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Valdas Adamkus:
Konstitucija — ne šventa karvė

Vyriausiosios r i n k i m ų
komtrijoa p i r m i n i n k a s
užsiima rinkėjų švietimu
Vyriausios rinkimų komisi
jos pirmininkas Zenonas Vai
gauskas teigia atliekąs „prierogatyvinę komisijos funkciją
— rinkėjų švietimą ir lavi
nimą", kai iš anksto viešai
abejoja Valdo Adamkaus gali
mybėmis būti įregistruotam
kandidatu prezidento rinki
muose.
„Bučiau labai nekorektiš
kas, jeigu dabar tylėčiau ir su
daryčiau centristams galimy
bę įtikinti žmones, kad Valdas
Adamkus puikiausiai
gali
siekti prezidento posto, o
atėjus kandidato registravimo
laikui, paaiškėtų, kad t a m yra
teisinių kliūčių", sakė Z. Vai
gauskas žurnalistams pirma
dienį.
Prezidento rinkimai įvyks
sekmadienį prieš Kalėdas, o
kandidatai bus pradėti regis
truoti spalį.

Vilniaus
konferencijoje
prezidentai spręs ir
savo valstybių
problemas
Vilnius, rugsėjo 1 d. (BNS)
— I tarptautinę konferenciją
Vilniuje susirinkę prezidentai
ne tik aptars tautų sugyveni
mo klausimus, bet ir spręs
dvišales problemas.
Dvišalių pokalbių pageida
vimus Lietuvos prezidentui at
siuntė kiekvienas konferenci
joje dalyvausiantis valstybės
vadovas ir dabar derinama
dvišalių pokalbių vieta ir lai
kas.
Pats „populiariausias" kon
ferencijos dalyvis — Rusijos
premjeras Viktor Černomyrdin, su kuriuo nori susitikti
visi Vilniuje viešėsiantys pre
zidentai. Dar negalutinėmis
žiniomis, bet, atrodo, pokal
biai su visų valstybių politi
kais laukia ir griežtu valdymu
garsėjančio Baltarusijos prezi
dento Aleksandr Lukašenko.
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Klaipėda, rugsėjo 1 d.
(BNS) — JAV gamtosauginin
k a s Valdas Adamkus, norintis
kandidatuoti Lietuvos prezi
dento rinkimuose, pareiškė,
k a d Konstitucija nėra „šventa
karvė", kurios negalima liesti.
Tokią nuomonę apie Kons
tituciją, kuri sudaro kliūčių jo
siekiams, V. Adamkus pa
reiškė pirmadienį susitikime
su Klaipėdos visuomene.
Drauge V. Adamkus teigė,
k a d jis nebando keisti Konsti
tucijos. Parašų rinkimą po rei
kalavimu leisti j a m kandida
tuoti V. Adamkus vadina „de
mokratiniu procesu", kuris
bus proga „pažvelgti į prob
lemą kitaip".
Teisininkai ir politikai nesu
taria, ar Lietuvoje registruo
t a s , bet Jungtinėse Valstijose
nuolat gyvenęs V. Adamkus
atitinka įstatymų numatytą
sėslumo reikalavimą kandida
tui į prezidentus.
V. Adamkus klaipėdiečiams
sakė, kad jam „šiaušiasi plau
kai nuo to, kas vyksta Lietu
voje". Jis žadėjo a t s t a t y t i tei
singumą,
sąžiningumą
ir
darbą", jei taptų prezidentu.
„Išrausiu blogybes s u šak
nimis ir kartu su Lietuvoje
gyvenančiais dorais žmonėmis
atstatysime pasitikėjimą vieni
kitais", sakė V. Adamkus.
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V. Adamkaus kandidatūrą
remiančios Centro sąjungos
taryba šeštadienį griežtai su
kritikavo Z. Vaigausko viešus
pasisakymus, kuriais vertina
mos V. Adamkaus galimybės
kandidatuoti. Centristai pa
brėžė, kad tokie pasisakymai
yra neleistini rinkimus orga
nizuojančios valstybės institu
cijos vadovui.
Z. Vaigauskas dar kartą pa
tvirtino abejojąs tuo, kad V.
Adamkaus įregistravimas n e 
prieštarautų Konstitucijos rei
kalavimui, jog kandidatas turi
3 metus gyventi Lietuvoje. „Ar
jis galėjo gyventi Lietuvoje,
jeigu pastaruosius trejus me
tus užėmė aukštas pareigas
užsienyje?", abejoja VRK pir
mininkas.
Z. Vaigauskas sakė nebijąs
centristų kritikos ir net pa
siryžęs už savo žodžius atsa
kyti teisme.
„Aš nebijau teismo ir pasi
rengęs į jį eiti", sakė Z. Vai
gauskas. VRK pirmininkui
centristų įspėjimai primena
sovietmetį, kai „partijos nuo
mone suabejojusieji būdavo
užčiaupiami".

Pasaulio

naujienos

(Remiantis BNS. Reuter, DPA. AP, Interfax, ITAR-TASS. 3elaPAN.
RIA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais)

Udrigov, Bosnija. JAV kareiviai Bosnijoje sa\o ginklų ar
senalą papildė naujais ginklais — mediniais vėžiais. Geriau
siai pasaulyje ginkluota armija, vengdama mirtinos konfronta
cijos, griebėsi senovinės ginkluotes — amerikiečių kareiviai,
saugantys užimtą televizijos siųstuvą, iš medžių šakų išsidrožė
vėzdus. Taikdariai vengia bjaurių išpuolių, kurie vyko sekma
dienį, kai Brčko mieste serbai į kareivius mėtė plytas ir lentas.
Pasak Reuter, Bosnijos serbų nacionalistai greičiausiai siekia
smurtinės konfrontacijos, kad galėtų panaudoti ja savo propa
gandai.

Belfastas.
Apie 100 demonstrantų šeštadienį, praėjus tik
keliolikai v a l a n d ų po istorinio Britanijos vyriausynes bandymo
išspręsti nesantaiką Šiaurės Airijoje. Belfasto airių nacionalis
tų rajone užpuolė policijos nuovadą, pranešė saugumo tarnybų
pareigūnai. Policininkai buvo priversti raminti riaušininkus,
šaudydami plastikinėmis kulkomis. Apie sužeidimus praneši
mų nėra.
Londonas.
Britanijos karališkieji rūmai pirmadienį paskel
bė, kad atsisveikinimo su princese Diana ceremonija vyks šeš
tadienį VVestminster abatijoje. Automobilio avarijoje Paryžiuje
Kugpjučio 26 d. Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos delegacija Vašingtone vedė derybas su JAV ai stovais . de
rindami busimos JAV-Baltijos sutarties tekstą. Si sutartis - svarbus dokumentas, m- tik parodysiantis gerus žuvusios princesės laidotuvės organizuojamos taip. kad būtų
JAV-Lietuvos, Latvijos ir Estijos santykius, bet ir vieningos Eurojios saugumo garantas, nuinatainis keturių
patenkintas visuomenės noras atsisveikinti su Diana ir suteik
valstybių glaudų bendradarbiavimą saugumo, karinėje, ekonominėje bei kultūrinėje srityse.
ta galimybė gedėti jos uždarame rate. Visoje Britanijoje iki lai
Ramūno Astrausko nuotr.: Lietuvos diplomatai tis kaires Užsienio reikalų ministerijos Amerikos skyriaus
dotuvių dienos plevėsuos pusiau nuleistos vėliavos.
vedėjas Giedrius Apuokas, užsienio reikalų viceministras Alhinas Januška ir Lietuvos ambasadorius JAV dr.
V a t i k a n a s . Popiežius Jonas Paulius II kartu su Didžiąja
Alfonsas Eidintas tariasi prieš susitikimą su specialiu JAV prezidento padėjėju Steve Flanagen ir Valstybės de
Britanija liūdi dėl princesės Dianos mirties ir karalienei Elizapartamento pasekretoriaus pavaduotoju Ronald D Asmus.
beth II siunčia savo užuojautą, pirmadienį pranešė Vatikanas.
lėtai didėjant nedarbui, Latvi „Giliai nuliūdintas žinios apie tragišką Wellso princesės Dia
jos užsienio prekybos deficitas nos mirtį, Šventasis Tėvas meldžiasi už ją, prašydamas jai
mažėja, o darbo užmokestis amžinos dangiškojo Tėvo meilės", sakoma atvirame laiške,
indeksuojamas sparčiau negu skirtame katalikų arkivyskupui kardinolui Basiliui Hume, re
Estija lenkia savo kaimynes didėja infliacija.
M a s k v a , rugpjūčio 2 9 d.
ziduojančiam Westminsteryje.
Mažiausias vidutinis darbo
R i n k i m ų s t a b a s ž a d a i m t i s (BNS) — Didžiosios Britanijos — Baltijos valstybes — ir
M a s k v a . Kalbėdamiesi Kremliuje pirmadienį, Rusijos ir Vo
privatizavimo užmokestis Baltijos regione ir
leidyklos „The Economist In- spartindama
teisinių veiksmų prieš
kietijos prezidentai Boris Jelcin ir Roman Herzog t a r p kitų
telligence Unit" atliktų tyrimų procesus.
spartus užsienio prekybos ba klausimų išsamiai a p t a r ė Rusijos Stačiatikių bažnyčios turto
VRK pirmininką
Latvijoje paslaugų sritis, lanso deficito didėjimas, im
rezultatai, atspindintys Lietu
Vokietijoje likimą, pranešė Rusijos valstybės vadovo sekreto
Valdo Adamkaus rinkimų
vos, Latvijos ir Estijos lai transportas ir komunikacijos portui
viršijant
eksportą rius spaudai Sergej Jastržembskij. J i s priminė, kad Vokietijoje
štabas svarsto galimybę tei
mėjimus bei s u n k u m u s , pas sukuria daugiau kaip pusę 1.45mlrd. litų, yra Lietuvoje.
tebegalioja d a r 1938 m . priimtas įstatymas, kuriuo remiantis,
siškai įvertinti Vyriausios rin
vidauc. produkto Didžiosios Britanijos specia
kelbti ketvirtadienį Maskvos bendrojo
kai kurie s t a m b ū s objektai, t a r p j ų — kelios šventovės, perėju
kimų komisijos (VRK) pirmi
(BVP), kurio augimas kitais listų nuomone, Lietuvoje lėtai
laikraštyje „Delovoj mir".
sios į Stačiatikių Bažnyčios užsienyje, kuri yra pavaldi Kons
ninko Zenono Vaigausko p a 
Remdamiesi gausia informa metais čia pasieks 5 proc. In derinami įstatymai su E S nor tantinopolio ekumeninei patriarchijai. o ne Maskvai, nuosavyreiškimus, kurie, pasak rin
cija,
Didžiosios Britanijos eko fliacijos, kurios lygis šiemet momis.
kimų štabo vadovo Vidmanto
bę.
nomistai
pažymi, k a d labiau planuojamas iki 10 proc.,
Infliacijos lygis Lietuvoje
Staniulio, y r a „už įstatymo
Mexico prezidentas Ernesto Zedillo pirmadienį svarbiau
siai prie Europos Sąjungos mažėjimą sąlygoja lėtas varto palyginti nedidelis — sudaro
ribų".
sioje
metų kalboje pažadėjo bendradarbiauti s u naujuoju Kong
jimo
prekių
kainų
kilimas.
normų priartėjo Estija. Įgy
9.3 proc. ir yra mažesnis negu
V. Adamkaus rinkimų štabo
resu,
kuriam pirmą k a r t ą po daugiau kaip 80 metų vadovauja
vendindama pažangią ūkio
Neabejotinu Latvijos ūkio kitose Baltijos
valstybėse.
nemalonėn Z. Vaigauskas pa
opozicija.
E . Zedillo pareiškė esąs „nekintamai pasirengęs už
politiką, Estija vis daugiau ek laimėjimu tyrimo specialistai Pranešime pabrėžiama, kad
teko už viešus pasisakymus,
megzti
pagarbius
santykius" su Kongresu, pirmadienį oficialiai
sportuoja maisto produktų, laiko t a i , kad, palyginti lėtai kitais metais Lietuvos vyriau
kuriais vertino V. Adamkaus
pradėjusiu
3
metų
kadenciją. J i s prašė Kongreso tęsti jo pra
medienos ir jos dirbinių, elek didėjant nedarbui, Latvijos sybė tikisi nedidelio (iki 4
galimybes kandidatuoti. Štabo
dėtą
laisvos
ekonomikos
kelią, kurį daug naujųjų kongreso na
trotechnikos bei lengvosios užsienio prekybos deficitas proc.) bendrojo vidaus produk
paprašytas susilaikyti n u o
rių
aštriai
kritikuoja.
P
a
s
a k Reuter, Kongresas ištisus dešimt
pramonės prekių į Suomiją, mažėja, o darbo užmokestis to prieaugio ir ketina n e di
tokių komentarų, Z. Vaigaus
mečius
buvo
paklusnus
prezidentui,
kuris priklauso buvusiai
Rusiją, Švediją, Vokietiją ir indeksuojamas sparčiau negu desnį kaip 1.75 proc. BVP
kas pareiškė atliekąs rinkėjų
valdančiajai
Institucinei
revoliucinei
partijai.
Latviją.
didėja
infliacija.
Palyginti biudžeto deficitą išlaikyti iki
švietimo ir lavinimo funkciją.
Havana.
Kubos prezidentas Fidel Castro pirmadienį vėl
2000 metų.
Antradienį spaudos konfe
pasirodė viešai ir pašiepė gandus apie jo mirtį, kurie kilo, jam
„The Economist Intelligence
rencijoje V. Staniulis taip p a t
daugiau kaip 3 savaites nesirodant visuomenės akyse. 71 metų
Unit"
prieina išvadą, kad
teigė, kad pilietinės parašų
Kubos vadovas vilkėjo įprastinę uniformą ir m e r k i a m a s lietaus
apskritai Baltijos valstybės
JV
rinkimų akcijos „Už Valdą
sakė kalbą naujųjų mokslo metų pradžios ceremonijoje. Pasak
ekonomikos reformų srityje
Adamkų" eigą labai apsunki
V i l n i u s , rugsėjo 2 d. (BNS) skirtingų Europos, JAV ir J a 
Reuter, F . Castro atrodė sveikas ir net pajuokavo. Tačiau ašt
pasiekė teigiamų rezultatų ir
no VRK vadovo pasisakymai — Opozicijos aštriai kritikuo ponijos firmų produkcija.
riausi jo žodžiai buvo nukreipti prieš „imperialistus", kurie
situacija čia pastovi.
prieš šią akciją. Netrukus V. jamam sveikatos apsaugos
Nors komisija pasirinko
k a r t k a r t ė m i s vis bando .,numarinti" jj ir Kubos revoliuciją.
Remiantis laikraštyje iš
Adamkaus rinkimų
štabas ministrui Juozui
„Atsisveikinkit su savo viltimis, imperialistai", sakė F. Castro.
Galdikui dvigubai pigesnius EMETEC
žada padaryti išvadas, ir, pa teks pasiaiškinti ir premjerui ir „Ravimed" siūlomus maiše spausdinta, pagal leidyklos
Minskas.
Baltarusijos delegacija vyksta į Vilnių lygiomis su
sak V. Staniulio, pasiūlys Gediminui Vagnoriui po spau lius, birželio mėnesį Sveikatos duomenis parengta Baltijos
kitomis
delegacijomis
teisėmis, pirmadieni pareiškė Baltarusi
„tam tikrus juridinius veiks doje paskelbtos informacijos apsaugos ministerijos medici valstybių pagrindinių ekono
jos
prezidentas
Aleksandr
Lukašenko. atsakydamas į klausimi,
mikos
rodiklių
lentele.
Latvija
mus dėl VRK pirmininko veik apie galimus pažeidimus, kon nos technikos ir priemonių įsi
dėl
kai
kurių
Lietuvos
politikų
neigiamo požiūrio į jo dalyvavi
smarkiai
lenkia
Estiją
ir
Lie
los".
kurso būdu įsigyjant plasti gijimo komisija priėmė prie
tuvą pagal investicijas vienam mą Vilniuje rugsėjo 5-7 dienomis įvyksiančioje tarptautinėje
Kalbėdamas apie parašų kinius maišelius.
šingą sprendimą.
gyventojui, taip pat pirmauja konferencijoje.
rinkimų akciją, štabo vadovas
Ministras J . Galdikas pasi pagal vidutinio darbo už
Premjero atstovas spaudai
Jeruzalė.
Ribotam palestiniečių darbininkų skaičiui vėl bus
sakė, kad ji y r a visiškai pranešė, kad G. Vagnorius rašė pagrindinę sutartį su
mokesčio ir nedarbo rodiklius.
leista vykti į darbą Izraelyje, pirmadienį pranešė premjero
įsibėgėjusi, tačiau negalėjo „dėl galimų pažeidimų organi „Diagnosta", nors, pasak „Lie
Benjamin N'etanyahu padėjėjas David Bar-Illan. Izraelis dau
tiksliai pasakyti, kiek j ų j a u zuojant viešojo pirkimo kon tuvos ryto", šios firmos pro
giau
kaip prieš mėnesį uždarė Vakarų Krantą ir Gazos ruožą
Lietuvos
vadovai
yra surinkta. Pasak jo, su kursą" paprašė sveikatos ap dukcija nebuvo išbandyta Lie
po
arabų
teroristų sprogdinimo Jeruzalėje. D. Bar-Illan teigė,
rinktų parašų skaičius atitin saugos ministro J . Galdiko ir tuvos kraujo tarnybose ir ji
pagerbė princesės
kad
darbininkų
įleidimas nėra geros valios gestas prieš JAV
ka suplanuotą tempą.
doku
Viešųjų pirkimų tarnybos prie neturėjo atitinkamų
Dianos atminima
valstybės sekretorės Madeleine Albright pirmąjį vizitą Vidurio
V. Staniulis skundėsi ir ren vyriausybės
direktoriaus mentu.
Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS) Rytuose a r b a susijęs su kitais politiniais žingsniais. J o teigi
giamomis prieš parašų rinki Aleksandro Minkevičiaus pa
Viešųjų pirkimų tarnybos
mu, įtakos šiam sprendimui turėjo tik saugumo sumetimai.
—Lietuvos
vadovai antradienį
kus provokacijomis. Pasak jo, teikti paaiškinimus dėl kon direktorius A. Minkevičius pa
pagerbė
tragiškai
žuvusios
Stepanakert.
Ginčytino Kalnų Karabacho anklavo etniniai
daugiau tokių
provokacijų kurso rezultatų.
siūlė panaikinti konkurso re
Wellso
princesės
Dianos
atmi
armėnai
išsirinko
naują prezidentą, taip. pasak AP. bandyda
įvyksta Vilniuje, kai parašų
Vyriausybės vadovas taip zultatus, sustabdyti pirkimo
nimą.
mi
sutvirtinti
savo
nepriklausomybės siekį. Prezidentu tapo
rinkimų vietose vis apsilanko pat pasitarė su teisingumo sutarčių vykdymą ir paskelbti
Prezidentas
Algirdas
Bra
Kalnų
Karabacho
UR
ministras Arkadij Gukasian. kuris, ant
tie patys žmonės, apšaukdami ministru Vytautu Pakalniškiu pakartotinį konkursą.
zauskas,
Seimo
pirmininkas
radienį
paskelbtais
pirminiais
duomenimis, gavo daugiau kaip
rinkėjus
„svetimų valstybių ir artimiausiu metu numato
Nors premjeras suabejojo
Vytautas
Landsbergis,
prem
89
proc.
rinkėjų
balsų.
Azerbaidžanas,
kuris pralaimėjo šešerių
agentais".
priimti papildomus sprendi sveikatos apsaugos ministro
jeras
Gediminas
Vagnorius
ir
metų
karą
su
Armėnija
dėl
Knlnti
Karabacho
kontrolės, vertino
mus, padėsiančius nustatyti sprendimu, jo vadovaujamos
* I k i m e t ų p a b a i g o s čekų konkretesnes Viešųjų pirkimų ministerijos atstovė spaudai užsienio reikalų ministras Al šiuos rinkimus kaip neteisėtus. Juos taip pat kritikavo Rusija.
girdas Saudargas antradienį
diplomatai atsisveikins su tarnybos teises ir pareigas.
pirmadienį išplatino praneši
apsilankė Didžiosios Britani
Latvija, Albanija, Jordanija,
* Prancūzijos Valstybinės
„Lietuvos rytas" antradienį mą, paaiškinantį, kad medici
KALENDORIUS
jos
ambasadoje, kur pareiškė A s a m b l ė j o s
Jemenu, Libija, Senegalu ir pranešė, kad Sveikatos apsau nos technikos ir priemonių
pirmininkas
užuojautą,
pasirašydami Laurent Fabius žada skirti
Urugvajumi. Užsienio reikalų gos ministerijos konkurse įsi įsigijimo komisija
R u g s ė j o 3 d.: (ingalius,
atsisakė
ministro pavaduotojas J a n a s gyti plastikinius
užuojautų
knygoje.
daug dėmesio, kad Prancū Bronislova. Mirga. Bronius.
maišelius pirkti pigius, bet abejotinos
Vinkleris patvirtino, kad n u  kraujui dalyvavo trys firmos kokybės plastikinius kraujo
Didžiosios Britanijos am zijos parlamente butų patvir 1951 m. žuvo partizanų vadas
matoma uždaryti d a r 35 a m 
basadoje
padėtoje užuojautų tinta Lietuvos ir Europos Juozas Lukša-Daumantas.
— Kauno „Diagnosta", Vienos maišelius.
basadas. Šiuo metu pasaulyje
knygoje
princesę
pagerbian Sąjungos Asocijacijos sutartis.
R u g s ė j o 4 d.: Rozalija. Ida,
Pranešime užtikrinama.
EMETEC ir Lenkijos „Raviveikia 111 Čekijos diplomati
čius
žodžius
galima
palikti an
Moze. Rimantas. G e r m a n t e .
med", visos
prekiaujančios kad taip bus elgiamasi ir atei
nių atstovybių. Tačiau, neofi
reiškia ir paprasti Lietuvos
R u g s ė j o 5 d.: Laurynas.
tyje, „nes žmonių sveikatos tradienį ir trečiadienį.
cialiais duomenimis, nei da sadai Vilniuje uždarymas ne
žmonės — prie ambasados
Pagarbą
tragiškai
sekma
Stanislava (Stase), Rartenis.
sąskaita netaupome ir netau
bar, nei vėliau Čekijos amba- gresia.
dienio naktį žuvusiai princesei pastato jie atneša gėlių.
Berčius.
pysime".

