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NATO karinio h omiteto
pirmininkas Li stuvoje
mato didelę pi žangą
V i l n i u s , liepos 22 d. (BNS)
Gen
— Lietuvoje viešintis NATO pažad
karinio komiteto pirmininkas Naun
ir aukščiausiasis sąjungos pa- sutari
tarėjas kariniais klausimais kyti \
generolas Klaus N a u m a n n pa- dovėli
brėžė, kad, siekiant kariuome- kated
n e s suderinamumo su NATO, rininl
vienoda ginklų rūšis nėra
svarbiausias reikalas. SvarS\
biausia — t a pati karių kalba,
de
t ų p a d ų standartų informaci
n ė s sistemos ir ryšio priemoLiet
nes, s a k ė generolas.
nas \
Lietuvos kariuomenė nese- sitikę
niai' paskelbė perkanti ameri- teto
kietiškų automatų, k a d grei- Klaus
čiau būtų pasiekti NATO rei- nors l
kalavimai. Lietuvos žurna- li ats
listų
paprašytas
įvertinti biaus
šiuos ketinimus, K Naumann deryb
pažymėjo, k a d „pagrindinis atneš
NATO politikų principas — nomil
nesikišti nė i vienos valstybės tų po
sprendimus dėl ginklavimosi", jas".

Pasaulio

;rolas J . Andriškevičius
jo įdiegti daugelį K.
u i n pasiūlymų. „Abu
me, kad karius turi m<>įdai iš dalinių, o ne vaį pasiskaitę ir mokymo
ose karjerą padarę kaai", sakė generolas.
arbiausia — derybos
E u r o p o s Sąjungos
įvos premjeras Gedimiignorius antradienį su
su NATO karinio komipirmioinku
generolu
N a u m a n n pabrėžė, kad
uropos Sąjunga ir negaoti NATO, dabar svaris klausimas — „realios
>s dėl narystės ES, kuri
ų n e tik spartesnį ekoos augimą, bet ir suteik- Nuotr: 'iš kairesi) Audronė Pakštiene ir Kristina Cepkauskie-1. muzię aus archyvų bibliotekos darbuotoja, viena
itinio saugumo garanti- iš nukentejusiųjį Į Sausio 13-osios įvykiuose, prie Kaune, FL:"> muzii aus sodelyje pastatyto paminklo Stasiui

Nai
leistų
riamv
dimo
regioj
„E
atsirj
sakė
pirmi

Į susitaikymo koi iferenciją
atvyks penki pres identai ir
Rusijos pren j e r a s

nauj ienos

lemiantis DPA, Reuter. BNS. I.\TERFAX. ĮTART ASS. BelaPAN. RIA žinių
;entūru pranešimais.

Lozoraičiui. Tolu moję — namas, pažymėtas paminkline lent' Jame ; yveno S. Lozoraitis.

'stė ES, sakė premjeras,
išvengti naujų skiIU linijų Europoje atsirabei netikrumo Baltijos
e didėjimo.
ropos žemėlapyje neturi
Vilnius, liejX)s 22 d. (BNS) jos jūros SovieM Sąju įga
iti ją skiriančių linijų",
^ATO karinio komiteto — Antradienį Rygoje nepavy- kontroliavo iš Bygi - skry< žių
ko suderinti L ietuvos ir Latvi- valdymo centro, ir šią tei tolinkas.
jos susitarimi3 dėl skrydžių riją iki šiol kontro joja Li rvivaldymo regi ono virš rytinės ja. Tuo, kad La vija ne ori
NATO i r E S lieka
Baltijos jūros dalies padaliji- perduoti skrydžių aldym ne
P' g r i n d i n i a i Lietuvos
mo.
jai priklausančioje jro erd1 ėje.
tikslai
Liel įvos užsienio reikalų
„Lietuvos 1compromisiniam nepatenkintos Lietuva, E tija
minis ras Algirdas Saudargas pasiūlymui pr itarė 53 valsty- ir Rusija.
užtiki no Klaus Naumann, Dės,
įskaitaiįt
kaimynines
Laikinais ir pavojingais ne
kad n trystė NATO ir Europos Lenkiją, Rusiją ir Švediją, bet pasidalintus oro ..kelius" pirš
Sąjun joje lieka svarbiausias išskyrus Latv iją", sakė Lietu- Baltijos jūros laiko ir Tarp auLietu os užsienio politikos tik- vos derybų d elegacijos vado- tinės civilinės aviacijos c gaslas.
vas, Užsienio reikalų vicemi- nizacijos (ICAO) taryba.
Prieš 2 metus Lietuvoje pasSus tikime ministras pris- nistras Albina s Januška,
Lietuvos derybininkai vis
Jis apgaile stavo, kad neiš- dėlto tikisi, kad d a r pa yks
kutinį kartą lankęsis K Nautatė Lietuvos strategiją po
m a n n sakė pastebįs didelių
Madr do ir Amsterdamo susi- sipildė viltys,,iog pavyks sude- suderinti problemą, nors ,rali
pokyčių. „Žymų pagyvėjimą
tikim \, pranešė URM infor- rinti susitariu įą dėl oro erdvės telikti galimybė tik tarpt; utiir skrydžių v aldymo atriboji- niu mastu protestuoti s trymačiau j a u važiuodamas iš macij • skyrius.
mo.
srolas
K
Naumann
uždžius per Lietuvos oro edvę
oro uosto", sakė jis.
Ger
Oro erdvę vi rš rvtinės Balti- Baltijos jūroje, kari yra V)ntSusitikimuose su Lietuvos
tikrir ), kad NATO ir toliau
kariuomenės vadu generolu
lieka atvira naujiems naUžsiei įio lietuvių kunigams paskirti
J o n u Andriškevičiumi jie ap- riams ir pagyrė Lietuvą už
t a r ė , ką Lietuva j a u padarė ir akty% i pasiruošimą bei indėlį
Lietv tvos valstybės apdovanojimai
ko dar turi siekti. NATO kari- į Eur pos saugumą,
metais. Po karo atvykęs . AV,
nio komiteto pirmininkas inMii istras ir NATO Karinio
1947-84 m. kleb navo Los Anformavo apie ketinimus įkurti
komi sto pirmininkas sutarė,
gėles
lietuvių &•'. Kazin iero
„Bendradarbiavimas vardan jog 1;bai svarbu įtraukti Ruparapijoje,
kuri i apo Los An
taikos" programoje dalyvau- siją į Europos saugumo klaugėles
lietuvių
ve klos cei tru.
jančių valstybių štabą NATO simų sprendimą ir bendradarPrel.
J.
Kučingis
apdovar )tas
vadavietėje.
biavi lą.
4-ojo laipsnio G< dimino rdinu.
Kun. Vinca.- Valkavi iusVVblkovich, įšveir :ntas ku ligu
1953 metais, y a Norv xxl.
Massachussetts. etuvių j irapijos klebonas." tyrinėji ntis
V i l n i u s , liepos 22 d. (BNS) lyvai s Lietuvos prezidentas
JAV lietuvijos iV )riją. Ji; yra
— Lietuvos Prezidentūra j a u Algii las Brazauskas bei prezipaskelbęs nemaž ai darbų įpie
gavo šešių valstybių vadovų dent i: Lenkijos — Aleksandr
JAV
lietuvių pa r pijąs, L etuoficialų sutikimą dalyvauti Kwa niewski, Suomijos —
vos
Vyčių
veiklą Kun. V. Va\rugsėjo mėnesį Vilniuje vyk- Mar ti Ahtisaari, Estijos —
kavičius
apdov notas
p-ojo
siančioje konferencijoje.
Lenr i r t Meri, Latvijos —
Prel. Jori as Kučingis
laipsnio
Gedim.
u.
o
ordii
Rugsėjo 5-6 dienomis tautų Gunf s Ulmanis ir BaltarusiVašington as. liepos 22 d.
susitaikymo konferencijoje da- jos - - Aleksandr Lukašenko.
Neg« lės atvykti tik Rusijos (Lietuvos am basados spaudos
skyrius) — I liepos 1 d. Min
* L i e t u v o s Krašto apsaup r e z lentas Boris Jelcin, kurį
g o s ministerija atrinko 10 | c o n f rencijoje pakeis premje- daugo karūn avimo — Valstybės dienos proga Lietuvos
jaunuolių, kurie žada vykti r a s ^ iktor Černomyrdin.
mokytis į JAV karo akademi
radienį posėdžiavęs šios Respublikos Įprezidento Algirj a s West Point, Colorado
** vos ir Lenkijos prezi- do Brazauskei įsaku Gedimino
Springs ir New London. Pir- L i e t ' i rengiamos tarptautinės ordinais buv<J apdovanoti du
madienį iš dalyvavusių 30 ^*en*
rencijos „Tautų sambū- užsienio lietitvijos kunigai —
kandidatų — 17-21 metų jau- k o r "
geri kaimyniniai santy- prelatas Joną s Kučingis ir kunuolių.po psichologinio testo ir V I S '
— saugumo ir stabilumo nigas Vincas Valkavičius-Wolanglų kalbos žinių patikrini- *" a l
Doje garantas" organiza- kovich.
mo buvo atrinkti tinkamiausi. ^ u r (
Prelatas Jo nas Kučingis ku
komitetas patvirtino proDabar jiems reikės pasitikrin- c , m s
nigu įšventiiltas buvo 1937
ra1) ą ir pokalbių temas.
ti sveikatą Centrinės medici- S
nos tarnybos, Karinės mediciLi< tuvos prezidento referen- Europos tautij susitaikymui ir
ninės ekspertizės komisijoje, tas įžsienio politikai Petras bendradarbia vimo perspektyKandidatūras taip pat aptars Vait [•kūnas sakė. kad aš- voms, tarpta utinių organizakarių ir civilių tarnautojų
tuon ų valstybių vadovai skai- cijų poveikio |lastovumui irgeatrankos mokytis užsienio vai- tys tranešimus konferencijos riems santyki ams.
stybėse
komisija,
pranešė atid; ryme ir dalyvaus sesiTaip pat numatyti visų vaKAM atstovė spaudai.
jose, skirtose Vidurio ir Rytų dovų dvišalia i susitikimai.
HV1(^I l|C
Anksčiau Vokietijos ginkluotosioms pajėgoms vadovąves generolas pabrėžė, kad jo
valstybė naudojasi ir sovietų
gamybos sraigtasparniais, kurie y r a įtraukti į NATO reikalavimus atitinkančios ginkluotės sąrašus.
P a k l a u s t a s , a r per dvejus
m e t u s — iki kito galimo są
jungos plėtimo 1999 m. — Lie
t u v a gali pasiekti NATO reikalavimų. K. N a u m a n n sakė
žinąs apie dideles Lietuvos
p a s t a n g a s siekti tokio suder i n a m u m o . J i s pabrėžė, kad
ypač svarbu, jog Lietuvos kariai dalyvauja taikdarių misijose Balkanuose, kur tarnauja
NATO daliniuose.
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Liet uvos-Latvijos derybos
dė 1 skrydžių valdymo
vėl] pasibaigė nesėkmingai

roliuojama Latvijos.
Pasak A. Januškos, Lietuva
žada kreiptis j ICAO tarybą,
kad ji d a r kelioms savaitėms
pratęstų nustatytą susitari
mui pasiekti terminą. Lietu
vos derybininkų vadovas tiki
si, kad galbūt d a r pavyks
priimti sprendimą „dvišaliu
pagrindu".
Po to, kai be rezultatų
baigėsi birželio mėnesį vyku
sios daugiašalės derybos Pa
ryžiuje, Lietuva ir Latvija bu
vo įpareigotos susitarti iki lie
pos 21 d. Nepavykus susitar
ti, medžiaga bus perduota
Tarptautinės civilinės aviaci
jos organizacijos (ICAO) tary
bai,
kuri priims
galutinį
sprendimą.
Lietuva ir Latvija taip pat
dar nėra baigusios derybų dėl
ekonominės zonos Baltijos jū
roje padalinimo.

Ugniagesius
Lenkijoje vargina
drėgmė ir lietūs
V i l n i u s , liepos 22 d. (BNS)
— Potvynių nuniokotai Lenki
jai padedantys Lietuvos ug
niagesiai daugiausia skun
džiasi nuolatine drėgme.
Priešgaisrinės apsaugos de
partamento Informacijos sky
riaus viršininko pavaduotojas
Vladas Rakštelis sakė, kad ne
siliaujantis lietus neleidžia
išsidžiovinti drabužių ir pa
tiems vyrams pradžiūti.
J i e beveik savaitę darbuoja
si Pietų Lenkijos Koščino
miestelyje, kuris yra LenkijosVokietijos pasienyje, prie Var
tos ir Oderio upių santakos.
30-ties ugniagesių gelbėjimo
būrys, vadovaujamas departa
mento direktoriaus pavaduo
tojo Remigijaus Baniulio. į
kaimyninę Lenkiją išvyko lie
pos 16 dieną.
Pasak V. Rakštelio, lietuviai
stato įtvirtinimus, padeda gy
ventojams persikelti i kitas
vietas. Perkeliant lapių fermą,
gyvūnas įkando vienam ugnia
gesiui. Tačiau, viršininko tei
gimu, pavojus apsikrėsti kokia
nors liga yra labai mažas, nes
lapės greičiausiai yra skiepy
tos.
Lietuviai gyvena kareivi
nėse, juos maitina ir benzinu
aprūpina lenkai.
Kol kas neaišku, kada ug
niagesiai grįš į Lietuva nors
iš pradžių buvo planuota, kad
Lenkijoje jie dirbs 7-10 dienų.
V Rakštelis sake. kari l.en-

