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Į Vilniaus konferenciją žada
atvykti daugiau nei numatyta
valstybių vadovų
Vilnius, rugpjūčio 12 d.
(BNS) — Susidomėjimas Vil
niuje vyksiančia tarptautine
geros kaimynystės konferenci
ja kasdien didėja, teigia Lietu
vos prezidento užsienio reika
lų patarėjas Neris Germanas.
Rugsėjo 5-6 dienomis
ruošiama 8 valstybių vadovų
konferencija ypač domisi Vi
durio Europos valstybių am
basados Lietuvoje, panašų su
sidomėjimą pastebėjo ir orga
nizacinio komiteto Lenkijos
grupė.
Į Lietuvos ir Lenkijos prezi
dentų pasiūlytą konferenciją
„Tautų sambūvis ir geri kai
myniniai santykiai — saugu
mo ir stabilumo Europoje ga
rantas" laukiama atvykstant
Suonūjos, Estijos, Latvijos,
Baltarusijos ir Ukrainos prezi
dentų bei Rusijos premjero
Viktor Cernomyrdin.
Radijo stotis „Ml Plius" an
tradienį citavo prezidento
raštinės vedėją Andrių Meš
kauską, kad į konferenciją pa
geidauja atvykti dar šešių
Vidurio Europos valstybių va
dovai.
N. Germanas nepaneigė,
bet ir nepatvirtino šio pra
nešimo. „Jokių konkrečių pa
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Albanija. Tarptautinių apsaugos pajėgų vadas Albanijoje
vadas generolas Luciano Forlani, pirmadienį išvedė paskuti
niuosius būrius iš sunkumų apimtos Balkanų valstybes bei pa
skelbė, kad misija atlikta sėkmingai. Italija vadovavo 10 vals
tybių 7 ,000 karių pajėgoms, balandžio mėnesį dislokuotoms vi
soje Albanijoje po žiauraus sukilimo, kurį sukėlė greitą pratur
tėjimą žadančios investicijų permainos. Operacijos ,,Alba" ita
liškai , Aušra") tikslas buvo ginti humanitarines pagalbos kro
vinių pervežimus ir užtikrinti, kad ramiai vyktų laisvi visuoti
niai rinkimai.

vardžių aš negaliu pasakyti",
sakė Lietuvos prezidento pa
tarėjas.

Tuo tarpu kasdien didėja į
konferenciją atvyksiančių gar
bės svečių skaičius, tarp kurių
yra dabartinių ir buvusių
premjerų, ministrų, žinomų
politikų, politologų ir moksli
ninkų. Pasak N. Germano, jau
Vašingtonas. JAV Federalinė aviacijos valdyba pirmadienį
gautas sutikimas iš Europos
nurodė
per dvi dienas patikrinti visų oro uostų radarines mažo
Tarybos Parlamentinės Asam
aukščio
signalizacijos sistemas po to, kai buvo nustatyta, kad
blėjos prezidentės Lenni Fishviena šių sistemų neveikė per Guamo saloje įvykusią Korėjos
er, Danijos užsienio reikalų
lėktuvo avariją, kurioje žuvo 226 žmonės. JAV oro uostuose yra
ministro ir ESBO prezidento Pasaulio Lietuvių bendruomenes IX Seimo dalyviai: lis kaires Vilniaus miesto m e n o Rolandas Faksas. Lietu
maždaug 200 šių sistemų, kurios signalizuoja, jeign reaktyvi
Niels Helvig Peterssen, Nobe vos prezidentas Algird;^ Bra/.au.^kas, Lietuvos Garbės konsule (-levelande Ingrida Bubliene, arkiv. Audrys J.
nis lėktuvas skrenda per žemai. Tuomet stebėtojai iš žemės
lio premijos laureato Czeslow Bačkis, užsienio lietuvių vysk. Paulius Baltakis, Lietuvos Šeinio pirmininkas prof Vytautas Landsbergis.
įspėja
lakūną.
Milosz ir kitų.
* Lietuvoje iškeltas pa
Bona. Vokietijos vyriausybes atstovas spaudai Herbert
Antradieni Vilniuje posė
siūlymas
pradėti tikrinti Schmuelling pareiškė, kad kancleris Helmut Kohli neplanuoja
džiavo ir su prezidentu A. Bra
kandidatų į prezidentus psi pakeitimų vyriausybėje. „Šiuo metu pakeitimai nesvarstomi",
zausku susitiko Lietuvos ir
chiką, tvirtina „Respublika" sakė Schmuelling, reaguodamas į netikėtą finansų ministro
Lenkijos organizacinis komite
(08.08). Kaip teigia Lietuvos Theo Waigel raginimą iki 1998 m. rinkimų pakeisti kelis mini
tas. Pasak N. Germano, len
Vilnius, rugpjūčio 12 d. bendradarbiavimo
veiksmai vyriausiasis psichiatras Rai strus.
kai, vadovaujami Lenkijos (BNS) — Šio mėnesio pabai
numatomi JAV administraci mundas Milašiūnas. daugelyje
prezidento raštinės valstybės goje aukšto rango Lietuvos
Talino Rusijos piliečių sąjunga apkaltino Estijos valdžią są
jos jau priimtame Baltijos užsienio valstybių asmuo, pa
sekretoriaus Andrzej Maj- diplomatų delegacija vyks j
moningu
santykių su Rusija aštrinimu. Ši organizacija savo pa
veiksmų plane", sakė pa geidaujantis kelti savo kandi
kowski daug padeda spren Vašingtoną, kur aptars JAV ir
reiškime
perspėjo, kad Estijoje gali kilti pilietinis karas, jeigu
datūrą, tarkim, j prezidento
reigūnas.
džiant daugybę techninių Baltijos valstybių susitarimo
valdžia
nesuteiks
leidimų gyventi čia buvusiems SSRS kariš
Liepos pradžioje Lietuvoje postą, turi apsilankyti pas
klausimų .— nuo prezidentų projektą, antradienį pranešė
kiams,
o
taip
pat
dėl
valstybėje pradėtos nelegalų registracijos.
psichiatrą ir kartu su visais
sutikimo iki salės (rengimo. aukštas Lietuvos užsienio rei apsilankiusi JAV Valstybės dokumentais pateikti rinkimų Pareiškime, pasirašytame Talino Rusijos piliečių sąjungos pir
„Lenkija turi didesnę patirtį, kalų ministerijos pareigūnas. sekretorė Madeleine Albright komisijai pažymą, kad yra psi mininko Piotr Rožok ir jo pavaduotojo Oleg Morozov, Rusijos
patvirtino, kad susitarimas
todėl jų patarimai mums labai
Jo teigimu, rugpjūčio 26 d. į greičiausiai bus keturšaiis chiškai sveikas. Lietuvoje to piliečiai, neturintis leidimų gyventi Estijoje, raginami nepasi
svarbūs", pažymėjo prezidento
duoti deportavimui ir nedalyvauti nelegalų registracijoje.
JAV Valstybės departamentą dokumentas, nors anksčiau nėra.
patarėjas.
vyks Lietuvos URM pa Lietuva siekė atskiro JAV
Vokietijos Nacių tyrimo centro vadovas Willi Dressen pa
* N e t r u k u s kiekvieną pa
reigūnų grupė, kuri suderins dokumento su kiekviena Bal
reiškė, kad Šveicarijos bankų pateiktame nacių aukų, turėju
sienio
pareigūną
ženklins
dokumento projekto klausi tijos valstybe.
tarnybinis numeris. Jį įsidė sių sąskaitas šiuose bankuose, pavardžių sąraše apie 200 pa
mus.
„Mūsų pozicija yra ta, kad mėjęs žmogus galės lengviau vardžių sutampa su nacių nusikaltėlių pavardėmis. Kadangi
Pasak pareigūno, JAV ir mums svarbu turinys, o ne
informuoti apie netinkamą pa apie 50 šių pavardžių yra visiškai tokios pat, kaip ir holokausBaltijos
valstybių susitarimą forma", sakė ŲRM pareigū
sieniečio
elgesį.
„Duoklių to aukų pavardės, tai lieka 150 pavardžių, kurios gali priklau
Vilnius, rugpjūčio 12 d. nuo Lietuvos, pusę ministrų
planuojama pasirašyti rudenį nas.
ėmėjai bus pašalinti", tvirtina syti nacių nusikaltėliams.
(BNS) — Lietuvos socialde kabineto sudaro moterys.
(galbūt spalio-gruodžio mėne
vidaus reikalų viceministras
mokratai mano, kad lyčių ly Joms patikimi svarbiausi val
siais) Vašingtone, Bill Clinton
* Lietuvos b a n k o (LB) ofi Romas Kilikauskas. Pasienio Bukareštas. Rumunijos turizmo ministras Akos Birtalan
giateisiškumo Lietuvai reikė stybės postai.
susitikus su Lietuvos, Latvi cialiosios atsargos liepos pa
apsaugai jau skirta 5.7 mln.pranešė, kad vyriausybė rengia įstatymo projektą dėl kompen
tų pasimokyti iš Šiaurės val
Lietuvos Socialdemokračių jos ir Estijos prezidentais Al
baigoje buvo 1,153.3 mln. JAV dol. stebėjimo (taip pat nakti sacijų buvusiems viešbučių savininkams už komunistų valdy
stybių.
moterų sąjungos pirmininkės girdu Brazausku, Gunčiu Uldolerių. Tai didžiausia at nio) įrangai pirkti, pasirašyta mo laikotarpiu nacionalizuotą turtą. „Vyriausybė negali įvyk
Tai pažymėjo šios partijos pavaduotoja Regina Lapienė maniu ir Lennart Meri.
sargų suma per visą nepri sutartis su gamykla „Land dyti savo pažadų greitai privatizuoti turizmo sektorių, neiš
atstovai, grįžę iš praėjusį sa antradienį spaudos konferen
klausomybės atkūrimo laiko Rover" pirkti 152 visureigių, sprendusi kompensacijų buvusiems savininkams klausimo",
Kol
tebevyksta
diskusijos
vaitgalį Latvijoje vykusios cijoje Vilniuje pažymėjo, kad
tarpį. Per mėnesį atsargos pasieniečiams netrukus tal teigė Birtalan. Jis sakė, kad valstybei šiuo metu priklauso apie
dėl
dokumento,
diplomatas
at
Baltijos ir Skandinavijos val Skandinavijos valstybės žada
padidėjo 213.8 mln. dolerių kins apmokyti vokiečių aviga 1,000 viešbučių ir vasarnamių. Birtalan teigimu, numatoma
sisakė
komentuoti
jo
detales.
stybių konferencijos „Moterų Lietuvai paramą sprendžiant
arba 22.8 proc., pranešė Lietu niai. Bandysiančių kirsti sie kompensuoti grynaisiais pinigais arba vyriausybiniam Valsty
Anksčiau
buvo
skelbiama,
kad
šeimos krizių problemas. Kol
ir vyrų dialogas".
bės nuosavybės fondui priklausančiomis bendrovių akcijomis.
susitarimas nurodys trijų Bal vos bankas. Konvertuojamųjų
Valmieros konferencijoje kas Vilniuje veikia tik pagal tijos valstybių ir JAV politi užsienio valiutų atsargos pra ną aplinkiniais keliais laukia
daugiausia kalbėta apie lyčių bos telefonas smurtą patyru nio, ekonominio ir kultūrinio ėjusį mėnesį padidėjo 227.1 specialios priemonės — „spąs
Beijing. Kambodia karalius Norodom Sihanouka pirmadie
tai", pasakoja „Lietuvos aidas" nį pranešė esąs pasiruošęs atsisakyti valdžios, jei tik pučistų
lygiateisiškumą šeimoje, poli siems vyrams ir moterims.
mln.
dolerių
arba
26.4
proc.
—
bendradarbiavimo pagrindus.
tikoje, kitose srityse. Konfe
Artimiausiu metu Vilniuje Anot diplomatų, šis deklaraty iki 1,086.2 mln. dolerių. Aukso (08.08). Dienraščio prašymu, vadovas Hun Sen pažadės jo nekritikuoti. "Aš pasiruošęs atsis
rencijoje, pasak socialdemok turėtų pradėti veikti Norvegi vaus pobūdžio dokumentas vertė birželio mėnesį nepasi viceministras komentavo pas tatydinti, kai man bus įmanoma tai padaryti. Tačiau aš laukiu,
ratų, pabrėžta, kad Skandina jos vyriausybės pasiūlytas aprėps ir saugumo bendradar keitė ir buvo 62.1 mln. dole kelbtą informaciją, jog Balta kad jo ekscelencija Hun Senas, mūsų įtakingasis asmuo, rei
vuos valstybėse, skirtingai įkurti Moterų krizių centras. biavimo kryptis ir tikslus, bet rių. Tarptautinio valiutos fon rusija kėsinasi į 50 ha Lietu kiamais veiksmais ar žodžiais leistų man suprasti, kad galiu
vos teritorijos. Jo manymu, si
nenumatys saugumo garan do specialiųjų skolinimosi tei tuacija Pabradės ir Ignalinos atsistatydinti be rizikos susilaukti iš jo kritikos arba kaltini
sių (SDR) lėšų per mėnesį zonose — paprasčiausias ne mų, jog atnešiau valstybei ir tautai didesnių sunkumų", rašo
tijų.
karalius.
„Tai bus principų ir idėjų sumažėjo nuo 18.4 mln. iki 5.1 susipratimas, padėtį turi iš
mln.
dolerių.
dokumentas, o konkretesni
Maskva. Buvęs KGB generolas ir Boris Jelcin saugumo tar
siaiškinti į vietą pasiųsta spe
nybos vadovas Aleksandi Koržakov išleido memuarus. Beveik
ciali komisija.
500 puslapių knyga vadinasi „Boris Jelcin: nuo aušros iki sau
* Lietuvos laikraščiuose lėlydžio". Anksčiau A. Koržakov apibūdindavo B. Jelcin, kaip
Vilnius, rugpjūčio 12 d. kad būtų nutraukta baudžia
(08.12; daug rašoma apie na savižudišką ir netinkamą vadovauti asmenybe, i r manoma,
(BNS) — Seimo narys Audrius moji byla, iškelta liepos 8 d.
cionalsocialistinės
vienybės kad šioje knygoje jo nuomone nebus palankesnė. 1996 m. A.
Vilnius, rugpjūčio 12 d. nikos institutą.
Butkevičius antradienį buvo Dėl sukčiavimo sudarant ma
Habilituotas
socialinių sąjungą (LNVS) bei jos vadą Koržakov tapo pralaimėtoju Kremliaus kovoje del valdžios, kai
trumpai sulaikytas prokura zuto pirkimo sandėrį tarp AB (BNS) — Pirmadienį vakare
tūros ir saugumo pareigūnų, „Lietuvos energija", UAB savo namuose po ilgos ir sun mokslų daktaras, profesorius Mindaugą Murzą. Nacionalso B. Jelcin jį atleido, o vėliau pašalino jį ir iš karinės tarnybos
„Dega", JAV naftos bendrovės kios ligos mirė Lietuvos Seimo R. Rajeckas vadovavo Vilniaus cialistai sakė esą pasirengę bei atėmė privilegijas, taigi, Koržakov tikrai turi nesuvestų
įtarus jį nusikalstama veikla.
Parlamentaras buvo sulai „Mobil Sales and Supply Cor narys, Mokslų akademijos na universiteto Ekonominės ki dirbti pogrindžio sąlygomis, sąskaitų, o daugiau kaip 10 metų buvęs vienu artimiausių B.
kytas netrukus po vidurdienio poration" ir firmos „Crown rys, profesorius Raimundas bernetikos katedrai. buvo jei valdžia imsis represijų Jelcin patikėtinių, jis taip pat žino nemažai istorijų.
Leonas Rajeckas.
Mokslų Akademijos sekreto prieš šios organizacijos vado
„Draugystės" viešbutyje Vil Trade".
Varšuva. Lenkijos atkūrimo judėjimo 'LAJ> vadovas Jan
niuje su 15,000 dolerių, paim
Neoficialiomis žiniomis, at
Spalio 27-ąją prof. R. Ra rius, o 1987-1992 metais — vi vus ar jų narius, pažymi 01szewski pirmadienį pareiškė, kad buvusios komunistinės
tų iš neįvardintų asmenų už, likęs paslaugą, parlamentaras jeckui būtų sukakę 60 metų. ceprezidentas.
„Lietuvos rytas". Tuo tarpu slaptosios policijos karininkai mėgina prieš artėjančius rinki
Jis išugdė 37 mokslų dak Valstybės saugumo departa mus įbauginti LAJ kandidatus.
kaip įtariama, nusikalstamas turėjo gauti dar 15,000 dole Jis gimė Šiauliuose, o 1959paslaugas.
rių. Sulaikytas su pinigais A. aisiais baigė Kauno Politech- tarus, yra paskelbęs per 200 mento direktorius Jurgis Jur
Ryga. Kanados karo atašė Pierre Baucher pirmadienį buvo
mokslo darbu, keletą kartų gelis „Respublikai" teigė: „Esu
Parlamentaras buvo paleis Butkevičius neigė padaręs ką
jėgos galėjo surengti tai, ką jis stažavosi JAV Hanvardo uni įsitikinęs, kad tokie žmonės, akredituotas Latvijos gynybos ministerijoje ir pasirąžė Latvijos
tas po valandos, nes turi ne nors nusikalstama.
versitete.
kaip M. Murza stengiasi būti ir Kanados gynybos ministerijų bendradarbiavimo karinėje sri
liečiamybės statusą. Generali
Generalinis prokuroras K. vadina „provokacija".
Parlamentaro
teigimu,
jis
Buvo Sąjūdžio seimo tary populiarūs ir ieško sau rekla tyje susitarimą. Kanada yra aštuntoji NATO narė. su kuna
nis prokuroras Kazys Pėdny Pėdnyčia laiko parlamentaro
prašė
pažįstamo
žmogaus
pa
bos narys.
čia ketina kreiptis į Seimą, in paaiškinimus melagingais ir
mos. Atkreipdami j juos Latvija sudarė tokį susitarimą. Tokie dokumentai taip pat pa
skolinti
jam
pinigų,
„tačiau
jis
formuodamas apie šį įvykį ir įsitikinęs, kad gaus Seimo lei
1993-1994 metais R. Ra dėmesį,laikraščiai jiems pade sirašyti su JAV, Turkija, Prancūzija, Didžiąja Britnnija. Vokie
šią
situaciją
pavertė,
gal
pas
prašydamas leidimo iškelti dimą iškelti jam bylą.
jeckas dirbo Lietuvos prezi da to pasiekti". Teisingumo tija, Danija ir Norvegija, sakė Latvijos gynybos ministerijos
paustas,
provokacija".
A.
But
baudžiamąją bylą A. Butkevi
dento vyriausiuoju patarėju. ministras Vytautas Pakal valstybės sekretorius Edgaras Rinkevičius.
Pats A. Butkevičius saugu
kevičius
sako
esąs
nusiteikęs
čiui.
Po to iki 1996-ųjų buvo Lietu niškis taip pat įsitikinęs, kad
mo ir prokuratūros operaciją
Generalinis prokuroras jau vadina provokacija už dabar „kovingai" ir nesiruošia bėgti vos ambasadoriumi Jungtinė LNVS — „kol kas tik menka
* „Užderėjo gražus žiem
KALENDORIUS
je Didžiosios Britanijos ir užuomazga, kad galima būtų kenčių ir vasarojaus derlius",
informavo apie įvykį prezi tinės administracijos valsty iš Lietuvos.
dentą, parlamento pirmininką binės ir ekonominės politikos
taikyti baudžiamąją atsako sakė „Lietuvos aidui'' .08.12)
Rugpjūčio 13 d . : Ipolitas,
36 metų A. Butkevičius yra Šiaurės Airijos Karalystėje.
kritiką. Be to, A. Butkevičius nepartinis ir priklauso Seimo
ir ministrą pirmininką.
1996-aisiais R. Rajeckas mybę". Ministro nuomone, pa žemės ir miškų ūkio ministras Kasijonas. Kastytis. Gilvilė.
Pasak Generalinės proku spėliojo, kad artėjant prezi Centro sąjungos frakcijai, dir buvo išrinktas į Seimą Aukš vojų kelia tai, kad tokiose or Vytautas Knašys. Vyriausybe
Rugpjūčio 14 d-: Šv. Mak
ratūros pranešimo spaudai, A. dento rinkimams, jį gali būti ba Teisės ir teisėtvarkos komi taitijos 28-oje r.nkimų apygar ganizacijose dažniausiai daly daug padarė, kad didelė dalis similijonas Kulbe, kunigas,
Butkevičius įtariamas paėmęs stengiamasi „eliminuoti", kaip tete. Nuo nepriklausomybės doje. Jis buvo nepartinis, Sei vauja mažai išprusę žmonės, grūdų būtų supirkta, laiku už kankinys, mirė 1941 m. Aus15,000 dolerių už pažadą tar „vienos ar kitos komandos atkūrimo 1990 iki 1992-ųjų me priklausė konservatorių tad gali atsirasti jėgų, kurios juos atsiskaityta. Šiemet pa chvvitz koncentracijos stovyk
pininkauti prokuratūroje ir ki- žaidėją". Seimo narys atsisakė lapkričio vadovavo Lietuvos frakcijai, dirbo Ekonomikos išprovokuos juos imtis kraš gal valstybes kvotą numatoma loje. Euzebijui. Ta rcizijus. Pa
tqse teisėsaugos institucijose. sukonkretinti, kokios politinės Krašto apsaugos ministerijai. komitete.
tutinių veiksmų.
supirkti 344.000 tonų grūdų. jauta.