D. Britanijos specialistai lygina
tris Baltijos valstybes

Sveikatos apsaugos ministras
,užkliuvo" ir premjerui
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VADOVES DALIA IR VAIDMUO
Mielos Sesės:
Kaip greitai bėga vasaros
dienos, ne už kalnų j a u nauji
darbo ir veiklos metai. Siunčiu
J u m s žiupsnį minčių, tikiuosi
— pasinaudosite. Bet k a r t u ir
klausiame, o kokie bus tie dar
bo metai, kokia bus veikla?
Negalime pabėgti n u o tik
rovės, kuri mus kartais prisle
gia, nes atrodo, kad viskas
kažkaip
susilpnėjo,
visur
jaučiasi abejingumas, ir tikro
veikimo — tik šešėliai. Tai da
bartinio mūsų lietuviško gyve
nimo apraiškos. Negalime to
nejausti ir mes, negalime į tai
neatkreipti dėmesio ir —
pašlavę viską kaip dulkes po
kilimu, šypsotis ir sakyti, kad
viskas gerai. Ne viskas gerai,
bet būtų labai netikslu nuleis
ti rankas ir sakyti, kad j a u
turbūt taip turi būti.
Kur yra problemos pati
esmė? Galime leistis į ilgus fi
losofinius ir psichologinius
išeiviško gyvenimo ir likimo
išvedžiojimus. Ir daug tų tei
gimų būtų visai teisingi. Ta
čiau jie teigimais tik ir liks, ir
yra pavojingi t a prasme, kad
gali pastūmėti mus į d a r di
desnį abejingumą ir neveik
lumą. Ne tam įžodį davėm.
Bet kokios veiklos ir bet ko
kio bendruomeninio a r organi
zacinio gyvenimo gyvastingu
mas priklauso nuo vieno pačio
pagrindinio akstino — nuo tai
veiklai, tam gyvenimui vado
vaujančio žmogaus. Vienas
kaitą vartoju sąmoningai, nes
iš tikrųjų visur reikia v i e n o
ž m o g a u s , k u r i o vizija pa
j ė g i a veiklai ir j u d ė j i m u i
suburti kitus. Skautiškoje
veikloje šis vaidmuo tenka
savo pareigomis vyriausiai
vieneto vadovei. Nuo jos vizi
jos ir dvasios stiprumo, nuo
jos entuziazmo ir užsidegimo,
nuo jos sugebėjimo užmiršti
save ir dirbti, neskaičiuojant
valandų, priklauso viso viene
to veikla, visas organizacijos
veidas toje vietovėje. Gera va
dovė savo įtempta valia ugdo
ir veda kitas, bet jos darbas
nežino ribų. Nelengva tad yra
vadovės dalia. J i pilna iššū
kių, reikalauja nuolatinės au
kos, dažniau nuliūdina, rečiau
pralinksmina, o tačiau savo
aukščiausiame laipsnyje kelia
nerimą ir kviečia svajoti didin
gas svajas.

koks kompromisas vardan to,
kad „dabar tik t a i p galime
veikti" yra labai žalingas.
Žmonės paprastai vertina tai,
kas daug kainuoja. Aukšta
kaina reiškia aukštą kokybę.
Veikla, kuri remiasi komp
romisais ir lengvatomis, aukš
tos kainos nereikalauja. Ir
narių skaičius t a d a mažėja,
nes tėvai dar ir šiandien
anaiptol lengvatų
neieško;
įspūdį jiems daro „kieta" orga
nizacija ir „kietos" vadovės.
Kodėl? Ogi todėl, kad jos at
stovauja vertybėms, kurių kai
na turbūt yra aukšta, kitaip
jos nebūtų tokios „kietos".

Dalis lietuvių reprezentacines draugoves skautų 19-iT m. dalyvavusių De La Paix Jamboree netoli Paryžiaus. Iš
k.: Vytautas Šarka, Algirdas Smolskis, Adomas Mickevičius, dar neatpažintas (gal Vytautas Muliolis''), Vytau
tas Vepštas ir Vytautas Petrauskas

Vyriausiaredaktorė- Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimu kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotu straipsnių
nesaugo. Prašome siundant pasilikti kopiją.

