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VRK paruošė Prezidento
rinkimų įstatymo pataisas
Vilnius, rugsėjo 16 d. (BNS)
— Vyriausioji rinkimų komisi
ja netrukus pateiks Seimui
svarstyti Prezidento rinkimų
įstatymo pataisas. Galutinį
pataisų projektą ketinama
patvirtinti komisijos posėdyje
artimiausiu metu.
VRK pirmininkas Zenonas
Vaigauskas BNS sakė, kad
1993 m. patvirtinta prezidento
rinkimų tvarka nuo tada ne
buvo iš esmės tobulinta, o rin
kimų praktika atskleidė kai
kuriuos trūkumus. Z. Vaigaus
kas pabrėžė, kad nė viena pa
taisa nedaroma konkrečiai ku
riam nors kandidatui į pre
zidentus.
Rinkimus
organizuojančių
specialistų nuomone, visų pir
ma, reikėtų prailginti laiką
tarp pirmojo ir antrojo prezi
dento rinkimų ratų.
Dabar pirmajame rate nė
vienam kandidatui nesurin
kus reikiamos balsų daugu
mos, antrasis ratas dviems
daugiausia balsų surinku
siems kanidatams rengiamas
po dviejų
savaičių nuo
pirmųjų rinkimų dienos. VRK
siūlo nustatyti, kad pirmasis

Nr 1%0

Pasaulio

naujienos

•Remiantii B.\S. Reuter, DPA, AP, Interfax. ITAR-TASS, BelaPAN,
RIA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais;

ratas laikomas pasibaigusiu
ne rinkimų dieną, o rezultatų
paskelbimo dieną.
VRK taip pat prašys Seimo
nustatyti, kad rinkimų rezul
tatus privalu paskelbti per 7,
o ne per dabar nurodytas 5
dienas po rinkimų.
Jeigu Seimas pritars šiems
siūlymams, pirmajame rate
gruodžio 21 d. prezidento ne
išrinkus, Lietuvos rinkėjai
antrą kartą balsuotų sausio
11 dieną.

Beirutas. „Esu optimistė, tačiau, remdamasi šios savaites
diskusijomis, aš negaliu tikėtis sėkmes", sake JAV Valstybes
sekretore Madeleine Albnght, baigdama savo pirmąjį vizitą i
Vidurio Rytus, kur aplankė Saudi Arabiją, Egiptą, Siriją. Iz
raelį ir Palestinos savivaldą Vakarų Krante. M. Albnght atvy
ko vizito per gilėjančią JAV remiamų taikos derybų krize. Misi
jos pradžioje ji tarpininkavo Izraelio ir Palestinos derybininkų
susitikimui, kuris turi vykti kitą savaitę. JAV valstybes sekre
torė taip pat sakė supratusi, kad Izraelis. Sirija ir Libanas nori
atnaujinti derybas dėl Izraelio okupuotų žemių Libano pietu
ose. M. Albright sake, kad Vidurio Rytai neturi kito pasirinki
mo, kaip siekti taikos.
Jeruzalė. Palestinos valdžia antradienį apkaltino Izraelį
„pridėjus
savo ranką" prie namų arabiškoje Jeruzalės dalyje
Taip pat siūloma išbraukti
užėmimo
ir
pareikalavo, kad du namus užėmę žydų naujaku
apribojimą, kad tik savo kan
riai
skubiai
išsikraustytų. ..Tai suplanuota akcija, kuri nėra
didatą iškėlusios politinės par
tokia nekalta, kaip norėtų pavaizduoti Izraelio vyriausybe. Pa
tijos turi teisę apskųsti rin
lestinos valdžia laikosi oficialios nuomones, kad Izraelio vy
kimų komisijų sprendimus ir
riausybė yra atsakinga už bet kokius veiksmus, kūnų bus im
skirti rinkimų
stebėtojus.
tasi, jei persikėlėliai nebus iškraustyti per artimiausias valan
Toks apribojimas nesuderina
das", Palestinos įstatymų leidžiamosios valdžios tarybai Ramamas su įstatymo nuostata,
lah mieste sakė vyriausiasis Palestinos derybininkas Saeb
kad rinkimų agitacija nesieja
Erekat.
ma su tuo, ar partija yra iš
Maskva. Vieno kosminio susidūrimo jau sužalota orbitine
kėlusi kandidatą, ar jį tik re
Rugsėjo
6
d.
Kaune,
Krepšinio
sporto
mokyklos
kieme,
pradėjo
veikti
aštuonios
krepšinio
aikštelės,
kurias
oficia
stotis
„Mir" išvengė pavojaus, kai JAV karinis palydovas ant
mia, pažymi VRK
liai atidarė Lietuvos ministras pirmininkas (Jedimina.s Vagnorius, tuo pradedamas Kaune akcija ..Stabdyk nusi
radienio naktį praskriejo vos už 470 metrų nuo stoties, kurios
Ji dar siūlo nustatyti ra kalstamumą" Idėja užimti vaikus kilo krepšininkui Šarūnui Marčiuliomui, kuris yra sunerimęs (lei Lietuvoje įgula 30 minučių praleido evakuacijos kapsulėje, antradieni
šytinio pasižadėjimo prievolę plintančio narkotikų vartojimo Pne šio reikalo pažadėjo prisidėti ir šiuo metu Amerikoje, Portlande, žaidžiantis pranešė pareigūnai. Pasak skrydžių valdymo centro įSVC; ats
prezidento rinkimų komisijų krepšininkas Arvydas Sabonis Pasak G. Vagnoriaus, žodžiai iš žinomų krepšininkų lūpų skamba visai kitaip, tovės spaudai Veros Medvedkovos, per 11 praleistu orbitoje
nariams ir pirmininkams, ko jaunimas jais tiki, nes kol kas mokytojų. [x>litikų ar valdininkų balsai jaunimo nepasiekia.
metų prie stoties taip arti dar nebuvo priartėjęs joks objektas.
L. Brundzo* nuotr.: Krepšinio aikštyno atidaryme (iš kaires) Arvydas Sabonis. Šarūnas Marčiulionis ir Ge
kią turi. Seimo ir savivaldybių
Kol kas dar nežinoma, kokiu greičiu skrido amerikiečių palydo
diminas
Vagnorius.
rinkimų komisijos.
vas, ir kodėl jis atsidūrė orbitoje, artimoje ..Mir" stočiai. Tačiau
Landsbergis pabrėžė, kad vi Hiustone JAV kosmonautikos pareigūnai pateikė kiek skirtin
suomenė turi suvokti taip pat gus duomenis. Pasak jų, neveikiantis Amerikos mokslinis paly
esanti teisėsaugos institucija dovas prasilenkė su stotimi maždaug 1,200 metrų atstumu.
ir privalo aktyviai reaguoti „Neįvyko nieko ypatinga", sakė NASA atstovas spaudai John
Du vienerių metų laisvės
užkertant kelią
nusikalti Lavvrence. Pasak jo, „tai vyksta kiekvieną mėnesi".
Vilnius, rugsėjo 16 d. (BNS)
atėmimo
būtų
baudžiama
už
mams.
Havana. Kubos policija sulaikė salvadorietį Raul Ernesto
Konferencijoje kalbėjęs Vil
Vilnius, rugsėjo 12 d.
— Seimas antradienį pradėjo
Visuomeninis judėjimas „Stab Cruz Leone, įtariamą sprogdinimais dviejuose Havanos vieš
svarstyti prezidento Algirdo netikrų biuletenių gaminimą (BNS) — Visuomeninis judė niaus miesto mero pavaduoto
jimas „Stabdyk nusikalsta jas Juozas Imbrasss apgailes dyk nusikalstamumą" buvo bučiuose, per kuriuos žuvo vienas italų verslininkas. Pirmadie
Brazausko siūlymus sugriež ar užsakymą juos gaminti.
Prezidentas
taip
pat
pasiūlė
mumą" toliau kovos su teisė tavo, kad judėjimas nesusi įsteigtas 1995-aisiais, sparčiai nį per televiziją jis viešai prisipažino įvykdęs nusikaltimą. Pa
tinti atsakomybę už rinkimų
Administracinio
teisės
pažei
tvarkos
pažeidėjais ir sieks, laukia paramos iš Vidaus rei didėjant nusikaltimų skaičiui. sak jo, jam buvo pateikta užduotis padėti sprogmenis tam tik
bei referendumo įstatymų pa
dimų
kodekso
pataisas,
numa
kad
jo
nariai
gautų pilnateisį kalų ministerijos ir todėl ne Lietuvoje dabar veikia šio rose turistų lankomose vietose. „Užsakovų" pateiktame sąraše
žeidimus ir pritarė jų pateiki
tančias
baudas
rinkimų
komi
policijos
pareigūno
statusą, gali aktyviai kovoti su nusi judėjimo štabai. Kiekviename buvo viešbučiai, kur įvykę sprogimai turėjo sukelti paniką tarp
mui.
sijų
nariams
ir
kitiems
pa
rajone yra apie 100 judėjimo turistų. R. Leone neatskleidė, kas užsakė sprogdinimus Ku
buvo
pabrėžta
rugsėjo
12 d. kalstamumu Lietuvoje.
Jei Seimas priims Baudžia
reigūnams
už
balsų
skaičiavi
narių.
Vilniuje
organizacijos
konfe
boje. Kubos valdžia tuo kaltina kubiečius emigrantus, kurie iš
Seimo
pirmininkas
Vytautas
mojo kodekso pataisas ir pa
JAV bando nuversti Fidel Castro režimą.
pildymus, nesmurtinis povei mo protokolų ar rinkimų biu rencijoje.
'Oslas. Po pirmadieni vykusių parlamento rinkimų Norvegi
kis piliečiui, siekiant sukliu letenių praradimą, stebėtojų
Pirmajame tokiame forume
jos
laukia politinis sąmyšis, nes daugiausiai balsų gavusi Dar
dyti jam pareikšti rinkimų ar teisių pažeidimus, neteisėtą „Stabdyk
nusikalstamumą"
bo partija (DP) turės pasitraukti iš valdžios. Pasak Reuter, ne
referendumo metu savo valią, rinkimų biuletenių išdavimą. nariai priėmė organizacijos
bus baudžiamas pataisos dar Taip pat numatyta adminis įstatus ir tolesnę veiklos pro
Maskva, rugsėjo 15 d. (In- platinto Valstybės Dūmos pa patyręs premjeras ir DP vadovas Thorbjoern Jagland pats „pa
bais iki 2 metų arba bauda. tracinė atsakomybė už refe gramą.
terfax-BNS) — Rusijos Vals reiškimo „Dėl teismo susido spendė sau spąstus", kai pažadėjo atsistatydinti, jeigu jo parti
Už tokį pat poveikį, grasinant rendumo agitacijos tvarkos
Šio judėjimo Vilniaus štabo tybės Dūma pirmadienį para rojimo Lietuvoje su Rusijos pi ja negaus 36.9 proc. rinkėjų balsų. DP gavo 35.2 proc. balsų ir