Vašingtone bus derinamos
Baltijos valstybių ir JAV
susitarimo detalės

Lietuvoje dar nesijaučia moterų
ir vyrų teisių lygybės

Sulaikytas buvęs krašto
apsaugos ministras
Audrius Butkevičius

Mirė Seimo narys
prof. Raimundas Rajeckas
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DRAUGO prenumerata yra ""A*"*, ii anksto
metams
Vi merų 3 mėn.
JAV..
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$4000
Tik Šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$3500
Užsakant į Lietuva;
(Air cargo)
$100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant i užsieni
oro pastų
_
$500.00 $250,00
Tik Šeštadienio laida
$160.00
$85.00

kelias
Redaktorė j.v.s. Irena Regit
lene

AA s. PIJUS AMBROZAITIS
Vienas iš LIETUVOS SKAUTUOS steigėju
1997 m. liepos 21 d. Klai
pėdos ligoninėje nuo kraujo
vėžio su šiuo pasauliu atsis
kyrė skautininkas Pijus Ambrozaitis. Liepos 22 d. laido
tuvėse susirinko didelis būrys
Lietuvos skautų iš visos Lietu
vos. Taip buvo išreikšta didelė
pagarba veikliam skautinin
kui, nes tuo metu dauguma
stovyklavo.
A.a. s. Pijus Ambrazaitis bu
vo vienas iš pagrindinių
steigėja ir veikėjų LIETUVOS
SKAUTUOJE. Nepaisant jo
amžiaus, 73 m., Lietuvos
skautija patyrė nemažą nuos
tolį. Brolis Pijus buvo didžioji
varomoji jėga ir didelis auto
ritetas Lietuvos skautams ir
skautėms. Pastaruoju metu jis

buvo LS Tarybos narys, Klai
pėdos krašto seniūnas (rajono
vadas), Lietuvos J. Šarausko
skautų vyčių barelio vadovas
ir Tarybos etikos komiteto pir
mininkas. Nepaisydamas savo
ligos, ligoninėje daug dirbo
kurdamas ir rašydamas {vai
rius skautiškus planus.
Taigi, Lietuvos skautija gedi
netekus nuoširdaus, darbš
taus ir sumanaus vyr skauti
ninko, kurio didžiausias noras
buvo kuo daugiau jaunimo
įtraukti į skautiška veiklą ir
mokyti klestintį skautizmą
Lietuvoje. Mes likę pasiryžę
tęsti jo siekius. Skautai vyčiai
yra paskelbę 4 savaičių ge
dulą.
s. Romualdas Prascevičius

IDĖJOS BROLIUI AMŽINYBĖN IŠĖJUS
Prieš porą dienų pasiekė
liūdna žinia. Liepos 21 d. į
amžinybę iškeliavo Lietuvos
skautininkas Pijus Ambrazai
tis. Jo pavardė ir asmenybė
žinoma daugeliui užsienio lie
tuvių skautininkų, turėjusių
progos bendrauti ir bendra
darbiauti su Lietuvos skau
tais. Žinią perdavė s. Romual
das Prascevičius su kuriuo, be
abejo, turėjote progą susi
pažinti 1993 m. Jubiliejinėje

stovykloje, Rakė, ir po to
Čikagoje. Brolis Romas savo
laiške apibūdino a.a. Pijų Am
brazaitį. Nors daugeliui už
sienio skautų JLietuvos skau
tija" nėra „prie širdies", tačiau
ji ir jos vadovai yra dalis Lie
tuvos skautų judėjimo. Ir mes
liūdime per anksti amžinybėn
pašaukto brolio, o jo artimie
siems reiškiame užuojautą.
T J . fU. K. Ječius