Briuselis.
Izraelio užsienio reikalų nįinistras David Levy
įtradienj jausmingai gynė savo valstybė s pasišventimą Viduo Rytų taikos procesui. „Aš žinau, kad kai kurie iš j ū s ų ma3, jog Izraelis neprisideda prie taikos piroceso. tačiau t a i ne
ii mūsų užsispyrimo, o del mūsų gyvyrbių gynimo". Taikos
rocesas del Izraelio ir palestiniečių nesiutarimų s a u g u m o ir
/dų gyvenviečių statybos klausimais j a u penketą mėnesių yra
žstrigęs aklavietėje. Palestinos vadovo Yasser Arafat ir D.
evy susitikimas būtų pirmas aukščiausk ) lygio Izraelio ir PIO
ontaktas nuo balandžio mėnesio.
Jeruzalė. Pirmadienį Izraelio ministrą:s pirmininkas Benjain Netanyahu parlamente pralaimėjo tlalsavimą dėl pasitijjimo, tačiau liko savo poste, nes opozic inės partijos nesuge;jo pakankamai susitelkti, kad atstaty dintų jo vyriausybę,
im reikia absoliučios parlamento daugun įos — 61 d e p u t a t o —
iramos.
Jungtinės
Tautos. Pirmadienį Gruzi jos prezidentas Edu'd Ševardnadzė pareiškė, kad idėja jo valstybėje dislokuoti
tusias daugiatautes taikdarių pajėgas su laukė daugiausia teitaikos
amų atsiliepimų. 1,500 karių Rusijos vadovaujamos
'
įlaikymo pajėgos iš Nepriklausomų V alstybių Sandraugos
JVS) valstybių patruliuoja teritorijoje tai"P Gruzijos ir separastų kontroliuojamos buvusios autonom inės Abchazijos resjblikos. Gruzijos kariuomenė kartu s ii šimtais tūkstančių
įbėgėlių iš Abchazijos pasitraukė 1993 nn. NVS karių įgaliojiįai baigiasi liepos 31 d., ir Gruzija teigia,jogjie turės išeiti, jei
esutiks imtis platesnių funkcijų, kaip p<ilicijos patruliavimas
latesnėje zonoje bei pagalba grįžtantienis etniniams gruzinų
abėgėliams.
Varšuva. Lenkijos prezidentas Aleksa ndr Kwasniewski po
rmadienį įvykusio prezidento susitikimo su premjeru VVlodziierz Cimoszevvicz bei Vidaus reikalų, LT2isienio reikalų ir Gyrbos ministerijų atstovais pareiškė, jog n emano, kad yra būtii įvesti ypatingąją padėtį. Be to, A. Kw;isniewski mano, k a d
;ra kliūčių nuo potvynio nukentėjusiuo se rajonuose ruoštis
dieną.
likimams, kurie turėtų įvykti rugsėjo 21 <
Sarajevas. Bosnijos serbų prezidente Baljana Plavšič pirmaienį pažadėjo likti poste ir kaltino serbii nacionalistus ją pailinus iš valdančiosios partijos dėl jos pradėtos kampanijos
ries korupciją aukštuose valdžios sluoksr ūuose. Buvusio serbų
rezidento, dabar kaltinamojo karo nusikžiltimais Radovan Kaįdžič šalininkai šį savaitgalį pašalino B. Plavšič iš Serbų delokratinės partijos (SDP). R. Karadžič taiip pat ją paragino pakti prezidentės postą. B. Plavšič įsivėlė į kovą su R. Karadžič
ilininkais, kai viešai juos apkaltino turt;o grobstymu ir didem i s kontrabandos operacijomis. „Aš vad ovausiu valstybei paai Bibliją ir konstituciją, kol žmonės nea tšauks mano m a n d a >. Mano kadencija baigiasi 1998 metais. ir tik žmonės gali iš
lanęs atimti valdžią", teigė ji.
ATew Yorkas. Pirmajame savo praneš ime apie krikščionių
jrsekiojimą pasaulyje, JAV Valstybes de p a r t a m e n t a s griežtai
•itikavo Kiniją už religinės laisvės api•ibojimus, antradienį
•anešė „The N*ew York Times". Pranešin le, kuriame aprašomi
irptautiniai religijos laisvės apribojimą i 78 valstybėse, taip
it yra prašoma Rusijos prezidento Boris Jelcin sustabdyti įsitymo projektą, ribojantį evangelikų ir kitu religinių grupių
iiklą
Rusijoje.
Maskva. Totalitarinės religinės sektos ir judėjimai Rusijoje
2rbuoja save šalininkus, panaudodami \psichotropines ir narotines priemones, antradienį pareiškė žurnalistams Rusijos
RM mokslinio tyrimo instituto darbuotoj as Boris Kalačev. Paik jo, neseniai Rusijos šiauriniuose regicmuose atlikti moksliiai tyrimai parode, kad daugelis narkot ikus vartojančių jau
uolių vienaip a r kitaip susiję su satanis'tų, „baltųjų brolių" ir
itomis sektomis. ..Vakaruose į tokių sek tų veiklą reaguojama
ana griežtai ir orientuojamasi į Konstil•.ucijos normas. Kiekienoje valstybėje yra viena vyraujanti nsligija. Tačiau tai ne•„Mškia kitų religijų veiklos varžymo", sa kėjis.
San Francisco.
Jei šiaurės korėjieči;ii butų „pakankamai
jprotėję" pradėti puolimą prieš pietų pu:>ę. jie galėtų padaryti
abai daug žalos, tačiau proceso metu būitų sunaikinti, pirmaienį pareiškė JAV gynybos sekretorius VVilliam Cohen. J A V
uri pakankamai karinės galios, kad beve•ik tuo pačiu metu gaHų dalyvauti dviejuose pagrindiniuose ireponimuose konflikuose, sakė W. Cohen Kalifornijos Sandr.augos klubo ir šiauriės Kalifornijos pasaulio reikalų tarybos susitikime. J i s teigė,
ad JAV pajėgtu sulaikyti agresiją Korejoje. Šiaurės Korėja daar kovoja su plintančiu badu. Šiaurės ir • Pietų Korėjas skiria
tvirtinta siena, o pietų pusėje yra dislok uoti 37,000 Amerikos
ariu.
Varšuva. Potvyniai, per paskutines d vi savaites Lenkijoje
asiglemžę 60 gyvybių ir privertę tūksta nčius žmonių palikti
avo namus, antradienį pradėjo rimti. Daugelyje vaivadijų,
i r p jų ir Legnicos, kur iš 86 gyvenviečių i buvo išgabenta apie
2,500 žmonių, kova su vandeniu tęsėsi. 1luvo statomos ir tvirmamos užtvankos Lenkijos aplinkos a psaugos ministerijos
areigūnų teigimu, kol kas nėra rimto pa vojaus užteršti Balti>s jūrą upių atplukdomu purvu.
įjos Civilinės saugos štabas
rašo būti kol padėtis bent
iek pagerės. Jis pažymėjo,
ad lietuviai dar nedirbo at:atomųjų darbu, kuriems yra
asiruose, nes dabar yra atįdūrę potvynių epicentre.
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AR PALYDĖJAI, AUŠRINE
ŽVAIGŽDELE
(a.a. Gailę Eidukaite Kunstmaniene.
1997 m. birželio 27 d. atsisveikinant)
Dabar — šioj liūdnoj atsis
veikinimo valandoje norime
klausti: „ar palydėjai, Aušrine
žvaigždele, mūsų sesę į amži
nuosius namus, į amžinąją
stovyklą?"

„Kuršių Marių" stovykloje ,Rake, Čikagos „Lituanicos" tunto prityrę skautai, ir j ų vadovas s k a u t a s vytis ps.
Gražutis Matutis , pasiruošę kurti laužą.
Nuotr. Vlado Žukausko
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• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą ką nors skebti
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją

APIE SKAUTUS
Skautiškoje šeimoje, lietu
viškoje skautybėje užaugusi,
LIETUVOJE
sesė Gailė palieka gražiau
1997 .VII. 9 d. Br. Juodelio trolieriaus žinioje.
sius prisiminimus jos buvu
jos išlaikymui ir tęstinumui
„Nerijos" jūrų tuntas išsi ričio mėn. —jūrų skautės ir j .
sioms vadovėms, jos skilčiai, vystė ir išaugo iš 1969 m. lie jaunės Vėlinių proga dalyvavo straipsnyje „Kas naujo pas
Minimame 1997 .V. 15 dienos pilnoje sudėtyje, visapusiškai
jos draugovei. Taip pat mums pos mėn. Čikagoje įkurto 6 Tautinėse kapinėse. Gruodžio Lietuvos skautus" nėra aišku, posėdyje M. Raštikis ir G. Vai lygių teisių ir lygių galimybių
lieka jos pavyzdys — šeimos ūdryčių vieneto — valties. Jo mėn. bendros Kūčios su jūrų kada remiamasi patikrinta in delis
atstovavo
„Lietuvos pagrindu.
meilės, draugystės, pasiry ugdymui daugiausiai pasidar skautais, tėvais ir svečiais. formacija, kada teiginiai tėra Skautijai", A. Berkevičius —
Atkurtosios Lietuvos Skautų
laisvi, asmeninė interpretaci registruotai „Lietuvos Skautų sąjungos struktūroje, visos
žimo mokslui, pareigai.
Taip
pat
suruošta
iškyla
į
bavo energinga vadovė Aldona
ja. Pristatytieji faktai prasi sąjungai", S. Gedgaudienė — trys šakos — lygiateisės ir
Jovarauskienė.
Per 28-nerius Brookfield zoologijos sodą.
lenkia su esama padėtimi ir
„Aušros Vartų" — „Kerna
1997 m. pusmetyje — sausio tiesa, apeinant tikrąją prob 1989 m. atkurtajai „Lietuvos savarankiškos koordinuotoje
vės" skaučių tunto vardu reiš tunto veiklos metus jo eilėse
Skautų sąjungai", siekiančiai veikloje, — turi plačias ir ne
kiu nuoširdžią užuojautą Gai žygiavo keli šimtai sesių, va mėn. bendra su jūros skautais lemą.
išlaikyti savo vardą ir tęsti pakeičiamas galimybes augti,
dovaujamų
patyrusių
vadovių.
tradicinė
iškilminga
Klaipėdos
lės vyrui Linui, seserims —
Entuziastingai
atsikūrusios
numą. Geranoriškai sukvies veikti ir bręsti, visiškai at
mūsų sesėms Jūratei, Daliai Šiuo metu tuntui priklauso dienos sueiga. Vasario mėn. — 1989 metais, Lietuvos Skautų
tas posėdis buvo dar vienas sakydamos organizacijos įsi
Gailė Eidukaitė-Kunstmaniene
ir Vidai, broliams Alvydui ir daugiau 50 sesių. Šioje kaden čiuožimo ir slidinėjimo iškyla. sąjungos veiklos sėkmingumui
mėginimas, daugelio eigoje, pareigojimui ugdyti jaunimą
Sauliui, tėveliui Edmundui, cijoje (1996/98) tuntui vado- Kovo mėn. — Kaziuko mugė pagrindinė kliūtis buvo, ir te
savarankiškomis ir kūrybin
Laužų liepsnelės blėsta,
„Aušros Vartų" tunto rėmėjui, vauja tuntininkė js. Viligailė Jaunimo centre. Mugės atida- bėra, suinteresuotų asmenų bendros kalbos (ne kaltinimų!) gomis asmenybėmis, sąmonin
užmiega ąžuolai,
Lendraitienė su darbščia vadi- rymą pravedė gintarės. Ba siekis pakeisti organizacijos ieškojimo akivaizdžiam prob
ir visiems artimiesiems.
gais ir atsakingais savo krašto
sidabro žvaigždės kviečia
ja, kurios narių dauguma landžio mėn. sueigos buvo struktūrą, nesilaikant galio lemų sprendimui, savo tikslo
piliečiais.
Didžiai
gerbiama,
mylima
ir
nepasiekęs.
mus poilsio ramiai.
užaugusi skautaudama „Neri skirtos baigimui pasiruošimų
1996.XI.23-24 turėjusiame
brangi buvusi Skaučių Seseri jos tunte". Dabartinę vadiją aukštesnėms patyrimų laip- jančio L.S.S. Statuto, panei
Viešoje spaudoje A. Berkegiant narių teises. Taip, iš
boti
jungtiniame, visų skau
jos
Vyriausia
Skautininke,
Niūniuok, naktie, mums
sudaro: tuntininkės pavaduo- sniams. Gegužės mėn. suorga- 1992 m. atskilusios grupės, at vičiaus paskelbtas pranešimas
tiškų
organizacijų „Vienybės"
„Aušros
Vartų"
tunto
tuntigiesmę
toja js. fil. Virginija Rimeikie- nizuotas ir pravestas gėlių sirado nauja organizacija „Lie apie pagrindinių, rinktų vado
suvažiavime,
nedalyvavo A
ninke,
mano
vadove
ir
auk
varpelių švelnumu,
nė, iždininkė — j.ps. Daina išpardavimas, kurio pelnas tuvos Skautija". Taip 1996 m. vių pašalinimą (net be sugrį
Berkevičius,
L.S.S.
vardu pa
lėtoja,
sese
Danute
—
Gailės
jau Dievas ranką tiesia
Rudaitienė, komendante — g. skiriamas stovyklavietės pa- įvyko iki dabar tebesitęsiąs ki žimo teisės!) iš organizacijos
sirašęs
taisyklių
ir
tvarkos
mama,
mes
visos
skautės
mo
ir laimina visus.
Kristina Jonušaitė, gintarių taisymams Birželio mėn. tas skilimas, beveik paraidžiui fiktyvių kaltinimų pagrindu,
tinos ir vadoves dalinamės vadovė — js fil. Taiyda Chia- veiklos metus užbaigėm kartu — tik dar grubiau, — atkar- „Lietuvos Skaučių Seserijos" komiteto nuostatus ir vėliau
Mūsų sesei Gailei ateinant j Jūsų skausmu.
petta, jūrų skaučių vadovė — su kitais Čikagos tuntais daly- tojąs 1992-jų metų situaciją: veiklos nubraukimą ir įsa pasisakė prieš jį viešoje spau
doje. Minimi siūlymai dėl „ko
šią žemę, „Aušros Vartų" tun
s. Laima Rupinskienė jps Aleksandra Gražytė, jūrų vaudamos savaitgalio stovyk- Teisingumo ministerijoje buvo kymą visoms sesėms regist ordinacinės tarybos" jau pra
to stovykloje skambėjo šūkis
jaunių vad. — jps. fil. Rūta loję — „Džiamborė '97", vyku- perregistruoti L.S.S. Suvažia ruotis naujai įsteigtoje „Lie
„Aušros Vartų7„Kernavės"
ėjusiais metais buvo atkurto
— „Lai Aušrinė veda mus \
Kirkuvienė, ūdryčių vad. — g. šioje dr. Leono ir Irenos vimo netvirtinti naujos redak tuvos Skautų sąjungos Seseri
tunto
tuntininkė
sios Lietuvos Skautų sąjungos
gimtus tėvų namus".
Dana Navickaitė-Strub, ūdry Kriaučeliūnų ūkyje, Lemonte.
cijos įstatai (Statutas) Lietu joje", kalba garsiau už mane. pristatyti „Vienybės" suvažia
Šiuo metu „Nerijos" tunto vos Skautų sąjungos vardu, S. Gedgaudienė ne tik nemė
čių globėjos — g. Aldona Weir
vimo rengimo komitetui.
ir g.v.v. Laima Bacevičienė. sesės, kartu su kitais Čikagos pristatyti teisėjo įgaliojimo ne gino „kurti atskirą trečiąją
PRISIMENAME SKAUTININKĄ
Budžiu!
Kaziuko mugės darbų koordi tuntais stovyklauja Rako sto turėjusio asmens.
grupuotę — Lietuvos Skaučių
v.s.t.n. Stefa
JUOZĄ STAŠAITĮ
natorė — jps. Laura Lapins vyklavietėje nuo liepos 12 iki
Seseriją:" (ji egzistuoja nuo
To
pasėkoje,
1989
metais
at
Gedgaudienė
26
d.
vykstančioje
„Kuršių
kienė, jps. Rasa Tallat Kelp
1928-jų metų!), bet nuo pat
Mūsų gretose darbavosi menamas už sėkmingą vado šaitė ir jvs. Violeta Paulienė.
Marios" stovykloje. Stovyklos kurtoji Lietuvos Skautų są Lietuvos Skautų sąjungos at EDMUNDAS VWNA8, M.D.&S?
junga vėl atsirado už teisė
daug brolių ir sesių, vėliau ta vavimą skautams Kennebunkkūrimo dėjo visas pastangas Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Tunto vienetų sueigos vyks pavadinimas buvo vienbalsiai
pusių veteranais. Jų vardai porte, Maine valstijoje, ir už ta šeštadieniais, po pamokų li nutartas pagerbiant šįmet tumo ribų ir, siekdama tiesos
Kalbame lietuviškai
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
pamažu blėsta iš atminties, jo darbą rajono vadijoje ir re tuanistinėse mokyklose Jauni- švenčiamą lietuvių jūros skau- atstatymo, yra apeliacijos ei
Specialybė- vidaus ir kraujo ligos
goje savo vardo atgavimui ir
Tel. 773-586-7756
nors kiekvienas jų mūsų vizijos komisijoje.
mo centre Čikagoje ir Pasaulio tų įsisteigimo ir veiklos 75 veiklos tęstinumui. Šiuo metu
5640 S. PUMM fld
Valandos pagal susitarimą
Abu su žmona Sofija užau lietuvių centre, Lemont — ei- metų jubiliejų ir jūrų skaučių
sąjungos labui yra atidavęs
Tel. 773-585-2802
daugelį savo gyvenimo metų, gino trijų vaikų šeimą: Gra namas skautamokslis, ruošia- 60 metų veiklos sukaktį. Šios klausimas yra LR Seimo konPirmd. 9 v.r. - 7 v.v.
DR. PEIRAS V. KISIELIUS
net ir dešimtmečių, prisidė žiną, Algį ir Kęstutį, jau savo masi aukštesniems patyrimo sukaktys buvo iškilmingai pa
Antr.. Treč. ir Penkt. 9 v.r. - 3 v.p.p.
INKSTŲ. POSLCS IR PROSTATOS
Ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Seštd ir k t
jytfymt* tMi chtfUfQ|A
dami savo gabumais, darbu; šeimas sukūrusius. Gyvenimo laipsniams, mokomasi darbe- minėtos stovykloje sekmaSTOVYKLOS
dienomis reikalingas susitarimas.
172 Schiller S t , Elmhurst. IL 60126
parama, kad skautiška veikla saulėlydžiui artėjant, s. J. lių, žaidimų ir kt. Ruošiamos dienį, liepos 20 d. vykusioje
630441-2800
Rugpjūčio 3 - 17 d. — Ka
kiekvienoje vietovėje augtų, Stašaitis suprojektavo ir pas iškylos, iškilmingos sueigos ir Jūros dienoje. Jūrų skaučių
Sumokama po vizito
Valandos pagal susrtsrtms.
Vakarais ir įtvsĮtąnus te<. 70MM-1120
tatydino prie Šv. Kazimiero kt. renginiai.
klestėtų.
pastovyklei vadovauja js. fil. nados lietuvių skautų ir skau
DR. ALGIS PAULIUS
čių stovykla „Romuvos" sto
Vienas tokiu tyliai dirbusių parapijos bažnyčios Brocktone
ARASZUOBA.M.D.
1996/97 veiklos metais pa- Taiyda Chiapetta.
ORTOPEDINĖS LIGOS
vyklavietėje.
mūsų skautijos eilėse buvo s. paminklą žuvusiems už Lietu žymėtini veiklos svarbesni
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
Veiklos metus baigiant dėCHIRURGIJA
Juozas Stašaitis, nuo pat at vos laisvę. Jis mirė 1993 m.
AKIŲ LIGOS • CHIRURGIJA
kojame sesių tėveliams ir rė
įvykiai ir darbai:
1165
Dundee
A ve., Elgm, IL 60120
1020 EOgden Ava., Suits 310
vykimo į JAV-es gyvenęs balandžio 24 d. Žmonos Sofi
NaperviN*. H. 60563
1996 m. rugsėjo mėn. — bu mėjams, taip pat „Lituanicos"
Tel.
(708)742-0256
Brocktone. MA. Čia jis atgai jos rūpesčiu jo atminimui
Tel.
(830)627-0090
riavimo iškyla Michigan eže tunto jūrų broliams už gražų kyklose prasidėjus, kibsime į
Valandos pagal susitarimą
vino skautų veiklą, vadovau Tėvynėje, prie jo gimtinės, šv.
3825 HigNsnd Avs..
re. Spalio mėn. pasidarbuota bendradarbiavimą ir visoke- naujus 1997/98 veiklos metų
Tow«f 1,Suit»3C
damas draugovei. Vėliau jo Juozapo parapijos bažnyčios ir dalyvauta drauge su jūros riopą pagalbą.
darbus.
Downsrs Orov*. IL 60515
CsvrJec Dimgnom, LTD.
pėdomis sekė psl. Vytautas Kėdainiuose, iškilo gražus pa skautais ruoštoje tradicinėje Po stovyklos, truputį pailGero vėjo!
TeL (830)436-0120
6132 S. KedzieAve.
Dilba, sk. Antanas Petkelis, minklas — kryžius.
Sesė
Vėtra
Chicago, IL 60629
„Puotoje jūros dugne". Lapk- sejusios, mokslo metams moDR.Lpeimčš "
Dar vieną vyro atminimui
sk. Vytautas Savickas, s. Jo
Tel. 773-438-7700
DANTLĮ GYDYTOJA
reikšmingą darbą atliko s. J.
nas Monkus.
RIMGAUDAS NEMCKAS, M.D.
9055 S Roberts RA.Hickory HiHs, IL
J. Stašaitis gimė 1914 m. Stašaičio žmona. LSS-gai pa
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
širdies ir kraujagyslių ligos
liepos 12 d. Kėdainiuose, kur dovanodama visus Lietuvių
T8L (708)6984065
Valandos pagal susitarimą
ir pradėjo skautauti. 1939 m. Enciklopedijos ir Br. Kviklio
Valandos pagal susitarimą
buvo apdovanotas DLK Gedi „Mūsų Lietuvos" komplektus.
VIDAS J. NEMtCKAS, M D
mino medaliu ir keliais kitais
Nepamirštamas mums liks
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
DR. JOVITA KERELIS
žymenimis.
brolis Juozas Stašaitis, dirbęs
7722 S Kezie Ave.
DANTŲ GYDYTOJA
1944 m. su žmona Sofija Dievo, Tėvynės ir Artimo la
Chicago, IL 60652
9526
3.7981
Ave, Ifassocy HHs, IL
pasitraukęs iš Lietuvos, karo buiS. J .
Kab tel. (773) 471-3300
metu kurį laiką gyveno Pran
T e i (708) 598-8101
cūzijoje. 1951 m. per Vokietiją
Valandos pagal susitarimą
RAMIOJO
ML AŠ. ėL&šČKAŠ
atvyko į JAV-es. Visą savo gy
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
venimą reiškėsi lietuviškoje,
VANDENYNO
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
skautiškoje ir šauliškoje veik
4647 W. 103 St, 0«k Urwn. IL
RAJONO
3900 W.96 St. Tel. 708422-0101
Pirmas apyt. su Northwestem un-to
loje, buvo kuopos ir rinktinės
Valandos pagal susitarimą
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
STOVYKLA
vadas. Įvertinant jo veiklą,
P^mad 3 v p p - 7 v v . antr.12-30-3v.p-p.
ui prieinamą kainą. Pacientai
trei
uždaryta
Ketvtrt
1
3
v.p.p.
buvo pakeltas į Šaulių są
Šių metų Ramiojo vandeny
priimami absoliučiai punktualiai
penktad ir sestad 9 v.r. - 12 v.p.p.
jungos garbės narius, apdova no rajono lietuvių skautų
Susitarimui (katoeti angliškai)
notas Žvaigždės ir šaulių ordi Mažvydo stovykla „Rambyno*
NUČLŠ ŠTAWEWČIU!Į, M&|
Tel.708-422-6280
nais.
stovyklavietėje
(Big Bear
Board Certified, Intemal Medicine
M. V J. VAŠAITIEVS I
Respublikonų
partija jo Lake, CA) vyks rugpjūčio 13Valandos jūsų patogumui
Moly Cfees ProtsssionsJ Peveon
veiklą taip pat įvertino įteik 24 d.
DANTŲ GYDYTOJA
su. aouti
Skautams ir skautėms, taip
4817 W. 83 8 t , Buftank, IL
dami jam „Republican PresiUtMnton rtwa Ct at C—umU Ave.
TeL 708423-6114
dential Legion of Merrit" pat prityrusiems skautams vi
CNoago. IL 60K9
Irenos Kriaucelianu
Valandos susitarus
pažymėjimą. Atlanto rajone s. sos stovyklos programa bus Čikagos ..Nerijos" jurų skaučių tunto sesė*, dalyvavusios * m birtelio men dr. Leono ir
Tel. 773-471-7879
ūkyje. Lemonte. vykusioje ("'įkaRos skautu ir skaufių s a v a v a l i o stovykloje ..Dtiamhore '97
J. Stašaitis bus ilgai prisi skiltininkų kursai.