smurtu, grės laisvės atėmimas pažeidimus.
gino valstybės prezidentą ir liečiu Valerijumi Ivanovu" turės pasitraukti, nors antra po jos sekusi dešinioji Pažangos
Pristatydamas projektus, viršininko pavaduotojas Ro
iki 2 metų, o panaudojus
partija (PP) gavo dvigubai mažiau — tik 15.3 proc. balsų. To
bertas Tulevičius sakė, jog vyriausybę imtis „energingų projekte.
smurtą — laisvės atėmimas prezidento patarėjas Armanas
priemonių
ir
apginti
mūsų
tė
Už šį projektą rugsėjo 12 kia konservatyvios dešiniosios PP sėkme yra netikėta. Mano
Abramavičius pažymėjo, kad judėjimo nariai neturint poli
nuo 2 iki 5 metų.
vynainius, tapusius politinių dieną balsavo 293 deputatai, 3 ma, kad ši partija susižėrė balsus tų norvegų, kurie protestavo
iki šiol atsakomybė už rin cijos pareigūno statuso labai
prieš per didelį iš naftos pardavimo gautų lėšų taupymą.
persekiojimų Lietuvoje auko — susilaikė.
Laisvės atėmimu iki 2 metų
kimų įstatymo pažeidimus bu sunku kovoti su teisėtvarkos
Maskva. Pirmadieni Kremlius, reaguodamas i Baltarusijos
mis", sakoma pirmadienį išbus baudžiamas rinkimų do
Pareiškimas buvo padarytas
vo labai abstrakti. Šie Bau pažeidėjais.
prezidento atstovo pasisakymą, pareikalavo, kad būtų paleis
kumentų klastojimas. Tai pa
dėl
to,
kad
rugsėjo
11
d.
Vil
džiamojo kodekso ir Administ
dariusiam rinkimų komisijos
niuje apeliacinis teismas Rusi tas Rusijos visuomenines televizijos 'ORTi žurnalistas. Krem
racinių teisės pažeidimų ko
nariui ar pareigūnui grės lais
jos pilietį V. Ivanovą nuteisė liaus pareiškime Baltarusijos prezidentui Aleksandr Lukašendekso straipsniai buvo pasku
vės atėmimas iki 3 metų, o jei
vienerius metus kalėti ir jam ko sakoma, kad Rusija „labai apgailestauja del to. kad ir vel
tinį kartą keisti 1990-1991
reikia sugrįžti prie klausimo, kuris kiekvienam atrodo aiškus
gu dėl tokių veiksmų rinkimai
paskyrė 70,000 litų baudą.
metais, dar iki priimant Kons
ir suprantamas". Pareiškimas paskelbtas po A. Lukašenko sek
bus pripažinti negaliojančiais
Dokumente pažymima, jog retoriaus spaudai Valerij Tolkačev pasisakymo pirmadieni. In
tituciją ir naujus rinkimų įs
— grės laisvės atėmimas iki 4
Ryga, rugsėjo 16 d. (BNS) už 8 kilometrų nuo kranto, ke- V. Ivanovo „kaltė yra tik tai, terviu Interfax naujienų agentūrai jis pareiškė, kad ORT ko
tatymus.
metų.
—
Latvijos „žalieji" ketina lia nerimą, kad gali įvykti kad Rusijoje išleistoje savo respondentas Pavel Šeremet bus teisiamas, o A. Lukašenko ne
Nors prezidentas siūlė šias
Laisves atėmimu iki 1 metų pataisas Seimui svarstyti ypa rengti piketus užsienyje prieš ekologinė katastrofa. Todėl vi knygoje 'Lietuvos kalėjimas' ketina kištis nei j bylos tyrimą, nei į teismo sprendimą.
siūloma bausti už neteisėtą tingos skubos tvarka, tačiau Būtingės naftos terminalo sta sos Latvijos jėgos, taip pat po jis suabejojo žmonių žuvimo
Vašingtonas. JAV biofizikas Theodor Hali. jauniausias Los
tyčinį rinkėjų sąrašų, balsų dauguma parlamentarų nuta tybą, antradienį pranešė Lat litinės, turi kovoti prieš ter per žinomus 1991 metų sausio
Alamo
komandos, pagaminusios atominę bombą, kuri 1945 m.
skaičiavimo protokolų, biule rė, kad ir įprasta tvarka par vijos aplinkosaugos ir regionų minalo statybą.
įvykių Vilniuje aplinkybių ofi
sunaikino Japonijos miestą Nagasakį, narys, savo naujoje kny
Latvijos „žaliuosius" nema cialios versijos tikrumu".
tenių sugadinimą, sunaikini lamentas juos spės priimti iki plėtros ministerijos sekreto
goje prisipažįsta perdavęs branduolinio ginklo paslaptis SSRS.
mą, paslėpimą. Rinkimų ko prezidento rinkimų kampani rius spaudai Pavilas Raudo loniai nustebino lietuvių tylė
Dokumento autoriai pažy Šis prisipažinimas pasirodė 71 metų T. Hali knygoje ..Bomba:
jimas rugsėjo 5 d., kai jie pike mėjo, jog teismas atmetė Rusi
misuos nariui ar pareigūnui jos, prasidėsiančios spalio mė nis.
slapta nežinomo Amerikos branduolinio šnipo sąmoksio istori
tie patys veiksmai grėstų nesį.
Piketai bus rengiami prie tavo prie Lietuvos ambasados jos argumentus, kuriuos pa
ja".
Daugiau nei 100 valandų trukusiame interviu su užsienio
griežtesne — 2 metų laisvės
Lietuvos ambasadų arba prie pastato Rygoje.
teikė Rusijos advokatų federa žurnalistais, T. Hali išreiškė susirūpinimą del galimo JAV
*
Užsienio
b
a
n
k
a
m
s
turė
P. Raudonis papasakojo, linės sąjungos
atėmimo bausme, o jeigu rin
bankų, kurie gali remti naftos
prezidentas,
kad Latvijos aplinkos minis reikalavęs V. Ivanovą nedel branduolinio ginklo monopolizavimo, ir prisipažino ..nejaučiąs
kimai būtų pripažinti negalio tų susidaryti palankesnės są terminalo statybą.
jokio sąžinės graužimo dėl informacijos perdavimo sovietams",
tras Indulis Emsis išsiuntinė siant paleisti.
jančiais — grėstų laisvės atė lygos steigti savo skyrius ar
„Žalieji"
numato
vykti
pike
filialus
Lietuvoje.
Taip
mano
nes tuo laiku jie buvę sąjungininkai. Anot T. Hali. kai kurie
jo
laiškus
bankams
ir
fir
mimas iki 3 metų.
Seimo pirmininkas Vytautas tuoti į Skandinavijos valsty moms, ketinančioms remti
„Taigi, akivaizdus atviras žmonės mano jį pakeitus istorijos tėkmę. Galbūt. ..nepakeitus
* Antradienį prezidentui Landsbergis, kurio pateiktas bes, Šveicariją ir Vokietiją, sa Būtingės terminalo statybą, ir susidorojimas su Rusijos pilie istorijos tėkmės, per paskutiniuosius 50 metų būtume sulaukę
Algirdui Brazauskui skiria Komercinių bankų įstatymo kė P. Raudonis, kuris yra taip informavo apie neigiamą Lat čiu. Visa tai patvirtina antiru branduolinio karo. Bomba galėjo nukristi Kinijoje 1949 me
muosius raštus įteikė naujasis pataisas vakar Seimas priėmė pat Latvijos aplinkosaugos vijos nusistatymą ; iuo klausi sišką dabartinės Lietuvos va tais". T. Hali sako esąs pasiruošęs priimti kaltinimus, jei jo
dovybės liniją, kuri pasireiš veiksmai lėmė istorijos tėkmę.
Japonijos ambasadorius Lietu ypatingos skubos tvarka, rašo klubo dūmos narys.
mu.
-Lietuvos
rytas"
(09.12).
Iki
vai Masaki Orita. Diplomatas
Statyti naftos terminalą kia valstybės siekiu įstoti į
„Žaliųjų" nuomone, termi
karinį
šiol
skyrius
arba
filialus
Lie
ceremonijoje sakė sieksiąs.
nalo veiklos technologija, nu Lietuvos vyriausybė nuspren Rusijai priešišką
KALENDORIUS
* Birželio 17 d. gyventojų
tuvoje
galėjo
steigti
bankai
kad Lietuva ir Japonija at
matanti pripildyti tanklaivius dė 1996 m. birželio 16 d. Sta NATO bloką, mūsų tėvynainių
Rugsėjo 17 d.: Šv. Robertas
rastų „vis daugiau sąlyčio taš tiktai tų valstybių, kurių
tybos darbų pradžia laikoma teisių politikos ir kultūros sri indėlių suma Lietuvos tau
pomajame
banke
<LTB>
pa
Bellarmine.
Bažnyčios moky
bankų
priežiūros
institucijos
steigiami
ir
tuo
atveju,
jeigu
tyje
varžymu",
teigiama
pa
kų". A. Brazauskas pažymėjo,
1995 m. birželio 9-oji, kai už
sekė
milijardą
litų.
Tokios
su
tojas
1542-1621Robertas.
yra
pasirašiusios
sutartis
su
užsienio
valstybės
bankų
reiškime.
kad tautinį tapatumą išlai
pusantro kilometro nuo Latvi
mos
nebuvo
Lietuvos
istorijoje
Algaudas.
Mantvinas,
Sigute.
Lietuvos
banku.
Vėliau
pa
priežiūros
institucija
yra
vie
Valstybes
Dūma
taip
pat
kiusi ir 20-ojo amžiaus pabai
jos sienos buvo padėtas pirma
Rugsėjo 18 d.: Juozapas.
gos technologinę
pažangą aiškėjo, kad ne visų valstybių našališkai įsipareigojusi vyk sis statybos akmuo. Termina pavedė savo valstybės delega nė viename valstybes komer
šios Stanislovas. Irena. Jorūnė,
skleidžianti Japonija yra ge įstatymai leidžia banku prie dytitosvalstybės banko filialo lą planuojama užbaigti 1998 cijai Europos Tarybos Parla ciniame banke. Trečdalis
1
mentinėje Asamblėjoje .iKeiti sumos (291.2 mln. Lt laikoma Mintiaila. 1873 m. gimt- lietu
ras pavyzdys prieš 7 metus žiūros institucijoms pasiraši (skyriaus) veiklos priežiūrą ir metų rudenį.
nepriklausomybę atkūrusiai nėti tokias sutartis. Todėl da teikti informaciją Lietuvos
Latvija laiko šia statybą pa klausimą dėl žmogaus teisių užsienio, likusi dalis 1709.3 viško Šv. Rašto vertėju ark
mln. Lt) — valstvbine valiuta. Juozapas Skvireckas
pažeidimų Lietuvoje.
bar skyriai arba filialai bus bankui.
Lietuvai.
vojinga.