1947 METŲ JAMBOREE PARYŽIUJE
PRISIMENANT
Šiais metais sukanka penkiasdešimt metų, kai Vokieti
joje gyvenusieji tremtiniai
skautai atstovavo Lietuvai,
Paryžiaus De La Paix Jamboree, vykusioje 1947 metų
rugpjūčio 13-22 d. Neseniai
savo dokumentuose radau
sąrašą visų lietuvių skautų
toje Jamboree, Prancūzijoje,
dalyvavusių.
Būtų įdomu pasidalinti ne
tik Jamboree įspūdžiais, bet ir
sužinoti kur tremties likimas
priglaudė kitus dalyvius ir ką
jie beveikia po penkiasdešimt
metų. Sąraše išvardinti daly
viai prašomi rašyti Juozui
Mickūnui, Jr., 9 Evergreen
Rd., Acton MA 01720-3220.
tuo tarpu tenorėčiau sudaryti
tik likusiųjų ir žinomų daly
vių, sąrašą, kad vėliau galė
tume pasidalina savo patirti
mis bei planais dėl šio pa
minėjimo.
Kadangi mano skautavimo
dienos buvo seniai užbaigtos,
jeigu kas iš dabartinių skautų
turėtų kitokių planų ar pagei
davimų paminėti šią sukaktį,
būčiau labai dėkingas už pa
tarimus bei planus. Gal būtų
galima išleisti trumpą Jam
boree aprašymą, arba bent
trumpą apžvalgą likusiųjų da
lyvių?
Lauksiu atsiliepiant.
Juozas Mickūnas, Jr.
KANDIDATAI
REPREZENTACINEI
DRAUGOVEI
1947 m. JAMBOREE
PRANCŪZIJOJE
Čia spausdiname ištrauką iš
1947 m. liepos 17 d. rašto LSS
Vyriausiam skautininkui, pat
virtinimui sąrašo kandidatų
reprezentacinei lietuvių skau
tų draugovei ii Vokietyoje,
JAV zonoje, veikusių skautų
tuntų atstovų.

ii

A. Pirmoji skiltis
Kempten — S:
Pabedinskas, Leonas
Kanauka, Algirdas
Mickūnas, Juozas
Augsburg — 5:
Kurkulis, Albinas
Banelis, Algimantas
Šėkas, Algirdas
Vaitkus, Vytautas
Gamziukas, Algimantas
B. Antroji skiltis
Scheinfeld — 2:
Dubickas, Juozas
Markauskas, Vaidotas
Wuerzburg — 2:
Jasiukonis, Povilas
Babickas, Rimantas
Seligenstadt — 2:
Gružas, Valteris
Biliūnas, Romualdas
Rebdorf — 2 :
Karpis, Gediminas
Kamentavičius, Vyt.
C. Trečioji skiltis
9chwaeb. Gmuend, — 4
Germanas, Vytautas
Mikėnas, Kęstutis
Trinkūnas, Algirdas
Vizgirda, Remigijus
Kassel-Mattenberg — 4:
Januškevičius, Česlovas
Mickevičius, Adomas
Dainius, Eugenijus
Drazgys, Gediminas
D. Ketvirtoji skiltis
Memmingen — 2:
Matulionis, Vytautas
Eidukevičius, Algirdas
Ingolstadt — 2:
Platakis, Vytautas
Kavaliūnas, Algirdas
Stuttgart—1:
Vildžius, Romualdas
Hanau — 3:
Talandis, Vytautas
Kenčiauskas, Viktoras
šarka, Vytautas
E. Penktoji skiltis
Hanau — 8:
Petrauskas, Vytautas
Damijonaitis, Vitalius
FubŲonavičius, Vitalius
Stankaitis, Liudas

Vyriausia redaktorė - Danute Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien nuo 8JO iki 4JO, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija duba kasdien nuo 830 iki 400, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimu turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudom straipsnių
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS

Dainavos stovyklavietėje, Michigane vykusios Detroito irClovelando lietuvių skautų stovyklos broliai prie savo
pastatyto bokšto. Viršuje — Paulius Rukšėnas. Andrius Milanas ir Aidas Idzelis. Viduryje — Gintas Civinskas,
Audrius Mo68, Kęstutis Aukštuolis Deividas Alksninis, Ateis Aukštuolis. Apačioje — Jonas Paikus, vadovas
Paulius J a n k u s , Gytis Mikulionis. Andrius Giedraitis. Tadas Kasputis, Algytis Kasputis ir Lukas Laniauskas.

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)

Specialybe- vidaus ir kraujo ligos
5540 S. P u l M M Rd.
Tel. 7 7 3 - 5 8 6 - 2 8 0 2
Pirmo 9 v.r. - 7 v.v.
Antr, Treč. ir Penkt 9 v.r. - 3 v.p.p.
Ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Ssitd ir kt
dienomis reikalingas susitarimas.

Tel 773-585-7755
Valandos pagal susitarimą

bkPŠlRASVklŠIELHJŠ
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas b» chirurge
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126
630-0414800
valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tai. 70MM-1120

Sumokama po vizito.

DR. ALGIS PAUUUS

SMAGI DETROITO IR CLEVELANDO
SKAUTŲ STOVYKLA DAINAVOJE
Ir vėl iškilo palapinių mies
telis prie Dainavos miškelio...
Nuo Dirželio 14 iki 21 dienos,
Detroito ir Clevelando skautės
ir skautai čia stovyklavo JDainų pintinės" stovykloje. Suva
žiavo arti 100 vaikų, nuo dvie
jų iki 18 metų amžiaus, ir
daugiau 40 vadovų ir tėvelių.
Stovyklos vadovybę sudarė
šie vadovai,-ės:
Stovyklos viršininkė — s.
Rasa Karvelienė.
Stovyklos komendantas —
skautas vytis Darius Rudis.
Šeimų pastovyklės viršininkė — vyr. skautė — vsl. Regina Puškorienė; pavaduotoja —
ps. Kristina Zubrickienė.
Paukštyčių pastovyklės vir
šininkė — ps. Kristė Zombo-

rienė; pavaduotoja — psl. Elenutė Sventickaitė.
Vilkiukų pastovyklės virši
ninkas — ps. Antanas Paškus;
pavaduotojas — Kęstutis Ci
vinskas.
Skaučių pastovyklės virši
ninkė — vyr. skautė, vsl. Tina
Barauskaitė; pavaduotoja —
vyr. skautė, si. Lisa Griciūtė.
Skautų pastovyklės virši
ninkas — ps. Paulius Jankus.
Prityrusių skaučių pasto
vyklės viršininkė — vyr. skau
tė vsl. Alexa Rukštelytė; pavad u 0 į j a - vyr. skaute, VSFLO
r a \f a į e r
Prityrusių skautų ir vyčių
kandidatų pastovyklės virši
ninkas — psl. Linas Orentas.
Vyr. skaučių pastovyklės
viršininkė
— vyr. skautė, vsl.
Grudzinskas, Vytautas
Aida
Viskantaitė.
Smolskis, Algirdas
Vakarinių programų vadovė
Vepštas, Vytautas
vyr. skautė Rūta MikulioŠimoliūnas, Algirdas
nienė;
pavaduotoja — vyr.
Kandidatai.
skautė
Lina
Anužienė.
Hanau — 9:
Dainavimo
vadovės — vyr.
Ratkelis, Algirdas
skautė,
vsl.
Regina Puško
Valantiejus, Vytautas
rienė
ir
ps.
Kristina
Zubric
Zubkus. Sigitas
kienė.
Lumbis, Virginijus
Slaugė — vyr. skautė Dalia
Muliuolis, Vytautas
Harp.
Puodžiūnas, Ramojus
Šeimininkai — Edmundas ir
Nockiūnas, Antanas
Rita
Kaspučiai.
Bliudžius, Gediminas
Visi
kiti tėveliai irgi vienaip
Dragašius. Algimantas
ar
kitaip
prisidėjo prie stovyk
Rebdorf— 1:
los
programos
sėkmingo įvyk
Žemkalnis, Gediminas
dymo.
Čia minimi broliai prašomi
Stovyklos atidarymo metu
atsiliepti. Rašykite: Juozas
paukštyčių
įžodį davė Rima
Mickūnas, Jr., 9 Evergreen
Giedraitytė,
Diana Jankutė,
Rd., Acton. MA 01720-3220,
Diana
Karvelytė.
Monika Miarba: DRAUGAS. „Skautybės
kulionytė.
Aleksa
Miškinytė.
kelias". 4545 VV. 63rd St.. ChiKarina Puškoriūtė, Liana
cago, IL 60629.

Sontaitė, Daria Zubrickaitė.
Vilkiukų įžodį davė Tadas
Anužis.
Skaučių įžodį davė Laura
Karvelytė. Arija Kasputytė,
Svaja Mikulionytė, Ingrida
Miškinytė, Inga Mossaitė, Lanutė Zomboraitė.
Skautų įžodį davė Deividas
Alksninis, Andrius Giedraitis,
Algytis Kasputis, Tadas Kas
putis, Gytis Mikulionis, And
rius Miliūnas ir Jonas Paškus.
Naujais kaklaraiščiais šie bro
liai ir sesės puošėsi visą savai
tę.
Dainų temomis buvo pa
ruoštos dienų mintys — skau
tavimo gamtos, partizanų,
liaudies dainos ir t.t. Vakarais
linksminomės žaidimais, ieš
kiniais, laužais ir šokiais.
Ypatingus įspūdžius paliko
gamtininkas, su savo varlėmis
ir gyvatėmis, skautų pastaty
tas bokštas, vargingos išky
los, havajiečių (šeimų pasto
vyklės) pasirodymas kitatau
čių vakaro lauže, ir sporto
šventės
įmerkimo tankas
(„dunk tank").
Su audromis ir vėjais... ir
šiltais saulės spinduliais pra
leidome savaitę „dainų pin
tinės" glėbyje.
r.k.

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

Seses Evelina Maciulevi60te, Nida Dejjesyte. Ras* Kaunelyte. Venta Civinskaite ir Saulute Tamošiūnaite
išbando Dainavoje pastatyto skautiško stalo pajėgum4

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogdan Ava.. Sutt 310
Naperviie. IL 60563
T e i (830)527-0080
3825 Highland Ave.
Towsr1.Suite3C
DowntfS Giovs. IL 00515
TeL (830)436-0120

CanMac Oagnotk, LTD.
6132 S. KedzieAve.
Chicago, IL 60629
T * . 77*436-7700
RIMGAUDAS NEkHCKAS. M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą
\/lDAŠ J. hškhČKAŠ, k
b."
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kezie Ave.
Chicago, IL 6 0 6 5 2
Kab. tel. (773) 4 7 1 - 3 3 0 0

— M . L mmas—
DAMTLĮ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.,Hickory HiHs, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708)598-4058

Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERBUS
DANTŲ GYDYTOJA
9626 S.79fi Ave., Htefcocy Hffe, IL

DR. AB. B t R S B B
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS
3900 W.96 S t Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12.30-3v.p.p.
treč. uždaryta, ketvtrt. 1 - 3 v.p p.
penktad. ir sestad. 9 v.r. • 12 v.p.p.

mm

šTANHMčm UA

Board Certified, Interna) Medicine
Valandos jūsų patogumui
Moty O — Pi uHHontJ Pavfcn
Sfl.Souti

TeL (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4847 W. 103 S t , OeJc L a m IL
Pirmas apyl. su Norfhvvestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)
TeL708422-8260

\JhumimP*zm<xmCtmom*fim.
Chtoago, IL 60829
Tel. 7 7 3 - 4 7 1 - 7 8 7 9

KRIKŠTYNOS SKAUTŲ STOVYKLOJE
Makuškų pavardė Vila Zelinoj ir Vita Beloj yra gana
pažįstama. Čia rodos, sukūrė
šeimą ir gyveno Stasys ir
Stasė Makuškos. Vėliau jie ir
jų vaikai išsikėlė į kitus mies
to rajonus. Visgi širdis liko
čia, o tai rodo faktas, kad jų
anūkai Juri, Arturas, Igor ir
Anahy atvyksta iš toli ir daly
vauja skautų veikloje.
Draugystė ir broliškas-skau-

ARAŠhjČėAM.5.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.