KRUVINOS DĖMĖS
VOKIEČIŲ IR ČEKŲ
SANTYKIUOSE

Danutė

Ne visiems taika
priimtina

IGNAS MEDŽIUKAS
Lietuvai siekiant įsijungti į
NATO ir Europos Sąjungą,
svarbu pažvelgti, kokiomis
ypatybėmis pasižymi tos vals
tybės, kurios minimos, kaip
labiausiai atitinkančios būti
įjungtos į Vakarų Europos
bendrąsias organizacijas. Daž
nai primenama, kad Baltijos
valstybės turi problemų, trak
tuojant tautines mažumas ir
sienų nustatymą.
Timothy W. Ryback „Foreign Policy", Nr. 105, rašo,
kad praėjusių metų gegužės
mėn. Nuremberge buvo susi
rinkę Sudetų vokiečiai, dabar
gyvenantieji Bavarijoj. Į juos
kalbėjęs Vokietijos finansų
ministras Theo Weigel griež
tai pasmerkė čekų elgesį, po
Antrojo pasaulinio karo iš
varant 3 milijonus Sudetų vo
kiečių iš Čekoslovakijos, pa
naudojant žiaurias priemo
nes. Jis reikalavo, kad Praha
pasmerktų tuos veiksmus ir
pripažintų negaliojančia am
nestija tiems, kurie leido
tūkstančių vokiečių civilių gy
ventojų žudynes ir kankini
mus. „Išvarymas yra lT bus
nusikaltimas teisiškai, mora
liškai ir kultūriškai", — kal
bėjo VVeigel. Čia buvo aiškus
pareiškimas, turint dėmesy
Čekijos siekimą tapti Europos
sąjungos nare.

vais. Apie 60 beginklių žmo
nių — vyrų, moterų ir vaikų
— buvo nužudyta.
Po šio įvykio Sudetų vo
kiečiai kreipėsi į Berlyną pa
galbos, bet karą pralaimėję
vokiečiai susilaikė, tikėda
miesi išsiderėti palankesnes
sąlygas Versalio taikos konfe
rencijoje. Vokietijos konsulas
Prahoje painformavo Berlyną,
kad „čekai turi ausis Entantės
ir širdį Wilsono". Konsulas
pasiūlė laukti, kol bus pasi
rašyta taikos sutartis ir tada
kreiptis į Tautų Sąjungą.
Kai Sudetų vokiečiai ieškojo
teisybės Tautų
Sąjungoje,
buvo sutikti šaltai. Eduard
Beneš, būdamas Čekoslova
kijos užsienio reikalų minist
ru, turėdamas įtakos, užblo
kuodavo jų peticijas. Tarp
1920-1931 m. Sudetų vokiečiai
pasiuntė į Genevą 24 petici
jas, reikalaudami „apsispren
dimo teisės" mažumoms, pra
šydami, kad būtų įsteigta ne
priklausoma kontrolės komisi
ja mažumoms Čekoslovakijoje.
Jie protestavo dėl mokyklų
uždarinėjimo,
nuosavybės
konfiskavimo, masinio atlei
dinėjimo iš darbų vokiečių
tautybės darbininkus ir prie
vartinio vaikų nutautinimo.

Istorijos pradžia siekia XII
amž., kai Bohemijos valdovai
kvietė savo kaimynus vo
kiečius apsigyventi jų krašte
pusmėnulio formoje šiaurėje,
vakaruose ir pietuose jų kara
lystės. Nors ši sritis buvo kal
nuota ir nelabai tiko žemdir
bystei, bet naujakuriai iškirto
miškus, pastatė miestus, įstei
gė prekybos ir pramonės cen
trus. Labiausiai suklestėjo au
dimo, porceliano ir stiklo ga
myba.
XVII amž. pradžioje tos sri
tys pateko i Habsburgų val
das. Sudetų vokiečiai į čekus
žiūrėjo iš aukšto, kaip pusiau
mokytus, kurie politiškai ne
tolerantiški, nepatikimi ir vi
sados nepatenkinti. Čekai žiū
rėjo į vokiečius, kaip įsibro
vėlius ir išnaudotojus ekono
miškai, socialiai ir kitais bū
dais.
Kai po Pirmojo pasaulinio
karo žlugo Austro Vengrijos
imperija, čekai ir slovakai
įsteigė Čekoslovakijos respub
liką. Trys milijonai Sudetų
vokiečių pateko į šios respu
blikos sudėtį. Vokiečių mažu
ma sudarė vieną trečdalį šio
krašto karingai nusiteikusių
slavų respublikos gyventojų.
1919 m. kovo 4 d. vokiečiai
išėjo į gatves demonstruoti,
reikalaudami teisės apsispręs
ti, kaip buvo paskelbęs JAV
prezidentas Woodrow Wilson.
Čekai juos išsklaidė, pavarto
dami smurtą šūviais ir durtu

(Tęsinys)
„Rytas", 1927 m. sausio 28
d. Nr. 22:
„Didelio pasiaukojimo Lietu
vos Katalikų Bažnyčios apaš
talas, Lietuvos žemelės tikrasai sūnus ir jos ypatingas
mylėtojas ir uolus veikėjas,
žymus mokslininkas, krikš
čioniškų dorybių nešėjas ir
skiepintojas,
nesuvargstąs
meilės skelbėjas, dėl lietu
vybės kentėtojas ir krikščionių
demokratų kelių tiesėjas a.a.
Arkivyskupas Jurgis Matule
vičius apleido šį vargingąjį pa
saulį.
Nebėra tavęs, Dvasios Ga
lione, mūsų tarpe, bet Tavo

Buvęs Lietuvos Respublikos Kultūros ministras Juozas Nekrošius su Violeta Montvilaite, Nidos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus viršininke, ir Ale Kėželiene, JAV LB Kultūros tarybos pirm.
prie Tomo Mano muziejaus Nidoje šį rudenį.

Kai čekų studentai demon gali gyventi ir pirkti nuosavy
stravo Prahoje 1939 m. ru bę kito sąjungos nario šalyje.
denį, naciai suėmė ir nužudė Taigi Čekija, įsijungusi į ES
jų vadus. 1942 m. SS saugumo sudarys sąlygas vokiečiams
krašte.
viršininkas Reinhard Heyd- apsigyventi S u d e t ų
rick buvo sužeistas ir nuo Daugumas S u d e t ų vokiečių
žaizdų mirė, Hitleris pasiūlė gyvena kaimyninėje Bavari
sunaikinti 10,000 gyventojų. joje, netoli Bohemijos. J i e m s
Miestelis Lidice patyrė ne susidarys sąlygos čia įsigyti
žurnalas
girdėtą nacių žiaurumą. Visi žemes. Savaitinis
vyrai tarp 16 ir 60 metų buvo .,Der Spiegei" pravedė apklau
nužudyti. Moterys išgabentos sinėjimą. Paaiškėjo, kad 10%
vokiečių,
į koncentracijos stovyklas. iš Sudetų kilusių
Vaikai išblaškyti visoje Vokie taigi beveik 300,000, būtų
Nė viena peticija nepraėjo į tijoje. Vietovė buvo dinamitu rimtai susidomėję įsigyti nuo
savybę b u v u s i a m e
Sudetų
Tautų Sąjungą. Sudetų kraš išsprogdinta.
krašte
kaip
nuolatinę
reziden
tas buvo gyvybinės reikšmės
1945 m. gegužės mėn. Vo
naujai įsikūrusiai Čekoslo kietijai karą pralaimėjus ir ciją a r savaitgaliams praleisti.
vakijos respublikai. Apsuptas nacių valdžiai žlugus, Sudetų (Iš Miuncheno y r a mažiau
kalnų ir miškų, ne tik sudaro vokiečiai, kurie 1938 m. šau- kaip dvi valandos kelio iki
Vokietijoje
Bohemijos ir Moravijos natū- kėši grįžti į Reichą, susilaukė Čekijos sienos*.
šiuo metu y r a sumažėję dar
ralią istorinę sieną, ten buvo atlyginimo už Čekoslovakijos
bų, o Vokietijos m a r k ė stipriai
sutelkta pramonė ir žemės išdavimą. Potsdamo 1945 m.
stovi. Šie motyvai verčia jau
turtai. Be Sudetų krašto Če rugpjūčio sutartimi tūkstan
nus vokiečius, k i l u s i u s iš Su
koslovakija sunkiai galėtų eg čiai
Sudetų vokiečių buvo
detų vokiečių, planuoti grįžti
zistuoti geografiškai, kariškai išvaryti iš savo namų. De
į Sudetų kraštą. Apie tai pa
ir ekonomiškai.
šimtys tūkstančių neteko gy
galvojus, daugelį čekų suk
1939 m. ūkinė krizė labai vybės. Pagal Sudetų vokiečių
rečia drebulys.
palietė
Sudetų
vokiečius. sudarytus duomenis, 250,000
Šio klausimo sprendimas,
Ypač nukentėjo tekstilės pra žuvo nuo čekų teroro: vyrai
monė. Iš 25 linų audimo fab buvo kabinami ant stulpų,
rikų tik 10 išgyveno sunku apliejami žibalu ir uždegami.
mus, ir tai dirbdami tik 40% Čekų istorikai to neginčija,
pajėgumu. 1932 m. Čekoslo- tik skaičių sumažina iki
vakijos bedarbių 50% buvo vo- 30,000. Kad greičiau nusikrakiečiai.
tytų vokiečiais, Beneš, būda1935 m. rinkimuose vokie- mas Čekoslovakijos preziden
čių partija, dešiniojo sparno tu, išleido potvarkį, kuriuo
politinė grupė, finansiškai re nusavino jų turtą ir keletai
miama Vokietijos nacių, gavo mėnesių atėmė bet kurias,
64% Sudetų vokiečių balsų. įstatymų nustatomas, globos
1938 m. Sudetų vokiečiai jau teises. Šimtai kaimų buvo
aiškiai pasisakė dėl „apsi- išvalyti nuo vokiečių. Trobesprendimo teisės" ir grįžimo į šiai sugriauti, žemė išlyginta.
Reichą (Heim ins Reich). 1938
Dabar Vokietija turi savo
m. rugsėjo 30 d. Miuncheno rankose kortą sulaikyti Čekisutartimi Sudetų kraštas pe- jos respubliką įsijungti į Eurėjo į Vokietijos sudėtį. 1939 ropos Sąjungą. Bet ar pavarm. Hitleris galutinai suskaldė tos? Vokietijos kancleris Kohl
likusią Čekoslovakijos terito- remia Čekijos priėmimą į Eu
rią, įsteigdamas jam paklus ropos Sąjungą, bet jis negali
nią Slovakiją ir Bohemijos bei nepaisyti ir Sudetų vokiečių
Moravijos protektoratą. Tūks reikalavimų. Jeigu Čekija ir
tančiai čekų buvo išvaryti iš bus priimta į Europos Są
Sudetų krašto. Socialdemok jungą, reikia žinoti, kad jos
ratai ir komunistai buvo areš nariai turi ne tik teises, bet ir
tuoti. Žydai tapo nacių žiau pareigas. Pagal ES nuostatus,
bet kurios valstybės pilietis
rumo aukomis.
Vilniaus senamiesčio detalė