Norima sugriežtinti atsakomybę
už rinkimų įstatymo pažeidimus

Judėjimo „Stabdyk
nusikalstamumą " nariai nori
turėti policininkų įgaliojimus

Lietuvoje politiškai
persekiojami Rusijos piliečiai

Latvijos „žalieji"
užsienyje protestuos prieš
Būtingės terminalo statybą
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DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. rugsėjo mėn. 17 d.

&&I SKAUTYBĖS
kelias

i
-•

OoC-1

Redaktorė j.v.s. I r e n a Regienė

NAUJUS VEIKLOS METUS
PRADEDANT
Mielo* Sesės,
Pasibaigus stovykloms bei
atostogoms, ir visoms laimin
gai sugrįžus namo. prasideda
skautiški darbai vienetuose..
Šią vasarą man teko aplan
kyti tris stovyklas: Rakė, kur
buvo švenčiamos mūsų jūrų
skautų 75 m. ir jūrų skaučių
60 metų sukaktys; Anglijoje,
kur buvo švenčiama 50 m. lie
tuvių skautavimo Anglijoje;
Kanadoje, kur buvo minima
„Romuvos" stovyklavietės 35
metų sukaktis. Kiekvienoje
stovykloje buvo labai smagu ir
vertinga susitikti su vadovais
ir vadovėmis, pasikalbėti ir
pamatyti, kaip stovyklauja jų
vienetų ir rajonų sesės ir bro
liai. Kelionės bus plačiau
aprašytos ateinančioje „Gabi
jos" laidoje. Pastebėjau, kad
kiekviena vietovė turi savo
stiprumus ir silpnumus, pasie
kimus ir problemas, kad tik
artimiau susipažinus galime
vieni kitiems padėti, vieni ki
tus suprasti. Esu pasiryžusi,
sąlygoms leidžiant, aplankyti
kiekvieną vienetą, kad arti
miau susipažinčiau su vadovė
mis ir sesėmis.
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nario mokesčiu, prašomos tai
atlikti ateinančių dviejų savai
čių laikotarpyje!
„Vadoves u ž r a š a i "
„Vadovės užrašai" Nr. 3 va
dovėms pasiunčiau su vėliau
siu aplinkraščiu. Prašiau vie
netų vadoves pranešti sesei Ni
jolei, arba man, kiek egzemp
liorių reikia siųsti jūsų viene
tui. Laukiame visų vienetų at
siliepimų ir 20 dol. mokesčio.
Sesė Nijolė daug pastangų
įdeda rinkdama medžiagą ir
spausdindama šiuos leidinius.
Nežinome net kiek kuriam vie
netui siųsti, tai siunčiame savo
nuožiūra. Praneškite sesei Ni
jolei arba man. Laukiame!
Uniformos
Lankydama Seserijos viene
tus ir stovyklas pastebėjau
skautiškų uniformų įvairumą.
Vienuose vienetuose ir stovyk
lose sesės atrodė pavyzdingai.
t.y., uniformos tvarkingos pa
gal Seserijos nuostatus. Kitose
sueigose ir stovyklose paste
bėjau sukurtus savo uniformų
variantus. Nemanau, kad čia
turėčiau juos vardinti, tik pra
šau vienetų vadoves peržiūrėti
sesių uniformas ir reikalauti,
kad laikytųsi uniformos nuos
tatų. Ypač vadovės turi rodyt
pavyzdį sesėms; negalime rei
kalauti iš sesių to, ko pačios
nesilaikome. Tvarkinga unifor
ma yra skautiškumo dvasios
ugdymo, drausmės ir priklau
somumo ženklas. Prašau visas
paskaityti sesės Nijolės veda
mąjį straipsnį „Vadoves užra
šai" Nr. 2, kuriame aprašyta
uniformos reikšmė. Ypač "pra
šau sutvarkyti visas uniformas
prieš Tautinę stovyklą 1998