pradėjo m a n e pasivyti savo
ūgiu, o vėliau net keturiais
coliais pralenkė. Ir dar nuos
tabiau, dauguma jų išaugo
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS EDMUNDAS VIZ1NAS, M.D..S.C.
Šiuo savo straipsneliu noriu tonšlipsiams" nebuvo laiko to- gana aukštais vyrais. Kas
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
Specialybe- vidaus ir kraujo ligos
Kalbame lietuviškai
trumpai atsiliepti į rugpjūčio kiems paprastiems darbams; z m 0 , gal jie tokiais tapo dėka
5540 S. Pulaski Rd.
Tiesa kad šiandien lietuvių 13 d. „Drauge" tilpusį Juozo jie privalėjo mokytis „svar- j } Vinco Kudirkos sk. vyčių
6 1 8 7 S . Archer Ave. (prie Austin)
r
Tel. 773-585-2802
kalbos žinojimas y r a labai su Mickūno, Jr., kreipimąsi į lie- besnių" programos dalykų: ri- būrelio stropiai einamų paTel. 773-585-7755
Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v.
Valandos
pagal susitarimą .
silpnėjęs. Kaip turime tam at tuvius skautus, dalyvavusius kiuotės, dainavimo, tautinių reigų mitybos atžvilgiu...
Antr.. Treč ir Penkt. 9 v.r. - 3 v.p.p.
Ketvd. 10 v.r. - 7 v.v Šestd ir kt.
siliepti? Ar lietuviška organi De La Paix Jamboree, netoli šokių, mazgų rišimo, skautų
Savo darbą būrelis praDR. PETRAS V. KISIELIUS
dienomis reikalingas susitarimas.
zacija turi atsisakyti ir savo Paryžiaus, 1947 m. rugpjūčio ideologijos, prancūzų kalbos ir dėdavome anksti rytą, saulei
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS
.ModteM Aa*jQnmafiT
ruoštu silpninti lietuvių kalbą
gydymas bei chirurgija
Sumokama po vizito.
kt.
J
i
e
dažnai
su
dainomis
tekant.
Tokiu
miniatiūriniu,
172 Schiller St., Elmhurst. IL 60126
vien dėl to, kad y r a tėvų, ku 13-22*dienomis.
630-941-2009
Nors tas kreipimasis manęs nužygiuodavo į D P stovyklą, labai panašiu į normalaus
rie savo vaikų tos kalbos
DR ALGIS PAULIUS
Valandos pagal susitarimą
kur neskautai instruktoriai dydžio, vežimėliu, tempdavom
tiesioginiai
neliečia,
tačiau
no
neišmokė? Esame daugiakal
Vakarais ir savaitgaliais tel 70O634-1120
ORTOPEDINĖS LIGOS
juos mokė tautinių šokių, pilnutėliai prikrautą maisto
biai žmonės, todėl turbūt ir tu riu paminėti keletą faktų, pa
CHIRURGIJA
prancūzų kalbos ir dainų. Net produktais, tiesiogiai gautais
ARAS ZLIOBA, M.D.
rime laikytis principo, kad lietusių mane ir keletą kitų
1185 Dundee Ave., Elgin. IL 60120
muz. Bronius J o n u š a s pri- ū- U.N.R.RA. (o gal I.R.O.?)
skautų,
tiesiogiai
prisidėjusių
INDRĖ
RUDAITIS, O.D.
kalbėdamos savo tarpe lietu
Tol. (708)742-0255
AKILĮ L I G O S - CHIRURGIJA
sidėdavo prie dainų repeticijų, sandėlių. Kartą, atsimenu,
prie
ano
reprezentacinio
vie
Valandos pagal susitarimą
viškai mes mokome skautes
1020 E.Ogden Ave.. Su:te 3f0
Atmenu, kad dauguma drau- vienam vežimuko ratui įkritus
Naperville. IL 60563
kalbos, kurios jos kitaip gal ir neto pasiruošimo kelionėn į
govės n a r i ų turėjo gerą klausą į giloką kelio duobę, dalis daTel. (630)527-0090
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
negalės išmokti. O kai ma Paryžių.
3825 Hightand Ave .
KARDIOLOGAS - SlRDIES LIGOS
Gal dvi savaites prieš repre ir puikius balselius. Buvo net vinio žemėn nuslydo. Vienas
tome, kad ko nors tikrai nesu
Tower 1.Suite3C
pora
solistų.
Jei
neklystu,
viemaišelis
su
pieno
milteliais
7722 S. Kezie Ave.
Oowners Grove. 1L 60515
pranta, aišku, kad galime ang zentacinės draugovės išvy
nas jų buvo Albinas Kurkulis, prakiuręs išsipylė ant žolės,
Chicago, IL 60652
Tel. (630)4350120
liškai paaiškinti. Nuo vieno kimą, netoli H a n a u stovyklos
turėjęs
labai
plačią
balso
skaDidžiumą
miltelių
riešKab.
tel. (773) 471-3300
kito sakinio nieko baisaus Vokietijoje, LSB vadijos inicia
DR. L PETREIKIS
neatsitiks, tačiau lietuvių kal tyva, buvo surengta parengia lę. O Rimantas Babickas (jau kūtėmis susėmėm atgal į
D A N T Ų GYDYTOJA
akordeonu
puikiai maišelį, o likutį palikome
bri A\š. GLEVĖČKAŠ
bos iš savo veiklos išbraukti moji stovykla. Tuo laiku Ha miręs)
9 0 5 5 S.Roberts Rd.,Hickciry HHIs. IL
nau veikė turbūt didžiausias akompanuodavo dainoms. Tai skruzdėms sudoroti, kurios
1 mylia į vakarus nuo HarlemAve.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
negalime.
amerikiečių
zonoje
skautų buvo tikrai gerai parinktų bematant juos ' susinešė į
Tel. (708)598-4055
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
O kaip su tomis uniformo
skruzdėlyną. Skautas taupus
3900 W.96 St. Tai. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą
mis. Tiesa, yra vietovių, kur ir „Geležinio Vilko" vardo tun skautų grupė. Tad mes, „bitėsValandos pagal susitarimą
ir skautas gamtos draugas
dabar skautiška uniforma yra tas. Tuomet priklausiau pik. darbininkės" a n t jų ir nepyP:rmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.l2:30-3v.p.p.
(pagal skautų įstatus). Paga
Juozo
Šarausko
skautų
vyčių
kom,
kad
jie
maisto
patys
sau
gerbiama ir tvarkingai dėvi
DR. JOVITA KERELIS
trec uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
liau, gal po kilometro ar dviejų
penktad ir šeštad. 9 v.r. - 12 v.p.p.
ma. Valio, vadovėms. Unifor draugovės Dr. Vinco Kudirkos neturėjo gamintis. Tuomet gal
DANTŲ GYDYTOJA
sunkios kelionės, nedelsdami
mą dėvime dėl to, kad ji at būreliui. Šiam būreliui buvo ir nebuvo pagalvota, kad
9625
S.79tti
Ave., KHcJcory Hite, IL
kibdavom į darbą sąžiningai. kUČLE ŠfANKEV)čtUTE,M.b.
spindi, kas mes esame ir ką ti patikėtas labai garbingos pa maisto pasigaminimas visgi
Tel. (708) 598-8101
Board Certified, Internal Medicine
atlikti visas savo pareigas,
kime. Tai ką reiškia „džinsai" reigos — rūpintis reprezenta buvo viena iš svarbiausių
Valandos
jūsų
patogumui
kaip
to
geležinis
skautų
Valandos
pagal susitarimą
cinės
draugovės
mityba.
Mat,
skautavimo užduočių. Neži
ir visokie marškiniai, ir ant jų
Hoty O — P U — < — i Ptveon
įstatas reikalauja. Pusryčiams
tos
draugovės
sudėtyje
esan
nau,
o
gal
t
e
n
jamboree
prie
virve parištas skautiškas kak
311. Soush
dažniausiai mes darydavom
EUGENE C. DECKER. DDS, P.C.
umuansm P t e a C t m. CaKomta Av«.
laraištis? Kur dingo sijonėliai, tiems skautams — „gel- Paryžiaus j i e m s maistą gami
sumUštinius su kava, pietums
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL
Chicago, IL 80829
no
žymiausi
prancūzų
šefai
kad dabar j a u tik trumpas ar
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
vėl sumuštinius su sriuba
Tel.
773-471-7879
aukštomis,
baltomis
kepurė
mums,
kaip
skautėms,
yra
la
ilgas kelnes dėvime, nesvarbu,
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
(makaronų, ryžių ar ku
kad jos ir mėlynos? Man atro bai svarbu. Mergaičių, nors ir mis. O ten, prie Hanau, mūsų
UNASSIDRYS,M.D.
už prieinamą kainą. Pacientai
kurūzų).
Vakarienei,
gi,
be
do, kad, kai lietuvišką posakį mažiau, bet yra dar ir šian skautų vyčių būrelis turėjome
Akių ligos / Chirugija
priimami absoliučiai punktualiai
veik
visuomet
priskusdavom
9 8 3 0 S.Ridgeland Ave.
prisimenant „šuo a n t uodegos" dien. Mes norime, kad jos vi jiems viską pagaminti ir pa
Susitarimui (kalbėti angliškai)
ir bulvių sriubai su gana
Chicago Ridge, IL 60415
Tel.708-422-8260
iš skautiškos sueigos nusineša sos surastų kelią į lietuvaičių tiekti, išskyrus šaukštu mais
tirštu konservuotos, o kartais
Tel. 708-636-6622
gražią ir tvarkingą skautės skaučių eiles. Bet mes turime to įdėjimą į j ų niekuomet ne
DR. V.J. VASAITIENE
4149 W. 63rd. St.
burnas. Kaip net šviežios mėsos priedais.
uniformą, didele dalimi ta j a s „suvilioti". Suvilioti ne pasotinamas
Bendrai, mūsų reprezentantai
TeL
773-735-7709
tikri
smakai
jie
buvo.
Bet
nėra
DANTŲ GYDYTOJA
lengvumu,
ne
patogumu,
ne
pačia kryptimi nuvažiuoti gali
nebadavo;
ypač
vietiniai4817
W. 83 St., Burbank, IL
ko
stebėtis
—
jie
buvo
pačioje
kompromisiniu
pataikavimu,
ir dalis geros veiklos.
riuos net susitikti. Su dviem iš
Tel. 708-423-6114
o tvirtu vadovės žingsniu ir jaunystėje, pačiame „žydė hanaviečiai, kuriems jų ma jų — mano broliu Vytautu ir
Esu tikra, kad nemažėsime,
Valandos susitarus
spindinčiu skautiškų vertybių jimo" laike, k a i p kad vienas mos įvairiausių namų gamy Adomu Mickevičium pirmai
nesilpnėsime, jeigu būsime
mūsų poetų y r a išsireiškęs. bos skanumynų atnešdavo. O siais penkiasdešimtųjų metais
vainiku.
stiprios ir tam tikra prasme
šie, manau, tais priedais ir su
DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
Nuostabi yra mūsų organi Nuostabu, k a d mano jaunes
kartu skautavom Omahoje,
neatlaidžios nei sau, nei savo
iš
toliau
dalyvavusiais
dalin
DR PAUL KNEPPER
nysis brolis, tos draugovės
skautėms tuose reikaluose, zacija, uždeganti, viliojanti ir narys, kaip tik tuo laiku davosi, nes „skautas draugas čia atkuriant lietuvių skautų
AKILĮ L I G O S - C H I R U R G I J A
vedanti žmogų aukštyn. Ir,
kurie yra esminiai.
1 6 6 E. Supertor, Sutte 4 0 2
savo artimui ir brolis kitam veiklą. Vytautas savo auksinio
amžiaus
dienas
leidžia
vaka
Valandos pagal susitarimą'
Kreipuosi į J u s šiandien su mano brangios sesės, nuostabi
Kur \ra ..silpnosios" vietos
skautui"
(pagal
ketvirtąjį
yra vadovės dalia!
Tel. 312-337-1285
rinėje North Carolina, SmoREGISTRACIJA
mūsų organizacijos veikloje? šiomis keliomis mintimis, nes
įstatą...).
S
e
s
ė
Nijolė
key
Mountains
pašlaitėje,
erd
Manau, kad bet koks veiklos jaučiu, kad be reikalo iš mūsų
pasisakyti ar parašyti. Būtų
Skautų ir s k a u č i ų regis
„Vadovės užrašai" Nr. 3
Nežinau apie daugumos rep viame name, tamsiame miške labai įdomu išgirsti iš repre
rankų kartais išslysta tai, kas
lengvinimas, prastinimas. bet
tracija dalyvavimui naujųjų rezentacinio vieneto dalyvių po medžiais pasislėpusiame.
zentacinio vieneto dalyvių,
veiklos metų veikloje, bus vyk tolimesnį likimą, tačiau apie Adomas, kiek žinau, kažkur
kaip mūsų gamintas maistas
doma šeštadienį, rugsėjo 6 d., daug jų pusšimčio metų slink Californijoje gyvena. O apie
jiems patiko.
Jaunimo centre, Čikagoje, ir tyje teko nugirsti, o kai ku- kitus tai gal paliksiu kitiems
J o n a s Šarka
PLC. Lemonte, lituanistinių
mokyklų registracijos metu.
Informacijas teikia tuntininkai: Laima Rupinskienė —
„Aušros
Vartų7„Kernavės"
skaučių t u n t a s , tel. 630-8870189; Viligailė Lendraitienė
— ..Nerijos" j ū r ų skaučių tun
tas, tel.708-388-2041; Romas
Rupinskas — „Lituanicos"
skautų tuntas, tel. 630-8870189. Visi lietuvių kilmės ber
niukai ir mergaitės kviečiami
dalyvauti įdomioje ir naudin
goje asmenybes ir pilietišku
mą ugdančioje lietuviško jau
nimo auklėjimo organizacijoje.
Pirmoji naujųjų veiklos metų
sueiga vyks šeštadienį, rugsė
jo 13 d . tuoj po pamokų litua
..Bites"
darbininkai. Pik Juozo Šarausko sk vyčių draugoves nariai i* Hanau DP stovyklos talkina bulvių
nistinėse mokyklose Jaunimo
skutime parengiamosios stovyklos nariams. 1947 m
vykusiems i jamborre. vykusioje Prancūzijoje netoli
centre ir PLC, Lemonte.
Tokiomis transportarijos priemonėmis Pik Juozo Sarausko vardo draugove keliaudavom i skautu stovyklas prie

KAIP MES UGDĖME
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mą

— — ^ w ^ — s s ^ » » ^ — — — — ^ ^ » -

Paryžiaus Iš k prie puodo Valantiejus, Cijūnėlis. Smolskis. nusisukęs neatpažintas. Šarka .Jonas'. Vaičius.
A Damijonaitis, neatpažintas ir Jonynas pačioje dešinėje.

H a n a u , Vokietijoje. 1947 m

PHILADELPHIJOJE
RINKSIS JAV LB XV
TARYBA

Danutė

Tikrovė — ne

Ryškūs pasikeitimai
Tarybos sudėtyje
Peržvelgus JAV LB XV Ta
rybos sudėtį, maloniai nutei
kia ypač ryškūs pasikeitimai
JAV LB Tarybos gretose.
Daug Taryboje naujų veidų,
LB padalinių — apygardų bei
apylinkių — darbuotojų. Dar
niekad Taryba neišgyveno to
kio drastiško pokyčio. Pirmą
kartą Tarybos narių gretose
sutinkame Alg. Antanėlį,
Vladą Audėną, Alg. Augūną,
dr. Joną Bilėną, Iną Bertulyte-Bray, Kęstutį Česonį, Ant.
Dundzilą, Alg. Garsi, dr. Al
doną ir dr. Remigijų Gaškusv
Ireną Gedriene, Dainių Glodą, Joną Karosą, Daivą Na
vickienė, Zenoną Petkų, Rimą
Sužiedėlį, Vyt. Šimkų, Liudą
Šlenį, Raimondą Sližį, Ireną
Veitienę, Kristiną Volertiene,
dr. Joną Zdanį, Liudą Žiaugrienę.
Esama tačiau ir nemažų
nuostolių. Į LB-nės Tarybos
gretas negrįžta, gilią vagą or
ganizacijos ugdyme išvarę, dr.
Petras Kisielius, dr. Ant. Raz
ma, Vytautas Kutkus. Jų Ta
ryboje darbuotasi dešimtis
metų. Pasigesime ir kitų negrįžtančių, gal ne tiek žymių
kaip suminėtas triumviratas,
taip pat LB-nei davusių savo
duoklę: Ingridos Bublienės,
Aldonos Kairienės, Kęst. Mik• lo, Albino Karniaus, dr. Jono
Račkausko, Mečio Šilkaičio,
dr. Ramūno Kondrato, Alfon
so Dziko, Juozo Karmūzos, dr.

Rimo Vaičaičio, dr. Sigitos
Ramanauskienės, Rimos Kašubaitės-Binderienės, dr. Vyt.
Naručio, Laimos Savaitienės
ir dar kitų, nesuminėtų. Negrįžtantiems nuoširdi padėka
už daugelio metų pozityvų
darbą, bendruomeninę mintį
puoselėjant.
Pagrindiniai
darbotvarkės punktai
JAV LB Tarybos sesijų dar
botvarkės punktai per daug
(šios sesijos esama jau 43sios!) spėjo nusistovėti, tad di
desnių netikėtumų nesitikėtina. Bus išklausyti JAV LB
XJV Tarybos
prezidiumo
(pirm. dr. Zigmas Brinkis),
kadenciją baigiančios Krašto
valdybos, Garbes teismo ir
kontrolės komisijos prane
šimai. Pranešimus taip pat
pateiks Lietuvos Respublikos
Seimo ir JAV LB komisija
(pirm. Donatas Skučas) ir Vy
riausios rinkimų komisijos
pirm. Gintaras Čepas. Sesiją
sveikins ir apie PLB-nės val
dybos planus informuos nau
jai išrinktas pirmininkas Vyt.
Kamantas. Prieš metus vyku
sioje JAV LB XIV Tarybos
trečioje sesijoje sudaryta Ta
rybos organizacinių reikalų
pakomisė (G. Čepas, Alg. Ge
čys, Vyt. Maciūnas, Alg. Ru
gienius, J. Udrienė) pateiks
siūlymus JAV LB įstatų pa
keitimo bei pritaikymo laiko
reikalavimams klausimais.
Vienu iš svarbiausių Tary
bos uždavinių bus išrinkimas
naujų valdžios organų busi
miems trejiems metams. Teks
išrinkti Garbės teismą, kon
trolės komisiją, Tarybos pre
zidiumą, ir JAV LB Krašto
valdybos pirmininką/-ę, su
įpareigojimu sudaryti Krašto
valdybą ir jos sudėtį pateikti
JAV LB XV Tarybos nariams
patvirtinti. Šioje sesijoje taip
pat bus renkami penki (5) at
stovai į Lietuvos Respublikos
Seimo ir JAV LB Tarybos
komisiją. Pastebėtina, kad
Lietuvos Respublikos Seimas
skiria į minėtą komisiją po
vieną atstovą nuo kiekvienos
Seime atstovaujamos partijos.
Komisijos posėdžiai vyksta
Lietuvoje dukart metuose.
Klausiniai svarstomi
komisijose
Siekiant taupyti laiką, Tary
bos sesijos metu specifiniai
klausimai yra aptariami LB
Tarybos, nariams esant pasi
dalinus į mažesnes grupuotes
— komisija. Komisijose pa-

