Sav.rqi

)

Sąjunga

$5

Aukotojas/a
Iš viso
Vaitkevičius. Lionginas. N Y ($210); Zebertavičius. A ir T . FL
($1.170). Žemaitis. Bruno. CA ($100).
Bakutis. S ir E . FL ($715); Baranauskas. Edvvard W.. NY ($607);
Matulaitienė. Jadvyga. NY ($270): Paliulis. K. ir A.. CT ($210);
Palys. P M . NY ($340); Raila. kun. Stasys. NY ($175); Sirutis. A ir
C . CA ($100).
Lekutis. F. ir J.. MI ($200).
Kuchinskas. Sylvester. NY ($132).
Adomaitis. Domas. IL ($2.555): Draugelis. A ir I . IL ($340): Grunavas. Liudas. MI ($510): Hams. Bernadeta. MA ($70); Jurys, Z. ir
Ž.. NY ($480): Monkus. Mečys. IL ($350); Rajus. Regina. N Y
($197); Repšiene. Elena. IL ($1.555;.
Baltutis. A.D.. CA ($80); Banevičius. V. ir A . MA ($175); Bartkus.
Jonas. MI ($2.315): Bražėnas. V. ir E.. FL ($505): Cukuras. kun ,
V ,CT ($155); Dousa. Helene. MA ($100): Jankauskas. A. ir V.. NY
($245): Matukas. Jonas. IN (S330); Miklas. Kęstutis, NY ($100);
Paliuiiorus, B. ir E.. IL ($175); Sužiedėlis. E. ir V.. MA ($100); Šešplaukis. Alfonsas. IL ($100); Vilkas. E. ir I.. CA ($726).
Bublienė. Stasė. MI (S425). Čampe. Kazimiera. CT ($533):
Graudiene, Kotryna. NJ ($500): Juodka. Vytautas A.. IL ($435);
Juozapavičius, J ir A.. IL (S300); Lecmas. Galina. NH '$3.432);
Mackevičius. A ir E.. OH($165): Petrauskiene. Antanina. MI
($185); Petronis. L ir D.. MI (S1.170); Rimkus. Adelė E.. CA
($236): Valane. Peter. N Y ($45); Vilgelis. Eugenija. NY ($30).
Ambnzas. John. IL (S1.025); Andrulis. Joseph. AR ($6.065);
Anthony. J ir M.. NY ($51); Apeikis. Vytautas. CA ($288);
Audėnas. Olga. OR (S790): Bagdonas. R.J.. FL ($60); Banevičius.
Voldemaras. PA ($550); Barauskas. Stasys. CA ($85): Bitėnas. H. ir
G . NJ ($745); Brasūnas. Anton, MO (S45): Cheleden. Eleanor G .
FL ($3.244); Cėčkienė. Birute. MI ($1.595); Čepėnas. Algirdas. IL
($740); Čižauskas. Elena. MI ($730): Daugėla. J. ir J.. FL ($845);
Janulaitis. Vytautas. IL (S2.105): Juo/.evičienė. A . IL ($55);
Jurgutis. J. ir D.. MI ($135); Kapačinskas. M . IL ($295). Karaška.
Maksimas. VA ($875): Kavaliauskas. Jonas. IL ($15.090); Kent.
Nijolė. CA ($45): Liškus. B. ir A . FL ($175): Masiulionis. Aldona.
NY ($325); Mažeika. Alfonsas. NY ($148); Mažeika. D. ir A . NY.
($115); Mieželis. Ona. AZ ($595); Miklas. H ir R . NY ($120):
Minkūnas. Eugenija. NY ($700); Mmnas. Kostas. NY ($275);
Molis. P ir R.. MA ($865); Nemams. Fabijonas. MI ($500):
Noreika. Juozas. IN ($120): Paliulis. Jonas. CT ($335); Petrams. P
ir A.. NY ($80); Petrutis. Alf ir R . MA ($145); Ramonas. John, CA
($125): Rudokas. Stase. IL :$405): Sodaitis. J. ir A . FL ($60). Sa
dolskis. R ir E . MD (S90): .Šiaučiūnas. Jonas. IL ($750): Šilbajoris.
A ir D . FL ($111); Trimakas. D., OH ($140): Vaineikis. Juozas. IL
($475): Vaitkus. Marytė. MD ($450): Vilgalys. J. ir P.. CA ($125);
Von Ost. Zelda. VA ($50): VVeigand. T. ir I.. IL ($530).
Abromaitis. Maryte. IL ($30); Ambrozaitis. E J.. FL ($50);
Asebergas. Birute. NY ($20); Asmmas. J ir G.. MI ($680):