Dėkoju stovyklų vadovy
bėms, kurios taip maloniai
priėmė, kurios taip gražiai su
tiko ir visiems, kurie atsiuntė
sveikinimus iš savo stovyklų.
Atsiprašau, kad dėl laiko sto
kos negalėjau visų aplankyti
ir tikiuosi tai padaryti kitą
kartą.
Nario mokestis
LS Seserijos iždininkė pra
nešė, kad dar yra vienetų ne
susimokėjusių praėjusių metų
nario mokesčio, o jau reikia
pradėti rinktj nario mokestį
už naujus veiklos metus. Nors
vadovės kelis kartus buvo ra
ginamos rajonų atstovių, ši
pareiga ne visų buvo atlikta.
Kaip mes galime ugdyti parei
gingumo jausmą savo jaunes
niųjų sesių tarpe, jei pačios
vadovės savo pareigos neatlie
kame?!
Jei vienetas neužsiregistra
vęs, nario mokestis nesumokė
tas, vieneto sesės negali būt
keliamos laipsniais, ar apdo
vanojamos, nes techniškai jos
nėra LSS narės. Taip pat jos
negauna „Skautų aido". Taigi
visos, nepasiuntusios
sesei
Irenai Markevičienei sąrašų su

m., kad Seserijos pastovyklė
būtų tikrai pavyzdinga.
VIII T a u t i n ė stovykla
VIII Tautinė stovykla 1998
m. rugpjūčio 8-20 d. vyks Paxton, MA. Š.m. rugsėjo mėn.
pabaigoje bus visų trijų LSS
šakų vadijų — Seserijos, Bro
lijos ir ASS posėdžiai Čika
goje, aptarti Tautinės stovyk
los programą ir kitus eina
muosius reikalus. Kad stovyk
la būtų sėkminga, jai ruoštis
pradedame jau dabar. Nuo
rime paruošti įdomią ir pa
trauklią programą, tikėdamie
si gausaus joje dalyvavimo.
Visas vienetų vadoves išsa
miai informuosime. Teko gir
dėti, kad stovyklos laikas ne
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Kun Antanas Saulaitis aukoja šv Mišias Rako stovyklavietėje

vyklavietės įsirengime, ir ben
droje tvarkoje sekmadienį
buvo apdovanotos premijomis.
(USPS-M1SM)
Jaunesnieji skautai ir skau
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
tės, dauguma jų pirmą kartą
Published daily exept Sundays and Mondays, legal Hohdays. the
nakvoję palapinėse be tėvų,
Tuesdays fbllovving Monday observance ot legal Holidays as vvell as
lankė atskiras stotis, kurios
Dec. 26th and Jan. 2nd \>y the Lithuanian Catholic Press Society, 4545
W 63rd Street, Chicago. IL 60629-5589.
apėmė palapinių statymą,
Periodical dass postage paid at Chicago, IL and additional mailing
laužus, gamtą, kvadratą, oro
ofhces.
paštą, apsaugą ir jūrinin
Subscnption Kates $95.00 Foreign countnes $110.00
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street,
kystę. Po pietų vyko „sportoChicago, IL 60629.
rama" atskirų amžių grupė
Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas
mis. Stotis suorganizavo s.v.
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokesti pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.
Edis Leipus, o „sportoramą"
DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
s.v. Algis Tamošiūnas. Jau
metams
Vi metų 3 mėn.
nesnieji skautai ir skautės
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(VS) $110.00
$60.00
$40.00
visą dieną skaniai maitinosi
Tik leiUdienio laida:
valgiais, kuriuos jiems pa
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
ruošė „virtuvės'' skiltis, vado
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant į Lietuva:
vaujama s. Rimos Tamošiū
(Air cargo)
_
$100.00
$55.00
nienės.
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsieni
Po vakarienės vyko vėliavų
oro pairu
$500.00
$250.00
nuleidimo iškilmės, kurių me
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00
tu įžodžius davė dvi jaunesnės
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
skautės, devyni jaunesnieji
Administratorius - Valentinas Krumplis
skautai, ir penki skautai. Tuo
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
pačiu, jauniems vadovams Ju
• Administracija dirba kasdien nuo 8 JO iki 430, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba
lytei Plačaitei ir Dainiui
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
Dumbriui buvo įteikti „Gin
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsniu
taro" ir „Ąžuolo" vadovų mo
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.
kyklų baigimo pažymėjimai ir
ženklai. Visiems stovyklauto
jams buvo išdalinti prisimini Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
EDMUNDAS VWHAS, M.D..S.C.
mo ženkleliai, kuriuos supro
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Specialybe- vidaus ir kraujo ligos
Kalbame lietuviškai
jektavo s. Renata Borucki.
5540 S. PutasJd Rd.
6187
S.
Archer Ave. (prie Austin)
Jamboree 97 iškylos viršininkas vs.fil. Romas Rupinikas ir
Lietinga, bet smagi ir džiaugs
Tsl. 773-586-2802
Kriauceliūnienė. Tokia iškyla jau treti metai vyko dr. Leono ir sesės Ire
Tai. 773585-7756
Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v.
minga diena baigėsi laužu, ku
Valandos pagal susitarimą
nos Kriaučeliūnų svetingoje sodyboje.
Antr.. Trec. ir Penkt. 9 v.r. - 3 v.p.p.
riam
vadovavo
vyresnioji
Ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. S e i t t . ir kt.
skautė Elytė Žukauskaitė.
UH. PklHASV. KISIELIUS
dienomis reikalingas susitarimas.
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS
Sekmadienį po pusryčių,
gydymas bei crururgna
Sumokama po vizito.
šiltai saulei kylant, vs. kun.
172 Schilter St., Elmhurst, IL 6 0 1 2 6
630-041-2009
Antanas Saulaitis aukojo šv.
DR. ALGIS PAUUUS
Valandos pagal susitarimą
Mišias. Baigėme iškylą užda
Vakarais ir savaitgaliais tel 70KO4-1120
ORTOPEDINES LIGOS
rymu, kurio metu buvo pas
CHIRURGIJA
ARASZUOBA.M.D.
1997 metų birželio mėnesio iškyla buvo s. Vytauto Januš- kelbti šeštadienio varžybų 1185 D u n d e e A v e . . Elgin, IL 6 0 1 2 0
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
laimėtojai.
Susitvarkymas
Tei. (706)742-0255
6, 7 ir 8 d. „Aušros Vartų"/ kio iniciatyva suorganizuota ir
AKILJ LIGOS - CHIRURGIJA
V a l a n d o s p a g a l susitarimą
„Kernavės", ^serijos" ir J.itu- pravesta 1991 metais. Jam greitai ir sklandžiai praėjo,
1020 EOgdenAve., Surtc3l0
dėka ūkio skilčiai, kurią su
Naperviile. IL 60563
anicos" tuntų skautai ir skau boree iškylos ruošiamos, kad:
VIDAS
J.
NEMCKAS,
M.D.
darė
penki
energingi
skautai
TsL
(630)527-0090
Sudaryti progą skautiškam
tės dalyvavo Jamboree 97
3825 Hpgfilano Ave..
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
akademikai,
vadovaujami
s.
iškyloje. Šiais metais vyko jau lietuviškam jaunimui išky
Tower I.Surte 3C
7722 S. Kezie Ave.
Downers Grove. IL 60515
šešta Jamboree iškyla, tapusi lauti gamtoje, ypač jaunes Vytenio Kirvelaičio.
Chicago, IL 60652
Tel. (630)435-0120
Dr. Leonas ir sesė Irena
laukiama tradicija. Pirma niems skautams, kurie dar
Kab.
tel. (?73) 471-3300
Kriaučeliūnai
mus
ne
tik
per maži važiuoti į stovyklą, o
DR. L hzlHbIKJS
visiems palankus. Stengėmės, taip pat,, kad panaudoti per nuoširdžiai priėmė, bet įteikė
DANTŲ GYDYTOJA "
DR. AB. GLEVECKAS 9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL
kad stovykla vyktų anksčiau, mokslo metus sueigose išmok skautams dar ir piniginę au
Visi Čikagos/Lemonto GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
deja, vietą stovyklai galėjome tus skautiškus principus, ir to ką.
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
TsL (708)598-4055
gauti tik minimu laiku. Tiki liau gilinti asmenišką ir skil skautai, skautės ir vadovai,
3800 W.96 St Tai. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą
nuo pačio jauniausio iki pačio
me, kad vadovės tai išaiškins ties skautišką patyrimą.
Valandos pagal susitarimą
sesėms ir ragins visas daly
Čia minimą jamboree ruoši vyriausio, norime pareikšti dr. Pirmad. 3v.p p.-7v.v.. antr 12:30-3v.p.p.
vauti. Tautinė stovykla vyksta mo tikslą įgyvendinti, pirmos Leonui ir sesei Irenai Kriautrec uždaryta, ketvirt. 1 • 3 v.p.p.
DR. JOVITA KERELIS
penktad. ir šeštad. 9 v.r. - 12 v.p.p.
tik kas 10 metų! Dalyvaukime trys iškylos vyko Pasaulio lie čeliūnams nuoširdžią padėką
DANTŲ GYDYTOJA
joje visos!
tuvių centre, Lemont, IL, ir už svetingumą, vaišingumą ir NUČLŠ ŠfANkkVlčlUJŠ, M.t. 9625 S.7981 Ave., Hickory H M , IL
Išėjo namo...
joms vadovavo brolis Vytau nuolatinę paramą. O iškylos
Tsl. (708) 598-8101
Šią vasarą mūsų skautišką tas. Dabar jau trejus metus iš viršininkas ypač dėkoja sesei Board Certified, Intemal Medicine
Valandos jūsų patogumui
Valandos
pagal susitarimą
šeimą sukrėtė staigi ir neti eilės mes patogiai iškylaujame Kriaučeliūnienei, už tą skanią
Hofy CroM Profeetionftl Psvffon
kėta mirtis. Iš mūsų tarpo iš dr. Leono ir sesės Irenos kavą kas rytą paliktą jo pala
3A.SOU*
EUOENE C DECKER, DOS, P.C.
1 — • — W
C t t Q — m Ave.
siskyrė jauna ir energinga va Kriaučeliūnų
įspūdingame pinėje.
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL
CNcago, IL 60829
RJL
dovė ps. fil. Gailė Eidukaitė ūkyje, Lemont, IL. Jau trejus
T s i 773-471-7879
Pirmas apyl. su Northwestem un-to
Kunstmaniepė. Nors sesės metus iš eilės iškylai vadovau
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
ČIKAGOS SKAUTU-ČIŲ
Gailės nebėra mūsų tarpe, jos ja vs. Romas Rupinskas.
už prieinamą kainą. Pacientai
SKAUTU
RENGINIAI
DĖMESIUI
išmintas takas ,Aušros Var
priimami absoliučiai punktualiai.
Skautai ir skautės susirinko
Čikagoje
Visų Čikagos skautu,-ciu
Susitarimui (kalbėti angliškai)
tų" tunte ir Akademiniame penktadienio, birželio 6 d. va
t
u
n
t ų b e n d r a sueiga sekma Rugsėjo 12 d. — Filisterių
TSL706422-8280
Skautų sąjūdyje niekad neiš kare ir įsirengė — pasistaty
dils. Reiškiame nuoširdžią už dami savo palapines ir įsikur dienį, rugsėjo 21d., vyks PLC, Skautų s-gos, Čikagos sky
DR. V J. VASAiTIENE
uojautą jos vyrui, o mūsų bro dami lauko virtuves. Nerei Lemonte. Visi ir visos „Aušros riaus vakaronė „Camelot" res
DANTŲ GYDYTOJA
liui Linui, mamytei v.s. fil. kėjo visą vakarą sunkiai dirb Vartų7„Kernavės*, „Lituani- torane, Hickory Hills.
4817W.83St
cos"
ir
„Nerijos"
tuntų
sesės
ir
I Burbsnk,IL
Danutei Eidukienei. tėveliui ti, nes po įsirengimo js. ViliRugsėjo 21 d. — Visų trijų
Tsl. 708423-6114
broliai
dalyvaujame
9
vai.
r.
Edmundui, seserims, broliams gailė Lendraitienė visiems
Valandos susitarus
Mišiose Pal. J. Matulaičio Čikagos skautų ir skaučių
ir jų šeimoms. Ilsėkis ramybė parūpino pitcą ir pravedė lo Sv.
misijoje. Po Mišių bendra su- tuntų bendra tradicinė iš stoje, miela sese Gaile.
kius bei žaidimus, kurie vyko eiga, kurioje vyks tradicinės iš vykių sugrįžimo sueiga ir „Li- metų veiklos sukakties iškil
Su geriausiais skautiškais lauke didelės palapinės pas
stovyklų grįžimo apeigos ir tuanicos" tunto vadovybes pa- minga sueiga-minėjimas PLC,
linkėjimais —
togėje. Penktadienį gamtoje „Lituanicos'' tunto vadovybės sikeitimas vyks PLC, Lemon- Lemonte. Pradžia 7:30 v.v.
Budėkime!
ramiai vakarą praleido 76 pasikeitimas. Visi dėvime išei- te, tuoj po 9 vai. r. šv. Mišių.
Spalio 18 d. — Jūros skau
v.s. fil. Rita Penčylienė skautai, skautės ir 29 vadovai.
ginėmis uniformomis. Turint
Į ? ± _ jQnj gkau,
tų metine „Puota jūros dug
LS Seserijos Vyr. Skautininke Neilgai buvo ramu, nes šeš
klausimų - kreipiamasi » tun*
n
s k a u d ų 6 0 ne", PLC, Lemonte.
tadienio rytą suvažiavo 75 timnkus.
jaunesnieji skautai ir skautės
ir 23 jų vadovai bei padėjėjai.
Visiems (iš viso 203) suva
žiavus. Šeštadienio rytą ko
mendantas ps. Jonas Variakojis pravedė trumpas iškylos
atidarymo apeigas.
Šeštadienį skautų ir skaučių
skilčių veikla buvo pagrįsta
varžybomis. Skiltys lankė
šešias skirtingas stotis, ku
riose buvo paruošti įvairūs
vartybiniai užsiėmimai: dvi
račių lenktynes, lengvosios at
letikos varžybos, pirmos pa
galbos naudojimas, pionerijos
estafetes, laužo krovimas ir
sporto rungtynes. Stotis suor
ganizavo s. Edis Andriušis.
Skiltys pačios gaminosi sau
maistą pusryčiams, pietums ir
vakarienei. Visą dieną skiltis
stebėjo grupė teisėjų ir inspek
torių, vadovaujamų s. Laimos
Rupinskienės. Skiltys, kurios
geriausiai pasirodė užsiėmi
l i ų Mario*" stovykloje. Rakė, „Smėlio dėtes" pastovykleje smagiai stovyklavo paukštytės ir jų vadovės Iš
II
eil vadoves — Viktorija Matranga. Julytė PlaCaiU- — viršininko ir In.-i I.unpckione.
muose,
maisto
paruošime,
sto
Nuotr J. T a m u l a i č l o