PALAIMINTASIS
JURGIS MATULAITIS
skaistus pavyzdys ir šventas
gyvenimas bus mums mūsų
sunkiame gyvenime negęstan
ti žvaigždė vadovė. Mes pasi
žadame eiti jos rodomu keliu.
Bet silpni būdami, prašom Ta
vęs melsti Viešpaties mums
patvarumo ir galios tęsti savo
gyvenimo kelionę Tavo nuro
dytais takais.
Amžinai
užgeso
didelis
Bažnyčios ir Tėvynės vyras.
A.a Arkivyskupo Jurgio as
meny visas krikščioniškasis
pasaulis neteko didelio ir kil
naus žmogaus. Lietuva gi ne
teko didžiausio savo apaštalo,
kurį Apvaizda mums buvo su

Bindokienė

teikusi. Lietuvos krikščionys
darbininkai a.a. Arkivyskupo
Jurgio asmeny laide a didelį
savo globėją rūpintoją, kuris
daug savo kilnios
sielos
jausmų ir darbų nuoširdžiai
aukojo darbininkų vargams
palengvinti".
JRytas", 1927 m. sausio 29
d.:
.Apleido šią vargo žemelę
a.a. Arkivysk. Jurgis Matule
vičius, pirmasis lietuvis Vil
niaus Vyskupas,
Kristaus
Bažnyčios Apaštalas, Didysis
katalikų jaunimo Tėvas ir
Auklėtojas, gilus mokslinin
kas ir visuomenės darbinin
kas, garbingas lietuvių tautos
sūnus. Pranešdami visoms L.
K. Ateitininkų Sąjungos drau
govėms bei Korporacijoms ir
paskiriems idėjos draugams
šią sopulingai skaudžią žinią.

mes prašome >ų paskelbti vi
siems savo n a r i a m s vienos
savaitės gedulą".
„Garsas", 19i7 m. vasario 3
d.:
„Sausio 27 <! m i r t i s išplėšė
Arkivysk. Jurgj Matulevičių,
kuris giliu n o k s i u , dideliu
taktu, a u k š t a iora vedė tautą
prie šviesesnio ir laimingesnio
rytojaus. Liūd lietuvių tauta,
netekus savo g irbingojo vado.
Mirė kilniausias tautos sū
nus, aukštai i><ilęs tikėjimo ir
tautos darbuose".
„Pavasaris". 1927 m. Nr. 3:
„Arkivysk. -Jurgio Matule
vičiaus mirtis — skaudi ne
laimė visai lietuvių t a u t a i . To
kiu laiku, kad a lietuvių inteli
gentija ir visu įmenė siūbuoja
nenusistovėjusi
visuomeni
niame susipratime, kada dar
linksta jos t a m p r u m a s religi

p a t e n k i n a n t abi puses, nėra
lengvas. Bet tikimasi, kad
išeitis bus surasta. Dabarti
niai vokiečiai visai ne tie. ku
rie buvo 1930 m., kada buvo
reikalaujama vokiečių tautai
erdvės. Dabartiniai politikos
vadovai kaimynų atžvilgiu
veda nuosaikią politiką. Vo
kiečių investicijos Čekijoje su
daro vieną trečdalį visų inves
ticijų Čekijoje.
Čekijos prezidentas Vaclov
Havel, balandžio 24 d. kalbė
damas Vokietijos parlamente,
sakė, kad Čekija nesutinka
priimti po Antrojo pasaulinio
karo ištremtų vokiečių. Kaip
Vokietija negali grąžinti į
gyvenimą dešimčių tūkstan
čių nacių aukų ir atsukti lai
kotarpį į 1938 m., taip Čekija
negali
ištremtiems
vokie
čiams sugrąžinti jų senosios
tėvynės.
Taigi t a r p vokiečių ir čekų
yra skausmingi prisiminimai,
palikę jų santykiuose kruvi
nas dėmes. Gal tik laikas
galės j a s išdildyti.

N'uotr Jono Tamulaičio

niame nusistatyme, kada dar
siaučia ir išilgai Lietuvos
žemelės visokios laisvamanybes audros — tokiu laiku
netekti vyro karžygio, dvasios
galiūno be galo skaudu".
„Žvaigždė". 1927 m. Nr. 2:
„Žinia, kad mirė a.a. arki
vyskupas Matulevičius, taip
užgavo kataliko širdį, jog ne
vienam išsiveržė pilnas skaus
mo žodis; _Oi. kaip gaila".
Nors jau daug įvairiuose laik
raščiuose rašyta, bet našlai
čiams vaikams netekus savo
mylimojo tėvo ar gali kada at
sibosti ir užsimiršti apie jį
kalbėjus. Jiems gulant ir ke
liant tėvelio paveikslas akyse .
„Varpelis". 1927 m Nr 2:
„Šventajame Rašte randame
parašyta apie Judą Makabėjų,
kad jam mirus per daugelį

Ar žmonija tikrai nori tai
kos? Pasižvalgius
dabarti
niuose įvykiuose bet kuriame
pasaulio krašte, pavarčius is
torijos puslapius, nejučiomis
susidaro įspūdis, kad taika
nėra labai pageidaujamas gy
venimo būdas. Jeigu tikrai
būtų siekama taikos, seniai
mūsų planetoje būtų liovęsi
žvangėti ginklai. Turbūt nie
kas
negalėtų suskaičiuoti,
kiek diplomatinių misijų tarp
valstybių atlikta, kiek taikos
sutarčių
pasirašyta.
kiek
pažadu sunaikinti visus gink
lus padaryta, vienok tų pa
stangų vaisius labai greitai
sugrauždavo agresijos kirmi
nai arba sunaikindavo ap
gaulės pelėsiai.- Nenuostabu,
kad įsivyravęs posakis: „Tai
ka yra metas pasiruošti ka
rui".
Jeigu valstybės kurį laiką
nekariauja su kaimynais, tai
neretai atsiranda konfliktų
krašto viduje. Ypač tokiais vi
diniais kivirčais ir didesnio ar
mažesnio masto revoliucijo
mis pasižymi Pietų Amerika.
Kadangi ta „veikla" dažniau
siai neišsiplečia už valstybes
sienų ir dideliu pavojumi pa
saulio taikai negraso. ..karštakraujų" pietų amerikiečių
tarpusavio politiniai erzeliai
paliekami patiems spręsti.
Panašiai į kruvinus konflik
t u s reaguojama, kai jie vyksta
Afrikos žemyne, nors pasta
raisiais metais jų ignoruoti
pasaulis jau nebegali, nes žu
dynės ir smurtas, ypač nu
kreiptas prieš nekaltus gyven
tojus, išaugęs į dangaus kerš
to besišaukiančias proporci
jas.
Susidariusias pavojingas si
tuacijas visų pirma mėginama
atvėsinti prie derybų stalo,
dažnai tarpininkaujant neu
tralios
valstybės diploma
t a m s . Tačiau, žengus vieną
žingsnelį taikos link, keli
dideli
žingsniai
netrukus
žengtelėjami atgal. Jeigu atro
do, kad besitariantieji pasieks
tvirtesnį taikos pagrindą, kaž
kas pasistengia jį sustabdyti
ir vėl atsiduriama sename
akligatvyje.
Panaši situacija šiuo metu
yra Palestinoje ir Airijoje. Juk
metų metais ne vienas Ame
rikos prezidentas ar Valstybės
sekretorius prie taikos pasita
rimų stalo kone prievarta
buvo pasodinęs Izraelio ir pa
lestiniečių vyriausybės vado
vus. Tiesa, keletą kartų pasi
tarimai baigti taikos sutarti
mis, kurio.-, deja, nelabai ilgai
galiojo, nes tiek žydai, tiek pa
lestiniečiai pasistengė jas tar
pusavio neapykanta, kruvino
smurto veiksmais arba tyči
niais įžeidimais sunaikinti.
Taip atsitiko su archeologi
nio tunelio atidarvmu Je

ruzalėje, pažeidžiant arabams
šventą vietą: taip buvo su
naujų namu statyba, nors
žemė priklausanti palestinie
čiams: taip pagaliau įvyko ir
su pranašo Mohameto pavadi
nimu „kiaule", kas laikoma
didžiausiu įžeidimu ir kiek
vieno Alacho išpažinėjo asme
nišku įskaudinimu. Argi nuo
stabu, kad po tokių įvykių
pasipila protestai, akmenų
salvės į Izraelio kareivius ir
svetimoje žemėje įsikūrusius
žydus kolonistus 0 Smurtu at
sakoma į smurtą ir taikos de
rybos atidedamos neribotam
laikui.
Panašus susikirtimai yra
nuolatiniai įvykiai ir kitame
pasaulio šone — Airijoje. Nors
žiniasklaida mėgsta tų nesu
tarimų šaknų ieškoti religi
joje, bet jos glūdi okupanto ir
okupuotojo — Didžiosios Bri
tanijos ir Airijos — santy
kiuose, įtemptuose prieš kelis
šimtus metu ir besitęsian
čiuose iki dabar. Britai ir ai
riai taip pat daug kartų sėdo
prie derybų stalo, bet visos
pastangos likdavo bergždžios.
nes viena ar kita pusė vėl
pakišdavo „degtuką po dina
mito statine".
Naujausias konfliktas kilo,
kai per airių katalikų gyvena
mus kvartalus liepos 6 d.
buvo protestantams vėl leista
ruošti eiseną, kurioje dalyva
vo per 1,000 Orange Lodge
narių, o vietiniams gyvento
jams uždrausta išeiti iš savo
namų, kol pasibaigs paradas.
Kodėl ši eisena leista,
žinant, kad kiekvienais me
tais ji pasibaigia kruvinomis
riaušėmis? Kodėl apskritai tu
rėtų kilti neramumai, jei vie
nos religijos išpažinėjai ren
gia eiseną savo gyvenamame
mieste, net jeigu reikia pereiti
kitos religijos žmonių kvarta
lus? Atsakymas paprastas: tai
ne religijos, o okupanto per
galės šventės klausimas. 1690
m. liepos 12 d., William,
Prince of Orange (Didžiosios
Britanijos), kuris buvo protes
tantas, nugalėjo Airijos kara
lių J a m e s II, kataliką, vadina
mame Boyne vietovės mūšyje.
Nuo to laiko kiekvienais me
tais protestantai švenčia savo
pergalės šventę, erzindami
katalikišką airių visuomenę,
kuri savo neapykantą iš
reiškia riaušėmis.
Airijoje, kaip ir Palestinoje,
taika būtų galima pasiekti,
jeigu agresorius, nepaisant
kada agresija buvo įvykdyta,
atsisakytų užgrobtų žemių.
Tačiau ir čia ne viskas vien
juoda ar balta, ypač Airijoje,
nes daug airių yra ir protes
tantų, ir lojalių Londono vy
riausybei. Gaila, kad del dau
gelio kruvinų
susirėmimų

dienų visi žmonės
didelį
verksmą verkdami sakė: krito
galiūnas, kuris gelbėjo tau
tą"'. Nes J u d a s mylėjo savo
tautą ir meldėsi už juos, o tau
toje tokių dvasios milžinų dau
giau nebebuvo.
Šio mėnesio 29 dieną mes
palydėjome savo tautos Ma
kabėjų, kuris vargingiausio
mis dienomis visuomet sku
bėjo mus gelbėti, nematomos
Viešpaties rankos vedamas ir
stiprinamas. Jis buvo galiūnas
savo dvasia ir santykiuose su
pasauliu. J i s buvo Viešpaties
siųstas genijus, kad savo
švento, dorovingo ir nepalen
kiamai tiesaus budo, aukštos
išminties bei proto galiomis
sustiprintų ma/.os mūsų tau
tos visuomenes dvasią, paro
dytų jos pasauliniams vyrams
valdymo, pasiaukojimo pa

vyzdį.
Sunku mums butų prasisk
verbti į visą mirusiojo gyve
nimą ir išskaičiuoti visas kan
čias ir vareus sielos ir kUno.
Pnklausvdamas aukštam dva
siškosios vyriausybes laips
niui, sutvarkęs Lietuvos Baž
nyčios reikalus. Jis kaip pas
kutinį vainiką ant nudirbtu
darbų,
pats save
uždėjo.
Tačiau po tuo antspaudu sle
piasi erškėčiuoto veikimo, ne
nuilstamo
veikimo
takas.
Amžinai
ryškus
Kristaus
Evangelijos idealai šiame nuo
stabiai harmoningame lietu
vio arkivyskupo
asmenyje,
degdami tyliai ir ramia ugni
mi viliojo į save aplinkoje
esančias sielas.