tiškas gyvenimas juos pa
traukė ir prie religinių verty
bių, kuriomis gyveno jų drau
gai. Susidomėjimas tapo noru
įsijungti į mūsų religinę bend
ruomenę.
Emilija Bendoraitienė gra
žiai jaunuolius paruošė krikš
tui ir pirmajai komunijai.
Krikšto apeigos buvo atliktos
per lietuviškas pamaldas sek
madieni, birželio 8 dieną.
Krišktyjamųjų tėvai yra Elizabete Makuškaitė ir Julio Albeto Oviedo, kurie dabar su vai
kais gyvena Vila Dionizijoj.
Šešiolikmetės Anahy Makuškaitės krikšto tėvai buvo
Elizabete Chiappini ir Nelso
nas Bertasso. .Igoro krikšto
tėvai buvo Ona Nemickaitė ir
Jose Carlos Plaugas. Arturas
turėjo krikšto tėvus Joana
D'Arc Gerunda ir Eduardą
Makuška.
Mišias aukojo ir krikšto
apeigas atliko kunigas Petras
Rukšys.
Krikšto apeigos įvyko po pa
mokslo prie altoriaus. Pak
rikštytieji buvo apvilkti bal
tais drabužiais ir gavo tautine
juosta papuoštas žvakes. Ypa
tingo susijaudinimo momen-

DR. V J. VA
DANTU GYDYTOJA
4 8 1 7 W . 8 3 S t , Burbank.IL
TeL 7 0 8 4 2 3 4 1 1 4

Valandos susitarus
tas buvo pirmoji komunija
kurią pakrikštytieji priėm*
abiem pavidalais.
Krikšto metu giedojo ir groje
skautai Marcelo Lipas, Le
andro Suzano, Tomas Butrimavičius ir Klaudijus Kupstaitis. Leandras ir Tomas taip
pat pakrikštytus brolius pas
veikino skautų vardu ir su
kalbėjo už juos atitinkančią
įvykiui maldą.
Po Mišių* ir krikštynų buvo
šeimyniškos vaišės, kurias pa
ruošė krikštamotė Elizabete.
Buvo graži proga visiems pa
bendrauti, pasikalbėti ir pasi
gardžiuoti gimtadienio tortu.
Birželio 21 dieną Anahy ir Ar
turas šventė gimtadienį 16 ir
13 metų. Broliukas Juri sako
si dar esąs per jaunas, tai gal
pasikrikštys už metų, ar dvie
jų.
Sveikiname Anahy, Igorą ir
Artūrą, o taip pat tėvus bei
krikštatėvius ir senelius. Lin
kime visiems geros sėkmės
augti gerais Kristaus sekėjais
ir dorais žmonėmis bei išti
kimais skautais.
VIS BUDŽIU.
„Mūsų Lietuva" 1997.07.01

IX PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS SEIMAS II

Danutė

Verta skirti daugiau
dėmesio
Ukrainai

LIUDA RUGIENIENĖ
Iškilmingajai posėdžio daliai Kęstutis Miklas iš JAV
pasibaigus, po penkiolikos mi pasiūlė, kad būtų sudaryta
nučių pertraukos, Milda Len nutarimų ir rezoliucijų komi
kauskienė, paskaičiusi ištrau sija. Seimas pritarė. Eugeni
ką iš Bernardo Brazdžionio jus Čiuplinskas iš Kanados
eilėraščio, su entuziazmu pris siūlė, kad nutarimų komisijoje
tatė kiekvieno krašto atsto būtų ne daugiau, kaip po
vus, prašydama delegacijas at vieną krašto asmenį. JAV
sistoti visiems kartu. Apie siūlė daugiau. Išrinkta šešių
JAV kalbėjo: „Skaičiumi gau asmenų nutarimų ir rezoliu
siausia delegacija. Svetingoje cijų komisija (Petras Kisielius
Amerikos žemėje 1963 m. pri iš JAV, Janina Vabolienė iš
siglaudės profesorius Kazys Australuos, Nyolė Martyniuk
Pakštas vardyne priskaičiavo iš Rusijos, Jaras Alkis iš Di
650,000 lietuvių. Kasdieninėje džiosios Britanijos, Ona Barkalboje mes dažnai minime tusevičienė iš Vokietijos, Juo
mitijoną. Sveikinu atstovus". zas Paransevičius iš Punsko).
Gaila, kad supažindinimas su
Seime keblumai prasidėjo,
pirmą kartą i Lietuvą susirin kai Algimantas Gečys iš JAV
kusiais bendruomenių atsto pasiūlė 12 asmenų Konstituci
vais neįvyko iškilmingo posė jos pakeitimo komisiją. Tuoj
džio metu. Garbės svečiai jau pat JAV delegacija į šią komi
buvo išvykę. Su mumis vi siją pradėjo siūlyti kandida
siems posėdžiams pasiliko lie tus, o kiti bandė svarstyti, ar
tuviams katalikams išeivijoje iš viso pakeitimas reikalingas.
vyskupas Paulius Baltakis.
Vėliau buvo nubalsuota už 9
Po susipažinimo PLB valdy asmenų komisiją Konstitucijai
bos pirmininkas Bronius Nai pakeisti, o pačios komisijos su
nys pakvietė asmenis į seimo darymas atidėtas vėlesniam
prezidiumą ir sekretoriatą, sa laikui. Prasidėjo tas pats žai
kydamas, kad vadovaujasi sei dimas: ar komisiją turi suda
mų tradicija ir PLB Konstitu ryti tik po vieną asmenį iš
cija, todėl PLB valdybos nuta kraštų, ar gali būti keli as
rimu seimo pirmininko parei menys iš vieno krašto ir būtų
goms kviečia Vytautą Ka- renkamasi pagal pajėgumą.
mantą ir pavaduotojus Andrių Išskyrus JAV delegaciją, kiti
Smitą iš Vokietijos ir Antaną neatvyko pasiruošę Konstitu
Stepaną iš Australijos. Gal cijos pakeitimui, todėl daugu
šitoks pakvietimas ir buvo ma JAV atstovų buvo nuo
tradicija, tačiau Konstitucijoje monės, kad turėtų būti renka
yra aiškiai nurodyta, kad masi pagal pajėgumą. Atrodo,
„Seimo sesijai vadovauja Sei bijota „amerikonų" daugumos.
mo rinktasis prezidiumas". Po
Dar daugiau buvo maišaties,
daugelio metų pirmą kartą iš kai prieita prie darbotvarkės
viso pasaulio kraštų atsto patvirtinimo. * Prezidiumas
vams susirinkus Lietuvoje, prašė priimti darbotvarkę
šitokiu momentu norėjosi, kad taip, kaip ji buvo PLB valdy
botų laikytasi Konstitucijos. Į bos pasiūlyta ir gražiai iš
sekretoriatą pakviesti Juozas spausdinta. O .keisti reikėjo.
Krištolaitis, kunigas Edmun Mes čia susirinkome peržiū
das Putrimas ir Marytė Ba- rėti ir pritaikyti Konstituciją
laišytė, visi iš Kanados. Nors šių dienų poreikiams. Jau
dalis atstovų šiems siūlymas dvidešimt ketveri metai vado
pritarė plojimu, tačiau tie, ku vaujamasi senąja Konstituci
rie buvo susipažinę su PLB ja, kuri buvo patvirtinta 1973
Konstitucija, iš karto pajuto m. Washingtone. Lietuvai at
prasilenkime tik nenorėjo gavus nepriklausomybę, pa
tuoj pat pradėti, ginčytis. Pir sikeitė mūsų siekiai, mūsų
mininko Kamanto darbas ne veiklos galimybės. Reikėjo su
buvo pavydėtinas.
rašyti aiškias PLB valdybos
Su keblumais prezidiumas gaires, išsiaiškinti jos atsa
susidūrė jau pačiame posėdy komybę. Gražūs, tačiau neati
je. Patvirtinus seimo darbo tinkantys realybei, žodžiai,
taisykles, PLB valdybai pa kad PLB valdyba atsakinga
siūlius mandatų komisiją seimui. Seimas susirenka tik
(Algį Rugienių iš JAV, Viktorą kas ketverius, penkerius me
Baltutį iš Australijos, Tomą tus ir kiekvieną kartą susiren
Bartusevičių iš Vokietijos, ka naujai išrinkti žmonės, tik
Joaną Lasieaę iš Kanados ir dalis iš jų yra daugelyje seimų
Vilių Bernatonį iš Sibiro) ir dalyvavę ir atsimena, kas
nominacijų komisiją (Česlovą anksčiau buvo nutarta ir ko
Mickūną iš JAV, Arminą Lipšį kioje dvasioje tai įvyko. Taip
iš Vokietijos, Rasą Kurienę iš pat norėtųsi, kad PLB valdyba
Kanados, Anną Tatarūnienę iš ir fondas duotų seimui tikslią
Brazilijos ir Gabrielių Žem- metinę finansinę atskaitomy
kalnį iš Australuos), šį kartą bę. Leidinyje pažymėta tik
jos buvo patvirtintos balsavi bendros metinės išlaidų ir pa
mu, pakeliant išdalintas bal jamų sumos. JAV delegacijai
savimo korteles. Nors PLB atrodė, kad tokios atskaito
valdybos nebuvo numatyta, mybės" nepakanka. Lietuvių
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PALAIMINTASIS 1
JURGIS MATULAITIS
(Tęsinys)

Žemės reformos prin
cipų gynėjai liberališkai galvo
jančius katalikus tuo arki
vysk. Jurgio rašiniu nutildė.
Jie bent nustojo kaltinę krikš
čionis demokratus išsilaužiu
sius iš katalikiškos moralės
dėsnių, čia tad vėl didelis ar
kivysk. Jurgio
nuopelnas
krikščionims
demokratams,
kartu ir visai Lietuvai. Jis sa
vo rašytu žodžiu padėjo jiems
apsiginti nuo priešininkų, kad
ir savų, ir žemės reformą su
taikinti su katalikų autoritetų
ir Bažnyčios tradicine krypti
mi.
Arkivysk. Matulevičius —
kaip vyskupas ir vėliau arki
vyskupas — į politiką aktingai

nėjo, bet jis buvo gilus politi
kas ir politika jam nemaža
rūpėjo. Kiek aplinkybės leido,
jis nematomai ir daugeliui
nežinomu bodu prie politikos
darbo tarpiškai ir betarpiškai
dėjosi. Kaip aukštos vertės
vyskupas, gerai susipažinęs
su visuomeniniais klausimais,
jų reikšmę Bažnyčiai ir gerai
supratęs savo pašaukimą ir
darbo ribas, negalėjo nesi
domėti tuo veiksniu, nuo kurio
dažnai pareina katalikų ir
Bažnyčios likimas. O tuo veik
sniu yra politika. Antra, jam,
kaip vyskupui, Popiežiaus
žodis buvo autoritetas. O
krikščioniškos
demokratijos
įkūrėjas buvo Popiežius Leo

Bindokienė

Punako lietuvių choras koncertuoja l'Lll svirnu aliiovam.- t'unsko Kovu I l s i u s ^įtiiuazijuje