DRAUGAS

ČIKAGOS/LEMONTO SKAUTŲ
IR SKAUČIŲ JAMBOREE
97 IŠKYLA

„VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS"
LAIMĖJO BYLAS DĖL RIEŠUTŲ
SVIESTO
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BERNARDAS ŠAKNYS
.Valstiečių laikraštis" , vieSiuntos atkeliavo, tačiau iš
gavėjų
— Politinių kalinių ir
nas populiariausių Lietuvos
^H» M 1
tremtinių
sąjungos — jokio
spaudos leidinių, prieš ketve
rius metus įsteigė labdaros balso. Tik po poros mėnesių
fondą „Kaimo vaikai". Laik „Valstiečių laikraščio" labda
HMT) Jmflj
raščio žurnalistai, vos tik ros fondui „Kaimo vaikai" Ire
ištrūkę iš komunistų priklau na Gajauskienė pranešė, kad
somybės, ėmėsi kilnios misi galima atsiimti siuntą. Kaip ir
jos: paremti varge atsidūru visada tokiais atvejais, „Vals
^^^^^MMMJ^^H ^F'
sius Lietuvos kaimo vaikus, tiečių laikraščio" žurnalistai
atkreipti visuomenės dėmesį į mielai sutiko patalkininkauti Lietuvoje „Valstiečių laikraščio" raštinėje. Iš k - dr Regina Švobiene — Kaimo vaikų fondo pirmininkė, Elena
šią socialinę problemą. O ir su laikraščio transportu ats Gervickienė — .Lietuvos Vaikų vilties" Lietuvos k-to pirmininke, Birutė Jasaitienė — JAV LB Socialinių rei
tuo metu reakcingiausios pra kubėjo nurodytu adresu. Jų kalų tarybos pirmininkė ir „Lietuvos Našlaičių globos" k-to pirmininke, ir „Valstiečių laikraščio" redaktorius Jo
eities jėgos, vadovaujamos tarpe buvau ir aš. Nustebau, nas švoba.
LDDP, pradėjo savotišką karą ką pamačiau: sujaukti, ne
BALFo Philadelphijos sky nuosprendis buvo aiškus: laik reigojo pervesti į „Valstiečių
prieš patriotiškos krypties lei tvarkingi sandėliai priminė
riaus direktoriaus J. Majaus raščio straipsnis nepaskieidė laikraščio" labdaros fondą
dinį, pasiryžę jį bet kokiom sąvartyną. Juose I. Gajaus
ko įgaliojimą, iš JAV į Lietuvą netiesos, nepažemino nei B. „Kaimo vaikai", kad už juos
kienė surado keletą siuntinių
priemonėm sunaikinti.
galima būtų paremti našlai
Laikraščio žurnalistai iš dėžių, 7 maišus cukraus. Ir... atvyko specialiai pasiaiškinti, Gajausko garbės, nei orumo, čius ir neturtingus, iš kaimo
ir
jo
ieškinys
laikraščiui
at
kur dingo stambi maisto pro
tvėrė ne tik LDDP, bet ir jų sudie...
kilusius, studentus.
— Betgi mums priklauso 15 duktų siunta. Man teko daly metamas. Taigi ir teismas pa
talkininkų — „Ūkininko pa
Belieka apgailestauti, kad
tarėjo", „Tiesos" (vėliau „Die maišų cukraus ir 2,400 indelių vauti dr. R. Šomkaitės ir Ga tvirtino, kad čia „Valstiečių „Kauno diena" apšmeižė ir
laikraščio"
redakcija
teisi.
Ga
jauskų
bei
„Valstiečių
laikraš
nos"), kitų „raudonspalvių" riešutų sviesto, — parodėme I.
BALFo Philadelphijos sky
spaudos priemonių atakas. Gajauskienei dr. R. Šomkaitės čio" vyriausiojo redaktoriaus lima būtų dėti tašką, bet...
Išspausdinus apie riešutinį riaus direktorių Juozą Ma
J. Švobos susitikime. Prie vie
Laikraštį gynė žmonės, skaitė laišką.
jauską, kuris gražiai bendra
— O man nusispjaut ant tų no stalo susėdo žmonės, tikė sviestą, tamsios jėgos ėmėsi darbiavo su dr. R. Šomkaitę.
jį, prenumeravo, o labdaros
fondas „Kaimo vaikai" susi visų laiškų. Jų man nė ne damiesi viską išsiaiškinti ir atakų prieš „Valstiečių laik
„Valstiečių laikraštis", ne
baigti istoriją.
raštį". Kadangi po Seimo rin
laukė plataus pritarimo. Jį kaišiokite..." — toks buvo at
paisydamas
išpuolių, toliau
Ilgai reikėtų pasakoti to po kimų iš valdžios arenos pasi
pastebėjo ir užsienio lietuviai. sakymas.
rūpinasi
ir
rūpinsis
vaikais,
Ką gi, „Valstiečių laikraščio" kalbio turinį, Gajauskų toną traukė tie, kurie grasino skleis tiesą apie gyvenimą Lie
Mūsų tautiečiai iš JAV, su
sibūrę į draugijas, būrelius bei talkininkai ir sunkvežimis tiek žurnalistų, tiek dr. R. atvirai susidoroti su patrio tuvoje. Šiame leidinyje atsis
pavieniai asmenys, rėmė fondą. apytuščiai grįžo atgal. Fondas Šomkaitės atžvilgiu. Klausau tinės krypties leidiniu, buvo pindi viskas, kas brangu lietu
Atvykę į Lietuvą ir įsitikinę „Kaimo vaikai" pranešė apie si jo ir siela nerimu traukiasi. pakeista puolimo taktika. vio širdžiai: žmonių džiaugs
„Kaimo vaikų" fondo darbuo šias aplinkybes dr. R. Šom „Mes iš viso su jumis neturime 1997 m. vasario 5 d. „Kauno mas ir skausmas, tautos neri
tojų pasiaukojimu bei sąžinin kaitei. Po kurio laiko, matyt, jokių reikalų. Nei jūs prašėte diena" išspausdino Povilo Va- mas dėl ateities, Lietuvos gy
gumu, išeivijos lietuviai rėmė dr. R. Šomkaitei pasikalbėjus išdalyti, nei mes su jumis su ranausko straipsnį „Nuodai venimo problemos. O riešuti
fondą visais būdais: siuntė su I. Gajauskienė, laikraštis tartį sudarėme..." „Aš jūsų vaikams", kuriame pareikšta nio sviesto istorija byloja, kad
nepažįstu", — taip kalbėjo Ga kad dr. R. Šomkaitės siųstas
siuntas, pinigus, drabužius, gavo žinią, jog fondas gali at
jauskai.
Regėjau skausmą dr. sviestas sugedęs, kad jis nuo nelengva ginti tiesą ir nus
maisto produktus. Užsienio siimti likusią labdaros dalį —
R. Šomkaitės veide, ją stulbi dingas. Šiame šmeižikiškame kriaustų vaikų interesus. Ta
lietuvių atstovai suprato, kad riešutinį sviestą ir cukrų.
čiau kito kelio „Valstiečių laik
Vėl kelionė ir susitikimas su no Gajauskienės ne tik gru paskvilyje autorius dr. R. raštis" neturi.
kiekvienas jų dovanotas cen
bus, įžeidžiantis tonas, bet ir
tas pasiekia vargšus vaikus ir I. Gajauskienė. Cukraus 8 sakoma netiesa. Iš jos širdies Šomkaitę ciniškai pavaizdavo
kone „mafijoze", kontrabandi
maišus grąžino, o riešutinio
našlaičius.
gelmių išsiveržė klausimas: ninke, kuri sugedusiu produk
Viena uoliausių fondo rėmė sviesto — ne. Tokiu būdu dr. „Sakykite, gerbiamieji, ar jūs
tu nuodija vaikus ir pareikala
KLAIPĖDOJE PRADĖTA
jų — New Jersey valstijoje gy Rožės Šomkaitės taip sunkiai lietuviai?"
vo:
„...dr.
Rožę
Šomkaitę
bei
SODINTI ALĖJA
venanti dr. Rožė Šomkaitė, rinkta labdara nežinomu būdu
„Valstiečių
laikraštį"
patrauk
Po
šio
pokalbio,
daugybės
PASAULIO
kurios dovanos pradžiugino ištirpo. Negauta 2,200 indelių
ti
atsakomybėn".
Tą
patį
kitų
aplinkybių
tyrimo
ir
gimė
TEISUOLIAMS
dešimtis Lietuvos mokyklų, riešutinio sviesto, kurio vertė
straipsnis „Ištirpęs riešutinis straipsnį tuoj pat perspausdi
tūkstančius nelaimingų vai Lietuvos kainomis 22,000 Lt.
Prie žydų bendruomenės
Kur jis ištirpo? „Valstiečių sviestas". Skausmingai jis no „Ūkininko patarėjas" tik su
kų bei vargingai gyvenančių
pakeistu
pavadinimu
„Vals
buvo
palydėtas
į
viešumą.
Il
namų
Klaipėdoje bus pasodin
laikraščio"
redakcija
norėjo
šeimų. 1996 m. gegužės 10 d.
tiečių
laikraštis"
dalyvauja
gai
delsta,
nenorėta
tai
daryti
ta
alėja
pasaulio teisuoliams.
gauti
konkretų
ir
aiškų
atsa
per BALFo Philadelphijos sky
nuodijant
vaikus".
prieš
Seimo
rinkimus,
nes
Tai
pirmoji
alėja Baltijos vals
kymą.
Ir
faktų
aiškinimasis
rių ji pasiuntė Lietuvos politi
Tūkstančiai žmonių ėmė tybėse, skirta žydų išgelbė
nių kalinių ir tremtinių są buvo labai korektiškas, ven galėjo nejučia kristi šešėlis
Politinių kalinių ir tremtinių ginti dr. Rožę Šomkaitę. Mo tojams.
jungos adresu 4,800 indelių giant bet kokio pagarsinimo
sąjungai,
kuriai vadovavo B. kytojai, kunigai, žmonės, paty
Pirmąsias tujas šioje alėjoje
riešutinio sviesto ir 30 maišų spaudoje. Tačiau atsako iš
Gajauskas.
Vėliau nenorėta rę daktarės gerumą. „Vals trečiadienį pasodino uosta
cukraus. Riešutinį sviestą ir Lietuvos politinių kalinių ir
gadinti Kalėdų, Naujųjų metų
cukrų dr. Rožei Šomkaitei tremtinių sąjungos pirminin nuotaikos. Ir tik šių metų sau tiečių laikraštyje" išspaus miestyje Izraelio dienos proga
žmonės suaukojo asmeniškai, ko Balio Gajausko ir jo žmo sio 18 d. „Valstiečių laik dino kreipimąsį į visuomenę viešėjęs Izraelio ambasadorius
ir ji su BALFo Philadelphijos nos Irenos Gajauskienės nesu raščio" skaitytojai perskaitė dėl R. Šomkaitės garbės gyni Baltijos valstybėms Oded Benmo. Palaikomas plačios visuo Hur ir miesto meras Eugeni
skyriaus direktorium J. Ma laukta.
straipsnį apie keistai „ištir menės, laikraštis kreipėsi į jus Gentvilas.
Skaudžiai šį įvykį išgyveno pusį" riešutinį sviestą.
jausku sutarė, kad pusė šių
teismą. Rugsėjo 4 d. įvykęs
Klaipėdos krašto pasaulio
maisto produktų skiriama visa „Valstiečių laikraščio" re
Kauno
miesto
apylinkės
teis
Straipsnis
neturėjo
tikslo
teisuoliams
rudenį čia bus
„Valstiečių laikraščio" labda dakcija. Abu Gajauskai vengė
mas
išnagrinėjo
ir
patenkino
menkinti
B.
Gajausko
nuo
pasodinti
28
medžiai. Pasak
ros fondui „Kaimo vaikai", o aiškinti riešutinio sviesto din
dr.
Rožės
Šomkaitės
ieškinį
pelnų
ar
pažeminti
jo
asmeny
mero
E.
Gentvilo,
šie medžiai
kita pusė — Politinių kalinių gimo aplinkybes. Vieną kartą
JKauno
dienos"
laikraščiui.
bę.
Jame
buvo
kalbama
tik
simbolizuos
tuos,
kurie sun
sakė,
kad
persiuntimo
doku
ir tremtinių sąjungai.
apie skriaudą, padarytą varg Teismas deramai
įvertino kiais karo metais išliko žmo
mentuose
iš
viso
nebuvo
jokios
Dr. R. Šomkaitė asmeniškai
šams vaikams. Būtų Gajaus „Kauno dienos" niekuo ne nėmis ir padėjo žydams slėp
surinko beveik 2,000 dolerių ir kalbos apie jokį riešutinį kai nors kartą paaiškinę, kur pagrįstą ir nusikalstamą iš
dami juos namuose.
pasiuntė juos BALFo Philadel sviestą (tų dokumentų ne dingo ieškoma labdara, arba puolį prieš visai nekaltą žmo
Iš 28 Klaipėdos krašto pa
rodė),
kitą
kartą
jau
kitaip:
phijos skyriui šios siuntos
atsiprašę dr. R. Šomkaitės — gų — geradarę, sušelpusią saulio teisuolių keturi jau yra
dokumentai
buvę
ir
buvę
nu
išlaidoms padengti. Ji pati
nebūtų ši istorija nuskam tūkstančius Lietuvos žmonių. mirę. Priimti Klaipėdos žy
dalyvavo, ruošiant į Lietuvos rodyta, kad pusė šių produktų bėjusi laikraščio puslapyje.
JKauno dieną" teismas įpa dų bendruomenės pirmininko
siuntą ir negalėjo net pagalvo skirta fondui „Kaimo vaikai", Balys Gajauskas „Valstiečių reigojo paneigti P. Varanaussveikinimus ir atminimo do
ti, kad sunkiai surinktos tačiau M. Rudienė kažkodėl
ko rašliavoje paskelbtus prasi vanėles atvyko jų artimieji.
laikraščio"
redakciją
„už
gar
neleidusi
jų
atiduoti
„Vals
gėrybės nepasieks tų, kurie jų
manymus ir sumokėti 6,000
Dabar Klaipėdos žydų ben
laukė. O laukė vaikai, mokyk tiečių laikraščio" labdaros fon bės ir orumo žeminimą" ir Lt moralinei žalai atlyginti.
druomenėje
yra apie 400 žydų.
šmeižtą padavė į teismą. Jis
los. Joms jau buvo pranešta dui.
Dr.
R.
Šomkaitės
prašymu,
Iki
karo
bendruomenėje
buvo
vyko
rugpjūčio
5
d.
Vilniaus
Tokia neteisybė įskaudino
apie ateinančias iš užjūrio do
šiuos
pinigus
teismas
įpa
apie
4,000
narių.
pirmosios
apylinkės
teismo
dr. Rožę Šomkaitę. Ji, gavusi
vanas.
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GYVENIMAS KREPŠINIO
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS
VYTAUTAS GRYBAUSKAS
(Tęsinys)
Apsigyvenau kartu su Biru
čiu viename kambaryje. Ga
vau 17,000 frankų mėnesiui.
Pragyvenimui užteko, nebe
reikėjo alkio kęsti. Tais laikais
sutarčių ar derybų su klubais
nebuvo. Visi buvo „mėgėjai".
Savo kelią šioje komandoje
pradėjome pergalėmis. Birutis
savo „markę" jau buvo spėjęs
išdirbti. Vienas laikraštis jį
pavadino „elegantišku krepši
nio dievaičiu". Todėl pirmose
mano rungtynėse jis, kaip
beišmanydamas, stengėsi man
padėti. Su jo puikiomis pasuotėmis surinkau 47 taškus,

timiausiu laiku ją atvežti. Ta
čiau amžinai kažkur skubė
damas tas vadovas lyg už
miršo savo pažadus. Kai jam
primindavau, nekantriai nu
modavo ranka, lyg musę vai
kydamas: „Nenusimink, bus
sutvarkyta artimiausiu lai
ku"... O kartą net pasakė iš
siuntęs į Muencheną tele
gramą. Dėl tos nelemtos tele
gramos prasidėjo nauji mu
dviejų su Joana išgyvenimai.
Pasirodo, buvome visai netoli
vienas kito, o susitikti ne
galėjome. Daug kartų ji man
pasakojo savo jaudinančią is
toriją.

kas padarė didelį įspūdį.
Spauda rašė: „un joueur d'une
classe exeptionelle"... O su Bi
ručiu einant gatve, mus jau
pradėjo sveikinti nepažįstami
žmonės. Spaudė rankas, klau
sinėjo apie gyvenimą ir krep
šinį.
Jei gyvenimas prasidėtų ir
baigtųsi krepšinio aikštėje,
bent pačioje pradžioje Prancū
Nerimas, draugai...
zijoje turėjau boti patenkin
tas. Bet jau nuo pirmųjų
„Nerimas visiškai iškanki
dienų kilęs rūpestis didėjo su
kiekviena praeinančia diena : no, —pasakojo Joana. — Neži
Joana liko Muenchene. Klubo nojau kas tau atsitiko. Jokios
vadovas buvo prižadėjęs ar žinelės, kol pagaliau pradžiu

gino telegrama, Pranešė, kad
turėsiu vykti į .Freiburgą, į
'Park' viešbutį ir laukti pono
Voss su raudonu automobiliu.
Kelias valandas
išsėdėjau
tame viešbutyje prie lango
laukdama raudonos mašinos
'Pradėjau nerimauti. Nepasi
daviau. Šiaip taip susiskambi
nau su to pono Voss žmona
Mulhouse mieste. Sužinojau,
kad jis Paryžiuje, kad mane
pasiims už savaitės... Pasidarė
baisu... Kur prisiglausti? Grį
žimui į Muencheną nei mar
kių nebuvo. Liko dar viana vil
ties kibirkštėlė. Žinojau, kad
Freiburgo Dailės akademijoje
studijuoja mokyklos draugas
(vėliau žinomas skulptorius)
Antanas Mončys. Jo dėka bu
vau priglausta vienos lietu
vaitės. Su studentais dali
nomės paskutiniu
duonos
kąsniu. Prie lango prarymoda-