i

s k u b a m a k a l t i n t i religiją.
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Bus daugiau l
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centų visų nuvykusių į Ame
riką lietuvių negrįžta, o vizas
ji išduodanti tik kokiai 30 pro
centų visų prašančių. Rodo by
las tų, kurie negrįžta: policijos
Ryte, eidamas iš buto į auto siunta išsiųsta, ją turime Vil inspektorius, garsiojo „Stiklių"
mobilį, pirmą kartą šįmet niaus muitinėje atsiimti ir restorano vadybininkas, ben
išgirstu kukuojant gegutę. Pi išsiuntinėti Lietuvos bei Rytų drovės prezidentas... Maži vai
niginę kišenėje turiu, bet joje kraštų skaitytojams. Aha. kai ir vyras taip pat nėra
ne doleriai, o litai, taigi būsiu žmona rašo, kad kieme įlindo į užtikrinimas, kad moteris
turtingas litais. Gal ir neblo „poison ivy" ir visa išberta, grįš. Ateina vyrai, prašydami
gai, juk premjeras Vagnorius kad garažo durys neatsidaro, surasti Amerikoje prapuolu
ramina, kad lito nenuvertins, kad mašinos priekį subrūžino sias žmonas, arba moterys,
nors kasmet už jį vis mažiau į lempos stulpą, bet ramina, ieškodamos negrįžtančių vyrų.
galiu nusipirkti. Bevykstant kad nedaug... Suskamba tele Vartau nuvykusių į Ameriką
automobiliu iš Turniškių į fonas: tautietis prašo pagal
ir ten nelegaliai pasilikusių
Seimą, į PLB atstovybę, iš ra bos. Dviems dainininkams, bebylas, ir negaliu nesutikti su
dijo sklinda kažkokios daini gastroliuojantiems Amerikoje
bedainuojantiems
apie konsule, tuo pačiu jaučiu ir
ninkės daina „I wanna feel ir
your body". Man, aišku, ne tremtinių traukinius, paskoli gėdą dėl savo tautiečių elge
tiek rūpi, kad kas nors mano nęs 4,000 dolerių. Dabar šie sio.
Grįžtu į Seimą, kur jau esu
„body" čiupinėtų, bet, kad apsigyvenę Miami ir pinigų
laukiamas.
Autorius, atnešęs
senučiui „Volgos" automobiliui jam negrąžina. Kreipėsi jis į
knygą,
įrašo
ją man ir dovano
bekratant ir bemanevruojant ministrę Laimą Andrikienę, ši
ja.
Nujaučiu
kodėl, ir neapsi
nukreipusi
į
PLB
atstovybę.
tarp nuo žiemos pasilikusių
rinku.
Nori,
kad platinčiau
Tegaliu
jam
patarti,
kad
duobių Lakštingalų gatvėje,
tas šešiasdešimtį metų mane kreiptųsi į advokatą Ameri Amerikoje. Aiškinu, kad per
išnešiojęs, „body" nesubyrėtų. koje, bet pareiškiu abejonę, ar siuntimas brangus, o Ameri
Suskamba mašinoje telefonas to paskolos raštelio pakaks ir koje knygų labai mažai perka
ir vairuotojas, užsukęs radiją, ar išlaidos pasiteisins. Pažadu ma. Nors nesakau, bet žinau,
su kažkuo kalba. Pasirodo, jo patyrinėti kitas galimybes. kad šios knygos tikrai niekas
sodo namelis buvo išplėštas. Nustebina skambutis iš Ame nepirks. Matau žmogaus aky
Pavogtas magnetofonas, tele rikos, juk ten dar vidurnaktis. se nusivylimą, deja, tikrai nie
Vėl
vizorius ir neseniai pagamin Bando atsikviesti tolimą gi kuo negaliu padėti.
tos dešros. Tačiau apie 70 kilo minaitį pasisvečiuoti Ameri skamba telefonas. Kalba vals
gramų mėsos, buvusios šaldik koje, bet JAV konsulas Vil tybės kontrolierius ir kalba
lyje (taip vadinasi „freezer") niuje neišleidžiąs. Ar galiu gan griežtai. Iš Amerikos gau
negalėjo paimti, nes buvo kuo padėti? Skambinu tai ta stomatologijos (dantisto)
prišalusi, taigi šašlikų bus ir giminaitei į Kauną, gaunu kabineto įranga dviems Gudi
puota bus, kažką ramina vai daugiau informacijos. Konsule jos lietuvių vietovėms. Įranga,
nesakiusi kodėl, bet atsisakiu skirta Pelesos gyvenvietei, yra
ruotojas.
si išduoti vizą. Daug ko apie tokia pasenusi ir susidėvėjusi,
Artėjant prie Vilniaus cent tą konsule esu girdėjęs. „Lie
kad jis netikįs, kad Amerikos
ro, gatvės užkimštos automo tuvos ryte" apie ją su humoru
lietuviai tokius daiktus siųstų
biliais taip kaip Amerikos rašoma: „Kiek apie ją giesmių
mieste. Per pastaruosius ke ir pasakų sudėta! Viena tiki per Atlantą. Iš tikrųjų tai ne
lerius metus automobilių Vil na, kad ji ekstrasense Ameri PLB atstovybė tą įrangą
niuje padaugėjo dvigubai, ir kos japonė, kita — kine, trečia išgavo ir siuntė, o tik buvo pa
eismą reguliuojančios šviesos vietnamietė. Tik dėbteli tau į prašyta pranešti Pelesos lietu
— šviesaforai, įrengti dar snapą, peršviečia skrodančiu viams, kad įranga atsiun
1979 metais, dabar gerokai žvilgsniu ir viskas aišku, čiama. Tai aš jam ir pasakau,
pasenę ir begendą, to auto nuskridęs dirbsi kaip juodas bet kontrolierius įkyriai mane
mobilio srauto jau nepajėgia jautis..." Esu su ja telefonu kamantinėja. Jis įstitikinęs,
kontroliuoti.
Svarbesnėse kalbėjęs, neblogai kalbanti lie kad Lietuvoje kažkas tuos da
lykus yra sukeites. Negi Ame
sankryžose judėjimą tvarko, tuviškai, bet sudarė įspūdį,
rikos lietuviai būtų siuntę
baltais diržais apsijuosusi, kad griežta ir nesiduodanti jo
1975 metų gamybos aplau
kelių policija. Pernai ji kon kiems prašymams.
žytą
stomatologo (dantisto)
troliavo septynias, o šįmet net
kėdę
ir
senus instrumentus?
Nuvažiuoju į JAV konsu
dvidešimt sankryžų. Jei prieš
Aš
gi
esu
matęs iš Amerikos
keletą metų Vilniuje vyravo latą, kur konsule molaniai su
atsiųstų
suplyšusių
ir net ne
rusiškieji „Žiguliai", tai dabar tinka. Ji patraukli, palyginti
švarių
drabužių,
senų,
nevei
daugiausia vakarietiškos ma jauna, juodaplaukė. Sakau jai,
kiančių
ir
nepataisomų
kom
šinos ir, nors senos, bet tvar jog apie ją sklinda legendos,
piuterių,
apdaužytų
rentgeno
kingos, stebėtinai gerai iš kad ji esanti tikra „ūgly Ame
laikytos. Tokių surūdijusių rican". Ji juokiasi ir sako, kad mašinų, tad linkęs manyti,
trantų, kaip Amerikoje, čia re nieko naujo aš jai nepasakiau, kad ir čia jokio keitimo ar
tai pamatysi, nes policija stab ji tai žinanti. Aiškina man, sukčiavimo nebūta. Pažadu
do ir baudžia. Čia taip pat rei kam ji duodanti vizas ir kam, kontrolieriui gauti daugiau in
kalaujama, kad automobily ne, ir kodėl ne. Štai moteris formacijos apie tą siuntą iš
būtų vaistinėlė, avarijos ženk jauna, išsiskyrusi, uždirbanti Amerikos.
Artėjant darbo dienos pabai
las ir gesintuvas. Deja, ne visi mažai (600 litų), jokio dides
gai,
vėl telefonas ir vėl ta ne
automobiliai su veikiančiais nio turto neturinti. Nori
laiminga
dantisto kėdė. Kalba
katalizatoriais, tai oras ter važiuoti pas labai tolimus gi
asmuo,
vežęs tą įrangą iš
šiamas smarkokai, bet blo mines, su kuriais pradėjo ne
Klaipėdos
į Vilnių. Jis sako
seniai
susirašinėti.
Ko
ji
ten
giausia, kad lietuviai vairuoto
jai didžiausi priešai vieni ki važiuojanti? Aiškiai dirbti esąs apkaltintas, kad viską
arba visiškai ten pasilikti. sukeites ir pasisavinęs. Tokio
tiems, o ypač pėstiesiems.
Bandau prieštarauti, kad šiuo šmeižto nedovanosiąs ir kreip
Pagaliau mes prie Seimo
atveju kviečiantieji yra pasitu sis į prokuratūrą. Raminu jį ir
rūmų. Vos tik įžengus į raš
rintys rimti žmonės ir neleis prižadu, kad išaiškinsiu, ko
tinę, prasideda mano darbo
jai nelegaliai dirbti ar iš viso kia kėdė ir kokie instrumentai
diena. Pasitikrinu kompiutery
pasilikti. Ji purto galvą, saky buvo išsiųsti. Skubiai kompiu
gautas elektroniniu
paštu
dama, kad tai nieko nereiškia, teriu rašau žinią žmonai į Balžinias iš JAV. Iš Lemonto
jie bus apgauti. Net 50 pro- timorę, prašydamas, kad kuo
žinia, kad „Pasaulio lietuvio"
greičiausiai skambintų tos
dantistų įrangos siuntėjams ir
sužinotų, ką jie iš tikro siuntę.
Grįžtų į Turniškes. Pasiutu
siai skauda galvą. Kitoj pusėj
prezidento rezidencijos vartų,
Ttmm FESTIVALIS
prie policininko būdelės ant
grindų guli prez. A. Brazausko
didžiulis šuo ir žiūri į mane
BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ
didelėmis akimis. Jam galvos
NAMŲ SAVININKŲ DRAUGIJA
tikriausiai neskauda.
Naktį sapnuoju, kad sėdžiu
RENGIA SAVO METINĮ FESTIVALĮ (JAU ŠEŠIOLIKTA
dantisto kėdėj, o prokuroras
KARTĄ) ANT WESTERN AVE. 20LYNO TARP 43 ir 47
man traukia dantį. Šalia stovi
GATVES, LIEPOS 25, 26 ir 27 d.
valstybės kontrolierius ir glos
Penktadienį nuo 6 v.p.p.. šeštadienį ir sekmadienį
to šunį. Staiga kėdė lūžta ir aš
nuo 12 Hd 10 v.v. pasikeisdami gros Algimanto Barniškio
krentu... Pabundu. Dar nak
ir Ričardo Šoko orkestrai. Bus įvairaus lietuviško maisto ir
tis. Galvą tebegelia, lauke
alaus Patariama atsinešti vasarines sulankstomas kėdes.
dusliai loja prezidento šuo.
•
P.S. Už poros dienų ateina
šių metų festivalį remia City Of Chicago,
atsakymnas iš Amerikos lietu
vių, siuntusių tą įrangą: „The
Fantasy Amusements, Old Style Beer,
machines
were
tested,
Standard Federal Bank For Savings,
checked
out
before
they
were
Marguette Bank ir American Airlines.
shipped out and all were in
working order. Some were 10,
15, and even 20 years old. ObDėl informacijos skambinti:
viously
you do not get new
7 7 3 - 8 4 7 - 0 6 6 4 arba
stuff from world Medical Rebeeper-773-650-2611
lief. You get used stufT.
DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. liepos mėn. 23 d.
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APMĄSTYMAI IŠ TURNIŠKIŲ

REAL ESTATE

MISCELLANEOUS

GREIT
PARDUODA
^

ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicaoos miMto leidimą.
Dirbu užmiesty Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

RE/MAX
REALTORS
(773) 586-5959
(708)425-7161

AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVEIKATOS,
tft GYVYBES DRAUOaMS.
Agentas Frank Zapoks ir Off Mgr. Auka*
S. Kana kalba lietuviškai
FRANK ZAPOUS
3208iaW«atM*l
TaL(70S)424-MS4
(773) SM-SSM

R I M A S L. S T A N K U S
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių Įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

STASYS
CONSTRUCTION
QYVĖNW_ME BE R D P E Š S Ų T - ! Staliaus darbai, rosiu, vonių ir virtu-

Prie stebuklingųjų AuSros Vartų Vilniuje. Nuotr J. Tamulaičio

NAUDINGAS, BET VISŲ
UŽMIRŠTAS LEIDINYS
JONAS DAUGĖLA

Vargu, ar kada nors mūsų
istorijoje buvo taip niokojama
mūsų tėvų kalba, kaip šian
dien? Džiugu, kad vis dėlto
užsienio lietuvių spaudos kal
ba yra daug grynesnė nei tėvų
žemėje. Kiekvieno skaitytojo
akis ir ausis rėžia įvairiausi
naujadarai, kuriais yra tiesiog
užgožti Lietuvos laikraščiai.
Jeigu dar ir galime pakęsti
„autoritetą" ir „inteligentą",
bet oda paaugais nueina skai
tant „komfortabilus" ir „adek
vatus".
Šiomis dienomis „Drauge"
šiuo reikalu mintimis pasi
keitė „Dirvos" redaktorius J.
Jasaitis ir A. Barzdukas.
Vėliau šiuo reikalu pasisakė ir
A. Balašaitienė bei keli kiti
skaitytojai. Tačiau jų visų
nuomonės kai kuriais klausi
mais skiriasi. Ypač jiems sun
ku sutarti dėl vietovardžių ir
pavardžių rašymo. Kiekvienas
šiuo reikalu turi savo pakan
kamai įtikinančią nuomonę.
Tačiau mums, eiliniams skai
tytojams, nelieka aišku, kur gi
čia tikroji teisybė. Taip norė
tųsi po ranka turėti mažos
apimties vadovėlį, kuris iš
sklaidytų visas abejones.
A. Barzdukas meilę lietuvių
kalbai ir grožio ilgesį, be abe
jo, yra paveldėjęs iš savo tė
vužio. Stasys Barzdukas buvo
neabejotinas lietuvių kalbos
žinovas. Jis savo tėvų kalbą
tiesiog gaivališkai mylėjo. Jis
visą gyvenimą rūpinosi iš
laikyti šios kalbos grožį ir gry
numą bei apsaugoti ją nuo bet
kokio sužalojimo.
Šią meilę savo tėvų kalbai
jis išsivežė ir į svečias šalis,
labai gerai supratęs, kad lietu
viams, patekusiems į svetimas
padanges, iškils dideli pavojai
lietuvių kalbos
grynumui
išlaikyti. Tad dar Vokietijoje
jis su kitu didžiuoju mūsų kal
bininku prof. dr. Pr. Skar
džiumi pradėjo ruošti „Lie
tuvių kalbos vadovą".
Šią labai naudingą ir šian
dien taip reikalingą leidinį au
toriai baigė rengti jau atvykę į
šį kraštą ir drauge apsigyvenę
Cleveland mieste. „Vadove"
yra suglaustai aprašyta lietu
vių kalbos istorija; pradinės
gramatikos ir sintaksės tai
syklės; dvibalsių ir priebalsių
vertinimas; didžiųjų raidžių
rašymas; svetimžodžiai ir
Juozas Gaila svetimvardžiai; kirčiavimas ir

priegaidės. Visi šie mūsų kal
bos reikalavimai yra pavaiz
duoti pavyzdžiais ir paaiš
kinimais. Galbūt šiandien dėl
kai kurių rašybos taisyklių
galima ir suabejoti. „Vadove"
siūloma rašyti: „Žemės Ūkio
Rūmai" ir „Žemės Ūkio Akade
mija". Bet kiti kalbininkai
siūlo rašyti: „Žemės ūkio
rūmai" ir „Žemės ūkio akade
mija". Lietuvoje įstaigų ir organziacijų
vardai
rašomi
įvairiai. Šie klausimai reika
lauja mūsų kalbos žinovų su
sitarimo.
Tačiau iš viso, atrodo, kad
„Vadovo" kalbos reikalų apta
rimai didesnių abejonių nesu
kelia ir belieka patarti visiems
mūsų rašto žmonėms arčiau
su juo susipažinti ir pasekti jo
patarimais.
Ypač vertingas visiems yra
„Vadovo" žodynas. Prof. P.
Skardžius žodyno reikšmę
knygos įvade aptaria: „Dau
giausia man teko padirbėti
žodyno srityje. Čia visų pirma
gana apsčiai esu davęs gražių
ir būdingų natūralinių žmonių
kalbos darinių su paiškinimais iš savo Lietuvių kal
bos
žodžių
darybos'
ir
vėlyvesnio žodžių rinkinio". Iš
600 „Vadovo" puslapių 440
skirti žodynui. Žodyne surink
ta apie 20,000 lietuviškų
žodžių ir nurodyta jų tikroji
lietuviška tarmė. O, be to, pa
žymėti ir jų kirčiavimai.
Būtų didžiai naudinga, jeigu
kuri mūsų organziacija imtųsi
sumanymo (pagal žodyną —
ne „iniciatyvos") išleisti naują
šio „Vadovo" laidą. Leidinį de
rėtų išleisti didesniu skaičiu
mi (ne „tiražu"). „Vadovu"
reikėtų aprūpinti visas mūsų
laikraščių redakcijas. Redakci
jos užmokesčio (ne „honoraro")
sąskaiton turėtų „Vadovą"
įteikti visiems savo bendra
darbiams ir įpareigoti juos lai
kyti šią knygą prie rankos ir,
rašant straipsnius, vadovautis
pateiktu žodynu.
Štai atsiverčiu mūsų valsty
binio laikraščio vieną numerį.
Netaip jau blogai, kad kiekvie
nas straipsnis yra papuoštas
svetimžodžiais, kuriems tu
rime puikius lietuviškus pa
kaitalus. Bet tiesiog akį rėžia
ir bloga darosi, skaitant kaž
kokius negirdėtus, nematytus
naujadarus. Belieka tik ste
bėtis autorių išradingumu.

Primų gyvenimui ir pilnam
aptarnavimui vyresnio amžiaus
žmones Kiekvienas gyvens jaukiame
1 mieg. bute netoli jūros su pliažu.
Tai bus lietuviškos šeimos narnai
(ne ..Nursing Home). Esu daug metų
dirbusi aukščiausios klases
restoranuose, todėl gerai žinau
vyr amžiaus žmonių sveiką mitybą ir
gyvenimo bodą. Pagal pageidavimą
ir sveikatą, maudysimės jūroje.
sekmadienį lankysime lietuviškas
mišias, lietuvių klubą ir kt. pramogas.
kad neliktų vietos vienatvei ir
depresijai, nes St. Petersburg yra
| tarytum maža Lietuva. Tad burkimes
lietuvis prie lietuvio.