GYVENIMAS KREPŠINIO
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS
VYTAUTAS GRYBAUSKAS
(Tęsinys)
— Tokie jauni, — kūkčiojo RA, kuri tada visus apgyven
senutė, — ir nebėra. Mus dinti, duoti maisto, o vėliau
apraudojo. Pamanė, kad su parūpinti galimybes ateičiai.
šaudyti. Bet mes buvome gyvi
Per .bevielį telegrafą" suži
ir sveikutėliai. Tik, kaip sako nojome, kad reikia rinktis į
ma, gerokai pavargę...
vieną mokyklą. Bematant ji
buvo pilna. Darbų nebuvo. Ne
Margaspalvis pavasaris
buvo nei kur jų ieškoti. Valgy
1945-jų metų pavasaris Vo ti, kad ir nepakankamai — ga
kietijoje buvo gražus, pasi vome. Bet lietuviškas kraujas
puošęs margaspalviais žiedais ir jaunystės entuziazmas neri
ir dar margesniais įvykiais. mo. Vieni pradėjo rūpintis mo
Su pirmosiomis taikos dieno kyklų steigimu, kiti — progra
mis pradėjo veikti „bevielis momis, treti — šokiais, o
telegrafas" — iš burnos į mums tupėjo sportas, labiau
burną sklido įvairios žinios ir siai krepšinis. Šokiai vyko be
naujtenos. Be abejonės, di veik kas vakarą, kartu su įdo
džiausia džiuginanti naujiena miomis programomis. Neuž
buvo, kad atsirado kažkokia miršiu dr. Vytauto Dargio (da
organizacija, vadinama UNR- bar gyvenančio Čikagoje) im
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pasaka

Pasakoje karalaitis veda jektų buvo užmaskuotų žemes
Pelenę ir jie laimingai gyvena paviršiuje minų uždraudimas
iki savi) amžiaus pabaigos. visame pasaulyje, nes papras
Kaip jiems iš tikrųjų sekasi, tai tų minų žala nėra priešo
kaip Pelenei pavyksta prisi kariams, bet civiliams gyven
taikyti prie kasdienybės kara tojams, ypač vaikams, netyčia
liškuose rūmuose, pasakos atsistojusiems ant užminuotos
klausytojai nesužino, nes visa vietos. Jdomiu sutapimu, sek
istorija pasibaigia vestuvėmis, madienį, rugpjūčio 30 d., jau
o žurnalistai ir fotografai die po princesės Dianos mirties,
ną naktį neslankioja apie pi Norvegijoje susirinkę 100 val
lies vartus, nesekioja kara stybių vadai arba jų atstovai
liškosios poros ir nemaitina svarstė galimybę uždrausti
paviršiaus
minas.
nepasotinamo publikos smal žemes
sumo intymiausio karalaičio Konferencijos dalyviai, išgir
bei Pelenes gyvenimo gan dę apie princesės Dianos tra
gišką mirtį, pagerbė jos atmi
dais.
Š.m. rugpjūčio 23 d. Nainių namuose, Lemontge, IL, būvu susirinkusi kadenciją baigiiinti Pasaulio Lietuvių
Deja, tikrovė — ne pasaka, nimą atsistojimu ir tylos mi
Bendruomenes valdyba paskutiniam tos kadencijos posėdžiui. Nuotraukoje — to posėdžio dalyviai Pirmoje
eilėje iš kairės: Vadys Garbonkus, dr. Petras Kisielius, Kostas Dočkus; II ei!.. Baniute Kroniene. Rimas Česonis,
biais laikais nedaug pasaulyje nute. Jau pasigirdo nuomo
Milda Lenkauskiene, pirm. Bronius Nainys, dr. Vitalija Vasaitiene, Vytautas Kamantas. PLB valdybai dar prik
karalaičių ir pelenių: jų vietą nes, kad konferencija užsi
lauso: Juozas Gaila, Paulius Mickus ir Aleksas Vitkus. Tuojau po šio posėdžio, rugpjūčio 24 d., pareigos buvo
užima filmų žvaigždes, muzi baigs sutarties pasirašymu, o
perduotos IX PLB seime išrinktai naujai valdybai.
kos garsenybes ar kitose gyve kai kas net siūlo sutartį pava
dinti pincesės Dianos vardu,
prastai yra priimama daugu LB XIV Tarybos rūpesčiu su vadovai, laikraščių vvr. re nimo srityse pasižymėję as nes ji' tiek rūpinosi minų
kiekvienas
mas nutarimų siūlymų, kurie darytas, organizacinis komite daktoriai, ir kt. f naujai iš menys, kurių
uždraudimu. Vadinasi, net jos
vėliau Tarybos plenuiuo posė tas, kuriam pirmininkauja rinktą JAV LB XV Taryba krustelėjimas ..įamžinamas" mirtis atneštų laimėjimą.
dyje tvirtinami. Šiuo metu LB Alg. S. Gečys. į kurį įeina dedame nemažas viltis, tikė tuo užsiimančios, labai popu
Taryboje veikia šios komisijos:
damiesi, kad jai pavyks išju liarios spaudos puslapiuose. Anksčiau manyta, kad Dia
ekonominių reikalų, finansų, Roma Krušinskienė (Philadel dinti užsienio lietuvius entu Po praėjusio šeštadienio tra nos ir Charles smulkiausios
jaunimo, kultūros, organizaci phijos LB apylinkės pirm.), ziazmo kupinai lietuviškai gedijos Paryžiuje tos spaudos gyvenimo detales domino tik
Juozas Majauskas (Pietryčių
etika stipriai kritikuojama, tam tikrą Didž. Britanijos ir
nių reikalų, socialinių rei
LB apylinkės pirm.), Vyt. Ma veiklai.
jos
leidėjai, redaktoriai, žur kitų kraštų visuomenės sluo
kalų, švietimo, visuomeninių
ciūnas, Kristina Volertiene,
nalistai, o ypač fotografai, at ksnį, vienok po princesės Dia
reikalų. Kiekviena komisija Teresė Gečienė, Jean Dorr,
sidūrė neigiamoje šviesoje, nos mirties ši nuomonė kei
įvertina JAV LB Krašto valdy Aušra Zerr, Linas Kučas ir
SUTVARKĖ KAREIVINIŲ tiesiog kaltinant, kad kaip tik čiasi, nes reakcija į tragediją,
bos vykdytą veiklą jos speci Rimantas Stirbys.
jų perdėtas „uolumas" duoti atrodo, kur kas platesnė ir gi
TERITORIJĄ
finėje apimtyje, atsižvelgdama
skaitančiajai visuomenei vis lesne. Prie karališkųjų rūmų
Sesijos išvakarėse (rugsėjo
į ankstyvesniųjų Tarybos se 26 d.), Philadelphijos LB apy
Kupiškio rajono savivaldy sensacingesnių žinių apie Londone ir Dianos gyvenamo
sijų nutarimus. Tokiu būdu linkės valdyba ruošia priėmi bės pastangomis praėjusių vieną populiariausių pastaro sios vietos plaukia minios su
komisijoms tenka ne vien tik mą į sesiją atvykusiems Tary metų pavasarį buvo pradėta jo dvidešimtmečio moterų — gėlėmis ir ašaromis, norė
būsimų nutarimų paruoštis, bos nariams. Rugsėjo 27 d., 7 tvarkyti miesto centre būvu- į buvusią Didžiosios Britanijos damos bent pabūti vietoje, kur
bet ir Krašto valdybos veiklos vai. vak., iškilmingos vaka sių sovietinių kareivinių teri- į sosto įpėdinio žmoną, prince vaikščiojo ar gyveno populiar
; sę Dianą, buvo jos mirties ioji princesė. Kadangi ji, ne
kontrolė.
rienės metu bus paminėta 450 torija.
priežastis.
paisant turto, grožio ir titulų,
Turėjus progą artimiau ste metų M. Mažvydo „Kate
Uždaroji akcinė bendrovė ]
bėti paskutiniųjų metų JAV kizmo" sukaktis. Kalbės rašy „Nodama", kuriai buvo pa- • Su karališkais titulais, ar be nebuvo laiminga — atstumta
LB Krašto valdybos veiklą, tojas, visuomenininkas Vytau tikėta atlikti darbus, šių metų Į jų, Diana buvo moteris, kuri vyro, visuomet tarsi svetima
atrodo, kad šioje sesijoje spe tas Volertas. Meninėje dalyje liepos pabaigoje užbaigė tvar- Į bet kur patrauktų į save akis, karališkojoje šeimoje, daug
cifinio dėmesio privalės su LB Tarybos narys, o taip pat kyti teritorija ir pritaikė jų gy- j o kadangi karališkosios Angli žmonių, ypač moterų, jos da
į jos dvaro poros vedybinio gy lioje mato save, dėl to ir sten
laukti LB finansų, santykių ir smuikininkas, Julius Ve- ventojų reikmėms.
giasi pareikšti asmenišką ne
su PLB valdyba, buvusio PLB blaitis klausytojus supažin
Čia įrengtas stadionas, dvi- j venimo kelias nebuvo „rožė
tekimo jausmą. Anglijos kara
mis
klotas",
tiek
Diana,
tiek
Seimo, LB vienetų (apygardų dins ir su pirmuoju muziką račių takas, trys tvenkiniai,
lienė nusileido savo pavaldi
jos
vyras
Charles
nuolat
pa
bei apylinkių), Lietuvos pri gaidomis užrašiusiu kompo •daugiau kaip 17 hektarų
nių
nuomonei ir sutiko, kad
ėmimo į NATO ir Europos zitoriumi M. Mažvydu ir jo užsėta žole. Šiems darbams kliūdavo visiems „ant liežu Diana bus palaidota labai
vio" ir. žinoma, į spaudos pus
išleista apie 240,000 litų.
iškilmingai, nors po pernai
Sąjungą, „Bridges" žurnalo, iš giesmėmis. Lietuvos Vyčių
Ateityje šioje teritorijoje nu lapius.
Lietuvos atvykstančiųjų į LB- centro valdybos dvasios vadas
Nėra abejonės, kad princesė rugpjūčio 28 d. patvirtintų
matoma įrengti turgavietę.
nę įsijungimo, užsienio lietu kun. dr. Juozas Anderlonis,
Diana įnešė į senąją britų ka skyrybų, ji turėjo atsisakyti
vių spaudos išlaikymo klausi Philadelphijos lietuvių Šv.
LIETUVOS
rališkąją dinastiją ir švie princesės titulo. Žinoma, jos
mai. Teks atsižvelgti ir į PLB Jurgio parapijos klebonas,
PREZIDENTO
žumo, ir naujo populiarumo. mirtis tam tikra prasme bus
RINKIMAI
sekmadienio
ryte
(8
vai.)
Ta
Net aršiausi karališkosios val naudinga ir karalaičiui, kuris
Seimo pareikštą pageidavimą
dymo sistemos kritikai, reika galės vesti savo meilužę ir vis
Lietuvos Seimo ir JAV LB Ta rybos sesijos dalyviams aukos
Kupiškyje veikia Jaunųjų laujantys pagaliau panaikinti tiek tapti Anglijos karaliumi,
rybos komisiją ateityje pra Mišias ir pasakys pamokslą.
dėl ko anksčiau buvo gerokai
JAV LB Tarybos sesijos yra konservatorių lygos respubli atgyvenusią „senieną", pripa ginčijamasi.
plėsti, įvedant į ją ir kitų
kraštų LB-nės atstovus. Ne atviros stebėti plačiajai lietu kinė stovykla. Čia susirinko žino, kad pricesė Diana vis
turėtų būti užmiršti ir Jauni vių visuomenei. Sesijos eigą apie 40 moksleivių, studentų, dėlto pasižymėjo humaniš Ar princesė Diana tikrai
mo sąjungos reikalai. Nese stebintys ne JAV LB Tarybos dirbančių jaunuolių iš įvairių kumu, pavartodama savo vis žuvo, besistengdama išvengti
augantį populiarumą geriems fotografų ir žurnalistų, be
niai vykęs PLJS-gos kongre nariai kalbėti gali, tik Tary- Lietuvos miestų.
tikslams: kovai su vėžiu, abejo, paaiškės vėliau, tačiau,
Svarbiausias
susirinkusiųjų
sas išryškino kai kurias silp bos nariui paprašius suteikti
vaikų ligomis, alkiu, skurdu nepaisant visos kritikos žiniauždavinys,
pasak
Kupiškio
or
nas vietas užsienio lietuvių balsą. JAV LB XTV Tarybos
ir kitomis pasaulinio masto
jaunimo veikloje.
prezidiumo sekretoriaus Ant. ganizacinio komiteto pirmi blogybėmis. Savo dažnose ofi sklaidai, publikos dėmesys
visoms žuvimo smukmenoms
ninkės J. Pažūsytės. — išrink
Polikaičio pateiktomis žinio ti Lietuvos prezidentą.
cialiose ir neoficialiose ke ir kitoms detalėms nei kiek
Philadelphia l a u k i a
mis, Tarybos sesijoje dalyvau
lionėse ji lankydavo ligonines, nepakito ir princesei Dianai
Antrąją stovyklos dieną bu našlaitynus.
svečių
pasirodydavo skirtas dėmesys nesumažėjo.
ti yra pakviesti aukštieji už
sienio lietuvių tikėjimo vado vo sudarytos keturios koman labdaros tikslams ruošiamuo Tad galima tikėtis, kad jos
Philadelphijoje įvyksiančią vai, Lietuvos diplomatinio bei dos, išrinkti keturi kandidatai se renginiuose, užtikrindama nuotrauką (kaip ir Elvis
JAV LB Tarybos sesiją globoja konsularinio štabo JAV-se į prezidentus. Jie\ sudarė rė automatišką jų pasisekimą.
Presley) dar ilgai matysime
mėjų štabus, rengė progra
JAV LB pietryčių apygardos
„parduotuvinės" spaudos pir
Vienas
jos
labiausiai
propa
valdyba. Svarbiuosius sesijos aukštieji pareigūnai, pagrin mas, agitavo „tautą", dalyvavo
muosiuose puslapiuose.
guojamų
humanitarinių
pro
ruošos darbus atlieka, JAV dinių išeivijos organizacijų debatuose. (LA)

ALGIMANTAS J . GEČYS
Š. m. rugsėjo 27 - 28 d. prie
Philadelphijos oro uosto esan
čiame Westin Suities vieš
butyje pirmajai sesijai rinksis,
praėjusi pavasari demokra
tiškai išrinkta, JAV LB XV
Taryba. Lietuvių Bendruome
nei esant išeivijoje pagrindi
nei, asmeniniu pagrindu vi
sus lietuvius apjungiančiai,
institucijai, busimoji sesija
yra neeilinis įvykis. Ji liudija
organizacijos gyvastingumą ir
mumyse kelia viltį dėl už
sienio lietuvių ateities. Iš
naujai išrinktų LB Tarybos
atstovų laukiame sprendimų,
kurie atitolintų vis daugiau ir
daugiau pastebimą lietuviš
kojo gyvenimo užjūriuose sau
lėlydį. Tikimės, kad Tarybos
atstovams pavyks surasti
priemones apjungti ir į JAVes nuolatiniam apsigyvenimui
atvykstančius tautiečius. Taip
pat tikimės, kad LB-nės plė
tojami ryšiai su nepriklauso
ma Lietuva bus akstinu lietu
viškos sąmonės suklestėjimui
išeivijoje.