vau ištisas valandas, vis
žvelgdama į kelią. O tas ke
lias, vingiuojąs tarp kalnų ir
žaliuojančių skardžių, šovė
Prancūzijos link... 'Vis nesu
lauki tos raudonos mašinėlės?'
-juokaudavo studentai. Tačiau
vieną dieną įvyko tas taip lau
kiamas stebuklas. Raudonas
limuzinas, nubrėžęs lanką,
sustojo
prie
bendrabučio.
Išlipo plačiai besišypsantis po
nas. Atsakyti šypsena nebe
pajėgiau. Kaip toje dainoje —
džiaugsmo upeliai išdžiūvo..."
Pagaliau
L'Esperance pagaliau pra
dėjo pildytis. Mažai žinoma
krepšinio komanda, dviejų lie
tuvių vadovaujama, pradėjo
skinti pergales. Elzaso lygoje,
po eilės laimėjimų, iš pirmos
vietos išstūmė FCM — kitą
Mulhouse klubą. Tuo nesiten
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Sukaktis be vilties
JAV prezidentas Bill Clinton 1993 m. rugsėjo 13 d. ver
tai didžiavosi savo pastangų
vaisiais, kai Norvegijos sos
tinėje, Oslo mieste, Izraelio
ministras pirmininkas Yitzhak Rabin ir „Palestinian
Liberation Organization" —
PLO — vadas Yassar Arafat
pasirašė sutartį, ištiesė vienas
antram ranką ir pasižadėjo
dėti visas galimas pastangas,
kad nuolatiniai konfliktai tarp
palestiniečių bei žydų paga
liau pasibaigtų ir Viduriniuose
Rytuose padėtis sunormalėtų.
Praėjus ketveriems metams
nuo to įvykio, daug kas pasi
keitė, deja, ne į gerą pusę. Iz
raelio ministras pirmininkas
žuvo atentato metu nuo savo
tautiečio rankos, jo vieton
išrinktas Netanyahu laikosi
visai priešingos politikos oku
puotų arabų žemių atžvilgiu, o
palestiniečiai, nepaisant visų
jiems žydų taikomų sankcijų
ir bausmių, tęsia savižudiškus
terorizmo veiksmus
Jeru
zalėje, Tel Avive ir kituose Iz
raelio miestuose.
Kiekvieną kartą, kai jau
atrodo, kad pasitarimai tarp
Izraelio ir PLO vadovybės bus
iš naujo sumegzti, viena ar
kita kraštutiniųjų užsispyrė
lių pusė pasistengia bet kokią
galimybę taikai suardyti ir
visa situacija grįžta į pir
mykštę „mirties zoną", nepai
sant spaudimo iš JAV vyriau
sybės ir diplomatinių kaimy
ninių tautų pastangų.
Nėra abejonės, kad daug ge
ros valios neparodo nei Netan
yahu, nei Arafat, kiekvienas
tvirtindamas, kad tik jo pu
sėje tiesa. Izraelis didžiuojasi
savo, jau kone 50 metų gyva
vusia, valstybine nepriklauso
mybe, bet nemažai palesti
niečių, 1948 m. praradusių
savo namus, žydams kovojant
dėl nepriklausomybės, o dar
daugiau po 1967 m. kilusio,
vadinamojo Šešių dienų karo,
kai Izraelis okupavo nemažą
dalį arabų teritorijos, šiandien
nelabai tikisi sulaukti teisin
gumo nei iš izraelitų, nei iš
JAV, kuri niekuomet griežčiau
nepasisako, kai Izraelis nesi
laiko sutarčių ar pažadų.
1993 m. Oslo sutarties
įsitvirtinimas ir jos punktų
laikymasis yra labai svarbus
prezidentui Bill Clinton, kuris
norėtų užbaigti savo kadenciją
ir būti įrašytas istorijon, kaip
didysis taikdarys Vidurio Ry
tuose. Šiuo metu tokia gali
mybė atrodo gan tolima, gal
būt dėl to praėjusią savaitę į
Izraelį buvo nuvykusi Vals
tybės sekretorė Madeleine Albright, kad susitiktų ne tik su
žydų ir palestiniečių vado
vybe, bet ir su eiliniais pi
liečiais, ypač jaunimu, ir dėtų
pastangas bent vėl susodinti
Arafat ir Netanyahu prie pa

sitarimų staio.
Galbūt jos pastangom butu
buvusios sėkmingesnes, jeigu
rugsėjo 4 d. Jeruzalėje nebūtu
įvykęs naujas
teroristini;
veiksmas, kurio metu nuo
bombų žuvo 7 žmonės ir beveik 200 buvo sužeistų. Pasau
lio, ir Albright. dėmesys buvo
sutelktas ties šiuo šiurpiu
įvykiu, del to palestiniečiai
jautėsi, kad jiems nėra gali
mybių bent ramiai išdėstyti
savo padėtį. Juo labiau, kad
JAV Valstybės sekretore ypač
pabrėžė savo žydiškąja kilmę.
nuolat tvirtindama, kad vis
dėlto yra neapsakomas skirtu
mas tarp terorizmo ir naujų
gyvenviečių žydams statybaarabų teritorijoje. Vienok, pa
lestiniečių nuomone, teroriz
mas gali turėti įvairias for
mas, nebūtinai pasireikšti
bombų sprogimais ir kraujo
praliejimu. Kadangi Izraelio
vyriausybė yra sulaikiusi apie
40 milijonų dol. mokesčiu,
priklausančių
palestiniečiu
valdoms, taip pat griežtai su
varžiusi judėjimą į Izraelio te
ritoriją, kurioje daug palesti
niečių dirba, mokosi ar pre
kiauja, gyventojų tarpe vis au
ga nepasitenkinimas ir kerš
tas okupantui, pasireiškian
tis naujais teroristiniais iš
puoliais. Taip ir sukasi tarpusaviai PLO ir Izraelio santy
kiai, tarsi užburtas ratas, ku
rio kiekvienas apsisukimas
nuveda toliau nuo taikos.
Madeleine Albright vis dėlto
pasiekė šiek tiek laimėjimų:
Yassar Arafat jau pradėjo
griežtesnę kovą su teroristais,
o Benjamin Netanyahu pri
žadėjo atiduoti palestinie
čiams dalį sulaikytu mokesčių
pinigų. Tačiau nekalbama
apie Izraelio okupuoto Vakari
nio kranto ir Gazos ruožo
grąžinimą, nors Oslo sutarti
mi buvo žadėta tai padaryti ir
neplėsti žydų gyvenviečių,
ypač Jeruzalėje, kuri yra taip
pat labai didelė opa taikių
santykių palaikymui.
Galėtume sakyti, kad įvy
kiai Viduriniuose Rytuose ne
daug turi įtakos lietuvių gyve
nimui, tad jų raida mums
nėra labai svarbi. Tačiau pas
taruoju metu Lietuvos ir Iz
raelio santykių vingiuose vėl
pastebima tam tikra įtampa,
ypač po Izraelio ambasado
riaus aštrių žodžių Gaono su
kakties paminėjimo proga.
Juk visi esame tos pačios pla
netos gyventojai, ir visi neat
siejamai surišti vieni su ki
tais. Tarptautiniai nesutari
mai, taikos sutarčių laužy
mas, terorizmas yra pasauli
nio masto problemos, nepri
pažįstančios valstybių sienų,
ir. deja, su jomis anksčiau ar
vėliau tenka susidurti kiekvie
nai tautai.