Bagdonas. V.. FL ($30): Banaitis, B. ir B.. MA ($185); Barčas. A. ir
E., AZ ($435): Bartkus. Juo/as. FL ($80); Bigclis. Ramūnas. NV
($225); Butkevičius. B. ir J.. CT ($40); Cibulskis. Birute. NY ($20);
Draguncvičius. V G.. NY ($70): Gobužas. K., NY ($30); Goštautas,
St ir M . MA ($70); Hcsselberg. Janina. NY ($195). Ilgutis. A ir
R . NY ($385). Jonušis. Regina. NY ($50); Juodelis. Liuda. IL
($335): Kalvaitis. A. ir S . FL ($2.825); Karaša. N ir O.. FL ($513);
Kasakauskas. Jonas. NY ($20): Kasakauskas. Jonas. NJ ($385); Klybas. R ir K NY ($20); Kvedaras. M.. IL ($440): Laucis.
Augustinas. II. ($239); Lucas. Margaret. NY ($50); Lukas, A ir I .
MI ($910). Matutis, kun. Stanley M . Colombia ($1.337): Meiliūnas.
Genovaite. NY ($530). Molynas. M ir G . NY ($105); Murinas. M
ir P . IL ($620); Palubcckas. J ir R . MA ($290). Petravičius. V . CT
($50): Petrulis. Eleonora L.. NY (S100); Pranskcvičius. Stasys. IL
($375): Rajeckas. Gediminas. NY ($225): Rugienis. A ir L . IL
($40): Ruzgas. Algirdas. NY ($120); Sandargas. Aldona. FL ($255);
Senulis. Kristina. NJ ($210); Snarskis. Bronius. FL ($115): Vaičiu
lis. Vytautas. NY ($255); Vitkauskas. Antanas. IL ($130); Zailskas.
Antanas. IL ($275): Žemaitaitis. G ir I . CT($190>. Žolynas. O K .
FL. ($205).
Elskus. Albinas. NY ($115). Gobis. P ir G . MI ($159); Kezenius.
Stase. OH ($150): Kildišius. Algimantas. NY ($65). Kriščiūnas.
Martha. MI ($470); Maculaitis. A ir S . NY ($35). Zaparackas. A. ir
Y . MI($120).
Arlickas. Aga. NY ($60); Bagd/iūnas. A B . NY ($120); Barker.
Mary O . MI ($30); Belickas. J . NY i$560). Brakas. Martinas R .
NY. ($59): Bulovas. Pranas. NY ($10): Dippel. F A . FL ($65); Gir
nius. Birute. MI ($20): Janusams. J ir V . FL ($150)
Kizlauskas. K ir L.. MI ($120): Laurus. Irena. MI ($360). Martišius.
Antanas AZ ($512); Memenąs. Victor J . MI ($160): Motušis. V ir
B . IL '$456). Palionis. Sofija. AZ '$165). Plechavičius. Sofija. NY
($230): Pociūnas. Antanas. CA ($15); Prakapas. Jonas. CA ($110):
Pukelevičiūte. Birute. FL ($125). Radzevičius. Vytenis. CT ($50).
Spnndys. A . FL ($210): Steponiene. Ona. NY ($10). Stulgmsky.
Sofia. CT ($15); Šileikis. Valerija. Fl ($115). Smaižys. Salomėja.
AR ($100); Sostakas. Jonas. MI i$25). Vai. V V ir R . IL ($60).
Valodka. R ir D . IL ($100). Žukas. Aleksandra. NY ($148). ZuNY ($160)
kauskas. V ir M
II. <S46V Kisielius. Jurgis. CT ($60). Papeika
Ašoklis. A ir A
Henry. CA ($6)
Pabaiga1
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Ei, d r a u g u ž i , J ė z u s t a v e
š a u k i a : Visi Švč M. Marijos
Gimimo parapijai priklausan
tys jaunuoliai kviečiami į susi
rinkimą birželio 27 d., 6 vai.
vak.. parapijos sporto salėje.
Prie užkandžių bus diskutuo
jamos galimybes, ką ši parapi
ja gali duoti j a u n i m u i , kaip
j a u n i m a s gali veiksmingiau
prisidėti p n e parapijos veik
los. Kas nori gauti daugiau in
formacijų, prašoma skambinti
1773)476-7394.