Bindokienė

provizacijų Hitlerio ar kitų
žymių žmonių.
Su Stasiu Ginčiausku, su
kuriuo žaidėme už Telšių
„Džiugą" ir su nauju draugu
Mamertu Duliūnu, tuoj mo
kyklos kieme pastatėme krep
šius. Prasidėjo krepšinio rung
tynės, beveik kasdien: Žemai
čiai - Aukštaičiai, Provincija Kaunas ir pan.
Pabėgėliai rinkosi iš tolimų
užkampių ir ta mokykla be
matant buvo perpildyta. Bu
vome perkelti į kareivines.
Vietos užteko visiems, o mus
labiausiai nudžiugino puiki
krepšinio salė. Tuo metu buvo
juokaujama, kad kur tik
amerikiečiai kariai laikinai
įsikuria savo bazę, ten pirmoje
eilėje įruošiama krepšinio sa
lė, o tik paskui pradeda galvo
ti apie karinę strategiją... O
mums juk tai buvo auksinės
sąlygos žaisti krepšinį nuo
ryto iki vakaro. Tuoj organiza
vosi komandos, klubai, įvai

^-ta^^fc^—A-

riausios varžybos. Kitų tautų
karo pabėgėliams sąlygos bu
vo panašios. Ir mums tas pa
vasaris buvo dosnus savo viso
keriopu atgimimu ir veržlu
mu. Bematant užsimezgė vi
suomeninis ir sportinis bend
ravimas. Amerikiečių karių
dalinių dar buvo visur pilna.
Juos sudarė jauninas, moks
leiviai, studentai. Visur jie
turėjo ir krepšinio komandas
ir net savo pirmenybes. Jie
nežinojo ir netikėjo, kad ir eu
ropiečiai žaidžia krepšinį; ir
dar visai neblogai. Ilgai ne
reikėjo laukti pirmųjų kon
taktų ir pirmųjų rungtynių.
Likimas lėmė, kad kaip tik į
Kempteną pradėjo burtis bu
vusios Lietuvos krepšinio pa
žibos — Puzinauskas, broliai
Norkai, Mackevičius. Bagdo
nas, broliai Andriuliai. Duliūnas ir kiti.
Kemptene įsisteigė ..Šartmo" krepšinio komanda, kurion susibūrė geriausi lietuviu krepšininkai. Čia ..Saruno"
penketukas po rungtynių su estais Augsburge Iš k Z. Varkala. H Bagdonas. S Mackevičius. V. Norkus ir A
Norkus.

(Bus daugiau)
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PASIKALBĖJIMAS SU
LIETUVOS AMBASADORIUM
VOKIETIJOJE

CLASSIFIED G U I D E
REAL ESTATE

l

GREIT
PARDUODA

MISCELLANEOUS
ELEKTROS
(VEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

KAZYS BARONAS
M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s Europoje
erus
^
santykius su kaimynėm,
R y t p r ū s i ų vokiečių savait- 8
RE/MAX
neturime
jokių
teritorinių
rei
raščio „Das Ostpreussenblatt"
REALTORS
vyr.
redaktorius
Elimar kalavimų, jokių tautinių ma
(773) 586-5959
AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS,
problemų,
saugome
Schubbc pasikalbėjo su Lietu žumų
(708) 425-7161
IR GYVYBES PRAUPMA1.
žmogaus
teises.
Lietuvos
eko
vos a m b a s a d o r i u m Vokietijoje
Agentas Frank Zapofcs ir Off. Mgr.
S. Kana kalba lietuviškai.
dr. Zenonu Namavičiumi ak nominis gyvenimas nuo 1994
RIMAS L. STANKUS
FRANK ZAPOUS
tualiais E u r o p o s Sąjungos ir m. eina pirmyn. Tikrovėje, po
' Greitas ir sąžiningas patarnavimas
3208 U2Weat»5fh Street
ŠAS (NATO) reikalais. Savai litinių kliūčių Lietuvos įjungi
Tel. (708) 424-SS54
' Nuosavybių įkainavimas vaitui
t r a š t i s t a m paskyrė visą psl., mui į Vakarų struktūras nėra.
(773)M1-9M4
• Perkame ir parduodame namus
— Vokietijos v y r i a u s y b ė
k a r t u a t s p a u s d i n d a m a s pa
• Pensininkams nuolaida
p r i e š Madrido konferen
siuntinio nuotrauką.
ciją
(priešingai VašingtoS u p a ž i n d i n s i u su dr. Z. NaTAISOME
mavičiaus biografija, kadangi n u i i r Paryžiui) n e p a r o d ė
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
mano pasikalbėjimas
buvo v i e š a i aiškios vietos (pozi
MASINAS. ŠALDYTUVUS,
ŠILDYMO SISTEMAS,
i š s p a u s d i n t a s 1997 m. vasario cijos). K o m p r o m i s i n ė „atvi Būrelis ateitininkų sendraugių, iŠ Lietuvos ir užsienio calyvavųsių Nepaprastojoje ateitininkų konferencijoje
V1RYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
18
d.
Toronto
„Tėviškės r ų d u r ų " f o r m u l u o t ę reikia Palangoje liepos 13 d.
Nuotr. R a m u n ė s Kubiliūtės
p r i s k i r t i k a n c . H. Kohliui.
H.Deckya
žiburiuose".
pijąs, apie jas susibūrė ir jos
Tei. 773-585-6024
Dr. Z. N'amavičius gimė K o k i ą n u o m o n ę s u s i d a r ė t e
tapo
kultūrinio bei visuomeni
iš
V
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e
t
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o
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u
s
y
b
ė
s
1944 m. Vidurinę mokyklą
l E l k l t e t e n k u r aobdžtou]
nio gyvenimo centrais. Jie taip
baigė Panevėžyje ir teisės l a i k y s e n o s ?
Priimsiu [ savo namus
AURELIJ A M. BALAŠAITIENĖ
ir n e r e i k i a permokėti!
pat
įs.
igė
lituanistinių
mo
—
Negalime
sakyti,
kad
mes
mokslus Vilniaus u-te, o dak
gyventi
ir suteiksiu priežiūrą
kyklų tinklą, ko ankstyvesnės
t a r o studijas Maskvos u-te. nejaučiame vokiškos paramos
SIUNTINIU PERSIUNTIMAS
Lietuvos nepriklausomybės gėrimais. Virš erdvaus lauko lietuvių imigrantu kartos ne
pagyvenusiam ar
| Lietuvą. Latviją. Estiją, Rusiją, »• 'Vilniaus u-te dirbo 29 metus, Lietuvai, vedant mus į Euro paskelbimas užsienio lietu pavilijono, po kuriuo buvo
sr., Ukrainą, Į
negaluojančiam žmogui.
pradėjęs nuo kuklių laboranto pos Sąjungą, ŠAS. Yra aišku, viuose sukėlė euforiją, ilgus išdėstyti gėrimai ir šalti už turėjo, atkūrė Lietuvos jauni M Karaliaučiaus
Gu*ią, Maskvą ir
Tel. 773-847-4803
pareigu. N u o 1967 m. iki 1993 kad Vokietija — viena pir dešimtmečius beldus į di kandžiai, kabojo milžiniškas mo organizacijas.
iw^. Peterburgą.
Dabartiniams
naujiesiems &± PRISTATOME
m. dirbo Vilniaus u-te Teisės maujančių Europos valstybių džiųjų politikų duris, reika užrašas „Sveiki atvykę". Nuo
j r i TIESIAI | NAMUSI
fakultete. Buvo šio fakulteto — pirmoje eilėje žiūri savo rei laujant savo gimtajam kraštui taika buvo linksma ir jauki. ateiviams durys y r a visur
Išnuomojamas 2 mtoQ. M.,
Dėl informacijos
p r o d e k a n u , d e k a n u . 1991-93 kalų ir ne visuomet, tuoj pat, laisvės ir nepriklausomybės. užmezgant naujas pažintis ir atidarytos, bet stinga jų daly
10833 S. Hartem, Worth, IL.
SKAMBINKITE:
m. buvo i š r i n k t a s Vilniaus u- privalo atsižvelgti į lietuviš 1990 metų kovo 11 dieną Lie- įspūdžiais dalijantis su pažįs- vavimo. „Vardan tos Lietuvos
Su šiluma. $595 į mėn.
vienybė
težydi",
Kudirkos
ne
to p r o r e k t o r i u m . Nuo 1993 m. kus reikalavimus.
tuvai išdrįsus pasiskelbti ne- tarnais. Prasidėjo programa,
Seimininkas kalba i
birželio mėn. eina Lietuvos re
— Ar Lietuva, Latvija i r priklausoma, prasidėjo abipus kuriai vadovavo, jau gerai mirtingi žodžiai ragina mus
*?*W
Tai 708-381-1670
spublikos ambasadoriaus pa E s t i j a
bus
p a t e n k i n t o s Atlanto j a u nebevartomos ke- Clevelando lietuviams žino- laikytis solidariai ir vieningai.
kad
reigas Vokietijoje. Žmona Ni k o m p r o m i s i n e
formule. lionės. IŠ pradžių Amerikos ir mas, Dainius Zalensas, popu- Savaime suprantama,
jolė, s ū n ū s A n d r i u s ir J u s t a s , R u m u n i j ą ir Slovėniją n u  Kanados lietuvius užplūdo liarios „Atlanta" siuntinių kiekvienas turi teisę į skirtin
Suteiksiu piną prietarą
m a r t i Vįta ir vaikaitis Juozu m a t o m a 1999 m. p r i i m t i į menininkų bangos — šokėjai, agentūros vedėjas. Pasveiki- gas politines ar religines pa
Rh/erdaie Automotive
tavo
namuos*) pensininkui.
kas.
Š A S (NATO). Baltijos val dainininkai, muzikai, ansam- nes susirinkusius, pakvietė žiūras. b<=t mus visus jungia • Periame, remontuojama Ir parduo
dame automooBu*. Nuvežame
bendra
kilmė,
kalba
ir
istorija.
Maistas, slaugymas,
s t y b ė s , b e v a r d ų , buvo t i k bliai, o Vilniaus parodų rūmų žodį tarti LR garbės konsule
Hijentus į auto. varžytines.
gydytojas ir t.t.
b e n d r a i i š v a r d i n t o s . T a s Litimpex direktorius Aloyzas Ingridą Bublienę, Lietuvių na- Neabejoju, kad abipus Atlanto
Kreiptis: Rima* arba Giedriu*,
r e i š k i a , k a d jos lieka toli Tarvydas 1992 metų gegužės mų direktorių Zenoną Dučma- visi lietuviai laikosi lietuviškų tol. 706-201-0586 arba 706417-0515
Tel. 813-363-0340
papročių Kūčių vakare, a r
m a m e l a u k i m o m a t o m u m e . mėnesį suruošė Lietuvos ga- ną ir žurnaliste Aureliją Balamarginant velykinius margu
— Kompromisai politikoje minių parodą viename Ameri- šaitienę. Visi daugiau
ar
čius,
ar
minint
įvairias
n ė r a išimtys. Suprantama, ir kos didžiausių parodų rūmų mažiau kalbėjo apie lietuvišką
reikšmingas tautines šventes.
Lietuva džiaugtųsi, jeigu Bal šalia Clevelando Hopkins oro solidarumą, bendravimą ir,
Tuos papročius ir tradicijas tę
tijos valstybės kartu su Ramu- uosto. Nepaisant nuotolių, \ k a s svarbiausia, apie meilę
sia visos užsienio lietuvių kar
nija ir Slovėnija būtų išvar parodą ir į vėliau specialiai Lietuvai. Oficialia^ programai
tos. Mus nuo naujausiųjų atei
dintos baigiamajame Madrido surengtą priėmimą suplaukė baigiantis, Dainius Zalensas
vių skiria tik laiko tarpas,
pranešime. Iš kitos pusės, bū minios lietuvių iŠ Clevelando pranešė, kad atidaroma nauja todėl yra būtina juos matyti
organizacija, pavadinta „Gija",
t u m e nepatenkinti, jeigu Bal ir jo apylinkių.
mūsų organizacijose, minėji
tijos valstybės iš viso nebūtų
Naujuosius svečius vietiniai ir ją simboliškai „pakrikštijo" muose, parapijose, nes tai
vardinamos.
lietuviai ištiestomis rankomis prie spalvotasi balionais ir prisidėtų ir prie jų savijautos
—. Baltijos valstybės j a u priėmė, juos vaišino, vežiojo, kaspinais papuošto medelio. pagerinimo svetimame ir ne
p i r m o m i s l a i m ė t o s laisvės apdovanojo, pagerbė, o ir ma Deja, nebuvo nei tradicinių pažįstamame krašte.
UŽSIP
d i e n o m i s , k r e i p ė s i p r i i m t i no namai pagarsėjo kaip lietuviškų dainų, nei himno,
Iš
savo
pačios,
iš
vienos
j a s \ ŠAS (NATO). J e i g u b u  „Hotel Aurelija", nes čia, be k a s tokia proga turėjo būti sa
v u s i o s s o v i e t i n ė s galybės dainininkų ir ansamblių va vaime suprantama. Po to iki mano bičiulės ir mano sesers
v a l s t y b ė s ieško p a r a m o s , dovų, dar Lietuvai neišsi- vėlyvo vakaro bendravome, patirties žinau, kad tokios
t a i p i r m o j e eilėje y r a B a l t i  laisvinus, 1989 metų vasarą juokavome ir labai stebė- malonios naujųjų ateivių iš
j o s k r a š t a i . K o d ė l jos t u r i mano namus savo buvimu pa- jomės, matydami tiek daug imtys praturtina mūsų gyve
nimą, papildo mus. naujomis
Dr. Zenonas Namavičius.
l i k t i už d u r ų ( d r a u s s e n — gerbė, net kelias naktis su j a u n ų šeimų ir pavienių as
draugystėmis. Kaip būtų pui
l a u k e ) ? Gal n e n o r i m a e r  savo sūnumi praleidęs, At m e n u , kurių lietuviškuose
ku, jei tai nebūtų išimtys, bet
burinėmis jachtomis renginiuose ar parapijose ne visuotinė taisykle. Vardan tos
— A m b a s a d o r i a u , V a r š u  z i n t i Rusijos? G a l bijotės lantą
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perplaukusios
trijulės kapito matome.
voje. P r a h o j e . B u d a p e š t e
Lietuvos vienybė težydi!
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Miniotas.
Vėliau,
Lietuvai
d/:i u g a u j a m a . K o k i a n u o 
Sunku suprasti, kodėl yra
t a i k a V i l n i u j e , R y g o j e , Ta k r a š t a s p o M a d r i d o n u t a r i  išsilaisvinus, į Ameriką pra tokia spraga tarp jau senokai
A R C H E O L O G A I DIRBA
l i n e p o Š A S (NATO) n u t a r i  m o ? Gal g l a u d e s n i p r i a r  dėjo plūsti kita naujų ateivių Amerikoje įsikūrusių lietuvių
P O VANDENIU
t ė j i m ą p r i e Lenkijos?
mo?
banga, kuri nepaisant puikiai i r n a u j ų j ų a t e i v i ų . N a u j a iį e .
— Lietuva ir toliau derins susiorganizavusios lietuviškos t u v i ų b a n g a v r a beveik gyvy— S u p r a n t a m a . Lietuva no
Antrą vasarą Platelių ežere
rėjo t a i p p a t priklausyti prie visus ŠAS reikalavimus, akty visuomenės, n u o jos šalinasi ir b i š k a i reikalinga lietuviškos 'Plungės r.i darbuojasi Lenki
viai dalyvaus taikos partne tik mažos išimtys pasirodo į uomenės Amerikoje atsijauv S
jos Torūnės universiteto Po
pirmos plėtotės grupės. Lietu rystės programoje, kuri y r a
minėjimuose, renginiuose, pa- n i n i m u i . Juk jokių skirtumų vandeninės archeologijos kate
va jau 1994 m. pareiškė įsto kaip tik pasiruošimas įstoji
rapijose at bet kurioje organi.
. . ,
dros mokslininkai. Jie čia dir
j i m o norą. Taip. d a b a r bus mui į ŠAS. Mūsų kraštas pa
y
.. .
J O
iš
ii
nie,
nei
kalnera nei
S avirU
ba kartu su KJaipėdos univer
švenčiama Varšuvoje, Prahoje. laiko draugiškus ryšius su vi
zacijoje.
^ ^ k a į p b u v Q p r i e š pgnkįg
siteto Vakarų Lietuvos ir Prū
Budapešte. Lietuvai t a m nėra som kaimynėm. Ypatingai ge
Vieną žavų liepos sekma- dešimtmečius atvykus pokari- sijos istorijos centro darbuoto
pagrindo. Tačiau džiaugiamės, rus ryšius palaikome su Lenki
dienį labai gražioje ir erdvioje n e į lietuvių bangai, kurią pa- jais ir studentais.
k a d galų gale ŠAS a t i d a r ė du ja. Neseniai buvo sudaryta
lietuvių sodyboje naujai atvy- s itiko mažamoksliai kasyklų
Narai Platelių gelmėse ieško
ris buvusioms komunistinėms tarpparlamentinė
sąjunga. kusiųjų iniciatyva buvo su- a r fabrikų darbininkai, bet jie
tolimos praeities liudininkų.
valstybėms. Negali būti kal Planuojame sudaryti bendrą
rengtas nuotaikingas pobūvis n e p a m i r š o savo lietuviškų
Jau rasti trys XIV amžiaus
bos apie nusivylimą Vilniuje. lietuvių-lenkų taikos bata
su programa, lėlių teatru vai- § a knų, įgimto polinkio į
luotai, aptikti buvusio medi
Rygoje. Taline. Mes ir toliau lioną. Mes sveikiname būsi
kams, kurių buvo stebėtinai kultūrą, įsteigė spaudą, lietu
sieksime Lietuvos jjungimo į mąjį ŠAS strateginį narį. Tuo daug, su k a r š t u maistu ir viskas parapijas, draugijas, nio tilto poliai. Jis buvo 300
chorus, teatrus, organizavo metrų Ūgio ir iš Sventorkalnio
t r a n s a t l a n t i n e s bei europines
pačiu, stabilumo erdvė pri
saugos
struktūras.
Esame
— ŠAS ir U k r a i n a s u d a r ė lietuvių seimus. Jų tarpe buvo vedė j Pilies sala, kur XVI artėjo prie Lietuvos. Nema
k a n t r u s ir darbą tęsime pir
tik kelios profesionalų
ir XVII amžiuje stovėjo karalie
nome, kad yra kokie nors y p a t i n g a ( S o n d e r ) s u t a r t i .
nės Bonos pilis. Archeologai
myn.
išsimokslinusių
išimtys,
kaip
įtakos sferos nutarimai. Mūsų Ar b ū t ų Baltijos v a l s t y 
Onry LOT taką you to so
atkasė
pilies pamatus, rado
garsusis
patriotas
ir
visuo
— P r i s i b i j o t e p o Š A S n u  nuomone Lietuva nepakviesta b ė m s p r i i m t i n a p a n a š i su
destinattons
in Eastem Europa
tarimo negatyvių
p a s e k  geopolitiniais pagrindais. Pa t a r t i s k a i p Š A S (NATO) n a  menininkas Pijus Žiūrys ar puodų ir stiklo šukių, akmeni
•o easity. On LOT, you can fry
vienas pirmųjų JDirvos" re nių sviedinių, strėlės antgalį,
m i ų L i e t u v o s v i d a u s p a s t o  lyginus demokratines refor r y s t ė s p a k a i t a l a s ?
nonatop from New York or Cnicago
daktorių Kazys Karpius. Jų kitų buities daiktų.
to the rww intarnational terminai
—
Visi
esame
už
įvairių
v u m e , s u s i l p n ė j i m e refor- mas Rusijoje, ŠAS plėtotė į
at War*ew Okeck*
Airpert.
Bet įdomiausias radinys —
priemonių, vedančių prie sau dėka buvo pravedami sėk
m i n i ų j ė g ų bei s u s t i p r ė j i  Rytus bus Rusijos pašalinta.
From thara, connactkma are aaay to
mingi piniginiai vajai Lietu pilies saloje aptikta pagonyt>ės
gumo
stabilumo
įgyvendini
mo ekskomunistų?
— Madride į s t e i g t a E u r o Riga, Tallinn, Moscovr, St.Petersburg,
— Negatyvių pasekmių Lie t r a n s a t l a n t i n ė s p a r t n e r y s  mo, tačiau galvojame, kad tas vos iždui praturtinti, laisvės laikų žemaičių observatorija.
Kiev, Lvov, Minėk and Vilnius.
paminklui Kaune pastatyti. Tai liudija du akmenys su pa
tuvai galima būtų bijoti, jeigu t ė s t a r y b a . Ar t a i d a u g i a u nėra ŠAS pakaitalas.
CONTINENTS So take adventage of LOT s low farea,
— K o t i k i t ė s J ū s , k o lau Dariaus ir Girėno istoriniam goniško kalendoriaus ženk
m ū s ų k r a š t a s būtų pasmerk p r o p a g a n d i n i s
and fly to Eastem Europa Irt the
paguodos
luxury of a new fieet of Boeing
t a s ilgam laikotarpiui gyvuoti p l a s t e r i s , likusioms už d u  kia Baltijos v a l s t y b ė s i i Vo skrydžiui per Atlantą paremti. lais.
767a and ATRs.
Tik senųjų ateivių darbų ir
..pilkoje zonoje", paliekant jį r ų valstyėma, o gal d a u  kietijos?
<\L
savitame Baltijos „gete". Eks- g i a u be jokių įtakos s v a r s — Lietuva ir toliau tikisi įsipareigojimo lietuvybei dėka
komunistai neturi jokiu vilčių
R u g p j ū č i o 31 d. Sukanka
vokiškos
paramos, jos įjun užsienio lietuvių spauda mini
t y b ų klubas?
savo gyvavimo auksinius jubi 125 metai, kai gimė Kristupas
• šansų). Reikia atsiminti, kad
gimo
į
Euroatlantinės
ir
Euro
— Per anksti kalbėti apie
CaJl your taurei agent or
liejus, kaip „Draugas". „Darbi Lėkštas, visuomenės veikėjas.
komunistinis režimas mums
šios Euroatlantinės partne pines struktūras. Stipresnis
buvęs priverstas. Be to, virš
ninkas"
ar
J)irva".
kultūros draugijų organizato
1-800-223-0993 or visit
rystės tarybos veiklą. Ateitis (groessere — didesnis) Vokie
8 0 9 įmonių Lietuvoje yra jau
riai Mažojoje Lietuvoje. Mirė
tijos
politinis
pasiryžimas
http://www.lot.com
Pokario
imigrantai,
radę
se
parodys šios institucijos veik
privatizuotos. Mes palaikome
1941 metais.
būtu
sveikintinas.
niai
įkurtas
lietuviškas
para
lą.
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16 dieną — Rudens madų
paroda PLC, Lemonte.
— Kultūrinė popietė 12 vai.
Šv. Antano parapijos salėje,
Cicero, IL. Ruošia LB.
—Op. solistės Sabinos Mar
tinaitytės ir pianistės Au
dronės Eitmanavičiūtes kon
certas 1 v.p.p. PLC, Lemonte.
19 dieną — Šakiečių klubo
metinis narių susirinkimas
Šaulių namuose.