kinome; apetitas vis didėjo,
akys krypo į žinomas koman
das. Nugalėjome stiprią Pary
žiaus komandą su žinomu
rinktinės
žaidėju
Perriėr;
įveikėme švedų komandą iš
Stockholmo su aukštaūgiu
Kučinsku iš Kauno ir latvių
rinktinės
žaidėju Schmidt
50:43. Su Kučinsku trumpai
pabendravome. Jį atsiminiau
iš „Dešimtuko" turnyro Kau
ne, kai jis žaidė su Butautu.
Bagdonu bei kitais ir tada lai
mėjo aną turnyrą. Tačiau man
ir Biručiui labiausiai rūpėjo
išbandyti jėgas prieš Montbrison komandą. Joje žaidė mūsu
geras bičiulis iš buvusio „Ša
rūno" komandos — Zigmas
Varkala. Jis Montbrison ko
mandą jau buvo įkėlęs į
aukščiausią Prancūzijos lygą. Zigmas Varkala (kairėje) veržiasi
(Bus daugiau)
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Lietuvių teatro mėgėjams ši si: „Kregždutė" turi savo tiks
5 1 1 3 S. Ridgaway
patarėjas Vytautas Žalys, šiuo detalias Lietuvos istorikų dis buotoja Stefa Galkauskaitė,
centre. Gedimino pr. 13 (sala
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kuri pradžioje knygos skaity knyga yra būtinybė. Gaila, lus ir savo ištikimus skaityto S extra larga bdrms, 1-1/2 baths, formai
metu dirbantis Lietuvos Už kusijas.
Vyriausybės rūmų). Norinčius pirkti
toją nukelia į nedidelį Suba kad ji išleista tik 500 egz. Lei jus. Dėl jų ir skraido. Ir kol dming room+ eat-in kitehen, semi-finished prašome kreiptis telefonu arba faksu
sienio Reikalų ministerijoje,
Prof. A. E. Senn baigiama čiaus miestelį, kur 1937 m. dinio viršeliuose įdėtos dvi fo Dievas duos jėgų, ištvermės, basement. 2-1/2 car garage, double lot
Vmiujs 2 - 42-12-61
prieš porą metų sumanė iš
. siete drive. O'Brlen Family Rsalty
savo dar Lietuvoje parašytų jame žodyje skaitytojui pa gegužės 24 d. gimė mažasis tografo Juozo Polio darytos nesuglaus sparnelių".
773-434-7100
rankraščių sudaryti ir išleisti aiškinama, kodėl Lietuvos val Poviliukas. Po to būsimąjį spalvotos nuotraukos. Visos
Čia ir pildosi Lietuvos Švie
knygutę apie šiuolaikinės Lie stybes atkūrimas 1990 metais režisierių matome Panevėžyje kitos yra nespalvotos. Taip timo ministro Zigmo Zinke
tuvos valstybės atsiradimą, po 50 metų svetimo dominavi ir Vilniuje. Lietuvos sostinėje pat ir leidinio popierius, tur vičiaus žodžiai, kad liūdniau
augimą bendresniame, euro mo, negali būti suprantamas ir prasidėjo jo teatriniai moks būt taupant lėšas, nėra labai sia padėtis mokyklose yra ne
piniame kontekste. „Dirbant be besitęsiančios Lietuvos lai, studijuojant Valstybinės geras, tad nuotraukų kokybė Šalčininkų rajone, o pačioje
aktoriaus ne taip jau žavinti.
JAV visą laiką rūpėjo Lietu Pirmosios Respublikos įtakos. konservatorijos
Lietuvoje. Daugelis mokytojų
Apibūdindamas
šį
darbą,
Beje, šios knygos rėmėjai — yra sovietų sistemos auklėti
meistriškumo
katedroje.
vos vardo, žinių apie ją plati
Toliau P. Gaidį sutinkame, AB „Klaipėdos rytas", SPAB niai. Todėl Lietuvoje mokyk
nimas, daug dėjome pastangų buvęs dviejų JAV prezidentų
formuojant Lietuvos, kaip patarėjas nacionalinio saugu studijuojantį režisūros moks Lietuvos Jūrų laivininkystė ir lose nešvenčiamą nei Vasario
tradiciškai europinės val mo klausimais, dabar žymus lus garsiajame Maskvos A. Klaipėdos Valstybinio jūros 16-toji, nei Kovo 11-toji, nei
stybės įvaizdį. Sumanėme pa politologas dr. Zbigniew Brze- Lunačiarskio teatro meno ins uosto direkcija. Knygos daili kitos tautinės
patriotinės
ruošti leidinį Amerikos politi zinski atsiliepime apie A. Ei titute, kartu su mums gerai ninkas — Algis Kliševičius, šventės.
kos ir kultūros žmonėms, — dinto ir V. Žalio studiją taip pažįstamu Jonu Jurašu ir Ma sudarytoja Stefa Galkaus Atrodo, kad ne tik „Kregž
sakė ambasadorius A. Eidin rašo: „Šiuolaikinė Lietuvos is mertu Karkleliu. Rašoma, kad kaitė. Du puslapiai skirti rež. dutė", bet ir kita katalikiška
tas, — nes kai pvz., JAV pre torija yra giliai įpainiota į su visi trys lietuviai bu>o 11 šį P. Gaidžio biografijai anglų spauda Lietuvoje gyvena nau
NAUJOS VIDEO KASETES tS LIETUVOS
zidento žmona Hillary Clinton sipynusių ir besivaržančių tar institutą 1963-čiais baigusiųjų kalba.
joviškus knygnešių laikus. Ne
ruošėsi vykti į Taliną, susitik pusavyje Centrinės Europos tarpe. „Iš tos laidos absol
Nr. 42 „Palanga 1996". Konkursinis estradinės muzikos
Norisi pasidžiaugti šia, rež. gauna iš valdžios biudžeto
ti su Baltijos valstybių mote tautinių aspiracijų kompleksą. ventų gal tik Povilas Gaidys P. Gaidžio kūrybą įamžinan paskirtos paramos, nes negali
solistų koncertas. Dainuoja 10 solistų virš 20 dainų. Toliau
trumpas koncertas, kurį atlieka Lietuvoje pagarsėjęs pučia
rimis, JAV diplomatai pasis Šiame tome gabiai nušvie visus trisdešimt ketverius me čia, knyga. Ypač džiaugiamės, perkopti skirstytojų užtvarą ir
mųjų orkestras „Trimitas" su solistais ir orkestro šokėjais.
kundė, kad neturi jai pasiūlyti čiamas ir ryžtingas lietuvių tus liko ištikimas savam tea kad šis žymus Lietuvos scenos negauna tinkamos paramos
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nepriklausomybės trui", — rašoma knygoje.
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Taigi jau 34 metus P. Gai savo viešnagės Čikagoje ir tų .
prasyta,
Nr. 43 „Linksmoji armonika '96". Kaimo muzikos jubiliejinis
ba. Leidinį manėme paskleisti pažeidžiamumo
pasekmės" dys pašventė Klaipėdai (pra gerųjų Amerikos lietuvių, ku- S i a i s m e t a i s konkurso tema
koncertas, kuris įvyksta kas metai Utenoje. Muzikantai,
ir tarp amerikiečių politikų, (Orig. citata skamba taip: džioje vienerius metus jis ati
ra
„Kaip aš sužiorkestrai,
šokėjai suvažiuoja iš visos Lietuvos. Toliau seka 7
užsienio diplomatų, mokslo „Modern Lithuanian history is davė Marijampolės) teatrui. rie jam padėjo. Todėl reikia nyo a ureliginė:
a ie
P K"81""- T a i d a r
estradinės dainos, kurias atlieka įvairus solistai. Taip pat tele
žmonių. Nors mes — Lietuvos deeply enmeshed in the com Šalia režisūrinio darbo, P. palinkėti jam dar daug kury- v i eJn a TBkštis
netikintiesiems.
vizijos laida ..Ar vien tik retro?" Dainuoja estrados solistė
diplomatai, tačiau knyga at plex tangle of competing Cen Gaidys yra ir dabartinio binės sėkmės ir ilgų metų!
5 1 ir kukli
Edvardas
Sulaitis
K
"
Parama, pra
Laima Žemaityte. Kasetė 2 vai. ilgumo. Kaina $20.
spindi ne oficialų Lietuvos vy tral European national aspira- Klaipėdos universiteto docen
džiugina
labai
gerus,
mielus
riausybės, o autorių asmeninį tions. This vo'ume
ably tas, vedantis režisūros ir vai
„Kregždutės" skaitytojus —
Nr. 44 „Stasys Povflaibs*. Tai Stasio Povilaičio 25 metų
požiūrį į istorinius įvykius ir conveys both the determined dybos užsiėmimus Menų fa
W
tikrus
katalikiškus
lietuviu
^RĘGŽDUTĖ
jubiliejinis
koncertas. Po to keletą estardinių dainų, kurias
procesus".
character of the Lithuanian kultete. Yra išleidęs ne vieną
kus. Panašiom mintim už
atlieka įvairus estrados solistai. Kasetė 1 vai. 30 min. Kaina
— VAIKŲ
baigia katalikiško laikraštėlio
$20.
Žinoma akademinė New guest for national independence
and
the
tragic
conseredaktoriai — Vida Telksnytė
York St. Martins leidykla, su
LAIKRAŠTĖLIS
ir Vygantas Račkaitis.
Nr. 46 „Nerija "96". Estradinio ansamblio jubiliejinis koncertas,
sipažinusi su rankraščiu, ge ąuences of Lithuania's vulne- contribution to English language scholarship about Lipirma
dalis. Pradžioje laida „Ar vien tik retro?" Dainuoja estra
Marija
Reinienė
rai jį įvertino ir pasiūlė rability").
thuania as well as a good indi- Taip jau gyvenime būna,
dos
žvaigždė
Janina Miščiukaitė. Kasetė 2 vai. ilgumo. Kaina
įtraukti į leidyklos planus.
Kitas knygą recenzavęs ty
kad apie neigiamybes ar ne
$25.
Knygoje, remiantis naujau rinėtojas, latvių kilmės istori cator of the positive evolution laimes — tiek apie žmones,
• 1936 m. spalio 28 d. Vil
siais lietuvių istorikų tyri kas, Iowa State University of writing on Lithuanian his tiek apie organizacijas — pla
Nr. 48 „Jaunystės Tango*. Pradžioje tango melodijos •
nėjimais, archyvais, memua prof. Andrejs Plakans rašo: tory in this first post-com- čiai kalbama, gandai sklinda niuje, Gedimino pilies bokite,
šokama
ir dainuojama Kauno „Metropolis" restoraną. Saka
rais ir dokumentiniais leidi „Autoriai atliko puikų darbą, munist decade".)
toli. Mažiau kreipiama dėme- įskelta Lietuvos trispalvė.
koncertas,
kurį atlieka televizijos vaikų chorai ir tenoras
Knyga „Lietuva Europos po
niais aprašomas lietuvių tau sujungdami tarpukario lietuVirgilijus
Noreika.
Pabaigoje liaudies muzikos ansamblis
tinio išsivadavimo judėjimo vos istorijos detales su plates litikoje" skiriama akademinei
„Armonika".
Kasetė
2 vai. ilgumo. Kaina $25.
pagrindinis tikslas — neprik ne tematika, būdinga visai tų auditorijai, ypač studentams,
dėstytojams,
politologams
ir
lausomos Lietuvos valstybės nuostabių ir sudėtingų de
Nr. 10 „KalėOTnėa giesmės". Gieda garsusis mergaičių choras
atkūrimas, įgyvendintas po šimtmečių Rytų Europai. Ši politikams, o drauge ir vi
„Liepaites", garsusis berniukų choras „Ąžuoliukas*, choras
Pirmojo pasaulinio karo. Al knyga reikšmingai papildo siems, besidomintiems tarp
„Polifonija", konservatorijos choras „Ave Maria". Gale kon
fonsas Eidintas atskleidžia anglų kalba išleistų mokslinių tautiniais santykiais ir Cen
certas. Vilniaus katedroje, paminėti J. Dambrausko 100parlamentines valstybės gene darbų apie Lietuvą sąrašą, trinės Europos politiniais pro
tosioms. Kasetė yra 2 vai. ilgumo. Kaina $20.
zę, kaip ir kodėl ją pakeitė taip pat parodo teigiamą ra cesais.
prezidentinis A. Smetonos val šymo Lietuvos istorijos tema
St. Martins leidykla prane
Užsakymus su čekiu rašyti:
dymas, parodo Lietuvos eko evoliuciją šiame pirmame po ša, kad knyga kainuos 45 do
Joseph NakutavičKiS
nomikos, ypač žemės reformos komunistiniame dešimtmety lerius, o ją galima užsisakyti,
7119 Toledo Rd.
teigiamas pasekmes, europi je". (Originalas skamba taip: paskambinus telefonu 1-800Sprtng HH, FL 346066156
nės kultūros raidą, tautinių „The authors have done a 221-7945 ext. 270, arba pa
mažumų (žydų, lenkų) padėtį, splendid job in merging the siuntus čekį ar kreditinės kor
Pageidaujant, galite gauti video kasečių sąrašą
aptana vidaus politinius pro particulars of inter-war Lithu telės numerį į: St. Martins
(50 kasečių) ir audio kasečių sąrašą (353 kasetės).
cesus, parodo, kokius didelius anian history with the larger Press, Attn: Garnett Collins,
Skambinti vakarais, tel. 352-666-2476.
vystymosi tempus visose gyve themes to be found through- 175 Fifth Avenue, New York,
Taip pat šias video kasetes galima gauti Pasaulio
nimo srityse pasiekė lietuvių out the European East during NY 10010.
Lietuvių centre, krautuvėje „Dovanėle*.
tauta per pirmąjį Nepriklau those complex and fascinating
Parengė Lietuvių respublikonų gegužinėje rugpjOfio 24 d Pasaulio lietuvių centre
decades. The book is a major
somybės dvidešimtmetį.
Aušra Semaškienė (iŠ kaires i Rima Sell ir AuArele Gruodiene tvarko laimėjimų stalą
DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. rugsėjo men. 17 d.