Anglų k a l b o s pamokos!
Southwest Organizing Project
suteikia progą lankyti anglų
kalbos pamokas antradieniais
ir ketvirtadieniais, nuo 6 iki 8
vai. vak. Susidomėjusieji pra
šomi ateiti ir užsiregistruoti
Šv. Kryžiaus ligoninėje (7
aukštas), California ir 68th
Str. arba Šv. Marijos Jūros
Žvaigždės
bažnyčioje,
Kilbourn ir 64th Str. Daugiau in
formacijų galite gauti, pas
kambinę 773-471-8208.

J a u n u č i ų ateitininku sto
v y k l o s m e t u Dainavoje vyks
Jaunučių ateitininkų sąjungos
įJAS^ suvažiavimas. Kiekvie
na kuopa turės progos padary
ti pranešimą apie savo metinę
veiklą. Prašoma visų kuopų
globėjus paskirti atstovą arba
atstovę ir iš anksto pasiruošti
pranešimui.
„Vienybės
lietuvininkų"
1891 ir 1893 metų įrišti kom
plektai praturtins Pasaulio
lietuvių
archyvą
Čikagoje.
Juos archyvui padovanojo inž.
Vytautas Šliūpas. Šis „lite
ratūros, mokslo ir polytikos
nedelinis laikrasztis" buvo
..rėdomas Jūzo Andziulaiczio
o iszleidžiamas J ū z o Paukszczio". Plymouth, Pennsylvania.
Pasidalindamas savo tėvo auš
rininko dr. Jono Šliūpo ar
chyve esančių senų leidinių
dubletais su Pasaulio lietuvių
archyvu, V. Šliūpas konkrečiai
{vertina Lituanistikos tyrimo
ir studijų centrą, kurio rinki
niuose jis randa daug vertingų
šaltinių savo tyrinėjimams.

Seselės
kazimierietės,
kaip ir kasmet, rengia smagią
gegužinę savo motiniškojo na
mo sode Čikagoje liepos 13 d.,
sekmadienį. Jeigu kas anks
čiau ruoštose pramogose daly
vavo, tai žino, kiek malonių
staigmenų čia būna: žaidimų,
laimėjimų, pačių seselių kep
tos duonos ir skanėstų, lietu
viškų
patiekalų,
muzikos,
malonumų vaikams ir suaugu
siems. Verta priminti, kad
šiemet vienas laimingas bilie
tas yra vertas 5,000 dolerių
o kiti 5 — po 1,000 dol. Iš viso
išparduodama tik 300 bilietų,
taigi laimėti daug daugiau
galimybių,
kaip
perkant
„lotto" ar loterijos bilietus.
Kas domisi įsigyti bilietą, gali
paskambinti į vienuolyną 773776-1324.

Sigutė Žemaitienė iš Cice
ro, IL, ,,Draugo" vasaros
šventės laimėjimams padova
Čikagos miesto savival
nojo keturis savo motinos d y b ė s Kultūrinių renginių
Stasės Grigaliūnienės pieštus biuletenis paskelbė, kad lie
paveikslus. Esame jai labai pos 7 d., vidurdienį,
Daley
dėkingi ir primename, kad dar Civic Center aikštėje, Čikagos
daug laimikių šiai gegužinei, vidurmiestyje, pasirodys lietu
įvykstančiai rugpjūčio 3 d., vių tautinio meno ir muzikos
sekmadienį, t. marijonų sode ansamblis „Nemunas".
(prie „Draugo" patalpų) rei
kia. Kas galėtų padovanoti
„laimės stalui" laimikių, ma
Ar žinote, kad Švč. M.
lonėkite atnešti į administra
Marijos Gimimo parapija
ciją darbo valandomis.
Čikagoje š į m e t š v e n č i a 70
m e t ų sukaktį?
Iškilmingas
„Margutis I I " valdyba šio įvykio paminėjimas ruo
gauna g r a ž i ų atsiliepimų šiamas lapkričio 9 d., sekma
apie vis gerėjančias radijo lai dienį, 2 vai. p.p., „Landmark"
das. Ypač buvo malonu vėl pokylių salėje, 6800 W. Archer
išgirsti adv. Antano Olio bal Ave.
są, kurio žodžiai ir mintys,
Anglijos L i e t u v i ų klubas
pasakytos seniai, tinka taip
pat mūsų laikams. „Margutis birželio 29 d., sekmadienį,
II" gerai girdimas ne tik Či nuo 12 vai., Vytauto Didžiojo
kagoje, bet Beverly Shores, šaulių rinktinės salėje, 2417
IN, ir kitur. Daug jį girdi ir W. 43 Str., rengia pirmąją va
Lemonto apylinkėje. Klausy saros gegužinę. Bus įvairus
kite „Margučio II" kas vakarą, maistas, atsigaivinimas, lai
mės šulinys ir kiti įvairumai;
8 vai., iš stoties 1450 AM.
bus pasveikinti Petrai ir Povi
lai, o taip pat Vladai. Prie ge
ros nuotaikos prisidės Kosto
Ramanausko orkestras. Visi
kviečiami ir laukiami.
Mary Kuslikis, Grand Rapids, MI, siųsdama „Draugo"
prenumeratą, parėmė jį 105
dol. auka. Labai dėkojame!