parodos lankymas ir pasisve
čiavimas 2 v.p.p.
7 dieną — Tauragės klubo
metinis narių susirinkimas
Šaulių namuose.
— Mugė PLC, Lemonte.
— Jaunimo centro veiklos
apžvalga ir pokylis. 3 v.p.p. šv.
Mišios; 4 v.p.p. — praeities
veiklos apžvalga, meninė pro
grama ir vakarienė.

13 dieną — Kalėdinių pa
21 dieną — Suvalkiečių
draugijos metinis narių susi puošalų pamokos (su Bernice
Kasarski) Balzeko Lietuvių
rinkimas Šaulių namuose.
kultūros muziejuje.
— Labdaros vakaras „Sek
22 dieną —47-tas metinis
LFK „Lituanica" futbolo klubo lyčioje" 6:30 v.v. Rengia JAV
LB Socialinių reikalų taryba.
pokylis PLC, Lemonte.

Šiaulių namuose Čikagoje nuolat vyksta LB apylinkės „Krantas", sudarytos iš neseniai į šį kraštą atvykusių
mūsų tautiečių, renginiai ir šeštadieninės vakaronės. Birželio mėnesį buvo prasmingai prisiminti tragiškieji
mūsų tautos įvykiai, dalyvaujant ir suaugusiems, ir jų atžaloms.

RENGINIAI ČIKAGOJE

Cicero, IL. Ruošia LB. Pradžia
12 vai.
24 dieną — 26-sios kasme
tinės lietuvių fotografijos pa
rodos atidarymas Čiurlionio
galerijoje Jaunimo centre. Pa
rodą rengia Budrio Lietuvių
Foto archyvas.

RUGSĖJO MEN.

23 dieną —Lietuvos Ka
riuomenės atkūrimo 79-tos su
kakties minėjimas Šaulių na
muose. Rengia ramovėnai.
— Illinois Lietuvių Respub
likonų lygos iškilmingi pažy
mėjimų pietūs 12 vai. PLC,
Lemonte.

21 dieną — PLC rengiamos
Kūčios, PLC, Lemonte.

31 dieną — Naujųjų Metų
sutikimas PLC, Lemonte.
— Naujųjų Metų sutikimo
pokylis Jaunimo centre. Ren
gia Lietuvių Opera.
1998 METAI
26 dieną — Dail. Romo Vie
SAUSIO MĖN.
sulo ir Alg. Kezio parodų ati
darymas 7:30 v.v. Lietuvių
18 d.— Religinį koncertą ,
Dailės muziejuje, Lemonte.
prisiminimui kovojusių ir žu
vusių už Lietuvos laisvę, Švč.
26 — 30 dieną — Mokslo ir M. Marijos Gimimo parapijos
Kūrybos simpoziumas Jauni bažnyčioje Marąuette Parke
mo centre. Vyks parodos, pa ruošia „Dainavos" ansamblis.
skaitos ir plenarinės sesijos.
VASARIO MĖN.
30 dieną — Tilžės Akto pa
15
dieną — ALTo rengia
skelbimo 79-sios sukakties mi
mas
Lietuvos Nepriklauso
nėjimas Šaulių namuose.Renmybės
minėjimas Maria mo
gia Mažosios Lietuvos Rezis
kyklos
salėje.
Pradžia 2 v. p.p.
tencinis sąjūdis, dalyvaujant
šauliams ir visuomenei. Pra
KOVO MĖN.
džia 2 v. p.p.
29 dieną — „Draugo" meti
GRUODŽIO MĖN.
nis koncertas Jaunimo centre.
Atlieka , Aras" iš Toronto.
5 dieną — Jaunimo centro
BALANDŽIO MĖN.
40 metų gyvavimo sukakties
ir veiklos parodos atidarymas
3, 4 ir 5 dieną — Akademi
7 v.v. Jaunimo centro Čiurlio
nio Skautų sąjūdžio ruošiamos
nio galerijoje.
„Šampano vakaras" 7 v.v. studijų dienos, Woodstock, IL.
Rengia „Lietuvos Vaikų vil
BIRŽELIO MĖN.
ties" komitetas.