Bendruomenei išplitus p<> visą
pasaulį ir išaugus į didžiulį or
ganizuotą vienetą yra reika
lingos aiškios veiklos gaires,
kad būtų apibrėžta, kas kam
ir už ką yra atsakingas, o at
sakingi turi būti visi pa
reigūnai, bent mums, ateinan
tiems iš demokratinio krašto,
tai buvo visiškai aišku. Nesu
prantamas ir buvusios PLB
valdybos turėjimas pilnutinės
teisės naujai suformuotame
seime, o tokių balsų buvo 12 iš
130, tai beveik 10%. Jie turėtų
turėti teise padaryti apie savo
veiklą pranešimus, atsakyti į
klausimus, tačiau seimo ne
įtaigoti ir jame nebalsuoti, ne
bent jie taip pat yra rinkti
kraštų atstovai. PLB valdybos
siūlomoje darbotvarkėje bu\
skiriamos tik trys valandos
laiko visiems šiems sunkiems
klausimams išspręsti. Šis lai
kas apibūdintas taip: „Visuo
meninė ir organizacinė sekci
ja. Diskusijos darbo grupėse".
Pusę septynių vakare paskirta
70 minučių plenariniam posė
džiui. Nebuvo aišku, ar šiame
plenariniame posėdyje bus
diskutuojama organizaciniai
klausimai, ar švietimo, ar abu,
ir kaip per tokį trumpą laiką,
pagaliau vakare visi susirinkę
kartu, šį klausimą išspręsime.
Jei JAV atstovai iki darbot
varkės tvirtinimo daug kal
bėjo, tačiau nelabai protesta
vo, tai šiuo momentu nenusi
leido. Seimo taisyklės reika
lauja, kad darbotvarkės pa
keitimai turi būti siūlomi raš
tu. JAV delegacija buvo susi
rinkusi prieš seimo posėdžius,
aptarė darbotvarkės pakeiti
mui siūlymus ir pirmininkė
Regina Narušienė juos įteikė
PLB valdybai. Ji stipriai už
protestavo: „Čia yra tvarkos
klausimas. Šiandien iš ryto,

ponui Bruniui Nainiui mūsų
siūlomus darbotvarkes pakei
timus. Aš nemačiau, kad jums
buvo tie pakeitimai pristaty
ti". Pirmininkaujantis atsakė,
kad prezidiumas neturi čia
nieko raštu, jo Bronius Nainys
tuoj po to kalbėdamas tęsė
„apie tą nelaimingą įsisiūba
vimą dėl Konstitucijos pakeiti
mo". PLB valdyba ilgai šį
klausimą svarstė, vykdydama
praėjusio seimo nutarimą su
daryti komisiją Konstitucijai
pakeisti. Sudaryta trijų as
menų komisija. B. Nainys: „Ta
komisija dirbo ilgokai, pateikė
PLB valdybai, o PLB valdyba
savo posėdyje juos svarstė ir
priėjo išvada — keisti tik vie
ną paragrafą, kad nebūtų kitų
problemų, kad neįsiveltume į
ilgas diskusijas..." Kyla kausi
mas: ar seimui neturėjo būti
pristatyta komisijos siūlymai,
o fie PLB ildybos? Tokia bū
tų Lietuvių Bendruomenės
tradicija. Juk praeitas seimas
prašė valdybos sudaryti komi
siją ir jai šį reikalą pavesti...
Aš asmeniškai šį nutarimą
taip supratau, esu praeito sei
mo dalyvė. Šitoks PLB valdy
bos sprendimas seimui laiko
tikrai nesutaupė. Po ilgų ir
momentais karštokų disku
sijų, užsitęsusių net dvi valan
das, galų gale buvo sutarta,
kad liepos trečią dieną visas
po pietų numatytas posėdis
bus skiriamas organizaci
niams ir Konstitucijos keitimo
klausimams. JAV delegacija
siūlė į darbotvarkę įtraukti
LR Seimo ir JAV LB atstovų
komisijos pranešimą. Nors bu

mylimi atstovai, mes priėmėm
reglamentą ir jo visiškai nesilaikom. Prasižengėm su 16
punktu, kuris reikalavo, kad
mes išrinktume prezidiumą,
sekretoriatą, komisijas ir t.t.
Mes neišrinkom prezidiumo.
Taip pat jūs matysite 19
punktas aiškai pateikia, kad
seimo darbotvarkės projektą
siūlo PLB valdyba. Projekto
pakeitimus ir papildymus gali
siūlyti kiekvienas atstovas
raštu. Vakar vakare pateikiau
nas XIII, kuris savo enciklikoj
„Gra'ves de Communi" ragino
visus dvasininkus stoti į
krikščioniškosios demokratijos
eiles. Tad arkivysk. Jurgis
savo įsitikinimu bei darbais
buvo ir krikščionis demokra
tas.
Prel. Mykolas
Krupavičius
Pirmą kartą savo gyvenime
a.a. Jurgį pamačiau kaip ste
bėtojas iš šalies Kaune tokioj
vieptoj, kurioj jau didžiojo karo
metu dažnai pabūdavau, ir
kurioj dar dažniau teko lanky
tis paskiau — būtent, dabar
tinėj „Šviesos" spaustuvėj
(prie Šv. Kazimiero Draugijos,
Jakšto g. 2). Tenai tat, neatsi
menu kuriais metais, bet ka
rui jau einant galop, spaus
tuvės kontoroj korektūrą be
skaitydamas pamačiau konto-

vo argumentuojančių prieš,
tačiau balsuojant dauguma
šiam pranešimui pritarė.
Ilgokai aiškintasi ir apie
darbą atskiruose būreliuose,
kuriuose turėjo būti diskutuo
jama ne tik visuomenine veik
la, bet ir švietimas, kultūra,
religija, jaunimas, sportas. Vi
si seimo atstovai buvo suskir
styti į dešimtį darbo grupių,
bandyta, kad grupėse būtų at
stovai iš skirtingų kraštų.
Būrelių tikslas buvo išdisku
tuoti siūlomas temas ir pada
ryti išvadas, siūlyti nutari
mus Galvota, kad, naudojant
šitokį metodą, bus proga pa
sisakyti visiems atstovams,
bus išgirstos visų nuomonės.
Buvo keliamos abejonės ir
apie temų parinkimą. Nors
švietimo, kultūros, religijos,
jaunimo,
sporto
reikalai
mums visada yra svarbūs,
tačiau yra daug ir kitų, šiuo
metu labiau rupimų. Pa
vyzdžiui, kaip Kristina Momziakova iš Rusijos pareiškė:
„Mums yra labai didelės pilie
tybės, nuosavybės teises pro
blemos, kurios visiškai čia
nėra keliamos. Aš dar kartą
noriu pabrėžti svarbą šitų
klausimų, dėl kurių mes da
bar diskutuojame, bet mes ne
keliame pačių svarbiausių
mums klausimų — politinių
klausimų, mūsų ryšių su Lie
tuva".
Susitvarkęs su darbotvarke,
seimas aprimo ir pradėjo klau
syti PLB valdybos pranešimų,
visų dalyvaujančių kraštų ir
jaunimo sąjungų pranešimų ir
taip iki devintos vai. vakaro.

PLB seimo atstovės iš Rusijos (kairėje) dr. Nijole Martyniuk ir Veronika
Bartkute

ron įėjusį neaukšto ūgio. kres
no sudėjimo, vidutiniško am
žiaus kunigą, kuris užsisakė
lietuviškų vizitinių kortelių.
Užsisakė ir išėjo palikdamas
kontoroj save senąją vizitinę
kortelę, kaipo pavyzdį naujai
kortelei. Į ją dirstelėjęs gavau
patirti, kad kortelės savinin
kas iki šiol buvo gyvenęs kaž
kokioj vietoj palei Varšuvą.
Manyje kilo kaip ir kokio ne
pasitenkinimo jausmas: kodėl
šis gerbiamas kunigas tik da
bar Lietuvoj pasirodo, o ligi
šiol gyveno Lenkuose. Dirs
telėjęs į kortelės savininko pa
vardę, sužinojau, kad tai esa
ma kun. Matulevičiaus. Aš da
bar nebeatsimenu, ar aš tuo
met buvau susiprotėjęs, kad
tai esama to paties asmens,
apie kurį aš šiek tiek buvau
pirmiau girdėjęs, kaip apie au
torių vienos lotyniškai para
šytos knygos („Doctrina rus-

sorum de statu iustitiae originalis") ir apie autorių vienos
tų paskaitų iš sociologijos, ku
rios, dar prieš mano studenta
vimo pradžią, buvo skaitytos
Kaune ir (1909 m.) išspaus
dintos „Draugijoj". Daugiau
apie velionio asmenį ir darbus
aš tuomet nieko nežinojau.
Toks buvo mano pirmasis
susitikimas, tikriau pasakant,
pirmasis iš šalies pasižiū
rėjimas į arkivysk. Matule
vičių, palikęs man lyg ir ne
pasitenkinimo jausmą, kurį
betgi pakeitė didžiausio pasi
tenkinimo jausmas gautas iš
kitų, jau su juo pačiu susiti
kimų.
Antrasis mano susitikimas
su velioniu įvyko jo į vyskupus
konsekravimo dieną, Kauno
arkivyskupijos namuose. Mat,
ir aš buvau siųstas, neatmenu
kokios organizacijos vardu,
pasveikinti Vilniaus vyskupą

Nepaisant gražios retorikos,
kad NATO ir Europos Są
junga ilgainiui atneš Europai
naują aukso amžių, sujungs
visas šio žemyno valstybes į
damų vienetą, bendromis
jėgomis siekiantį tarpusavio
bendradarbiavimo, taikos ir
gerovės savo gyventojams, pa
starųjų mėnesių įvykiai paro
dė daugiau skaldomųjų kaip
jungiamųjų sąvokų. Juk ne
sunku suvokti, kad su NATO
naryste susietos taisyklės yra
ne vien ekonominės, bet gal
būt daugiau besivadovaujan
čios užkulisių politika, dik
tuojama tų pačių „didžiųjų",
po Antrojo pasaulinio karo (ir
anksčiau) dalinusių Europos
tautas į svarbiąsias ir an
traeiles, kurių likimu nelabai
verta sielotis.
Nors po Sovietų Sąjungos
pranykimo visos tautos, prie
varta įjungtos į sovietų impe
rijos orbitą, iš jos ištrūko ir
stengiasi įtvirtinti demokra
tinius principus savo teritori
joje, ne visoms vienodai šis
procesas sekasi. Kone pusės
šimtmečio trukmės okupacija
paliko savo pėdsakus ne tik
pažiūrose į ekonomiką ir poli
tiką, bet — svarbiausia — gy
ventojų psichikoje. Daugelis
valstybių tebėra ekonomiškai
pririštos prie „motules Rusi
jos" prijuosės ir turi kreipti
dėmesį į jos pageidavimus ar
ba kentėti ekonomines sankci
jas, kaip jau atsitiko praeityje.
Kai Vakarų Europa ir JAV
lankstosi Maskvai ir nevieno
dai traktuoja besistengian
čias demokratiniu keliu ženg
ti dabar jau nepriklausomas
Rytų bei Vidurio Europos val
stybes, jos surikiuojamos į
pirmaeilių ir atsilikusiųjų są
rašus, sudarytus labai dirbti
niu būdu. Pavyzdžiu galime
laikyti ir tris Baltijos tautas,
iš kurių, tarpo pastaruoju
metu vis labiau išskiriama Es
tija, kaip pažangiausia ir de
mokratiškiausia, o Lietuva ir
Latvija kaltinamos atsilikimu
ne tik ekonomijos atžvilgiu,
bet įvairiais kitais tarptauti
nių standartų pažeidimais.
Būtų, rodos, logiškiau, jei
vakariečiai pasistengtų skirti
daugiau dėmesio ir paramos
toms „atsilikusioms" Baltijos
ar kitoms Rytų Europos vals
tybėms, nes jų demokratinė
ateitis svarbi visos Europos
pastovumui. Juk neseniai dėl
politinio bei ekonominio neap
dairumo į Maskvos glėbį grįžo
Gudija. Nors ir strategiškai
neturinti ypatingos reikšmės
politinės pusiausvyros svar
styklėse, vis dėlto suteikusi
dar vieną tašką Rusijos nau
dai.
Šiuo metu vakariečiams
Jurgį. Sveikinau jį linkėda
mas, kad nuvykęs į mūsų sos
tinę Kristaus Bažnyčios rei
kalų tvarkyti, reikalui esant,
pasielgtų taip, kaip pats Kris
tus pasielgė išvydamas iš Die
vo namų politinius spekulian
tus, varančius per bažnyčias
lietuvių lenkinimo darbą. Oficialinei priėmimo daliai ir
sveikinimams pasibaigus, ve
lionis man privačiai dėkojo už
sveikinimą. Jaučiau, kad tai.
kas buvo man prie širdies, —
Vilniaus krašto lietuvių var
gai — buvo prie širdies ir jam,
ir kad jo man dėkojimas buvo
kas daugiau, negu tik oficialinis mandagumas.
Trečią kartą su arkivysk
Matulevičium susitikau, kai
jis iš Vmiaus vyskupo pareigų
atsisakęs, per Rymą atvyko į
Kauną Lietuvos bažnytinių
reikalų tvarkyti. Šį karta ma
no susitikimas su juo nebuvo