Prof dr Jonas Račkauskas (kairėje) priima iš inž. Vytauto Šliūpo įrištus
..Vienybes lietuvininkų" komplektus

SKELBIMAI
x T R A N S P A K įstaiga LEMONTE veikia savaitgaliais:
penktd. 3 v.p.p. — 7 v.v.; sekmd.
8:30 v.r. — 1 v. p.p. Transpak
tel. Lemonte: 630-257-0497.
(sk)
x G a l i u p a d ė t i legaliai
g a u t i „SOC. SECURITY"
kortelę, vairavimo
leidimą
d r i v e r ' s l i c e n s e ) ir vizų
pratęsimą. Ed Š u m a n a s , tel.
1-708-246-8241.
(sk)
ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPĖNAS
M5ft S rolaski Rd-. Chicago, IL 60629
(1 '2 bi i šiaurę nuo Babeko muziejaus)
Tel.: 773-582-4500
14325 S Bell RJ Lockport, IL60441
Tel 708-301-4866
Valandos pagal susitarimą
Advokatas jonas Gibaitis
Civilinės ir kriminalines bylos
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 1-773-776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vak
^f-ctad 9 \ r iki 1 vai p p
ADVOKATAS
\ vtenis Lietuvninkas
4536 W. 63th Street
C h i c a g o , IL 60629
Skersa: gatve-, nuo ..Draugo'
Tel.: 773-284-0100
Valandos pagal susitarimą

Lietuvių
Pranciškiečių
seselių d e i m a n t i n i s — 75
m e t ų — jubiliejus bus šven
čiamas birželio 29 d., sekma
dienį, Nekalto M. Marijos
Prasidėjimo parapijoje, Brighton Parke. Iškilmingo sukak
tuvių pokylio metu seselės pa
gerbs Oną Paukštą, buvusią
ilgametę apskrities vicepirmi
ninkę, o vėliau Garbės vicepirm., ir kun. Joną Kuzinską,
Dvasios vadą.

Kauno
Technologuos
universiteto tautinio meno
ansamblis „Nemunas" kon
vertuos Čikagoje, Jaunimo
centre, liepos 7 d., 7 vai. vak.
Rengėjai
kviečia
bilietus
įsigyti iš anksto ir dalyvauti
šioje lietuviško šokio, dainos
bei muzikos šventėje. Bilietus
galima gauti „Seklyčioje", Pa
x P i r k s i u rašomąja maši saulio lietuvių centre, Le
n ė l ę su lietuvišku raidynu monte, ir užsisakyti telefonu
arba anglišką, mažą „portab- 773-737-6792.
le" !ne elektrinę, o mechani
Čikagos s k a u t u ir skau
nę 1 . Siūlyti laišku, nurodant
č i ų stovyklai Rakė reika
mašinėles tipą ir kainą. Ra
l i n g o s savanorės šeiminin
šyti laišką: Aleksas, 4017 S.
kės: pirmąją savaitę dvi, o
C a m p b e l l Ave., Chicago, IL
antrąją — viena. Stovykla
60632.
vyks nuo šeštadienio, liepos
'sk)
12 d. iki šeštadienio, liepos 26
d. Kviečiamos skautų ma
x T R A N S P A K p r a n e š a : mytės, įsipareigojusios ma
.Palyginti su ankstesniais me mytės stovyklaujančiam vai
tais vis daugiau jaunuolių kui bus teikiama stovyklinio
siekia aukštesnio išsilavinimo. mokesčio nuolaida. Informaci
Praėjusiais metais beveik visi jai kreipkitės tel. 708-771baigusieji pagrindines devyn 8617.