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; „sirjngs*, „aofflto*,
„decks". „gutters, ptokati ir,,ehingle"
stogai; cementas, dažymas.
Turiu darbo draudimą.
S.Banatfs Ta/. 890-241-1912

1

Kreiptis: te). 813-380-7778
arba rašyti: Darata, P.O. Booc 66292,
9 t Pato Bearti. R. 337366292

l vakarus nuo Kedzfe, 66 9 t
išnuomojamas moftomui 1 mieg.
butas pirmame aukšte; virytda,
šaldytuvas, oro vėsintuvas, plovi
mo mašina, vieta auto pastatymui.
VyraanJo amžJaua lmunema

ATTENTION: DIABETICS
IF YOU HAVE MEDICARE OR
INSURANCE YOU COULD BE
EUGIBLE TO RECEtVE YOUR
DIABETIC SUPPUES AT NO COST.
(INSULIN DEPENDENT ONLY)
CALL: 1-800-337-4144

BET
kuris gautų vietą gyventi valiui už namo
priežiūrą, valymą ir mažus remonto
darbus +$5 i vai. už TanrJscapinfl'
žoles pjovimą, kiemo varymą,
tvarkymą Kraipąs: taL

Pigos automobiliai
po nedktaaų a*en)ų I
Remontuokite patys.
Taip pat ieškome skardininko.
TeL 708-201-0568
arba 708-417-0515

Tat. AJ6-60C*8680

Parduodu 1987 DOOGE OmnT
5-Speed, 74,000 orig mylių.
Palangoje parduodamas
1 mieg. butas su visais įrengi Važiuoja puikiai; reikia „exhaust"
mais. Naujai iš remontuotas.
sistemos. Kaina: $800
Palanga, Sodo 23, bt.3.
Skambinti vakarais:
Tai. Palanga. 011-370-6-63250
773-737-0032
arba Santa Monica, ponia
Gerimantą, tai. 310-586-1148

TEN
CITIES

TWO
CONTINENTS

Only LOT take you to ao many
deetinatione in Eaetern Europa
so aasily. On LOT, you can fty
nonstop from New York or Chicago
to the new International terminai
at Waraaw
Okecie Airport
From tnere, cormeetJone are eaay to
Riga, Tallmn, Moacoar, St.Peteraburg,
Kiev, Lvov, Minėk and VMnkie.
So take advantage of LOTs km farse,

ONE
A I R L I N E \THE POLISH AIRLINE
CsU your trsTel agent or
1-800-223-0593 or visit

http: / / www.lot.com
Jeigu tie autoriai botų turėję
prie rankos Rietuvių kalbos
vadovą", jie žinotų, kad „bar
jeras" lietuviškai yra „užtvara",
nostalgija — ilgesys; agresija
— puolimas; iniciatyva — su
manymas: impulsas — aksti
nas, o vietoje „adekvatus" jau
ir patys galėtų susigalvoti—
„pakankamas".
Išleisdami šio vertingo ir
taip reikalingo leidinio naują
laidą, tuo pačiu pagerbtu

mėme mūsų didžiuosius kalbi
ninkus. Jų įgimta meilė tėvų
kalbai bei nuolatinis rūpestis
ir svečiose šalyse išlaikyti jos
grožį ir grynumą yra gražus,
sektinas pavyzdys visiems
mūsų šių dienų raito žmo
nėms.
Botų taip pat naudinga šiuo
leidiniu aprūpinti mošų litua
nistines mokyklas, o taip pat
ir Lietuvos viduriniąsias mo
kyklas bei gimnazijas.

JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba
informacijos skyrius
Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090
Tel.: (700) 471-1711

tuvos rytui" skundėsi, kad jau
seniai nebuvo tokios sudė
tingos vasaros. Pernai tokiu
laiku bendrovės sandėliuose
buvo sukaupta 500 tonų ver
palų, šiemet — net 1,400 tonų.
Nuo balandžio mėnesio
„Vernito" produkcijos beveik
niekas nebepirko. Apie pusę
verpalų įmonė parduodavo
Lietuvoje, kitą pusę Lenkijoje,
Rusijoje, Vengrijoje, Italijoje.
Pasak įmonės vadovo, Rusi
ja neturi pingų, prarasta rin
ka Ukrainoje ir neatgauta
nemažų pinigų už ten prista
tytą produkciją.
Marijampoliečiai šiuo metu
ieško pirkėjų Ispanijoje, Barcelonoje vykstančioje parodoje,
taip pat derasi su viena anglų
firma, planuojančia per metus
nupirkti po 800 tonų verpalų.
Liepos mėnesį visi pusantro
tūkstančio „Vernito" darbuo
tojų atostogauja.

VARTOKIME SAVO KRAŠTO
GAMINIUS

DRAUGAS. trečiadienis, 1997 m. liepus mėn. 23 d.

do Šiaulių Rūtos gamybos vaisinių saldainių. Reikia pasakyti, kad tie saldainiai buvo
skanūs, gražiai ir be prie
kaišto suvynioti ir labai priei
namos kainos. Deja, šioje par
duotuvėje bematant buvo iš
parduoti lietuviški saldainiai.
užsienio valiuta. Nuo kitų
ANTISTRATEGIJA
Didžiuosiuose laikraščiuose
metų indėliai iki 5,000 litų
rašoma
apie šiame krašte pa
bus
kompensuojami
100
pro
„Verslo žinios" rašo, jog ga
didėjusią
užsienio gaminių pa
centų,
o
valiuta
—
90
proc.
lutinai atsisakius kurti Lietu
klausą.
Tikrai,
kai kuriose
Indėliai
iki
10,000
litų
atitin
vos naftos įmones, paaiškėjo
parduotuvėse
galima
gauti
kamai
90
proc.
ir
80
proc.
su
kad Lietuva neturi strategijos
prekių kone ir viso pasaulio.
dėl naftos. Norima skubiai, pi mos. Didėjant sumai, atitinka
Tačiau jose nei su žiburiu ne
giau už rinkos kainą, privati mai mažėja kompensacijos
surasi lietuviškų gaminių.
zuoti akcinę bendrovę „Ma procentas.
Tiesa, negalima nutylėti BalPasak Seimo Biudžeto ir fi
žeikių nafta" ir akcinę bendro
tic Bakery ar kitų kepyklų ga
vę „Lietuvos kuras". Iki prezi nansų komiteto pirmininkės
minių ir Andriulio gamybos
dento rinkimų norima bent šiek Elvyros Kunevičienės, dides
sūrio. Tačiau kepiniai ir sūris
tiek kompensuoti indėlius gy nės sumos numatytos indė
juk yra vietinės gamybos.
ventojams. Tam bus naudoja liams litais todėl, kad tokiu
Parduotuvėse galima gauti
mos privatizavimo lėšos. Del būdu gyventojai būtų skatina
BRANGS ŠILUMA JR
įvairiausių lenkiškų prekių.
simas garantuoti paskolas mi indėlius bankuose laikyti
KARSTAS VANDUO
Čia gaunami ir iš kitur atvežti
Būtingės terminalui kainuos litais.
Šių metų balandžio 1 d. Lie
gaminiai, pavyzdžiui, Vengri
Lietuvai mažiausiai 45 mln.
Kitą šildymo sezoną vilnie
tuvos žmones bankuose laikė
jos, Čekijos, Rumunijos, Kroa
dolerių per metus.
tijos, Slovėnijos. O ką jau be
„Verslo žinios" redakcijos 1.9 milijardus litų indėlių. čių išlaidos už buto šildymą ir
kalbėti apie kitų valstybių.
skiltyje rašo, kad valstybė Pusė jų buvo indėliai litais, karštą vandenį padidės nuo
33
iki
44
procentų,
—
rašo
kiti
—
užsienio
valiuta.
Parduotuvių
lentynose apstu
skuba atsisakyti sau priklau
„Sostinė".
Naujosios
kainos
Dar
viena
naujovė:
nuo
kitų
Vokietijos,
Prancūzijos,
Itali
sančios bendrovių „Mažeikių
jos, Graikijos, Skandinavijos
nafta" ir „Lietuvos kuras" ak metų nebus draudžiami indėliai netrukus turėtų būti patvir
Dabar, nepaisant Lietuvos kraštų gaminių. Prieš porą
cijų dalies tada, kada šios ben ne tik litais ir JAV doleriais, tintos. Dabar siūlomi du
nepriklausomybės
atgavimo, metų turėjau progos paragauti
mokesčių
variantai.
Pirmasis
drovės jau stojasi ant kojų ir kaip dabar, bet ir kitomis Eu
Čikagoje,
bei
kituose
JAV Latvijoje, o taip pat ir Estijoje,
— už šilumą mokama tik
rengiasi uždirbti gražaus pini ropos Sąjungos valiutomis.
miestuose
sunku
surasti
Lie konservuotos žuvies. Teko
šildymo
laikotarpiu,
antrasis
goJuozas Vasiukevičius
tuvoje
pagamintų
prekių.
Tie
— visus metus. Toks mokestis
GRŪDŲ PERTEKLIUS
„išmesti" ir latviškos degtinės
„Mažeikių naftos" specia
buvo siūlomas ir pernai, tuo sa, pasitaiko ir išimčių. Va, stikliuką. Vadinasi, mūsų kai
listų skaičiavimais, gegužį
Lietuvos grūdinių kultūrų met jis buvo pramintas prieš porą metų, vienoje mynai „nesnaudžia" ir rūpi
uždirbusios didžiausią per
Čikagos parduotuvėje, atsira- nasi savo gamybos eksportu.
ketverius metus pelną — 15 plotai šiemet yra 1 mln. 116 „Saulės mokesčiu".
Jei bus priimtas pirmas va
Tačiau „Made in Lithuania"
mln. litų bendrovės didžiąją tūkst. ha. Prognozuojama, kad
Liepos 2 d. netikėtai ir ne daugiausia J. Vasiukeviciaus
riantas,
tai 4 asmenų vilniečių pusantro iki 6 tūkstančių gaminių beveik neįmanoma
dalį valstybei priklausančių šiemet bus prikulta 2 mln. 614
lauktai mire a.a. Juozas Va lėšomis.
tonų.
užtikti miesto parduotuvėse. siukevičius. Jis nuoiat pabrėž
akcijų ketinama parduoti už tūkst. tonų grūdų. Žemdirbiai, šeimą gyvenanti 62 kvadrati
Lentynomis
tebesinaudoja
Valymo įranga nupirkta už
4-5 kartus mažesnę kainą atseikėję sėklai ir pašarams, nių metrų ploto bute, už PHARE programos ir Danijos Lietuvos laikraščiuose nema davo, kad Lietuvoje buvęs tik Lituanistikos tyrimo ir studijų
siūlys pirkti apie 1.2 mln. šildymą ir karštą vandenį per
žai rašoma eksporto reikalais. paprastas Suvalkijos, Sin centras bei Pedagoginis litua
negu rinkos vertė.
vyriausybės lėšas. Kol kas
metus
sumokės
2,713
litų.
Jei
tonų
grūdų.
Gal, ko gero, kur nors ir gali tautų, ūkininkas, bet daugelis nistikos institutas, o gražiąja
Laikraštis pastebi, kad įver
neaišku, kaip bus panaudoja
bus
pasirinktas
antrasis
pro
„Jeigu
sulauksime
tokio
der
tinti tikrąją bendrovės ir jos
mas išgautas kuras. Oro uosto ma įsigyti vienokių ar kitokių, čia, Amerikoje jį pažinome. spinta Čikagos lituanistinė
jektas
—
2,504
litus.
Taip
pat
liaus
—
Lietuvoje
bus
200,000
akcijų vertę dabar pajėgos tik
teritorijoje jau keleri metai Lietuvoje pagamintų, prekių, kaip nepaprastą lituanistinio mokykla, visos tebeveikiančios
užsienio ekspertai. Tai kai tonų grūdų perteklius", — reikės mokėti ir už voniose „verslauja" privatūs naftos tačiau jų pardavimo adresai švietimo, lituanistinių mo Jaunimo centre.
nuoja keletą šimtų tūkstančių „Lietuvos rytui**teigė Grūdų įrengtų „vyvatukų" šilumą, produktų surinkėjai. Zokniuo nedaug kam žinomi.
Baigus ČALM jauniausiajai
kyklų rėmėją. Tampriausi jo
Negalima nutylėti Clevelan- ryšiai buvo su Čikagos aukš dukrai Danutei. J. Vasiuke
dolerių. Brangu, bet atsiperka perdirbimo įmomu^.sąjungos kuri iki šiol nebuvo apmokes se buvo išgręžta apie 100 ne
tinama.
do gyvenančios Ingridos Bu tesniąja lituanistikos mokyk vičius nebegalėjo būti Tėvų
keleriopai. Tačiau valdžios vy prezidentas Linas Kirkilis.
Vilniaus miesto meras Ro didelių gręžimų, kuriuose ant blienės pastangų. Jos dėka
Iki naujojo derliaus pradžios
rams to nereikia. Geriausia
la, kurią baigė visi trys jo vai komitete. Mokytojų taryba,
vandens paviršiaus susikau
išeitis — paskubėti privatizuo grūdų perdirbimo įmonėse, be landas Paksas pritaria, kad pusį žibalą semdavo šiau prieš porą metų buvo iš Lietu kai: Joana 1961. Rimvydas įvertindama jo nuopelnus mo
ti minimas bendroves, kaip ir valstybes rezervo grūdų, liks būtų įvestas „saulės mokes liečiai. Ir dabar tebedirba ke vos atgabentas didesnis kiekis 1965 ir Danute 1967 m. Porą kyklai, 1967 m. pavasarį su
lietuviškos degtinės, o pra mokslo metų, 1965-66 ir 1966- teikė jam Mokytojų tarybos
„Lietuvos telekomą", jūros nepanaudota 60,000 tonų javų tis", tačiau ne dabar, vėliau. lios tokios grupės žmonių.
ėjusiais metais pasirodė ir 67, jis buvo Tėvų komiteto pir garbes nario vardą. Tai vie
krovinių bendrovę „Smeltė", ir neparduota apie 10-15 „Saules mokestis" naudingas
Prieš porą metų Zokniuose
šilumos tinklams, šiek tiek
lietuviškos naftos gyvybos tūkst. tonų miltų.
norėjo dirbti JAV Čikagos uteniškio alaus. Žinoma, kad mininku. Per 42 mokyklos vei nintelis atsitikimas ČALM is
Iš žemdirbių pagal valstybės per metus sutaupytų ir žmo
bendrovę „Geonafta". Turėju
bendrovė „Balte Vac", turėjusi anksčiau iš lietuviškų javų kimo metus turėjome daug torijoje.
sieji rublinių indėlių, rašo nustatytas kvotas turėtų būti nės, tačiau, kaip juos įtikinti ir gamtosaugininko Valdo Kauno mieste buvo gaminama pirmininkų, daug narių, kurie
Ir dar vienas
dalykas
„Stolichnaya"
degtinė.
Maskva
laikraštis, gaus po šimtą kitą supirkta 200,000 tonų maisti mokėti už šilumą ir vasarą.
išskyrė
a.a.
J.
Vasiukevičių
ir
ant
savo
pečių
nešė
mokyklos
Miesto meras nenorėjo ko Adamkaus rekomendaciją. Sa jau caro valdymo laikais labai
litų. Dėl to žmonės labai ne nių kviečių, 100,000 tonų
jo
žmoną
Antaniną
iš
tėvų,
ku
išlaikymo
naštą.
vo siūlomą projektą „Balta
praturtės, bet išrinktųjų dau rugių, 4,000 t. grikių ir mentuoti siūlomų naujų kai Vac" žadėjo finansuoti pati, o vertino lietuvišką degtinę.
Kuo skyrėsi a.a. Juozas Va rie leido savo vaikus į ČALM.
guma tariamai tesės pažadus 30,000 tonų žirnių ir pupų. Šis nų. „Pirmiausia turi būti kaip užmokestį pasiimti su Amerikiečiai ir kitų valstybių siukevičius nuo kitų Tėvų Beveik visi tėvai, baigus vai
-ir kartu uždirbs „dividendų" kiekis bus superkamas val aiškiai pasakyta, kokias kom rinktus teršalus. Pasinaudo gyventojai pamėgo „Stolich komiteto pirmininkų0 Pir kams bet kokio laipsnio litua
prezidento rinkimams. Tuo stybės nustatytomis kainomis, pensacijas gaus mažas ir vidu dama Danijos specialistų at naya", tik gaila niekas ne miausia gal tuo, kad nebijojo nistinę mokyklą, pamažu ją
tarpu elementari idėja užti o likę grūdai — rinkos kaino tines pajamas gaunantys vil liktais tyrimais, ši bendrovė žinojo, kad jų mėgstama deg pirmininku išbūti dvejus mo užmiršta, nebesilanko į jos
krinti nepertraukiamą „Ma mis. Už toną kviečių valstybė niečiai. Ar bus padidinti at teigė, jog Zokniuose ji su tinė buvo gaminama Lietu kslo metus. O tokių buvo ne renginius, jos neberemia.
žeikių naftos" aprūpinimą ža mokės 630 litų, nors šiuo lyginimai ir pensijos", — sakė rinktų tiek naftos produktų, voje. Žinovų nuomone, ir da daug. Antra, būdamas pirmi
Ne toks buvo a.a. Vasiuke
liava ir svarbiausia, uždirbti metu rinkos kaina yra 450- R. Paksas.
kad projektas ne tik atsi bar Lietuvos importuojama ninku, jis rūpinosi materiali vičius su žmona. ČALM kas
Tuo tarpu premjeras Gedi pirktų, bet ir duotų pelno. degtinė pasižymi gera kokybe.
iš rusiškos naftos eksporto, 500 litų už toną.
niais reikalais, bet nemėgino met turėdavo bent penkias
minas
Vagnorius šių eilučių Tačiau buvo pasirinkta Dani Tą patį galima pasakyti ir
Kur reikės dėti grūdų per
atidėta dar metams.
dienas:
mokslo
nei direktoriaus, nei mokytojų iškilesnes
Skubanti pusvelčiui parduo teklių — neaišku. Lietuvoje autorę užtikrino, kad elektros jos kompanija „Kruger kon- apie Utenos alų.
metų
pradžią,
tradicinį
va
mokyti, kaip jie turi vaikus
Gili pagarba blaivininkams! mokyti. O tokių buvo. kurie karą. Vasario 16 minėjimą,
ti perspektyvias bendroves, per metus sunaudojama 500- energija nebrangs, tam nėra sult", kuri pasiūlė savo teršalų
Vienok mūsiškiams, kurie mokė...
surinkimo būdą.
vyriausybė pabūgo garantuoti 550 tūkst. tonų maistinių jokio pagrindo.
metraščio sutikimą ir mokslo
vengia alkoholinių gėrimų, lyg
paskolas Būtingės terminalo grūdų, alui ir spiritui gaminti
Mokykla leido vadovėlius. metų užbaigimą. Baigęs darbą
ir nederėtų šiauštis ir piktin pratimus, metraščius. Jiems Tėvų komitete, vaikams bai
ZOKNIŲ ORO UOSTE
statybai ir naftotiekio iš reikia dar 80 tūkst. tonų,
SKRAIDYS l AMERIKĄ
tis Lietuvos alkoholiniais gėri sandėliuoti buvo gautas vie gus mokyklą, jis dar 25 m.,
SIURBS ŽIBALĄ
Mažeikių į Būtingę tiesimui. pašarinių grūdų poreikis per
mais. Taipgi jiems nereikėtų nas Jaunimo centro kambarys kol mokykla gyvavo, atsilan
Tai, kaip apskaičiuota, per pastaruosius 7 metus nuo 1.7
Birželį „Lietuvos avialinijos" pernelyg smerkti tų gėrimų rūsyje. Dėl vietos stokos ten kydavo i šias paminėtas mo
Šią vasarą buvusioje Zoknių
metus iki 1999—ųjų rudens mln. tonų sumažėjo iki
karinėje bazėje prie Šiaulių už 28.8 mln. litų pardavė 6 iš platintojų. Norisi jiems pri buvo kraunamos dėžes be ko kyklos datas. Ne tik apsilan
gresia mažiausiai 45 mln. do 350,000.
Pasak
L.
Kirkilio,
esant
da
bus pradėti naftos produktų 11 rusiškų „Jak-42" lėktuvus. minti, jog mūsų gyvenama kios tvarkos. Kartais sunku kydavo, bet kiekvieną kartą
lerių nuostoliais valstybei dėl
bartinėms
grūdų
supirkimo
teršalų valymo darbai. Pasak Likę bus parduoti rudenį, kai jame krašte yra keli šimtai būdavo prie reikiamos dėžes Įteikdavo didesnę ar mažesnę
statybos užtęsimo. Bet svar
biausia — kita tiek ir toliau kainoms, jų parduoti už Šiaulių mero Alfredo Lan „Lietuvos avialinijos" išsiper- užsienietiškų alkoholinių gėri prieiti. Tai pamatęs, a.a. ve auką. Ar daug tokių rasime iš
uždirbs Latvija už rusiškos sienyje neįmanomą. Latvijoje kausko, tikimasi, kad rugpjūtį kamosios nuomos būdu įsigys mų. Tai pat norisi pasakyti, lionis 1966 m. kovo mėn. su viso, kurie taip ilgai ir taip
naftos eksportavimą per Vent ir Estijoje kviečių ir rugių trijuose gręžiniuose specialiais dar vieną .Boeing 737-300" kad užsienio valstybių pagrin kalė stiprias lentynas, ant gausiai būtų rėmę lituanistinį
spilio uostą- Dar, kaip ir iki tona kainuoja 100 litų pigiau prietaisais bus pradėta siurbti lėktuvą. Šiuo metu „Lietuvos dinis tikslas yra galimai di kurių buvo tvarkingai sudėti. švietimą? Nedaug. Aš žinau
šiol, latviams keletą milijonų nei Lietuvoje. Čikagos prekių ant gruntinio vandens susida avialinijos" turi du nuosavus desnis savo gamybos prekių ČALM leidiniai, lengvai priei tik vieną, tai buvo Juozas Va
siukevičius, kurį palaidojome
dolerių primokės ir Lietuva už biržoje kviečių tona šiuo metu riusi naftos produktų plėvelė. ir nuomoja dar vieną senesnės pardavimas. J užsienį ekspor nami.
Mažeikiuose pagamintų naf kainuoja 480 litų, o Lietuvoje Šis teršalų sluoksnis buvu- kartos „Boeing" lėktuvus. Su- tuojama degtinė, gink Dieve,
Mokyklos
išleistus
va liepos 5 d. Šv. Kazimiero lietu
tos produktų eksportą per — nuo 560 iki 700 litų pri sioje aviacinio kuro bazės te- sisiekimo ministro Algio Žva- nėra skirta tėvynės išsiilgusių dovėlius, pratimus, metraščius vių kapinėse. Amžiną atilsį,
klausomai nuo kokybės. Rusi ritorijoje siekia nuo 30 iki 60 liausko tvirtinimu, kitais me- išeivių girdymui, bet plačiajai panorėta laikyti ne tik san teilsisi ramybėje. Bet ar galės
Ventspilį.
ja nuo Lietuvos maisto pro centimetrų storio. Baltijos tais numatoma įsigyti vieną visuomenei, pilniausia žodžio dėlyje, bet ir parodyti Jauni jis ramiai ilsėtis, jei nematys
duktų vis dar atsitvėrusi 20- konsultacinės grupės tyri- „Boeing 767" lėktuvą ir juo prasme. Negalima pamiršti, mo centre besilankančiai vi atsirandant sau lygaus ar net
DIDĖJA INDĖLIŲ
25 proc. muitais.
mais, pusė Zoknių aerouosto pradėti skrydžius per Atlantą, kad eskportas, kokios rūšies suomenei. Kilo reikalas nusi didesnio lituanistinio švietimo
DRAUDIMO SUMOS
Ekonomistų nuomone, žem teritorijos užteršta naftos pro
jis bebūtų, yra kiekvienos val pirkti gražia spintą ir visa tai rėmėjo, negu buvo jis, papras
dirbiams
auginti
grūdus
pel
duktais,
kurių
gali
būti
nuo
Rima
Jakutytė
stybės gyvybinės reikšmės rei išdėstyti. Spinta buvo nupirk tas Sintautų ūkininkas?
Seimas pakeitė indėlių drau
kalas.
dimo įstatymą. Nuo kitų metų ninga. Skirtumas tarp jų savi
Juozas Masilionis
ta Tėvų komiteto vardu, bet
kainos
ir
valstybes
nustatytos
Pamenu, vaikystės dienomis
pradžios didžiausia draudimo
KIEKVIENA DIENA PILNA N A U J I E N Ų .
girdėtą posakį: „Vartokime tik
suma bus 25,000 litų, o 2000- kainos skirtingose šalies vie
VISA
TAI RASITE DIENRAŠTYJE
savo krašto gaminius". Beje, paremsime Lietuvos valstybes klama. Labai gaila, bet šiuo
aisiais metais — 65,000 litų. tose siekia 50-100, o kai kur ir
Lietuvos paštas šiais žodžiais eksporto galimybes. Negalima metu nedaug kas mūsų žino.
Dabar draudžiami tik 5,000 dar daugiau procentų. Tačiau
perspausdindavo
siunčiamų išvengti vieno, kito pageidavi kur šiame krašte pardavi
litų, o bankui bankrutavus, reikia sugebėti parduoti.
laiškų vokus. Man regis, kad mo. Lietuvos eksportines pre nėjamos Lietuvoje pagamintos
indėlininkams išmokama 80
NEBĖRA PIRKĖJŲ
nesvarbu kokia yra mūsų da kės, turi būti geros kokybes. prekes. O ką jau bekalbėti
proc. apdraustosios sumos, —
bartinė pilietybė. Svarbu-šak Jų įpakavimas turėtų prilygti apie kitataučius, kurie dažnai
t.y. 4,000 litų.
Marijampolės
bendrovės
nys yra ne kur kitur, o Lietu Vakarų valstybių standar nesugeba suvokti, kas yra lie
Pagal įstatymo pataisas, da
„Vernitas"
generalinis
direk
voje. Todėl vartokime Lietu tams. Taipgi be galo reikalin tuviai ir kur yra ta Lietuva.
bar bus skirtingai kompensuo
Petras Petrutis
torius
Kęstutis
Liubinas
„Lie
vos gaminius. Tai darydami ga eksportuojamų prekių re
jami prarasti indėliai litais ir