vertėtų labiau susirūpinti ir
Ukrainos padėtimi. Jeigu ji
iškryptų iš demokratinių re
formų kelio ir, panašiai kaip
Gudija, savanoriškai
pri
sijungtų prie Maskvos, būtų
jau kur kas didesne žala Eu
ropos ateities pastovumui.
Ukrainos krašto vidaus pa
dėtis yra net blogesne už Ru
sijos, pasižyminti vyriausybes
korupcija, gobšumu, tarpusa
vio nesantaika. Kaip rašo
svarbieji laikraščiai, gyveni
mas Ukrainoje yra panašus į
Rusijos, tik daug blogesnis...
Manoma, kad prezidentas
Leonidas Kučma pats nelabai
žino, kuriuo keliu valstybės
vairą pasukti. Prieš kelis
nėnesius iš jo kabineto pasi
traukė 'sakoma, kad jam
grėsė atleidimas) vienas stip
riausių demokratinių reformų
šalininkų Viktor Pynzenyk.
kurio vieton paskirtas Pavlo
Lazarenko, pasižymėjęs sava
naudiškumu ir lankstumo re
formom stoka. Pastaruoju me
tu jo pareigas perėmė prezi
dento bičiulis Valery Pusavoitenko, kuris galbūt labiau lin
kęs dirbti valstybės, o ne savo
naudai, tačiau apie jį per
daug žinių neturima. Vienok
ateinančiu metų kovo mėnesį
Ukrainoje numatyti seimo
rinkimai, kuriuos, jeigu da
bartinė padėtis nepasikeis, ti
kisi laimėti komunistai, socia
listai ir žemdirbių partija. Jie
sudaro ir dabartinio parla
mento daugumą ir tik mažiau
negu trečdalis remia demok
ratines reformas.
Nepaisant visų sunkumų.
Ukrainos akiračiuose matyti
ir šviesesnių properšų. Nese
niai sėkmingai pravesta valiu
tos reforma, privatizacijos
procesas, nors labai lėtai, vis
dėlto vykdomas, infliacija,
1993 m. siekusi 4,735 proc..
dabar yra maždaug 10 proc.
Ukrainai pavyko užmegzti at
sargius ryšius su NATO, per
daug neužrūstinant Krem
liaus, o taip pat įtikinti Boris
Jelcin, kad Krymas priklauso
Kijevui...
Tačiau Ukraina tebepri
klauso nuo Rusijos malonės:
jeigu nebus veikiai užmokėtos
skolos už dujas ir kitus ener
gijos šaltinius. Maskva „už
suksianti, čiaupus" (tie patys
argumentai vartojami ir Lie
tuvai), o galbūt taikysianti ir
kitus ekonominius spaudi
mus. Tikrasis Ukrainos de
mokratinės ateities laidas
kaip tik ir yra tvirta krašto
ekonomika, o tai nelabai
įmanoma be stipresnės vaka
riečių ^paramos. Nėra abe
jonės, kad Rusija lengvai iš
savo įtakos sferos nepaleis šio
vertingo žemės ūkio krašto
nei atsitiktinis, nei kokio ofi
cialumo padiktuotas Šį kartą
susitikome visai laisvai, tik
dabar nebeatmenu, katras
mudviejų pirmas išreiškėme
savo noro susitikti ir pasi
kalbėti. Pasikalbėjimas įvyko
Kaune prie Šančių bažnytėlės
Marijonų vienuolyne, paskiau
buvusiame vyskupo Bučio
kambary antro aukšto gali
niame kambary prieš bažny
čios duris).
Kalbėjomės daugiausia ak
tualiais bažnytines politikos
klausimais, kurie buvo iškilę
Lietuvoj po to. kai Lenkija
buvo sudariusi su Šv. Sostu
konkordatą ir kai iš Lietuvos
buvo išvažiavęs Šv. Tėvo at
stovas Zechini.
• Bus daugiau)
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Liepos 17 d. Generalinė pro
proc. Iš turizmo buvo surinkta kuratūra pareiškė kaltinimus
320 mln. litų mokesčių, — dėl sukčiavimo stambiu mastu
rašo „Lietuvos rytas".
buvusiam „Tauro" banko val
Vilniaus savivaldybės Turiz dybos pirmininkui Gintarui
mo skyriaus vedėjas Kęstutis Terleckui ir jo pirmajai pava
Ambrazaitis atliko išsamų, tu duotojai Rasai Serėnienei.
rizmo Lietuvoje ir sostinėje ty
Generalinis prokuroras Ka
rimą. Jo teigimu, pastaruoju zys Pėdnyčia „Respublikai" sa
metu sumažėjo nostalgijos tu kė, jog jau nustatyta, kad šie
ristų — vokiečių, atvykstančių abu eksbankininkai sukčia
į Klaipėdos kraštą, bei kitų vimo būdu užvaldė apie 2,5
užsieniečių, grįžtančių aplan mln. litų svetimo turto. Tam
kyti pažįstamų vietų. Tačiau buvo naudojamos kelios įmo
sugrįžta rusai. Užpernai Lie nės, per kurias buvo „plau
tuvos viešbučiuose buvo apsis nami" pinigai iš gautos 17
toję 40,000, pernai — 54,000 mln. ECU Europos Sąjungos
rusų. Juos čia traukia savo paskolos.
tiška nostalgija bei galimybė
Kaltinamiesiems paskirti pi
kalbėti rusiškai.
niginiai užstatai — R. Šerė
Pernai 7 proc. sumažėjo nienei 300,000, G. Terleckui
verslo tikslais atvykstančių — pusė milijono litų. Nesu
užsieniečių, tačiau padaugėjo mokėjus užstatų, prokuratūra
poilsiautojų. Tačiau pagrindi prašys teismo kaltinamuosius
nis kelionės tikslas — verslo areštuoti. „Respublika" paste
reikalai — lieka vyraujantis bi, kad tokių didelių piniginių
— 43 proc. Antroje vietoje — užstatų Lietuvoje reikalauja
32 proc. — draugų ir artimųjų ma pirmą kartą, •
lankymas.
Birželio 23 d. nusišovus
Vienas atvykėlis per dieną „Tauro" banko prezidentui
Lietuvoje išleidžia vidutiniš Genadijui Konopliovui, išaiš
kai 161 litą. Daugiausia pi kėjo, kad iš 17 mln. ECU pas
nigų išleidžia skandinavai — kolos apie 8-9 mln. yra
po 332 litus per dieną. Ameri iššvaistyta arba pasisavinta.
kiečiai išleidžia 241 litą. Generalinės prokuratūros pa
Mažiausiai Lietuvoje išleidžia reigūnų teigimu, R. Serėnienė
rusai — 75 litus ir lenkai — bei G. Terleckas pustrečio
90 litų.
mln. litų pasisavino per kitų
Daugiau kaip pusė užsienio vardais įsteigtas bendroves.
turistų lankosi Vilniuje. Pa Jau anksčiau „Respublika"
sak Valstybinio turizmo de rašo, jog paskolos buvo „išgry
partamento direktoriaus Juo ninamos" per Lietuvoje veiku
zo Jankausko, vienintelę ver sias ir banko darbuotojų var
tybę, kurią turime ir galime du registruotas bendroves bei
pasiūlyti turistams, yra nesu įmones, pasitelkiant į pagalbą
dergta gamta — pajūris, na užsienio bendroves, įsteigtas
cionaliniai parkai. Jo nuomo Panamoje, JAV bei Argenti
ne, privilioti užsienio turistų noje.
galėtume savo istorija ir eko
loginiu turizmu. Tačiau Lietu
VILNIAUS VIEŠBUČIAI
voje dar nesukurta kultūrinio
PUSTUŠČIAI
turizmo infrastruktūra.
Vasarą, turizmo
sezono
Pasak J. Jankausko, Lietu
metu,
kai
kuriuose
sostinės
voje stinga didelių viešbučių,
kuriuose galėtų apsigyventi viešbučiuose klientų netgi
turistų grupės. Dėl to vieš sumažėja. Tai dažniausiai tie
bučiai nustato labai dideles viešbučiai, kuriuose paprastai
nakvynės kainas, nekreipia" apsistoja verslo žmonės. Taip
dėmesio į paslaugų kokybę. „Lietuvos aidui" aiškino klien
Dėl ilgai vilkinto žemės nuo tų sumažėjimą „Naujojo Vil
mos užsieniečiams klausimo niaus", „Villon" viešbučių tar
Lietuva neįtraukta ir į tarp nautojai.
tautines viešbučių sistemas.
Didžiausiame, net 320 kam
Pernai Lietuvos viešbu barių turinčiame, „Lietuvos"
čiuose buvo užimta 10,000 viešbutyje šiuo metu užimta
mažiau vietų negu ankstes- tik 11 proc. vietų. Tiesa, kol
• niais metais. Taip atsitiko dėl kas atvyko dar ne visi kam
to, kad sumažėjo verslo ir tar barius užsisakę svečiai. Va
nybinių kelionių, kurios prieš sarą „Lietuvoje" paprastai
kelerius metus išgyveno kles būta apgyvendinta pusė kam-

Kalifomietė Stasė Klimaitė Pautienienė, Raseinių meras Pranas Gedminas, Lietuvos Žemes ir miškų ūkio kai
mo plėtros ir mokslo departamento direktorius dr. Alvydas Belešentis, žurnalistas, Raseinių Žemės ūkio mokyk
los direktorius Jonas Petrauskas ir kitas žurnalistas birželio 23 d. atidarant Raseiniuose pieninę, kurios statybą
finansavo S. Pautienienė.

barių. Beje, šiomis dienomis
Privatizavimo komisija patvir
tino „Lietuvos" privatizavimo
programą. Valstybė parduos
visą dabar jos valdomą 70
proc. akcijų paketą. Pradinė
pardavimo kaina — 44 mln.
litų. Viena viešbučio 70 litų
nominalios vertės akcija įver
tinto 160 litų.
Vilniuje dabar yra daugiau
kaip 40 vietų, kur galima ap
sistoti. Rinktis galima nuo
prabangaus apartamento už
1,200 litų arba lovos nakvynės
namuose už 20 litų.
Vienviečių kambarių kainos
Vilniuje svyruoja nuo 50 iki
560 litų. Brangiausias viešbu
tis sostinėje „Stikliai".
Liepos 13-ąją pusdieniui oficialaus vizito į Vilnių atvykusi
JAV valstybės sekretorė Madeleine Albright taip pat buvo
apsistojusi „Stiklių" viešbutyje. Ji buvo apgyvendinta 80
kv. metrų apartamentuose,
kur yra svetainė ir miegamasis, vonios kambarys su tualetu ir dar vienas tualetas. Butas apstatytas senoviniais ir
retro stiliaus baldais. Jis yra
antrajame viešbučio aukšte,
priešais gėlių kiemelį, kuris
matyti pro apartamentų langus. Para šiame „Stiklių"
viešbučio namelyje kainuoja
1,200 litų, — rašo „Lietuvos
rytas". Išvykdama iš vieš
bučio, viešnia jo darbuotojams
pasakė, kad čia jai labai pati
ko. Ji esanti sužavėta vieš
bučio, jame gražu ir jauku. Ji
sakė norinti sugrįžti į Vilnių, į
„Stiklių" viešbutį, ir pagyventi
čia „icognito".
LABIAUSIAI PASITIKI
TAUPOMUOJU BANKU

Gyventojai Lietuvos Tau
pomąjį banką laiko patiki
miausiu vietos banku. Jo pa
tikimumo vertinimas didesnis
negu Lietuvos Žemės ūkio
banko ir banko „Hermis", ku
rie liko antroje ir trečioje vie
toje. Tai rodo socialinių ty
rimų rezultatai.
Net 64 proc. atsakiusiųjų,
dalyvavusių Socialinės infor
macijos centro birželio mėnesį
organizuotoje apklausoje pasi
tiki Taupomuoju banku. Šios
apklausos rezultatus komen
tuoja „Lietuvos rytas".
Žemės ūkio banku pasitiki
38 proc. apklaustųjų, o banku
„Hermis" _ 30 proc. Vilniaus
bankas — didžiausias priva
tus Lietuvoje bankas — gero
kai atsilieka nuo pirmojo tre
jeto. Jį tarp trijų patiki
miausių minėjo tik 17 proc.
apklausos dalyvių. Tačiau Vil
niuje ir Vilniaus apskrityje
pasitikėjimas yra didesnis —
atitinkamai 35 ir 31 proc. at
sakiusiųjų Vilniaus banką lai
Ručinių 2emėa ūkio mokyklos pieninė — statyta su Stasės Klimaitė*
ko vienu iš trijų patikimiau
Pautienienė* finansine pagalba
sių.

Nors patikimumą atsakiu
sieji laiko svarbiausiu banko
bruožu, didelės palūkanos už
indėlius Lietuvoje irgi yra itin
svarus bankų vertinimo kri
terijus. Jį tarp svarbiausių
minėjo net 63 proc. apklausos
dalyvių. Net banko pelningu
mo rodiklis šio tyrimo daly
viams buvo šiek tiek mažiau
svarbus — banko pelningumą
kaip vieną svarbiausių banką
apibūdinančių faktų nurodė
60 proc. žmonių.