x Aldona Pankienė, tai
nuolatine remeja Lietuvos
našlaičių. Atsiuntė $25 naš
laičių vargą sumažinti. Dėko
jame! „ L i e t u v o s Našlaičiu
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2711 W.
71 St., C h i c a g o , IL 60629.
'sk)

metes mokyklas tęsė mokslą.
Dauguma jų — 68 proc. — pa
siliko vidurinėse bendro lavi
nimo mokyklose, 30 proc. įsto
jo Į profesines mokyklas". Pi
nigai ir siuntiniai į Lietuvą.
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 4545 W. 63 St., Chica
go, IL 60629, tel. 773-8381050.

Dr. Antano Razmos 75 m.
sukakties š v e n t ė s aprašyme
korespondentas Br. J. (birželio
17 d.. „Draugas") klaidingai
pažymėjo, kad Ramoną Stepo
navičiūtė yra įvaikinta dr.
Razmos dukra. Puotos metu ji
tik pasisakė, kad dr. Antaną
mylinti, kaip tikrą tėvą.

f&k ŽVAIGŽDUTĖ
^ • ^ • L ^ *

Redaguoja J. Plačas.

«•

*

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos

Chicagortkynaus

Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

GALVOSŪKIŲ
SPRENDIMO
DUOMENYS
1996/97 m. sezono galvosū
kių duomenys: taškai pažy
mėti t, o premijų suma
skliausteliuose.
1. Vaiva Bučmytė 860 t.
(90).
2. Tomas Mikuckis 710 t.
(80).
3. Aaron Crank 700 t. (77).
4. Aidis Malinauskas 680 t.
(75)
5. Lindrė Šilėnaitė 670 t.
(70).
6. Andrius Mikuckis 485 t.
(50)
7. Kristina Quinn 150 t.
(18).
8. Tomas Quinn 125 t. (15).
9. Rita Bradūnaite 65 t. (8)
10. Domas Gudinskas 60
(6).
11. Lukas Gudinskas 60 t.
(6).
12 Vytis Udrys 50 t. (5).
13. Sigita Saliklytė 40 t.
14. Goda Steponavičiūtė 40
t.
15. Gintas Bradūr.as 35 t.
16. Ina Saliklytė 301.
17 Vytas Bradūnas 301.
18. Vincas Gudinskas 25 t.
Tokia j a u „Tėvynės žvaigž
dutės" tradicija, kad nesurin
kę 50 taškų, negauna premijų.
Kiekvienas per 8 mėnesių lai
kotarpį turi progos padirbėti.
Dėkoju Lietuvių fondui visų
konkursantų vardu, kad pas
kyrė šiam reikalui 500 dol.
Visi prašome, kad neužmirštų
mūsų ir ateityje. Ateinantis
galvosūkių konkursas pra
sidės maždaug spalio mėnesį.
Per vasarą visi pailsėję, ru
denį vėl galėsite pradėti sme
genų gimnastiką. Iki rudens
bus pateikiama šiek tiek
mažiau nekonkursinių galvo
sūkių, kurie pavadinti p a 
galvokite", kas nepavargęs,
gali pamėginti spręsti. „Tėvy
nės žvaigždutė" linki visiems
smagios vasaros!.
Redaktorius
MANO TĖTĖ
VISKĄ MOKA
Tėtė viską žino,
Tėtė viską moka:
Auto jis vairuoja,
Plaukioja laivu.
Kito nesurasi
Išmintingo tokio!
Jis padangėm skraido
Vienas lėktuvu.