EKONOMIKA — ŽVILGSNIS IŠ
LIETUVOS

Bevartant senus leidinius,
galima patirti apie ankstyvesnes Amerikos lietuvių versli
ninkų pastangas užmegzti
ekonominius ir kultūrinius
ryšius su Lietuva. Tam tikslui
1933 m. Čikagos lietuviai
įsteigė organizaciją, kuri buvo
pavadinta Lithuanian Professional and Businessman Association. 1937 m. buvo nutarta
pakeisti organizacijos pavadi
nimą ir pasivadinti Lithuani
an Chamber of Commerce of
Illinois. Lietuviškai: Illinois
Lietuvių prekybos rūmai. Šioji
organizacija ragino čionykš
čius ir kitataučius lietuvius
vartoti Lietuvos gaminius. Iš
Lietuvos importuojamų prekių
reklamavimui buvo naudojami
laikraščiai, radijo laidos ir ki
tos priemonės. Anais prieš
kariniais laikais Čikagoje ir
kituose miestuose buvo gali
ma pasigardžiuoti lietuviškais
maisto gaminiais. Deja, antra
sis pasaulinis karas sugriovė
Amerikos lietuvių gerus norus
ir užkirto kelią Lietuvoje pa
gamintų prekių importui.

SU A.A. JUOZU VASIUKEVIČIUM
ATSISVEIKINANT

DRAUGAS

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. liepos mėn. 23 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Chicagoje ir apylinkėse
ruošiamų lietuviškų rengi
nių kalendorius skaitytojų
informacijai "Drauge" spaus
dinamas kiekvieno mėnesio
pirmos savaitės laidoje. Orga
nizacijos,
pageidaujančios,
kad jų numatomi renginiai
būtų įrašyti rugpjūčio mėn.
kalendoriaus laidoje, prašomi
nedelsiant pranešti JDraugo"
redakcijai. Pranešimus pra
šome siųsti raštu — laišku ar
faksu. Kiekvienas pranešimas
turi būti pasirašytas pranešanciojo asmens pilna pa
varde, nepamirštant pažymė
ti ir telefono numerį. Felefonu
renginių registracijos neprii
mame.

Čikagos skautų stovykla
baigsis šį šeštadienį, liepos
26 d. Autobusas su stovyklau
tojais iš stovyklavietės išvyks
11 vai. ryto ir į Pasaulio lietu
vių centrą atvyks maždaug 4
vai. p.p. Tėvai prašomi nesivėluoti sutikti grįžtančius
vaikus. Skautus, iš stovyklos
grįžtančius savo priemonėmis,
prašoma būtinai pasiimti iš
stovyklavietės iki 11 vai. ryto.

Salomėja Virkutienė iš Ci
cero, IL, ir šiemet „Draugo"
vasaros šventes laimėjimams
dovanojo jos a.a. Vyro Antano
Virkučio sukurtą dekoratyvinį
vėjo malūną, kurio sparnai su
kasi net švelnučiui vasaros
vėjeliui pučiant. Šis malūnas
bus įdomi darželio puošmena
asmeniui
jį
laimėjusiam
JDraugo" vasaros renginyje
sekmadienį, rugpjūčio 3 d.
Visi kviečiami atsilankyti ir
išbandyti savo laimę.

Kazimierietė seselė Salvatore, 8-nerius metus moky
tojavusi Nekalto Prasidėjimo
parapijos mokykloje, Brighton
Parke, š.m. rugpjūčio 16 d.
išvyksta į Fort Lauderdale.
Floridą. Ne atostogauti seselė
vyksta į gražiąją Floridą, bet
talkinti St. Clements parapi
jos mokyklos mokytojoms jų
pedagoginiame darbe. Ses.
Salvatorei linkime sėkmės pa
mėgtoje profesijoje.

Kazys Laukaitis, LB Lemonto apylinkės valdybos pir
mininkas, yra patyręs bitinin
kas, savo bitelių suneštu
medumi mėgstąs dalintis su
bičiuliais. Būdamas nuoširdus
„Draugo" rėmėjas, dienraščio
vasaros šventės laimėjimams
dovanojo net dvi dėžes po 12
stiklainių naujo medaus. Atsi
lankę į „Draugo" vasaros šven
tę, sekmadienį, rugpjūčio 3 d.
ruošiamą Marijonų vienuoly
no sode, turėsite progą pa
sidžiaugti saldžiais ir vertin
gais laimikiais. Kaziui Lau
kaičiui už dovanas dėkojame.
Augustui ir Emilijai Pretkeliams, Jadvygai Gruodie
nei, Stasei Vaišvilienei,
Daivai
Mockaitienei
ir
Emilįjai
Kriaučiūnienei
dėkojame už vertingas dova
nas „Draugo" šventės laimė
jimų lentynai. Jūsų dovanos
pagausins laimikius ir renginį
padarys įdomesniu.
LB Brighton Parko apy
linkės valdyba su laimėjimų
stalu dalyvaus Brighton Par
ko Namų savininkų draugijos
ruošiamoje mugėje, kuri bus šį
savaitgalį Western gatvėje,
tarp 43 ir 74 gatvių. Lietuvių
visuomenė kviečiama aplan
kyti šį laimikių stalą ir pa
remti Lietuvių Bendruomenės
Brighton Parko apylinkės
veiklą.

Dėkojame Šv. Kazimiero
vienuolijos seselėms, Agai
Rimienei, Antaninai Noreikienei ir dr. P e t r u i Ra
gučiui, dovanojusiems vertin
gus laimikius „Draugo" va
saros šventei, sekmadienį,
rugpjūčio 3 d., ruošiamai Ma
Gražina Gusevienė, Chirijonų vienuolyno sodelyje, Či
cago,
EL, — mūsų nauja
Mokytojų studijų savaitė kagoje. Visi kviečiami ir lau
„Draugo"
prenumeratorė. Svei
Dainavoje vyks rugpjūčio 3-10 kiami.
kiname!
d. Dainavoje. Visi mokytojai
kviečiami dalyvauti. Prašoma
Julija ir Antanas J a n o 
nedelsiant registruotis pas niai, Chipley, FL, atsilyginda Arvydas Vanagūnas, Oak
Švietimo tarybos pirmininkę mi už laimėjimų bilietėlius, Park, IL, grąžindamas laimė
Reginą Kučienę, tel. 708-301- pridėjo 100 dol. auką „Drau jimo bilietėlių šakneles, at
siuntė 39 dol. auką „Draugui".
6410.
gui". Nuoširdžiai dėkojame!
Tariame ačiū!
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x TRANSPAK
praneša:
^Aukščiausias gyvenamas pas
tatas, 78 m aukščio, 24 aukš
tų, 322 numerių, 654 vietų
Lietuvos' viešbutis Vilniuje.
Pastatytas 1984 m. pagal ar
chitektų V. ir A. Nasvyčių,
inžinierių Č. Gerliako, V. Mil
vydo ir J. Marozienės projek
tą. Aukščiausia bažnyčia —
dviejų bokštų po 84 m aukščio,
64x30 m raudonų plytų neo
gotikinė apaštalo evangelisto
Šv. Mato parapijinė bažnyčia,
pastatyta
1899-1909
m.
Anykščiuose. Pirmojo pasauli
nio karo metu vokiečiai su
sprogdino viršutines bokštų
dalis. Jos griūdamos apgadino
bažnyčios stogą ir skliautus.
1928 m. atstatytos. Bažnyčios
bokštų aukštis — 79 m". Pini
gai ir siuntiniai į Lietuvą.
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK. 4545 W 63 St., Chicago, IL 60629, tel. 773-8381050.
(sk)
ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S Pulaski Rd . Chicago, IL 60629
(1/2 b! i šiaure nuo Balzeko muziejaus
Tel.: 773-582-4500
1432? S- Bell Rd., Ix>ckport. 1L60441
Tel. 708-301-4866
Valandos pagal susitarimą.
Advokatas Jonas Cibaitis
( :vihnės ir kriminalinės bylos
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago. IL 60629
Tel. 1-773-776-8700
Oarbo vai nuo 9 iki 7 vai vak
Ąeštad 9 v r iki 1 vai p p
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 VV. 63th Street
Chicago, IL 60629
•^keršai gatves nuo „Draugo"
Tel.: 773-284-0100
V alandos pagal susitarimą,