ATIDARĖ ŠVAROS
CENTRĄ KAUNE
Krepšinio žvaigždė Arvydas
Sabonis, buvusi manekenė Eg
lė Gomarasca (E. Andrulionytė — pirmojo grožio konkurso „Miss Lietuva" dalyvė) ir
verslininkas Robertas Stankevičius Kaane atidarė sauso
drabužių valymo įmonę Švaros centrą,
Kaip rašo „Lietuvos rytas",
šiuo metu Kaune viešintis
NBA krepšininkas A. Sabonis
sakė, kad mintis apie sauso
valymo įmonę jo galvoje
kirbėjo seniai. „Dar sovietmečiu iš cheminės valyklos
parsinešdavau sukietėjusius
džinsus, kuriuos galėdavai nebent pastatyti į kampą. Jie
taip dvokdavo chemikalais,
kad visos kandys spintoje nus
tipdavo" sakė Arvydas.
Kauno švaros centro darbuo
tojai, bandydami naujus įren
ginius, pirmiausia išvalė trijų
savininkų drabužius. Labiau
siai merginos krykštavo, valy
damos A. Sabonio marškinius.
Jie buvo tokie dideli, kad pri
minė chalatą, rankovės tįsojo
iki žemės. Išskalbti, išlyginti,
pastandinti marškinius kai
nuoja 10 litų. Darbuotojos juo
kavo, kad iš A. Sabonio reikia
imti dvigubai.
Sauso drabužių valymo įmo
nė yra ir Vilniuje. Tai „Jogle",
kurią įkūrė Arvydo Sabonio
šeimos draugė, o dabar ir
verslo partnerė Eglė Gomaras
ca. Tačiau krepšininkas tvirti
na, kad jo įmonėje įrengtos
naujausios technologijos. Čia
per dieną galima išvalyti per
3,000 drabužių. Švaros centre
dirba 13 žmonių.
• Vyriausybė suteikė ga
rantiją
Japonijos
bankui
,3ank of Tokyo Mitsubishi",
kuris Būtingės terminalo sta
tybai paskolins 50 mln. dole
rių. Tai pirmoji garantija iš
bendros 101 mln. dolerio su
mos, kurią garantuoti vyriau
sybei suteikė Seimo priimtas
įstatymas.
• Energetikai jau sukaupė
apie 480,000 tonų mazuto —
talpyklos užpildytos 80 proc.
Iki šildymo sezono pradžios vi
sos talpyklos bus užpildytos,
nes vasarą mazutas pigesnis.

• Nuo liepos 1 dienos Lie
tuvoje padidintos elektros kai
nos — miestiečiai už vieną ki
lovatvalandę, užuot 20 centų,
mokės 22 centus, o kaimo gy
ventojai po 18-19 centų.
• K a u n o farmacijos ben
drovė „Endokrininiai prepara
tai" šiemet pradės gaminti
narkotinius vaistus. Pirmasis
preparatas bus morfijus. Kita,
didžiausia Lietuvoje farmaci
jos įmonė „Sanitas", per
pirmąjį pusmetį gavo 4 mln.
litų grynojo pelno. „Sanitas"
gamina 80 pavadinimų hormo
ninius ir priešvėžinius prepa
ratus, vitaminus, analgetikus,'
įvairias tinktūras. Vertybinių
popierių biržoje 25 litų vertės
„Sanito" akcijos buvo parduo
damos po 86 litus.
Rima Jakutytė

O. Adomaitienė
V. L. Adomavičiai
V. Ambrulaitis
A. D. Arlauskai
J. A. Bagužiai
O. Baltutienė
K. Balukienė
V. G. Beleckai
F. B. Bočiūnai
A. G. Čekauskai
B. J. Čepukai
V. Dėdinienė
V. M. Derenčiai
S. Estkienė
V. G. Gečai
P. Grigalauskas
A. J. Janoniai
S. Kačinskienė
M. Kardauskaitė
A. L. Kvečai
V. B. Labučiai
E. Lukienė
J. J. Macijauskai
B. Macijauskienė
V. S. Maciai
P. D. Mackai "
J. S. Mačiulaičiai

V. O. Mamaičiai
J. Mamaitytė
B. Matuzienė
V. Mikutis
E. Milukienė
A. B. Nakai
A. J. Nakai
M. Naruševičienė
E. M. Okai
J. O. Peleckiai
A. Pileckas
Dr. M. E. Poulik
D. S. Pranckevičiai
J. Ratnikas
E. J. Sadauskai
J. L. Savaičiai
A D. Savickai
R. G. Shatai
A. R. Strazdžiai
J. D. Sūdžiai
L. D. Vaitkevičiai
S. M. Venciai
A D. Vėlavičiai
J. A. Vyšniauskai
H. V. Zitikai
J. V. Zubavičiai
B. A. Žemaičiai
K. A. Žukauskai

Sunny Hills, Florida
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DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. rugpjūčio mėn. 13 d.

ČIKAGOJE IRAPYLINKĖSE
„Drauge" kasdien spaus
dinami straipsniai ir laiškai,
žinios ir skelbimai. Galima
rasti pasaulinių įvykių nau
jienų ir iš Lietuvos. Tad visi
kviečiami remti „Draugą", nes
jis visų mūsų draugas. Daly
vaukime paramos vajaus po
kylyje, kuris rengiamas rugsėjo
21 d., sekmadienį, 4 vai. p.p.,
Martiniąue salėje. Bilietus jau
galima įsigyti ir stalus už
sisakyti „Draugo" adminis
tracijoje.
Penktadieni, rugpjūčio
15 d., Marijos į Dangų pa
ėmimo šventėje, Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos baž
nyčioje šv. Mišios lietuvių kal
ba bus 7 vai. ryte ir 7 vai. va
kare. Iš vakaro, rugpjūčio 14
d. (ketvirtadienį) Mišios anglų
kalba bus 7 vai. vak.
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ONUTĖ IR JONAS
KERAMINAI „DRAUGO"
VASAROS ŠVENTĖJE

Be įvairių svečių iš tolimes
nių vietovių, atvykusių į
„Draugo" vasaros šventę rug
BALFui šiuo metu labai
pjūčio 3 d., buvo Onutė ir Jo
reikalingi naudoti rūbai ir nas Keraminai. Abu čia at
batai. Maloniai prašomi lietu važiavo iš Rockford, EL. Jie
viai į tai atkreipti dėmesį ir jau seniai skaito „Draugą" —
paaukoti švarių, gerame sto beveik 50 metų — bei jį remia,
vyje rūbų. BALFas dabar o taip pat tai neeiliniai tau
ypatingą dėmesį skiria šalpai tiečiai.
Lietuvoje ir nuolatos siunčia
Apie juos jau teko spaudoje
rūbų, maisto bei vaistų siun anksčiau rašyti ir apie jų
tinius. Rūbai priimami centro pasižymėjimus pasakoti. Pas
įstaigoje, 4545 W. 63rd Str., kutinį kartą „Drauge" rašiau
Chicago, IL, tel. 773-767-3401, apie jų 50-ties metų vedybinę
nuo pirmadienio iki penkta sukaktį, kuri pernai buvo pa
dienio, nuo 9 vai. r. iki 4 vai. minėta du kartus — Lietuvoje
ir Amerikoje.
p.p.
Daugelis kitataučių, kurie
pravažiuoja
pro jų sodybą
Viktoras Degutis, RichRockforde, sustoja ir pasigėri
mond Hts, OH, siųsdamas
lietuviškais ornamentais prie
„Draugo" prenumeratos mo
namo, o tie, kurie užsuka į
kestį, pridėjo 100 dol. auką.
vidų, gali pamatyti tikrą lietu
Nuoširdžiai dėkojame už pa viškos tautodailės muziejų.
ramą.
Onutė yra gera lietuvių am
basadorė amerikiečių tarpe,
nes ji dažnai jiems kalba apie
Lietuvą ir demonstruoja lietu
vių meną.
Gaila, kad dabar jos sveika
LsVssss1 M
ta nėra labai gera ir negali
taip dažnai visur pajudėti,
kaip anksčiau. Net į Čikagą
pas savo gausius draugus
rečiau užsuka — nuo pavasa
rio jie čia nėra buvę. Tačiau,
JI
kuomet atėjo „Draugo" metinė
šventė, jie pasakė: „Truks —
laikys, važiuosime!" Taip ir
padarė, o atvykę nenusivylė.
„Draugo" šventė visada įdomi
ir graži" — jie teigė, prieš
grįždami į namus.
*
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JAV LB Lemonto apy
linkės
valdybos
ruošto
PLB pirm. kadenciją bai
•
giančio Broniaus Nainio
Onutė ir Jonas Keraminai.
pranešimo apie K PLB seimą
Vilniuje praėjusį sekmadienį
Pasaulio lietuvių centre susi
rinko pasiklausyti
pilnutėlė
salė, net ir iš tolimų vietovių.
x Rugpjūčio 17 d. 11 vai. Visi buvo pavaišinti „Ratine"
x Baltia Express pristatys
jūsų siuntnius į Lietuvą grei ryto kviečiame atvykti į Ame kepyklos savininkų padovano
tai ir patikimai. Siuntiniai rikos Lietuvių inžinierių ir ar tais pyragais bei kavute. Apy
lėktuvu žemiausiomis kaino chitektų sąjungos, Čikagos linkės valdyba tikisi, kad ir į
mis. Amerikietiškų maisto skyriaus organizauojamą ge tradicinę gegužinę, rengiamą
produktų rinkinys tik $44.00. gužinę, Rudaičių-Marchertų pirmą sekmadienį po Darbo
Artimiausia laivo siunta vasarvietėje: 3848 Ponchar- dienos, rugsėjo 7 d., PLC sode
rugpjūčio 18 d. Turite knygų train, Michiana, MI, 44161. lyje,
susirinks
nemažiau
Lietuvos bibliotekoms? Per Dėl smulkesnės informacijos svečių. Visi kviečiami.
Baltia Express tik $0.55 sva skambinti Algirdui MarPasaulio lietuvių centras
ras. Skambinkite nemokamai chertui, teL 630-377-9957.
visus
kviečia į smagią vasa
1-800-SPARNAI (1-800-772(sk.)'
ros šventę — kaip dar vis pri
7624) arba pristatykite siun
x „Žiburėlis", priešmo prasta sakyti — gegužinę (ka
tinius 8327 S. Pulaski Rd.,
kyklinio
amžiaus Montessori žin ar logiška vadinti rug
Chicago, IL 60652.
mokyklėlė
Lietuvių centre, Le- pjūčio vidurio renginį gegu
(sk)
mont, IL,. ieško vaikus my žine? Gal geriau rugpjūtine...).
x TRANSPAK įstaiga LE linčios, energingos asistentės „Kaip pavadinsi, nepagadin
MONTE veikia savaitgaliais: mokytojai. Valandos nuo 12-4 si", sako mūsų liaudies pa
penktd. 3 v.p.p. — 7 v.v.; sekmd. p.p., tris dienas į savaitę. Dėl tarlė, o šventė gamtoje įvyks
8:30 v.r. — 1 v. p.p. Transpak informacijos skambinkite ve jau šį sekmadienį, rugpjūčio
tel. Lemonte: 690-287-0497.
dėjai Vidai Slapsienei (630) 17 d., maždaug nuo 12 vai. Ji
(sk) 968-3057.
bus labai linksma, vaišinga ir
(sk) nuotaikinga. Dalyvaukite —
x Galiu padėti legaliai
gauti „SOC. S E C U R m r
x Jūratė ir Jonas Varia- neapsigausite.
kortelę, vairavimo leidimą kojai, siųsdami vedybų jubi
(driver's license) ir vizų liejaus proga paskirtą „Lietu
Emilija Pakalniškis paau
pratęsimą. Ed Šumanas, tel. vos Vaikų vilčiai" $500 auką, kojo „ Draugui" didelį glėbį
1-708-246-8241.
laiškelyje parašė: „Šia auka vertingų knygų. Dėkojame.
(sk) remiame Vaikų Vilties kilnų
darbą užtikrinti Lietuvos vai
IŠ ARTI IR TOLI
ADVOKATAS
kučiams šviesesnį rytojų".
GINTARAS P. ČEPĖNAS
Nuoširdžiai dėkojame. „L.V.V." KAUNE BUS LAIDOJAMA
M36 S. Pulaski Rd , Chicago. IL 60629
komitetas.
VINCĖ JONUŠKAITĖ
(1/2 b!. ; ?iaurenuo Balzcko muziejaus)
(sk)
Tel.: 773-582-4500
x „TRANSPAK
praneša:
Šį penktadienį, rugpjūčio 15
141ZS S. Bell Rd.. Lockport. IL60441
„1899
m.
rugpjūčio
8
d.
Palan
d.,
Kaune bus iškilmingai per
Tel. 708-301^866
goje, teatrui pritaikytose bu laidota gegužės 18 d. Santa
Valandos pagal susitarimą
vusio sandėlio patalpose, įvy Barbara, CA, mirusi lietuvių
ko pirmasis lietuviškas spek operos primadona Vincė JoAdvokatas Jonas Cibaitis
taklis — V. Vilkutiačio-Ke- nuškaitė-Zaunienė,
buvusi
C 'vilinės ir kriminalinės bylos
tu rakio komedija „Amerika Kauno Valstybės teatro so
6247 S. Kedzie Avenue
pirtyje". Caro valdžiai tai nepa listė, Lietuvos Užsienio rei
Chicago, IL 60629
tiko, dalis vaidinimo dalyvių kalų ministro Dovo Zauniaus
Tel. 1-773-776-8700
buvo suimta. Spektaklio ini našlė.
1 Urbo vai nuo 9 iki " vai vak
Seštad 9 v.r iki 1 vai. p p
ciatorius L. Vainekis už tai
Ketvirtadienį, rugpjūčio 14
buvo nuteistas 5 metams d., velionė bus pašarvota Val
ADVOKATAS
tremties j Jakutską". Pinigai, stybės (dabar Kauno) muzi
Vytenis Lietuvninkas
siuntiniai ir komercinės kiniame teatre, kurio scenoje
4536 VV. 63th Street
siuntos į Lietuvą. Maisto ji dainavo beveik du de
siuntiniai. TRANSPAK, 4545 šimtmečius. Penktadienį ve
Chicago, IL 60629
W. 63 St., Chicago, IL lionė bus palydėta amžinam
(Skersai gatvių nuo „Draugo")
60629. Tel. 773-838-1050.
Tel.: 773-284-0100
poilsiui į Kauno Petrašiūnų
Valandos pagal susitarimą
(sk) kapines.
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tų Prūsįjoje ir Klaipėdos kraš
te. 1909 m. Doričius pabuvojo
Vilniuje, Marcinkonyse, Ute
noje, Užpaliuose, Kupiškyje,
Salantuose. Viešnagės metu
sukauptą medžiagą jis pas
kelbė atskira knyga: .Lietuvių
dialektologijos
tyrinėjimai",
kurią išleido Tilžės Lietuvių
literatūros draugįja. Šioje
knygoje pateikia trumpas ty
rinėtų lietuvių kalbos tarmių
charakteristikas, pluoštą tar
minių tekstų — pasakų, atsiti
kimų, laiškų ir kt. Tą jo knygą
kritikavo J. Endzelynas ir K
Būga, nes buvo netikslumų ir
klaidų, nes nelengva svetim
taučiui lietuvių kalbą tyrinėti
Kai kurios lietuvių tarmes jau
išnykusios, apie jas galima
sužinoti tik iš Doričiaus kny
gos.