rą sanskrito studijų Berlyne
Boduenos de Kurtene' prisi
mindavo kaip laimingiausią
savo gyvenimo periodą". Šio
mokslininko reikšmė dabar
tiniam kalbos mokslui yra
milžiniška. Jis paruošė daug
žymių kalbininkų ir vienas iš
jo mokinių buvo K. Būga.
Boduenas de Kurtene recen
zavo lenkų kalbininko J. Karlovičiaus darbą „Apie lietuvių
kalbą". Labai šiltais žodžiais
atsiliepia apie A. Baranauską,
su kuriuo buvo susipažinęs
1875 m. pirmą kartą lanky
damasis Lietuvoje. Bd.K re
cenzavo ir M. Miežinio „Lietuviškai-latviškai-lenkiškai ru
sišką žodyną".
Didžiausias Bd.K nuopelnas
lituanistikai — tai jo darbas
prie A. Juškos surinktų liau
dies dainų leidimo. Jis ne tik
redagavo šį vieną iš pačių
svarbiausių 19 amž. lietuvių
dvasinės kultūros ir gyvosios
kalbos paminklų, bet išrūpino
leidimą spausdinti jį loty
niškomis raidėmis. Jis prašė
rusų caro valdžią, kad lietu
viams panaikintų
spaudos
draudimą.
Bd.K talkino ir leidžiant A.
J u š k o s žodyną. Jis net buvo
pasisiūlęs jį redaguoti. Jis
buvo Juškų šeimos draugas.
Apie Juškas jis paskelbė
straipsnių, kuriuose smulkiai
aprašė jų gyvenimą ir moksli
nę veiklą. Daugiau apie šį
mokslininką kitą kartą.
JONINĖS
Joninės švenčiamos birželio
mėn. 24 d. Švento Jono diena
yra ilgiausia diena ir trum
piausia naktis. Tą dieną mer
gaitės pina vainikus iš gėlių.
Vakare paleidžia vainikus į
upę. Kai sutemsta, žmonės
kuria laužus. Prie laužo žmo
nės, ypač jaunimas, šoka ir
dainuoja. Vidurnaktį, po dvy
liktos valandos, eina ieškoti
paparčio žiedo. Iš tikrųjų pa
partis nežydi. Žmonės patys
turėjo padaryti kokią nors
gėlę, kuri vaizduotų paparčio
žiedą. Jie tikėjo, kad žmogus,
kuris suras paparčio žiedą,
bus visa žinąs ir laimingas.
Kai k u r jaunimas švenčia Jo
nines iki aušros.
Dalia Šataitė, 10 klasės
mokinė, Čikagos lit. m-la
JONINĖS
Joninės arba šv. Jono Krikš
tytojo diena, yra švenčiamos
birželio mėnesio 24 dieną. Jo

ninės yra ilgiausia metų die
na. Senovėje buvo manoma,
kad saulė patekėdama Joni
nių rytą mainosi įvairiomis
spalvomis.
Joninių išvakarėse buvo ren
kamos vaistažolės ir gėlės, pi
nami vainikai, dainuojamos
dainos, kūrenami laužai, ieš
komas paparčio žiedas. Mer
gaitės, norėdamos sužinoti,
kada jos ištekės, pindavo vai
nikus ir mesdavo juos per petį
į esantį medį. Kartais mer
gaitės dėdavo vainikus po pa
galve, tikėdamos sapne matyti
savo būsimą vyrą.
Žmonės tikėjo, kad laužo ug
nis nešanti laimę, naikinanti
blogį, apsaugojant! nuo ra
ganų. Kad būtų geras derlius,
laužo anglys ir pelenai buvo
išbarstomi. Jaunimas žais
davo aplink laužą ir šoki
nėdavo per ugnį, kad būtų
sveiki. Jeigu jaunai porai pasi
sekdavo peršokti laužą susi
kabinus rankomis, buvo tikė
ta, kad jiedu dar tais pačiais
metais susituoks.
Joninių apeigos baigdavosi
vidurnaktį paparčio žiedo ieš
kojimu.
Stefutė Utz, 10 klasės
mokinė, Čikagos lit. m-la.
MANO TĖVELIS
Mano tėvelis labai geras. Jis
dalyvauja
įvairiose sporto
šakose. Jis ir mano futbolo ko
mandos sportininkus trenira
vo. Mes visur žaidimus laimė
jome. Jis mėgsta dainuoti, dai
nuoja viename sekstete. Jis
mėgsta meną. Piešia ir iš mo
lio daro įvairias figūras. Iš si
dabro daro moterų papuo
šalus. Mano tėvelis labai ga
bus, aš jį labai myliu.
Kristina Lingertaitytė,
Bostono lit. m-los 6 sk.
mokinė
TĖVELIS SKAMBINA
PIANINU
Mano tėvelis yra tamsia
plaukis ir mėlynakis. Jis
mėgsta skaityti ir skambinti
pianinu. Jis mane veža visur.
Aš ir mano sesutės tikrai jį
mylime.
Lina Dabrilaitė,
Bostono lit. m-los 6 sk.
mokinė