— Čiurlionio galerijos Lietu
vai skirtos dailės darbų kolek
4-7 dieną — Santaroscijos katalogo pristatymas 3 v.
Šviesos suvažiavimas Pasau
p.p. Čiurlionio galerijoje, Jau
lio Lietuvių centre, Lemont,
nimo centre. Kartu vyks ir ko
IL.
lekcijos paroda.
— Lietuvių fondo golfo die
6 dieną — Maironio litua
na Lieponių Old Oak golfo
24, 25 ir 26 dieną — Mo
nistines mokyklos pirmoji
laukuose.
ters
savaitgalis PLC, Lemon
mokslo metų diena ir mokinių
— Palaimintojo Jurgio Ma te. Rengia PLC renginių komi
registracija PLC, Lemonte.
tulaičio misijos pietūs, 12:30 tetas.
v.p.p., PLC, Lemonte.
7 dieną — LB Lemonto
25 dieną — M. Mažvydo
apylinkės gegužinė PLC, Le
SPALIO
MĖN.
minėjimas
11 vai. ryto vyks
monte.
Newberry
Library.
Newberry
— Linksmi Cepelinų pietūs
kolekcijos
senųjų
lietuviškų
3
dieną
—
Dail.
Genovaitės
Šv. Antano parapijos salėje,
knygų paroda ir dr. J. Geru
Cicero, IL. Ruošia LB. Pradžia Skrabulienės tapybos darbų
laičio paskaita anglų kalba :
parodos
atidarymas
7:30
v.v.
12 vai.
„The firšt Lithuanian book in
Čiurlionio
galerijoje
Jaunimo
—„Lietuvių balso" išvykaprint".
centre.
gegužinė Anio ir Aldonos Gri
nių sodyboje, Lockport, IL.
26 dieną — Anglijos Lietu
4 dieną— Operečių ir lie
Pradžia 1 v.p.p. Informacijoms
vių
klubo metinis narių susi
tuvių
kompozitorių
koncertas
skambinti „L.B." administra
rinkimas 12 vai. Šaulių salėje.
Lietuvių
Dailės
muziejuje,
Le
cijai tel. 773-776-3399.
10 vai. ryto šv. Mišios už mi
—Tautos šventės minėji monte. Rengia „Draugas".
rusius narius.
—
Lithuanian
Mercy
Lift
mas Jaunimo centre. Rengia
— Martyno Mažvydo minė
Amerikos Lietuvių Tautinės metinis pokylis 6 v.v. „Spirit
jimas
— paroda, paskaita, me
of Chicago" laive Navy Pier.
7 dieną — Čikagos ateiti
6 dieną — Mugė PLC, Le
sąjungos valdyba.
ninė programa 3 v, p.p. Balze monte.
ninkų Šeimos šventė ir Ateiti
5 dieną — Operečių ir lie ko Lietuvių kultūros muzie
— Jaunimo centro veiklos ninkų namų gegužinė.
7 iki 15 dienos — Šiluvos
tuvių
kompozitorių koncertas juje.
atlaidai Švč. M. Marijos Gimi
— Čikagos Lietuvių Moterų
centre.
Rengia
mo parapijoje, Marąuette Par Jaunimo
klubo
madų paroda Rosevvood
„Draugas".
ke. Iškilminga procesija bus
West
restorane,
W. 131 Street
—
Šakiečių
klubo
„OktoberA.tA.
sekmadienį, rugsėjo 14 d.
ir Cicero Ave., Crestvvood, IL.
fest" Šaulių namuose.
ONAI MEDUTIENEI
— Seserų pranciškiečių rė
12 dieną — Rimo Čiur
31 dieną — Akademinio
lionio tapybos darbų paroda mėjų 5-tos apygardos seimas
mirus Lietuvoje, Jos sesutei STASEI ir svainiui KA
Skautų
sąjūdžio Čikagos sky
11
vai.
ryto
šv.
Mišios
Mari
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ZIUI Amerikoje ir Lietuvoje sesutėms SALOMĖJAI,
jonų koplyčioje. 12 vai. - pie riaus metinė šventė.
ziejuje. Paroda tęsis iki spalio
ANASTAZIJAI ir broliui VACIUI NORVILUI bei jų
tūs. 1 v.p.p. - posėdžiai.
20 d.
LAPKRIČIO MĖN.
šeimoms gilią užuojautą reiškiame
— Filisterių Skautų s-gos,
11 dieną — Lietuvos Duk
Čikagos skyriaus vakaronė terų dr-jos pokylis Jaunimo
1 dieną — Akademinio
Ona Kuliešienė
„Camelot" restorane, Hickory centre.
Skautų sąjūdžio Čikagos sky
Hills.
Angelė ir Juozas Leščinskai
riaus metinė šventė.
Doris ir Juliana Martini
12 dieną — Lietuvių Kul
14 dieną —
Zarasiškių tūros muziejaus senų knygų
5 dieną — Zarasiškių klubo
klubo gegužinė Šaulių salėje.
parodos atidarymas 3 v.p.p. pusmetinis narių susirinki
—PLC pietūs, ruošiami Balzeko Lietuvių kultūros mu
mas Šaulių namuose.
PLC, Lemonte.
ziejuje. Paskaita — „M. Maž
—Pianisto Andriaus Žlabio vydo Katekizmo religinė reikš
6 dieną — Venezuelos Lie
koncertas 3 v.p.p. Jaunimo mė". Arūnas Baublys ir kun.
tuvių
dr-jos'* pusmetinis narių
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru.
centre. Rengia Amerikos lietu Antanas Saulaitis.
susirinkimas
1
v.
p.p.
Šaulių
Siunčiame
baldus ir komercines siuntas.
vių radijas.
— „Armonikos" koncertai: namuose.
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai bibliotekai arba
PLC, Lemonte — 12 vai. vidu
20 dieną — Dail. Nijolės dienį ir 4 vai. p.p. Jaunimo
8 dieną — Lietuvių fondo privačiam asmeniui į Lietuvą, 0.59 sv., minimumas $25.00.
Banienės parodos atidarymas
centre, Čikagoje.
pokylis
PLC, Lemonte.
7:30 v.v. Lietuvių Dailės mu
Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo
ziejuje, Lemonte.
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
14 dieną — Šiaulių Peda
9 dieną —LB Lemonto apy
goginio instituto liaudiškos linkės valdybos ruošiami pie
21 dieną — „Draugo" meti
MAISTO SIUNTINIAI:
muzikos ansamblio „Saulė" tūs PLC didž. salėje, Lemonte.
nis pokylis Martinique poky
koncertas 7 v.v. Jaunimo cent
— Panevėžiečių klubo meti $ 9 8 . - rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
lių salėje.
re.
nis narių susirinkimas 12 vai.
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, kava, kakava,
Jaunimo
centro
maž.
salėje.
arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, razinos, majonezas,
24 dieną — Lietuvių Preky
18
dieną
—
Jūros
skautų
10
vai.
r.
šv.
Mišios
už
miru
riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai.
bos rūmų golfo diena Lieponio
metinė „Puota jūros dugne", sius narius.
50 svaru.
Old Oaks golfo klube.
PLC, Lemonte.
— Švč. M. Marijos Gimimo
— Dail. Magdalenos Stan parapijos 70 metų sukakties $ 3 9 . - š v e n t i n i s - kava, arbata, kakava, mėsos konservai,
27 dieną — Maironio litua
kūnienės
parodos atidarymas paminėjimo pokylis 2 v.p.p. vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, aspirinas, vitaminai.
nistinės mokyklos metinis
7:30 v.v. Lietuvių Dailės mu „Landmark" salėje, 6800 W. $ 3 9 . - v a i k a m s - kakava, dešra, mėsos konservai,
pokylis.
Archer Ave.
javainia; vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas,
ziejuje, Lemonte.
— Operos solistės Sabinos sausainiai, saldainiai.
28 dieną — Šv. Kazimiero
18 ir 19 d. — Lietuvių Martinaitytės ir pianistės
seserų vienuolijos rėmėjų me
Eitmanavičiūtes {staiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė
Skautų s-gos Tarybos akivaiz Audronės
tinis pokylis „Polonia" salėje.
7116 Gu'f Blvd., St. Petersburg Beach, FL 33706.
— Čikagos ir apylinkių Ne diniai posėdžiai PLC, Lemonte koncertas 3 v.p.p. Balzeko Lie Tel.: d. (313)360-9881, n. (813)360-1364
tuvių kultūros muziejuje.
kalto Pr. M. Marijos seserų
19
dieną
—
„Margučio
II"
T R A N S P A K , 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
rėmėjų metinė vakarienė, šv.
15 dieną — Operos tradici
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055
Mišios 3 v.p.p. T. Jėzuitų ko koncertas Jaunimo centre. At
nis pokylis su menine choro
plyčioje. 4 vai. Jaunimo centro liks Bostono Vyrų kvartetas
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27
— Pietūs Šv. Antano para programa ir metiniais laimė
didž. salėje metinė vakarienė
pijai paremti, parapijos salėje jimais Jaunimo centre.
ir programa.
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DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. rugsėjo men. 3 d.

A.tA.
VYTAS JOZAITIS
Juozapaitis
Gyveno Oak Lawn, IL.
Mirė 1997 m. rugpjūčio 31 d., vakare, sulaukęs 67 metų.
Gimė Kaune. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: žmona Brone Žibutytė, sūnūs: Vytas ir Pau
lius, marti Colleen; anūkai: Vilija ir Vytukas; sesuo Lilija su
šeima Vokietijoje bei kiti gimines JAV-bese ir Lietuvoje.
Velionis pašarvotas trečiadieni, rugsjec 3 d. nuo 2 iki 9
v.v. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87 St., Evergreen
Park, IL.
Laidotuves įvyks ketvirtadienį, rugsjeo 4 d. Iš laidojimo
namų 8:45 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus pa
laidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, vaikai, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600.

A.TA.
KRISTUPAS DAUGIRDAS
Gyveno Wilmette, IL
Mirė 1997 m. rugsėjo 2 d., sulaukęs 81 metų.
Gimė Ukrainoje, Charkovo mieste. Amerikoje išgyveno
49 m.
Nuliūdę liko: žmona Irena-Halina, sūnūs: Tomas, marti
Nijolė, Jonas, marti Ona; anūkai: Kristina, Andreja, Kristofo
ras, Kęstutis, Adomas, Šarūnas, Mykolas ir kiti giminės Lie
tuvoje ir JAV-bėse.
Priklausė Amerikos Lietuvių inžinierių ir architektų
sąjungai.
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 4 d. nuo 3 iki 9
v. v. Petkus-Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.
(arti Derby Rd).
Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 5 d. Iš laidojimo
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio
misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulin
gos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaido
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, držrugus ir pai+itanaus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
™
Nuliūdė: žmona, sūnūs, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600.

A.tA.
Mokyt. MARIJA BULAKIENĖ
Krauzaitė
Gyveno Naperville, anksčiau Chicagoje, Marąuette Parko
apylinkėje.
Mirė 1997 m. rugpjūčio 31 d., sulaukusi 90 metų.
Gimė Lietuvoje, Mažeikių apskrityje, Sėdos valsč. Ameri
koje išgyveno 30 m.
Nuliūdę liko: duktė Regina Žalnieraitienė; Australijoje
sūnus Algimantas Bulakas ir anūkas Karolis; krikšto duktė
Danguolė Prpa-Krauzaitė su šeima, Rūta Savickas su šeima.
Kanadoje: sūnėnas Arvydas Krauzas su šeima bei kiti gi
minės Amerikoje ir Lietuvoje.
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, Lietuvių Šaulių
sąjungai.
Velionė buvo pašarvota antradienį, rugsėjo 2 d. nuo 3 iki
8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 3 d. Iš laidojimo
namų 10:30 vai. ryto bus atlydėta i Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 11:00 vai. ryto
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių laidotuves
privačios.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šv. Mišiose.
Nuliūdę: duktė, sūnus ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Pet
kus. Tel. 800-994-7600.

A.tA.
VYTAUTUI POŽĖLAI
mirus, jo dukteris IRENĄ, DAIVĄ ir SILVIJĄ bei
jų šeimos narius nuoširdžiai užjaučiame.
Juozas Agurkis
Danielius
Martinkus
Stasys
Martinkus
Vilius Neumanas
Stasys Pangonis
Albinas
Reškevičius
Vincas Vainiūnas
Juozas
Varankevičius
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Alina Staknienė. žinoma
literatūros kritikė, skaitys pa
skaitą apie ..Juliaus Kaupo
kūrybą ir literatūros kritiką"
rugsėjo 4-7 d. Santaros-Švie
sos suvažiavime Lemonte.
Užsisakykite stalą į dien
raščio ..Draugo" pokyli, kuris
rengiamas rugsėjo 21 d. Martiniąue salėje. Bilietai gauna
mi ir stalai užsakomi ..Drau
go" administracijoje darbo va
landomis. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti.
J ū r a t ė J a n k a u s k a i t ė . Či
kagos ir apylinkių lietuviams
gerai pažįstama dėl savo de
klamavimo ir vaidybos talen
to, atliks dalį menines progra
mos Tautos šventės minėjime
rugsėjo 7 d., 12:30 vai. p.p..
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Minėjimą rengia Ameri
kos Lietuvių tautinė sąjunga.
Visi maloniai kviečiami.

Ateitininkai, įvertindami
„Draugą", kad gali naudoti
puslapį kiekvieną šeštadienį
savo veiklos pagarsinimui bei
reikalams, įsigijo du, po 10 bi
lietų, stalus į metinį dien
raščio pokylį, kuris vyks
rugsėjo 21 d. Martiniąue sa
lėje. „Draugas" mielai patar
nauja lietuviškoms organizaci
joms bei visuomeniniams rei
kalams, nes tai jo paskirtis,
tačiau labai smagu ir pras
minga, kai tos jo paslaugos
įvertinamos konkrečiu būdų
— dalyvaujant renginiuose.
Rugsėjo 7 d., sekmadieni,
9:30 vai. r., Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte, kalbės ir su
savo knyga „Namie: Lietuvoje
ir JAV" supažindins JAV ka
riuomenės pik. ltn., filosofijos
mokslų magistras Edmundas
R. Čapas. Iš pasisakymų tiek
Lietuvoje, tiek JAV, jis verti
namas už savo optimistinį
požiūrį į Lietuvą. Kadangi
sekmadienį laikas labai ribo
tas, prašoma įsidėmėti rengi
nio valandą — 9:30 r. — ir nesivėluoti, nes bus pradedama
punktualiai.

IŠ ARTI IR TOLI i
SĖKMINGI LTŠI
KURSAI DAINAVOJE
Š.m. rugpjūčio 17-24 d. Lie
tuvių tautinių šokių institutas
surengė tautinių šokių moky
tojams kursus Dainavoje. Su
sirinkęs gražus būrys vyres
niųjų mokytojų, kartu su jau
naisiais, gilino žinias, keitėsi
patyrimais, mokėsi būsimo
sios Pasaulio lietuvių dainų
šventėje šokių dienos repertu
aro. Visi dalyviai taip pat pa
siuntė padus geriausius lin
kėjimus „Draugo" redakcijai
bei dienraščio skaitytojams, tiKėdamiesi, kad ir toliau bus
skiriamas toks didelis dėme
sys tautiniam šokiui.
RUOŠIA RUDENINI
PABENDRAVIMĄ
Springfield, LL, Amerikos
Lietuvių klubas organizuoja
rudeninį pabendravimą š.m.
lapkričio 8 d. Bus vakarienė ir
šokiai. Visi vietiniai lietuviai
bei lietuvių kilmės asmenys, o
taip pat ir iš toliau, kviečiami
pokylyje dalyvauti. Klubas
taipgi ieško naujų narių — juo
daugiau, tuo linskmiau! Taigi,
jeigu kas iš dienraščio „Drau
go" skaitytojų norėtų prie mū
sų veiklos prisijungti, prašo
me parašyti: Lithuanian Ame
rican Club of Springfield, IL,
P.O. Box 20041, Springfield,
LL 62708 arba paskambinti
Vidai Totoraitienei tel. 217546-6203, kuri painformuos ir
apie klubą, ir apie šį linksmą
rudeninį renginį.