L*fc2E^3£

gWss M^^Ml^^^^^sM^^^M^M^^
STIPRYBĖ
Daug meilės ir savigarbos
Pilna maža tauta,
Krauju ji tai išreiškė,
Tėvynė Lietuva.
Mes ėjom koja kojon
Ir šaudė jie į mus.
Daug mūsų jie nužudė
Ir žvakės degė jiems.
Ir vis tiek skraidė vėliavos,
Skleidė tautybės jausmą.
Nepamirštame narsiųjų.
Nepamirštame mirusiųjų.
Nepamirštame kas mes
esame — Lietuva!
Ona Alminaitė,
Los Angeles Šv. Kazimiero
lit. m-los 8 sk. mokinė
STOVYKLOS PRADŽIA
Susirinkome Lemonte 7:30
vai. ryto. Susėdome į autobu
są, kad pasiektume „Rako"
stovyklavietę. Buvo sunku at
sisveikinti su tėvais. Kelionėje
buvome sustoję pavalgyti. At
vykus į stovyklą, visi skubėjo į
savo pastovykles. Tuoj pra
dėjome ruoštis 10 dienų sto
vyklavimui. Reikėjo pasistaty
ti palapines, įsiruošti kai ku
riuos įrengimus. Mūsų laimei,
virimo krosnis ir stovyklos
vartai jau pastatyti. Aš ir
Austė išplovėme vandeniui
nešti indus, kitos sesės dirbo
ką nors kita.
Megan Hauptman
RUOŠIAMĖS
JUROS DIENAI
Skautės ir skautai mokėsi,
kaip elgtis apvirtus laiveliui
ar baidarei. Viena iš ūdryčių
buvo labai drąsi. Ji iškrito iš
laivelio ir atplaukė į krantą,
visiems šaukiant „valio, se
sei". Oras buvo labai šiltas,
todėl nenorėjome apleisti eže
ro, bet turėjome užleisti vietą
kitiems.
P.S. ir G.K
1996 m. Čikagos skaučių,-tų
stovykla . („Žvaigždynų
kelias").
„DAINAVA" IR
„NERINGA"
Aš esu stovyklavusi „Nerin
gos" stovykloje Vermonte.
Šiais metais pirmą kartą sto
vyklauju „Dainavos" jaunučių
stovykloje. Yra kai kurių skir
tumų. „Neringoje" būreliai
miega nameliuose, atskirti
nuo kitų būrelių. „Neringa"

taip pat kaip „Dainava", turi
dvi sales: vieną šokiams,
antrą — valgymui. „Nerin
goje" yra sūpuoklės ir kliūčių
takas (obstacle course). „Dai
navoje" yra ežeras, o „Nerin
goje" vaikai maudosi tvenki
nyje. Žmonės manęs klausė,
kuri vieta man geriau patin
ka. Aš, iš tikrųjų, dar nežinau.
Man abi stovyklos patinka.
Turbūt, reikės palaukti iki
stovyklos pabaigos, kad galė
čiau galutinai nuspręsti.
Lina Šeštokaitė
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jos labai pasiilgstu.
NidaDegesytė
PIRMOJI LIETUVIŠKA
KNYGA
(Tęsinys)

Vis labiau gilinantis į pirmo
sios knygos turinį, atskirus
jos kūrinius, M. Mažvydo au
torystę pagaliau patvirtino
joje rastas eilėraštis, kurio
eilučių pirmosios raidės, skai
tant iš viršaus į apačią sudaro
kokį žodį ar posakį (dažniau
siai vardą).
Iš eiliuotos lietuviškos pra
LAISVĖS KOVOTOJAI
kalbos 3-19 eilučių pirmųjų
Partizanai susiorganizavo, raidžių, skaitant iš viršaus į
nes jie norėjo laisvės Lietuvai. apačią, susideda žodžiai Mar
Jie tikėjo, kad Amerika ateis tinus Masvidius. Tai lotynijiems padėti. Partizanai gink zuota pirmosios lietuviškos
lus ir uniformas gavo iš Lietu knygos autoriaus vardo ir pa
vos kariuomenės. Jie pradėjo vardės forma. Taip buvo galu
veikti Antrajam pasauliniam tinai įminta viena iš pirmojo
karui besibaigiant. Žiemos mūsų spaudinio paslapčių.
Kuklaus tai formato kny
jiems buvo sunkios, nes daug
sniego ir buvo šalta. Sugautus gelė — 15.5 centimetrų aukš
partizanus rusai kankindavo, čio ir 10 cm pločio. Joje tėra
kad išduotų savo draugus. 79 nenumeruoti puslapiai. Bet
Partizanai visada su savim kiekvienas ten įdėtas kūrinys
nešiodavo granatas, kad už — nepaprastos vertės, nes...
pulti, ar sužeisti, gyvi nepa pirmasis, išspausdintas lietu
siduotų. Rusai žuvusių parti viškai. Čia ir pirmoji lotyniška
zanų kūnus nuvilkdavo į vie dedikacija — nurodymas, kam
šas vietas ir išjuokdavo.
ji paskirta — „Lietuvos Di
Aidas Gedeika džiajai Kunigaikštystei"; ir
Philadelpios Vinco Krėvės pirmasis eilėraštis lietuvių
lit. m-los mokinys („Audra") kalba — eiliuotoji leidinio pra
kalba „Knygelės pačios byla..."
su garsiosiomis
eilutėmis
PIRMĄ KARTĄ
„Broliai,
seserys,
imkit
mane
„DAINAVOJE"
ir skaitykit..."; lotyniška pra
Pirmą kartą „Dainavoje" aš kalba pastoriams; čia rasime
vaikščiojau su „baba" ir su vai keturių puslapių elementorių
kais, plaukiau valtimi ežere ir — „Pigus ir trumpas mokslas
skaityti ir rašyti" su pirmąja
ėjau į Kryžių kalną.
Aivaras Jonikas lietuviška abėcėle; trumpą
katekizmą ir pirmąjį vienuoli
kos giesmių giesmyną su gai
domis...
RADINYS
(Bus daugiau)
Sporto aikštėje aš radau fo
G. Raguotienė
siliją. Joje yra trys kriauklės
ir ji labai blizga. Aš esu labai
laiminga.
Gintarė Radvilaitė,
KITI APIE MUS
JAS 1996 m. stovykla
Aleksander Doritsch
„Dainavoje" („Keliaujame per
(1887-1961)
Lietuvą")
Bulgarų kalbininkas Dori„DAINAVA"
čius gimė Sofijoje. Čia baigė
gimnaziją, studijavo Graco,
Man labai patinka „Daina Lozanos, Leipcigo universite
va", nes ten galima smagiai tuose. Studįjų tikslais lankėsi
praleisti laiką. Man patinka Prahoje, Paryžiuje. Lietuvių
išvažiuoti iš namų. „Daina kalbos faktų užtinkama ir jo
voje" dienos labai greitai pra disertacijoje. 1907 m. vasaros
bėga. „Dainava" suteikia pro atostogų dalį praleido Lietu
gų susitikti su naujais žmonė voje, o nuo 1908 metų atosto
mis ir susidraugauti. Kai aš gas visiškai paskyrė lietuvių
išvažiuoju iš „Dainavos," aš kalbos studijoms. Lankėsi Ry

Dalyvavo Doričius ir lietu
vių spaudoje (paskelbė neži
nomą J. Zauerveino eilėraštį).
Bendravo jis su J. Basana
vičiumi, J. Tumu-Vaižgantu.
Lietuvių kalbos ir literatūros
institute saugoma keletas
Doričiaus ranka nurašytų J.
Zauerveino laiškų.
Turime būti dėkingi tiems
kitataučiams, kurie patys,
savo noru, pamilo Lietuvą, jos
gražią ir seną kalba. Ją ty
rinėjo be jokio atlyginimo ir
tam darbui paaukojo didele
dalį savo gyvenimo. Atleistini
ir visi netikslumai, kurie spe
cialistų ištaisyti.
PAGALVOKITE NR, 11
ATSAKYMAI
1. Grigo ratai sukasi iš va
karų į rytus. 2. Mažuosius
Grigo ratus sudaro 7 ryš
kesnės žvaigždės. 3. Šv. Rašte
skaičius 7 yra skaitomas
šventu (Bakers Dictionary of
Theology, p. 381, Grand Rapids, 1973; Zondervan's Pictorial Dictionary, p. 590, Grand
Rapids, 1963; Gen 2:2;
4:24+21:28). 4. Daugiausia
JAV miršta žmonių pirmuose
metuose po gimimo. 5. Vilkai
ir ožkos. 6. Vilkai, ožkos, pie
menys.
PAGALVOKITE NR. 12
1. Lakūnas Feliksas Vait
kus, 1935 metais su „Lituanica II" perskridęs Atlanto
vandenyną, nusileido Airįjoje
netoli Ballinrobe miestelio.
Kiek kilometrų iš ten iki airių
sostinės Dublino? 2. Iš kur ir
kada Lietuvoje atsirado .Ko
pūstai"? 3. Kiek laiko už
trunka kol saulės spindulys
pasiekia mūsų žeme? At
siuntė kun. dr. E. Gerulis.
4. Kokios bendrovės yra dau
giausia parduotuvių JAV? 6.
Ateina viešnia, suvalgo svečią.
6. Atimi — didėja, pridedi —
mažėja.
LIAUDIES ŠOKTU
BŪRELIS
Zita Kelmickaitė vedė šį dar
bo būrelį. Pirmadienį mes visi
putėm lietuviškus švilpukus,
kurie skambėjo kaip paukš
čiai. Buvo labai triukšminga,
bet ir įdomu. Antradienį ir
trečiadienį būrelis ruošėsi lie
tuviškoms vestuvėms. Mes
dainavom dainas h* šokom
šokius. Vadovė Zita papasako
jo mums apie Lietuvos liau
dies vestuvines tradicijas.
Ačiū, v. Zita, už tokį smagų
laiką, praleistą kartu.
Aleksa Valiulyte,
(MAS.)