TĖVELIS RUPDVASI
MANIMI
Mano tėvelis yra juodaplau
kis su ūsais. Jis yra biblioteki
ninkas. J i s mane visur ve
žioja. Kai a š žaidžiu beisbolą,
jis ateina pažiūrėti. Jis m a n i 
mi labai rūpinasi. Kai suser
gu, jis su manim pasikalba, ką
nors paskaito. J a m labai pa
tinka „Rock-n-Roll" muzika.
Aš labai myliu savo tėvelį ir
jis mane myli.
Vytenis Krukonis,
Bostono lit. m-los 6 sk.
mokinys
PAGALVOKITE N R . 4
ATSAKYMO DALIS
1. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2. 5 5 5 5 5 5 5 5 10
3. 5 5 5 5 5 5 10 10
4. 5 5 5 5 10 10 10
5. 5 5 10 10 10 10
6. 10 10 10 10 10
7. 5 5 5 5 5 25
8. 5 5 5 10 25
9. 5 10 10 25
10.25 25
PAGALVOKITE NR. 4
ATSAKYMAI
1. Pasagai prie arklio kano
pos pritvirtinti reikia nuo 6 iki
10 uknolių-vinių (L.E. 22-53,
Boston, 1960). 2. Pasaulyje il
giausia tvora yra Australijoje.
Jos ilgumas yra 5,334 kilome
trai. Jos aukštis 1.80 metrų.
Ji yra dvigubai ilgesnė, negu
garsioji Kinijos siena. Šią
tvorą pradėjo statyti 1885 m.,
o baigė 1949 m. („Lietuvos ry
tas", Nr. 150, Vilnius, 1995.06.28. 3. 10 kombinacijų. (Žiū
rėkite skaitlinių lentelę). 4.
Mediniame lopšyje vaikas ver
kia. 5. Dantys ir liežuvis. 6.
Žąsys.
PAGALVOKITE NR. 5

1. Kuris iš Lenkijos karalių,
vienintelis, yra palaidotas Vil
niuje 9 2. Kaip
sužinome
žvaigždės temperatūrą?
3.
Kokių išmatavimų yra ilgiausi
ūsai dabartinėje
Lietuvoje?
Atsiuntė kun. d r . E. G e r u l i s .
4. Ant mėsos kalno geležiniais
jaučiais aria. 5. Ant nosytės
LAIŠKAS TĖVELIUI
atsisėdęs, o kojytės už ausų,
džiaugias
tetos,
džiaugias
Tu esi geriausias tėvelis pa dėdės, nors išdykęs aš esu. 6.
saulyje. Man tu labai patinki, Ant raudono stulpelio, juodi
nes tu esi mano tėtė.
broliai rymo.
P a u l i u s Manomaitis,
Bostono lit. m-los 6 *k.
Pasamdytas — ne gimdytas,
mokinys
taip nedarys, kaip savas.

Vėžlio nesibijo
Pirštu pakutenti,
Pasigauna žuvį
Žiemą po ledu.
Pasakų jis moka —
Įdomių - baisių.
Kad baugu nebūtų,
Glėbin jo skubu!
D a n u t ė Lipčiūtė-Augienė
KITI APIE MUS
J a n Baudin de
Courtenay (1845-1929)
Boduenas de Kurtene gimė
Lenkijoje, netoli Varšuvos To
limi jo protėviai buvo kilę iš
Prancūzijos. Studijavo Varšu
vos Vyriausioje mokykloje.
Domėjosi sanskritu, lietuvių ir
slavų kalbomis. Tobulinosi
Prahoje, Jenoje, Berlyno Pro
fesoriavo Kazanės. Dorpato
(Tartu), Krokuvos, Peterburgo
ir Varšuvos universitetuose.
Buvo išrinktas Rusijos Moks
lų akademijos nariu. „Semest

Mokslo metu užbaigimo iftkilmes Cikugos lit mokykloje pradėto* malda t jėzuitų koplyčioje Mokiniai ( i i
kaires 1 Egle Milavickaitė. D.iii.i S.v.iiti' n Aris D.imtuvs
Nuotr .Jo* K u l i o