Karlis E. Jirgins, viduri
niosios kartos latvių rašytojas ir
„associate" profesorius, dėstąs
anglų literatūrą Laurentian
universitete (St. Marie, Ont.,
Canada), keturių knygų auto
rius, redaktorius ir tarptauti
nio meno bei literatūros žur
UŽSIBAIGĖ VAJUS
nalo leidėjas, Santaros-Švie
sos 44-tame suvažiavime skai
Lietuvių Katalikų religinės
tys paskaitą „Postcolonial si- šalpos pavasario-vasaros va
tuation in Latvian culture" jus užbaigtas smagiu pobūviu
rugsėjo 4-7 d. Lemonte.
š.m. rugpjūčio 3 d. Apreiškimo
Aktorė Jūratė Jankauskaitė
parapijos salėje, Brooklyn,
NY. Svečiai ne tik pasivaišino,
pabendravo, bet buvo ištrauk
ti laimingieji bilietai, tad dau
x TRANSPAK
praneša: gelis namo grįžo su vertingo
x Felicia Giedrys-Kolp,
VVashington DC. draugai jos „Neseniai 400 metų jubiliejų mis dovanomis.
Pirmąją ir vertingiausią do
gimimo dienos proga vietoje paminėjusiame mieste Lazdi
dovanų suaukojo Lietuvos juose šiuo metu gyvena 5900 vaną — du SAS lėktuvų ben
našlaičiams $300. Lietuvos žmonių, yra viena mokykla, drovės bilietus kelionei į Vil
našlaičių vardu sveikiname kurioje mokosi 9000 mokslei nių — laimėjo Affleck iš
Feliciją ir dėkojame jos drau vių, du vaikų darželiai — Annandale, VA; II premiją,
gams už tokią gražią auką. lopšeliai, mieste veikia Šv. 750 dol., Herta Vaizgenis iŠ E.
„Lietuvos Našlaičiu glo Onos bažnyčia ir prieš penke Northport, NY, kitas dvi dova
bos" komitetas, 2711 W. 71 rius metus pastatyta stačiati nas laimėjo Stasė LaniausSt., Chicago, IL 60629.
kių cerkvė". Pinigai, siunti kienė iš Euclid, OH, ir Helen
(sk) niai ir komercinės siuntos į Galėnas iš Čikagos.
Laimikius suaukojo: „Vytis
x „Spindulys" kviečia bu Lietuvą. Maisto siuntiniai.
vusius ir naujus šokėjus į re TRANSPAK, 4545 W. 63 St-, Travel" prez. Romas Kezys,
peticijas, kurios prasideda Chicago, IL 60629. Tel. 773- dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto, kun. Jonas Pakalniškis
rugsėjo 7 d. Jauniai 5 v. p.p. 838-1050.
- 6:30 v.v.. o studentai 6.30
(sk) ir Bronė Paulienė. LKRŠ
džiaugiasi, kad iš laimėjimų
v.v. - 9 v.v. Rugsėjo 8 d. re
gauta 10,300 pelno, kuris bus
x
Galiu
p
a
d
ė
t
i
legaliai
peticija vaikams — 6:30 v.v.
panaudotas labdarai.
gauti
„SOC.
SECURITY"
- 7:30 v.v. Visos repeticijos
kortelę,
vairavimo
leidimą
Vida Jankauskienė
PLC mažojoje salėje, Lemont.
(driver's
license)
ir
vizų
II..
ELIZABETH, NJ,
(sk) pratęsimą. Ed Šumanas, teL
LD2TUVTŲ
GEGUŽINĖ
1-708-246-8241.
(sk) Sekmadienį, rugsėjo 28 d.,
ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
tuoj po 11 vai. ryto šv. Mišių
x P a m a l d o s su šv. Mišių Šv. Petro ir Povilo parapijos
6436 S. Pulaski Rd . Chicago. IL 60629
' • 2 bl i šiaure nuo Bal/cko muziejaus) auka rugsėjo 6 d., šeštadienį, svetainėje, 216 Ripley Place,
4 v.p r). Tėvų Jėzuitų koply Elizabeth, New Jersey 07206,
Tel.: 773-582-4500
čioje. Židinys.
14325& Beil Rd., Lockp«.rt. 11.60441
vyks didžiulė lietuvių gegu
(sk.) žinė. Bus skanių lietuviškų
T«t T08-301-4S66
Valandos p3gal susitarimą
valgių pasivaišinimui, o taip
x JAV L B Lemonto pat galimybė nusipirkti lietu
A d v o k a t a s Jonas G i b a i t i s
apylinkės tradicinė gegu viškų skanumynų ir duonos.
Civilinės :r kriminalinės bylos
žinė b u s rugsėjo 7 d., sekma Dalyvius džiugins graži lietu
6247 S. Kedzie A v e n u e
dienį po Darbo dienos šventės, viška muzika. Bus ir daug
Chicago, H 60629
Pasaulio Lietuvių centro sode įvairių laimėjimų.
T e l . 1-773-776-8700
lyje. Visi kviečiami, visi laukiami. Klebonas kun. Alfredas Že! >artx- vai nuo 9 iki ~ vai. vak.
(sk.) meikis kviečia visus apsilan
Ąeštad 9 v.r iki 1 vai. p.p.
kyti, maloniai praleisti sekma
ADVOKATAS
x TRANSPAK įstaiga LE dienį ir kartu paremti lietu
Vytenis Lietuvninkas
MONTE veikia savaitgaliais: višką veiklą bei parapiją.
penktd. 3 v.p.p. — 7 v.v.; sekmd. Dalyvavimas — 2 dol. asme
4536 VV 63th S t r e e t
8:30 v.r. - 1 v. p.p. Transpak niui. Bilietus bus galima
C h i c a g o , H. 6 0 6 2 9
įsigyti prie durų. Dėl pla
tel. Lemonte: 630-257-0497.
iSkersai gatve* nuo ..Draugo")
(sk) tesnės informacijos skambin
Tel.: 773-284-0100
kite į kleboniją tel. 908-352Valančio-, pagal susitarimą,
2271 arba 908-354-0737. Šiax
Amerikos
Lietuvių
radime renginyje ypač laukiami
ARAS ROOFING
jas,
vad.
Anatolijus
Siutas
—
neseniai
atvykę iš Lietuvos —
A r v y d a s KifM.i
kiekvieną
sekmadienį
7
v.r.
tai
puiki
proga susirasti naujų
DPii(|i,nnp ir t a i s o m o
per
WCEV
14.50
AM.
Tel.
draugų
bei
pažinti čionykštį
v i s g r("j$iU s t o o j i i s
773-847-4903, adresas: 4459 gyvenimą. Kviečiame visus
Tel 6 3 0 - 2 5 7 0 / 4 6
S. Francisco. Chicago, IL 60632. pasilinksminti su draugais ir
Skambinti po 6 v v
(sk' pažįstamais. Visi laukiami!
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KITI APIE MUS

veno pirklys Amerigas VeaNorėdami sužinoti, kaip pučis. Jis buvo gimęs Italijos
apie mūsų kalbą atsiliepia ki mieste Florencijoje ir labai
ti, ne lietuviai, jau apkeliavo mėgo keliauti. Keletą kartų
me daug kraštų, susipažinome Amerigas Vespučis plaukiojo
su tų kraštų žymiais moksli Amerikos žemyno pakran
ninkais, kurie su pagarba ar tėmis ir labai įdomiai aprašė
net meile apie mūsų kalbą at keliones laiškuose. Šie laiškai
siliepdavo. Tik su nedidele da buvo išspausdinti ir jų autorių
limi tų mokslininkų mes susi taip išgarsino, kad 1507 m.
pažinome. Jų buvo praeityje, vienoje knygoje Kristupo Ko
yra ir dabar. Tačiau norėtųsi lumbo 1492 m. atrastas že
arčiau susipažinti su savo mynas Amerigo Vespučio gar
šiaurės kaimynais, kaip esa bei pavadintas Amerikos var
me įpratę vadinti, broliais lat du. 1512 m. Vokietijos mieste
viais. Nors tarp brolių ir se Kelne išleidžiamas žemėlapis,
serų pasitaiko kartais ir ne kuriame lotyniškai užrašoma
sklandumų, tačiau šį kartą T e r r a America (Amerikos
mes į juos nekreipsime dėme žemė). Amerikos atradėjui Ko
J a u laikas p a i m t i k n y g u t ę j r a n k a s .
Piešė J . N a g i n s k a i t ė
sio, o pasistengsime pakalbėti lumbui pagerbti 1861 m. viena
apie kalbų giminystę. Kaip ir Pietų Amerikos valstybė buvo
daug iš jų nesurasdavo. Kai kitur, taip ir čia, mum padės
TEN TĖVYNĖ MANO
pavadinta Kolumbija.
kurie partizanai būdavo slap kalbininkas A. Sabaliauskas.
Algirdas Sabaliauskas
tai išsiunčiami sužinoti, kur
Čia Misisipė ir Misourė —
„Latvių kalbininkas, norė
(Bus daugiau)
yra rusų kareiviai. Jie grįžę damas geriau pažinti savo
Ontario. Erio ežerai...
PAGALVOKITE NR. 14
pranešdavo savo grupės drau gimtąją kalbą, turi mokėti lie-'
Stebiu linksmų indėnų būrį:
gams.
Jie
pasitardavo
su
kitos
ATSAKYMAI
Čia jų šalis, čia jiems gerai.
tuviškai, nes daugelis latvių
grupės partizanais ar pulti, ar kalbos formų kilo iš senesnių,
1. Senųjų laikų graikų olim
O parke kuplios liepos šlama, ne. Jeigu būdavo nutarta pul kokias dar ir šiandien vartoja piada buvo atgaivinta 1896
ti, jie turėjo suplanuoti kaip ir lietuviai, visai nejausdami jų
Vaikai sukrykščia
metais Atėnuose. Joje dalyva
kada.
pakraščiuos...
senatvės. O lietuviai, kad ge vo iš trylikos valstybių 285
Puolimo metu rusų bazės riau galėtų įsigilinti į savo, vyrai sportininkai — L.E. 21Graži šio miesto panorama,
būdavo sunaikintos. Jei nepa kalbos raidos dėsnius, turi 88, Boston, 1960). 2. Žodį
Tik aš čia svetimu jaučiuos.
vykdavo puolimas, partizanai būti pakankamai susipažinę „kurmis" Šv. Rašte randame
būdavo suimami, kankinami su latvių kalba, tikra lietuvių Senojo Testamento Kunigų
Kai nuo Atlanto pučia vėjas,
ir nužudomi. Jie kovojo labai kalbos seserimi. Todėl nenuos knygoje 11:29. 3. Užtrauk
Saulutė leidžiasi — matau,
ilgai, nes rusų armija liko ir tabu, kad Rygos universitete tuką, arba ziperį, išrado ame
Prie seno ąžuolo nuėjęs
gausėjo
Lietuvoje. Buvo sunku latvių kalbos ir literatūros rikietis W. L. Judson 1891
Ilgai mąstau, mąstau, mąstau.
gauti naujų partizanų, nes ru specialybės studentams, kaip metais (The 1993 Almanac, p.
sai jaunuolius paimdavo į sa privalomas dalykas, dėstoma 555). 4. Plačiausiai skaitomas
O ne! Ne ši tėvynė mano.
vo
kariuomenę. Rusai mokė lietuvių kalba, o mūsų aukš JAV žurnalas yra TV Guide.
Ji ten — už jūrų, už kalnų.
lietuvius, kaip būti gerais ko tųjų mokyklų lituanistai irgi 5. Ežys. 6. Blusa.
Tėvai, senoliai ten gyveno,
munistais.
mokomi latvių kalbos".
O aš? —
PAGALVOKITE NR. 15
Niekas nepagelbėjo partiza
Klajūno vieškeliu einu.
(Daugiau kitą kartą)
nams. Amerika nežinojo, kas
1. Kuris valdovas taikliau
APIE ŠALTU
J o n a s Minelga vyko Lietuvoje. Jei ir žinojo,
šaudė
pistoletais: Mindaugas,
PAVADINIMUS
tai nenorėjo. Lietuviai Ameri
Gediminas
ar Jogaila? 2. Kokį
JONAS MINELGA
Daugelio šalių pavadinimai
koje žinojo, nes žmonės slaptai
heraldiškai
simbolinį ženklą
(1917-1990)
rašė ir siuntė žinias per yra be galo seni: jų amžius sie buvo sau pasirinkęs Napoleo
„Tėvynės žvaigždutės" skai požeminę spaudą. Ta spauda kia ne dešimtis ar šimtus, bet nas: erelį, liūtą, grifą ar
tūkstančius metų, ir kalbos
tytojai jį gerai prisimena, nes buvo „Lietuvos kronika".
avinėlį, povą ar gulbę, lapę ar
Aš manau, kad amerikiečiai mokslui ne visada pasiseka bitę. 3. Kur yra didžiausia pa
jo eilėraščių buvo daug iš
išaiškinti, kodėl žiloje seno
spausdinta. Kol jis buvo gy nenorėjo pagelbėti Lietuvai,
vėje
vieną ar kitą šalį žmonės saulyje auksinė statula? At
vas, kiekvieną sukurtą jauni nes jie nenorėjo pradėti karo
pavadino tokiu, o ne kitokiu siuntė kun. dr. E. Gerulis. 4.
mui eilėraštį man įteikdavo, su rusais, todėl visa Lietuva vardu. Būna taip, kad tauta, Kaip vadinosi pirmoji moteris
kad išspaudinčiau „T.Ž.". Da turėjo kentėti. Partizanai davusi kuriam nors kraštui išrinkta į JAV kongresą ir
bar jo kūryba galima pasinau buvo tikri lietuviai, kurie vardą, jau seniai išmirė, o jos kada? 5. Auga auga, neuž
doti tik iš knygų, kurių iki šiol tikėjo, kad Lietuva turi būti vietoje gyvena iš kažkur atsi auga. 6. Aukso lenta praskilo,
laisva. Už tai jie kovojo prieš
išleista net penkios.
kraustę visai kitos tautos visi žmonės sukilo.
Savo eilėraščius kurti pra rusus komunistus ir aukojo žmonės ir iš ankstesniųjų šios
dėjo jau gimnazijos laikais. savo gyvybes. Partizanai buvo vietos gyventojų beveik kaip
ŽVIRBLIS m KIŠKIS
Bendradarbiavo nepriklauso kaip ir senovės lietuviai, kurie vienintelį palikimą paveldi
Jei nesisaugai pats, o kitą
mos Lietuvos jaunimo spau paguldė savo galvas už Lietu savo šalies vardą. Pavyzdžiui, sergėji — neprotingai elgies,
doje: „Saulutėje",
nKregž- vos laisvę.
taip įvyko su bulgarais, ši — byloja šioji pasaka.
Kovas J u š k a , slavų tauta, gimininga ru
dutėje", „Žvaigždutėje". Jis la
Patekęs kartą kiškis arui į
Filadelfijos Vinco Krėvės sams, lenkams, čekams, savo nagus ir ėmęs verkti, o
bai mylėjo Lietuvą, o jos nete
lit. m-los mokinys. („Ruduo") vardą gavo iš turkų gimi žvirblis taręs: „Kurgi dėjosi
kęs — ilgėjosi. Tuo visi galite
įsitikinti paskaitę jo eilė
naičių, 9-13 amžiuose prie greitumas tavo, kad nė kojos
MIELI VISI DRAUGAI
raščius. Mylėjo ir lietuvišką
Volgos upės turėjusių galingą nepagelbėjo?" Taip šnekantį
jaunimą. Norėjo, kad visi
nutvėręs vanagas staiga su
Mano vardas yra Julija Sa valstybę su sostine Bolgary.
užaugtų patriotais ir išliktų ja uskaitė. Aš mokiaus Kara
draskė ir nepaisė ašarų
Yra šalių, kurių vardai nėra graudžių. O kiškis vos gyvas
svetur nenutautėję.
liaus Mindaugo lituanistinėje
Jeigu jis būtų gyvas, šių mokykloje dešimt metų. Ši tokie seni, ir mes gerai žino pats sau pasiguodė: „Dar nese
metų rugpjūčio mėn. 6 dieną, mokykla yra ypatinga tuo, me, iš kur ir kada jie atsirado. niai juokeisi iš mano bėdos,
būtų šventęs 80 metų jubi kad mokytojos yra labai geros. Pavyzdžiui, niekam nekyla dabar ir savo dalią apraudot
liejų. Pagerbdami jį, sukal Jos nori, kad mokiniai išmok abejonių dėl Amerikos žemyno gali".
pavadinimo. 1451-1512 m. gy
bėkime trumpą maldelę už jo tų daug apie Lietuvą per isto
Fedras
sielą. Gražų paminklą jam rijos, literatūros ir gramatikos
pastatytumėte. jei visi išlik- pamokas. Mes šokame ir dai
tumėte ištikimi Lietuvai Tė nuojame. Aš daug išmokau
vynei.
šioje mokykloje.
Redaktorius
Jaunimui yra labai svarbu
lankyti lietuvišką mokyklą.
PARTIZANAI
Man buvo sunku kalbėti lietu
Antras pasaulinis karas jau viškai. Aš dažnai pagalvoda
buvo pasibaigęs. Amerika pa vau, kad nėra prasmės lankyti
dėjo baigti karą prieš vo šią mokyklą. Bet aš nebuvau
kiečius, bet Lietuvoje karas teisi. Mokant kalbėti lietu
dar tęsėsi. Laisves kovotojai viškai, galima susikalbėti su
stengėsi išstumti rusus iš Lie tėvais ir seneliais.
Pasistenkite išmokti kiek
tuvos žemės.
galima
daugiau, tada pasiju
Partizanai kovojo miškuose
site
esą
gudresni. Kai žinosi
apie 25-rius metus laiko. Jų
dvi
kalbas,
tavo draugai gal
gyvenimas buvo sunkus. Daug
jaunuolių nėjo į kolegija, nėjo į vos, kad esi labai protingas.
darbą, paaukojo savo normalų Ačiū!
Julija Sajauskaitė, "Lituaniros" tunte auga nauja medžio drožinių kūrėjų karta Vilkiukai Li
gyvenimą gyvendami urvuose,
Baltimorės Karaliaus n a s Alcksiunas ir J o n a s Vaioikonis lakuoja i.' medžio issipjaustytus
bunkeriuose ir po žeme. Die
Mindaugo lit. m-los Geležinius vilkus
nos rru>tu laisvėm kovotojai
Nuotr K. V a i e i k o n i e n ė *
abiturientė („Mūsų metai" 1
ieškojo maisto, bet dažnai

f