Dar — dar — dar žeme
ratukai
Varikliukas sukas, sukas,
Paridenęs takeliu,
Į padanges jį keliu.
Orlaiviukas skrenda,
skrenda...
Gluosny žvirbliai
išsigando...
Nebepaveja vaikai,
Palūkėk, ar padūkai!
Džyru — džyru. Ūžu - ūžu...
Ėmė sparnas ir... nulūžo.
Orlaiviukas keberiokšt
Ir į žemę — pykšt, pykšt,
pokšt.
Ar taisysiu? Netaisysiu,
Bet geresnį padarysiu.
Juo nuskrisiu per girias,
Per laukus ir per marias.
Viktoras Šimaitis

LIEPOS MĖNUO

Liepos mėnesį yra minėtinų
dienų. Jau mes kalbėjome
apie JAV nepriklausomybę ir
karaliaus Mindaugo vainika
vimą. Šį mėnesį 1410 metais
ŠVIETIMO MINISTRAS įvyko milžiniškas mūšis, kuris
LIETUVIŲ KULTŪROS vadinamas Žalgirio mušiu.
x V. ir E. Žebartavičiai,
MUZIEJUJE
Čia karaliaus Vytauto vado
a.a. Antano Pašukonio atmi
vaujami lietuviai kariai ir
nimą pagerbdami, „Lietuvos
Balzeko lietuvių kultūros lenkų daliniai sutriuškino
Vaikų vilčiai" paaukojo $20.
muziejų Čikagoje žymūs sve kryžiuočių galybę. Tas mūšis
Atsiprašome už anksčiau klai
čiai aplanko dažnokai. Lan buvo panašus į pasaulinį
dingai atspausdintą pavardę.
kėsi čia daug įvairių meni karą, nes kryžiuočiai suorga
x Galiu padėti legaliai ninkų, muzikų, šokėjų, poli nizavo karius iš daugelio val
gauti „SOC. SECURITY" tikų, ministrų, ambasadorių, stybių.
kortelę, vairavimo leidimą verslininkų tiek iš Lietuvos, I Prieš 64 metus du lietuviai
(driver's license) ir vizų tiek iš Amerikos ir kitų kraš didvyriai Darius ir Girėnas
pratęsimą. Ed Šumanas, teL tų. Muziejaus ekspozicija bei perskrido Atlanto vandenyną
1-708-246-8241.
veikla domėjosi ir pats Lietu ir žuvo netoli Lietuvos vals
(sk) vos prezidentas. Neseniai Či tybės sienų. Jie savo skridimą
kagoje viešėdamas į Balzeko skyrė Jaunajai Lietuvai, nes
x TRANSPAK ištaiga LEMONTE veikia savaitgaliais: lietuvių kultūros muziejų už Lietuva neseniai buvo atsta
penktd. 3 v.p.p. — 7 v.v.; sekmd. suko ir Lietuvos švietimo mi čiusi savo nepriklausomybę.
8:30 v.r. — 1 v. p.p. Transpak nistras Zigmas Zinkevičius. Jie išgarsino Lietuvą visame
Lankantis tokiam svarbiam pasaulyje. Jie nuskrido toliau
tel. Lemonte: 630-257-0497.
siai už kitus transatlantinius
(sk) svečiui nejučiomis jaudiniesi:
ar patiks, ar neras kokių lakūnus ir užėmė antrą vietą.
x Vincei Jonuškaitei-Zau- kliaučių, ar nepasirodys kas Skrido paprastu lėktuvu be
nienei, Kauno valstybinio te nors ne taip. Visi žinom, kad modernių įrengimų. Verkė lie
atro operos primadonai ir tautinėms mažumoms JAV tuviai žuvusių savo didvyrių,
Akademikių Skaučių drau nelengva išlaikyti savo kul o pasaulis lenkė galvas Lietu
govės Garbės Narei mirus, lai tūrines švietėjiškas organiza vai. Daug kultūrinių ir ka
dotuvių metu suaukotos su cijas. Ne tik išlaikyti finan riškų vienetų yra pavadinti jų
mos yra paskirtos stipendijų siškai, bet ir neapsileisti, žiū vardais.
fondui, kuris remtų daina rėti, kad jų veikla būtų kuo
Liepos mėn. 2 d. Žemaičių
vimą studijuojančią studentę. profesionalesnė, kuo mažiau Kalvarijoje yra didelė religinė
Dukters Giedrės Zauniūtės saviveiklinė. Balzeko muzie šventė. Čia suvažiuoja žmonių
pageidavimu, fondo administ jaus vadovybė ii darbuotojai iš daugelio Lietuvos vietovių,
ravimas buvo pavestas Vydū stengiasi geriau atlikti savo panašiai kaip į Šiluvą. Šventė
no fondui. Apie galimybes darbą — muziejaus rinkiniais tęsiasi visą savaitę.
gauti paramą studijoms bus rūpinasi profesionalai, jiems
Liepos mėnuo Lietuvos is
pranešta vėliau. Sekantieji padeda talkininkai savanoriai. torijoje užima labai garbingą
aukotojai įgalino fondo suda Atrodo, kad ministras muzie vietą.
rymą. Esame dėkingi: už $150 jumi liko labai patenkintas.
Redaktorius
Nijolei Bražėnaitei Paronetto, Susidomėjęs apžiūrėjo Alek
V. Bražėnaitei Vaitekūnienei sandro Račkaus surinktą gin
ir A. Bražėnui. Po $100 auko taro rinkinį, pasikalbėjo su
KITI APIE MUS
jo: Los Angeles Birutietės, numizmatikos skyriaus vado
J a n Hanusz
Lembertų šeima, J. ir M. Ši vu Frank Passic, paspaudė
(1858-1887)
moniai, A. ir I. Tumai. Po $50 ranką Stanley Balzekui r pasi
aukojo: Akademinio Skautų sakė esąs tolimas jo giminai
Lenkas mokslininkas-kalbiSąjūdžio L. A. skyrius, L. A. tis, pasidomėjo Imigracijos is ninkas. Studijavo Krokuvoje,
Skautininkai-ės, V. ir S. Fle- torijos bei genealogijos sky Leipcige, Berlyne, Vienoje. Gi
džinskai. dr. J. ir G. Gudaus riaus darbu. Kruopščiai pasi lino žinias Italijoje ir Pran
kai, A. Pažiūrienė, E. ir I. Vil rašęs į svečių knygą, pagyręs cūzijoje. Parašė daug straips
kai. M ir D. Sodeikai. $30 D. muziejaus darbuotojus ir nusi nių indoeuropiečių kalbotyros
Polikaitis, $20 J. ir G. Raibiai. fotografavęs atminčiai, išvyko. klausimais. Svarbiausias HaNorintieji prisiminti ir pagerb Liko malonus ir šiltas jaus nušo baltistikos darbas pas
ti a.a. Kauno operos prima mas. Ne todėl, kad muziejus kelbtas 1886 m. „Apie lietuvių
doną, kviečiami prisidėti įna patiko ministrui, o todėl, kad slavų epochą indoeuropiečių
šu į jos vardo fondą. Siųskite: dar vienas žmogus įvertino prokalbės
atžvilgiu"
Jis,
Vydūnas
Youth
Fund, mūsų darbą ir pastangas spręsdamas tą problema, sten
14911 E. 127th St., Lemont, išlaikyti lietuvišką kultūrą giasi panaudoti gana Įvairią
IL 60439.
medžiagą Lituanistikos klau
išeivijoje.
(sk)
Muziejaus informacija simais Hanušas paraše ir dau-
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Prieš šimtą metų Upynos
apylinkėje laikrodžio dar nie
kas ne tik neturėjo, bet nebu
vo jo nei matės. Tais laikais
javus žmonės veždavo parduo
ti į Palangą, net į Rygą. Ir,
štai, vienas ūkininkas, parda
vęs javus Palangoje ar Ry
goje, nusipirko ten sieninį
laikrodį, parsivežė namo ir pa
sikabino ant sienos.
Rytą atsikėlusi ūkininko
žmona žiūri ir savo akimis ne
tiki, kad ant sienos pakabin
tas daiktas juda ir juda be
sustojimo.
— Na, kaip jau čia — tave
turbūt velnias nešioja, — sako
ji ir, pagriebusi kirvį, švaks
švaks kirvapente į laikrodį. —
Pavandravok dabar! — sako
ūkininkė, nudžiugusi, kad
laikrodis subyrėjo.

Džyru — džyru. Gero vėjo!
Kiek vaikų čionai suėjo:
Orlaiviuką padariau,
Aš dabar — lakūnas jau!

SKELBIMAI
x Pigiai parduodama de
likatesų krautuvė ir restora
nas: pastatas ir visi įrengimai.
Skambinti: 773-881-7394.
(sk)

VELNIĄ UŽMUŠĖ

LAKŪNAS
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SKAUTIŠKA MOKYKLA
Lietuvos valstybės raštinėje dirba vienuolis.
Piešė Natalija Mackevičiūtė

giau straipsnių. Čekų kalbi
ninkų leidinyje čekų kalba jis
paskelbė straipsnį apie lietu
vių kalbą ir literatūrą. Vo
kiečių žurnale „Archio fuer
slavische Philologie" labai da
lykiškai recenzavo E. Volterio
parengtą M. Daukšos katekiz
mo leidimą. Apie Hanušo do
mėjimąsi lietuvių kultūra ir
simpatijas lietuviams liudija
ir tas faktas, kad jis, vos atvy
kęs į Paryžių, įstojo į M. Ake
laičio ir kitų lietuvių emi
grantų organizuotą „Želmens"
draugiją.
Tačiau tiek daug žadėjusią
mokslinę karjerą nutraukė
šiltinės liga, nuo kurios, vos
29 metų amžiaus sulaukęs,
mirė Paryžiuje liepos mėn. 26
dieną.
RANKRAŠTINIS
TEKSTAS
Kitomis kalbomis rašytuose
dokumentuose ir rankraš
čiuose (iki 16 amžiaus vidurio)
mokslininkai aptikdavo ats
kirų lietuviškų žodžių, vieto
vardžių ar asmenvardžių. Bu
vo spėjama, kad pirmieji ži
nomi lietuvių rašytojai (A
Kulvietis, S. Rapolionis, M.
Mažvydas ir kiti) galėjo pasi
naudoti ir lietuviškais ranka
rašytais tekstais. Bet ilgą
laiką apie tai trūko dokumen
tuotų žinių. Tik 1962 m. buvo
rastas ištisinis rankraštinis
lietuviškas tekstas. Jį aptiko
Vilniaus universiteto moks
linės bibliotekos darbuotoja O.
Matusevičiūtė šios bibliotekos
rankraštyne. Tai lietuviškas
tekstas (poteriai), ranka įra
šytas 1503 m. išleistoje lotynų
kalba knygoje „Tractatus sacerdotalis" („Traktatas kuni
gams").
Universiteto
mokslininkai
profesoriai J. Lebedys ir J. Pa
lionis kruopščiai ištyrė rastąjį
tekstą. Jie priėjo išvadą, kad
šis tekstas įrašytas 16 am
žiaus pradžioje, pirmajame jo
ketvirtyje. Be to, jis dar senes
nio teksto nuorašas. Vadinasi,
aptiktas ištisinis tekstas se
nesnis, nei M. Mažvydo kny
ga, ir priklauso laikams iki
pirmojo lietuviško spaudinio
pasirodymo. Jis taip pat pat
virtino mokslininkų spėjimus,
kad jau 15 a. ir 16 a. pradžioje
tikrai buvo ranka rašytų lietu
viškų tekstų, o ne tik atskirų

Atvažiavau į „GA.M." ir
išbuvau 7 dienas. Čia buvo
įdomu stovyklauti ir kartu
Teksto
nagrinėjimas
ir
daug išmokti. Susipažinau su
išvados leidžia raštijos lietu
naujais draugais ir sesėmis.
vių kalba pradžią nukelti į
Įsirengėm daug įrengimų, kad
ankstesnį — 15 amžių. Rastas
palengvinti stovyklavimą. Ši
dokumentas kol kas laikomas
skautiška mokykla man davė
seniausiu rankraštiniu lietu
daug patyrimo, kaip teisingai
višku tekstu.
vadovauti skilčiai. Iš geros
G. Raguotienė
skilties išsivystys ir gera
draugovė.
Nina Padalino,
KEISTAS LINKSMUMAS
(„Žvaigždynų kelias")
Lietus. Kai žmonės pagalvo
ja apie lietų, dažniausiai iš
vengia liūdnumo. Žiūri į lietų
ir galvoja apie saulę, šilumą.
Man labai patinka lietus. Yra
labai linksma, kai galiu sėdėti
savo kambaryje ir žiūrėti pro
langą į užmigusį pasaulį.
Švelnus lietutis patylomis gai
vina viską. Kartais, kai būna
šilta lauke, aš mėgstu išbėgti
laukan ir pajusti lietų pilantį
ant manęs ir šokinėti per bal
das. Aš turiu keistą links
mumą ir noriu privilioti kitus,
kad ir kiti galėtų džiaugtis lie
tuje taip, kaip ir aš.
Ada Valaitytė,
9 klasės mokinė
Čikagos lit. m-la

žodžių.
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VILKOLAKIAI
LIETUVOJE
Apie vilkolakius Lietuvoje
buvo manoma, kad jie žmonės
pavirtę į vilkus. Sakoma, kad
jie šoko už tokių kuolelių. Jei
norima vilkolakį nušauti, rei
kia sidabriniu šautuvu apsuk
ti per galvą ir šauti greitai per
kojas.
P e t r a s Plačas
VILKOLAKIAI IR
VELNIAS

PAGALVOKITE NR. 8
ATSAKYMAI
1. Berlyno 43 kilometrų ilgio
sovietinė siena egzistavo nuo
1961.VIII.13 iki 1989 m., kol
ji buvo pralaužta. Ją baigė
griauti 1990 m. pabaigoje.
(The 1993 Almanac, psl. 196).
2. Matematikoje „pliuso" ir
„minuso" ženklus sugalvojo
Johann Widman 1489 m.
(Desk Reference, psl. 106,
N.Y., 1993). 3 . Didžiausio Lie
tuvoje širšių lizdo apimtis 1.50
metrų, aukštis — 50 cm, o
svoris 900 gramų. Jis buvo
rastas Vilniuje („Draugas",
Nr. 68, 1996.IV.5). 4. Seniau
sia JAV garbės draugija „Phi
Beta Kappa", įsteigta 1776
metais. 5.
Mėnulis. 6.
Mėnulis.
PAGALVOKITE NR. 9
1. Kokio aukščio yra keturių
prezidentų galvos, iškaltos
Rushmore kalne, S. Dakotoje?
2. Kolumbo laikais, kas buvo
daugiau pažengę jūrininkys
tėje — anglai, ispanai ar por
tugalai? 3. Ploto atžvilgiu,
kuri iš šių valstybių šiandieną
yra didžiausia: Italija, Lenki
ja, Rumunija, Suomija, Šve
dija, Vokietija? Atsiuntė kun.
dr. E. Gerulis. 4. Kuri JAV
valstija yra užregistravusi
daugiausiai automobilių? 5.
Aplink tvorelė, viduryje dyka
(tuščia). 6. Apskritas kubiliu
kas, uodegoj šakaliukas.

Kai mes čia Amerikoje nu
važiuojame į kiną ir pama
tome filmą apie vilkolakius ar
velnius, sakome, kad tai bai
sūs filmai. Lietuvių pasakos
apie velnius ar vilkolakius
nėra taip baisios, kartais atro
do net juokingos. Mūsų pasa
kose velnias ir vilkolakis yra
Kad žinotum savo nelaimę,
apgauti, ne taip baisiai vaiz
duojami, kaip Amerikos fil per tris laukus atsilenktum.
Tas yra laimingiausias, ku
muose.
I r u t ė Masiulytė, ris nelaimėje nenusimena.
Abu Lemonto Maironio lit.
Ką pasėsi, tą ir pjausi.
m-los mokiniai.
Ant tokių pasistojęs į geres
(„'95 mes dar gyvi") nius žiūri.
Lengva paskolinti, bet ne
lengva atgauti.
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