IŠEINA NAUJA KNYGA APIE
LIETUVĄ

CLASSIFIED GUIDE

-

medžiagos, bet truputį stokoja
žodžio istorijos. Naują etimolo
gijos žodyną rengia Simas Ka Šiais metais pasirodė Lietu
raliūnas. Nėra naudinga, kad voje išleista nauja knyga traukdavę Jėzaus Nazareno
jis rašo žodyną lietuviškai, „Daujėnai". Jos sudarytojas statula, garsi savo malonėmis
Parengė Antanas Karčiauskas
mat Vakarų mokslininkai lie yra Daujėnietis žurnalistas ir turinti stebuklingos galios.
Ji yra įruošta didžiajame alto
(Tęsinys)
Antanas Šimkūnas. Knyga riuje, gilioje nišoje, apka
nuo mirties, nuo užmaršties. tuviškų leidinių nepasiekia.
turi 205 puslapius ir skiriama binėta sidabrinėmis votomis,
A. Sverdiolas: Taisykles Mirus S. Rapalioniui 1545 m.,
Pasvalio 500 .m. sukakčiai pa kaip padėkos ženklais už at
užduoda ne vien teisinė siste B. Voltorbijus Karaliaučiaus Liepos 26 d.
44-osios
ELSS
aptarimas
minėti. Įžangoje nurodomi gautą sveikatą. Statula yra
ma ir ne vien pasitikėjimas, universitete rašo elegiją, ku
Prieš
aptariant,
buvo
trum
bendradarbiai, kurie prisidėjo apvilkta raudonos spalvos rū
bet tai yra papročiai ir noras rioje įrodinėja S. Rapalionio
pai
referuotas
Pasaulio
Lietu
prie
platesnio nušvietimo įdo bais, ant galvos uždėtu
plačiąja prasme (moralinis pa darbų amžiną šlovę. Taigi pa
vių
Bendruomenės
(PLB)
sei
mios
Pasvalio rajono, Daujėnų erškėčių vainiku ir veidu pil
radigma yra ši: mirties įvei
grindas).
mas
Vilniuje,
vykęs
liepos
1-7
apylinkės
istorijos su žmonių
D. Kuolys: Lietuvos visuo kimo būdas yra įsitvirtinimas
nu kančios. Ją atgabenęs iš
d.
Pirmą
kartą
PLB
seimas
pergyvenimais
dramatiškais
menė gyvena iššūkio situaci darbais istorinėje atmintyje.
šv. Žemės — Palestinos kun.
Kita prieštaraujanti para vyko Lietuvoje. Jame dalyva laikais. Knygoje pateikiama J. Šarkevčius.
joje: gebės būti visuomene, ar
bus palaidų individų, gru digma yra gyvenimas, kaip vo 131 atstovas iš 21 val daug žinių apie Daujėnų para
Už šventoriaus, netoli yra
puočių bala. Projektavimas di mokymasis mirti, kaip mirties stybės. Buvo reikmė koreguoti pijos praeitį, žymesnes vie
desniu mastu yra pareiga. Pi būdas. Aktualizuojami yra PLB konstituciją, pritaikant toves, sukilimus, trėmimus ir šaltinėlis su šuliniu — vadina
lietinių įsipareigojimų vengi Platonas, Pitagoras, Sokratas, ją prie esamos padėties, mat partizanus. Rašant pasinaudo mas Šventabala. Tikinčiųjų
mas yra paveldėtas iš uždaro Seneka, biblijos tekstai, kurie senoji konstitucija numatė ta ankstyvesne literatūra, įsitikinimu, tas vanduo turin
interpretuoja gyvenimą, kaip Lietuvos išlaisvinimą. Ateities duomenimis, dienoraščiais, at tis gydančios galios. Poetas ir
gyvenimo sovietmetyje.
ftm*inq mirties mintijimą. Mi problemų svarstymas telkėsi siminimų užrašais ir asme kun. Jurgis Tilvytis, pasirašynėdavęs A Žalvarnis, 1910
rus paskutiniam Odomkaičių ties visuomene, švietimu, šei nine patirtimi.
Liepos 24 d.
ma,
kultūrr.
religija,
jaunimu
Daujėnai yra šiaurinės Lie m. parašė ir išleido poemą
Arūnas Sverdiolas: „Filoso palikuoniui, garsus to mato
ir
sportu.
Liepos
5
d.
mi
tuvos dalyje, prie vieškelio, „Daujėnai". Ji yra išspaus
finis Vytauto Kavolio projek Vilniaus pamokslininkas Si
nėjime,
kuris
vyko
Pedagogi
Vabalninku, Pumpėnų ir Pas dinta ir toje knygoje.
monas Vysockis 1593 m. iš
tas"
niame
institute,
buvo
pagerbti
valio kryžkelėje, netoli upelės
A. Sverdiolas — Lietuvos leidžia laidotuvių kalbą, kuri
Daujėniečiai yra buvę veik
už
Lietuvos
laisvę
kovoję
par
Orijos, kuri prasideda Pane lūs lietuviškos spaudos platin
Filosofuos ir Sociologijos insti yra neostoicizmo pavyzdys. S.
tizanai.
Liepos
7
d.
seimo
na
vėžio žaliosios girios pelkė tojai spaudos draudimo metu
tuto vyresnysis mokslinis ben Vysockis sako: „Platonas, di
riai
išvyko
į
Punską
susi
tame pakraštyje ir įteka į
dradarbis — pabrėžė, kad V. džiausias pasaulio išminčius,
pažinti
su
lietuvių
organiza
Pyvesą.
Nepriklausomybės ir švietimo srityje. Jų pirma
yra
teisingai
sakęs,
kad
visas
Kavolis, Wisconsin universite
cinėmis
struktūromis.
laikotarpyje Daujėnų valsčius sis švietimo židinys buvo
to sociologijos profesorius, į išminčiaus gyvenimas turi
Apibūdindamas
ELSS,
A.
priklausė Biržų apskričiai. pradžios mokykla, įsteigta di
Lietuvą grįžo ne tik tekstų būti ne kas kita, kaip nuolati
Hernnannas,
ilgalaikis
daly
Tuo laiku Daujėnų valsčiuje deliame Smilgių kaime. Pir
pavidalu, bet ir gyvas: su nis mąstymas apie mirtį".
vis
ir
paskaitininkas,
minėjo,
buvo 49 kaimai su 591 ūkiu ir mas mokytojas buvo rusas,
Religinė literatūra pateikia
gebėjo keletą semestrų dėstyti
kad
per
paskutinius
dešimt
daugiau
negu 4,000 gyventojų. mažai mokėjęs lietuviškai.
mirties siautėjimo vaizdų: ma
Lietuvos universitetuose.
Šioje keturių skyrių mokyk
Savo kultūros analizių jis ro, bado, karo giesmes, šis metų pasikeitė Studijų savai Vykdant komunistinę žemės loje mokėsi Vilniaus vysk. A.
niekada nevadino filosofinė siaubas įveikiamas mirties tės prasmė, struktūra ir žmo reformą, paliko tik 29 gyvena Audzijonis, Kauno arkivysk.
mis, tačiau filosofinė motyva ironija. Juozas Pabakas, jėzui nės. Senoji generacija pasi mos vietovės.
J. Skvireckas, buvęs Ž.Ū.
Senovėje, dar akmens am Akademijos
cija V. Kavoliui buvo svarbi. tas, poetas 1766 m. išleido traukė dėl amžiaus, atsiranda
rektorius
ir
Ypatinga vieta 1961-1966 m. knygą „Pastabos apie ne jaunesnių veidų. Jei seniau žiuje, nors čia miškai žaliavo, švietimo ministras prof. J.
datuotiems tekstams tenka išvengiamą mirtį", kurioje vyravo temos apie nepriklau bet aukštesnėse vietose žmo Tonkūnas. Smilgiai buvo ir
kultūriniam sąjūdžiui „San įvairiomis talalaikomis tyčio somą Lietuvą, tai dabar vis nės kūrėsi ir gyveno. Tai rodo Daujėnų valsčiaus centras.
kas suaktualėjo, sukonkretėjo, archeologiniai tyrinėjimai ir
tara ir Šviesa" bei jo kartai — jasi iš mirties.
1910 m. pastatyta pradžios
XVIII a. pabaigoje Lietuvos intelektualai iš Lietuvos įneša radiniai. Vėlesniais amžiais, mokykla Daujėnuose, taip pat
nužemintųjų generacijai. Nu
žeminti reiškia atskirti nuo kultūra pamažu žengia į įtampos. Pamažu ELSS gar iškertant miškus ir sausinant keturių skyrių. Pirmas jos
" žemės. Nužemintųjų karta ap švietimo epochą. Pamokslinin sėja, šį kartą buvo daugiau da griovius, laukai platėjo, kū vedėjas buvo K. Liudžius, mi
jungė žemininkus, rezisten kas Mykolas Karpavičius, lai lyvių nei praėjusį kartą. rėsi bajoriški dvarai su bau ręs 1928 m. Jo vietoje paskir
tus, V. Mačernį, A N. Mi- dojant Kosciuškos sukilėlius Anot T. Sudavičiaus, ELSS — džiauninkų kaimais.
tas J. Steponavičius, 1940 m.
Baluškių dvaras turėjęs ir išvežtas į Sibirą, ten miręs, ir
dūną. Žemė — tai simbolis Vilniuje, išaukština mirtį už tai analogų neturintis rengi
priklausomybės gamtai, pri tėvynę su ginklu rankoje prieš nys, sugebantis apimti dauge nuopelnų, nes ant aukštos ir po jo mokyklos vedėjas K. Ka
gimčiai, istorinei tradicijai, n maskolius. Mirtis siejama su lio sričių specialistus ir pade gražios kalvos, kur jau buvo minskas nužudytas už ryšių
pasaulinio karo metu ir po jo modernios pilietybės sampra dantis jiems pažvelgti už spe kapinės, pastatė medinę ko palaikymą su partizanais.
plyčią. Kai. ji jau nebetenkino Knygoje paminėti ir kiti para
Jįįįtvų ištikę katalkizmai — ta: tikras pilietis yra tas, ku cializacijos rėmų.
v
Kalbant apie Studijų sa tikinčiųjų, 1850 m. Krinčino pijiečiai, kurie lankė šias abi
Okupacija, socialinės sistemos ris drįsta mirti už tėvynę.
vaitės techninę pusę, buvo pa
ir dominuojančios ideologijos
klebono J. Šarkevičiaus ir mokyklas ir kuo nors pa
reikštas reikalas paskaitinin
pasikeitimai, masiniai kanki Liepos 25 d.
Baluškių dvaro savininko sižymėję.
nimai ir deportacijos — sukėlė Alfred Banunesbergen „Eti kus pristatyti iš anksto. Taip Karpiaus pastangomis bei
pat apsiimta ELSS parekla apylinkės žmonių aukomis,
Knygoje vaizdžiai aprašoma
egzistencijos pagrindų praras- mologija — o kas toliau?"
ties jausmą, t.y. „egzistencijos
A Bammesberger 1965 m. muoti Lietuvos spaudoje bei pastatyta mūrinė (plytų) baž ir rezistencinė veikla, kuri
deaatūralizaciją". Si negatyvi Miuncheno universitete pa paskaitų medžiagą išstatyti nyčia, kuri vėliau buvo gerina anksti pasireiškė, bet dau
patirtis turi ir pozityvią pras baigė disertaciją apie senąją interneto tinkle. L. Donskis ma ir gražinama. Nuo to laiko giausiai šiame šimtmetyje ir
mę: egzistencijos nugamtini- anglų kalbą ir gavo pasiūlymą siūlė temą kitiems metams Daujėnų kaimas Vis didėjo ir ypač sovietinės okupacijos lai
mas veda į žmogiškąją bran rašyti habilitacinį darbą, ku „Diaspora — išeivija", A Sver tapo bažnytkaimiu, toliau pa kotarpyje. Daujėniečiai yra
dą. Atplėštas nuo žemės, ris, pagal nerašytą taisyklę, diolas manė, kad būtų reikš siliekant Krinčino parapijos dalyvavę 1863 m. sukilime.
žmogus dar labiau pririštas turėjo būti ne iš germanų minga išgirsti ELSS prisimi filialu. Tik 1923 m. daujė- 1919 m. Joniškėlio partizanų
prie savęs: savyje jis turi kalbų. Prof. Wissmannas »a- nimų. 1998 m. Studijų savaitė mečiai su vyskupo pagalba at fronte kovėsi su bolševikų ka
atrasti viską ir iš savęs sukur siūlė imtis baltų kalbų, bū vyks rugpjūčio 9-16 d., mode sipalaidavo nuo Krinčino pa riuomene. Jautriai prisimena
ti viską, ko žmogui reikia.
tent, lietuvių kalbos. Dabar A ratoriais išrinkti J. Norkaitis, rapijos ir įkūrė savo parapiją. mos partizanų kovos su rusų
D. Kuolys, E. Aleksandra Jos ilgametis vikaras ir klebo kariuomene Daujėnų apylin
Dievo atžvilgiu, V. Kavolis Bammesberger Eichstatto ka
vičius ir A Hernnannas.
nas buvo V. Baltrušaitis kėse ir deportacijos.
yra postkrikščionis. Graikų talikiškajame universitete tu
(1804-1942),
kuris
buvęs
Knygos pabaigoje yra Dau
ri
„Anglų
kalbotyros
ir
lygina
stiliumi jis kalba apie tobulus
Pabaiga
darbštus, tvarkingas ir rū jėnų apylinkės tremtinių ir
dievus, kurie mūsų nereika mosios kalbotyros katedrą" ir
lingi. Mes privalome tiems, y.;t žymus Vokietyos baltis
• Panevėžys. Panevėžio Šv. pestingas: gerino, gražino baž politinių kalinių sąrašas bei
Petro ir Povilo bažnyčiai Šv. nyčią, pavyzdingai sutvarkė žuvusiųjų 54 partizanų są
kurie mūsų reikalingi — pri tas.
Etimologija (etimos: tikras, Petro ir Povilo atlaidų dieną naujas kapines, pastatė naują rašas. Kadangi žmonės mėg
valome stokojančioms būty
bėms. Iš pirmapradės tuš logos: žodis (gr.) turėtų būti šventė savo 120 metų jubi varpinę. Po jo mirties klebonu davo dainuoti įvairiomis pro
gomis, tai taip pat yra už
tumos skleidžiasi įsiparei mokslas apie „tikrą žodį", apie liejų, o šios parapijos klebonas buvo paskirtas F. Ereminas.
gojimai. Žmogaus būtis įgyja tinkamą žodį duotame kon mons. Jonas Juodelis — 50- Daujėnai buvo garsūs Sek rašytos dainuotos dainos.
prasmės per įsipareigojimus, tekste! Jos tikslas yra pa ąsias kunigystės metines. Per minių atlaidais, kurie tęsdavo Knyga yra istorinio pobūdžio
kurie vykdomi istorinėse si aiškinti, kaip sodžiai išsivysto. šv. Mišias birželio 29 dieną si keietą dienų. Čia suvažiuo- ir būdamas daujėnietis, džiau
Apie etimologįją moksline bažnyčios klebonas mons. J. davę daug kunigų iš įvairių giuosi jos pasirodymu. Tik
tuacijose.
prasme galima kalbėti tik nuo Juodelis prisiminė savo gyve- parapijų ir atkeliaudavę daug knygos įrišimas galėjo būti ge
Darius Kuolys: „Mirties sam XIX a. pradžios. Jos pagrindas nimo kelią, dėkojo parapi- maldininkų, atskirai ir su pro- resnis.
Juozas Navakas
jiečiama, Dievui.
cesijomis giedodami. Juos pa
pratos senojoje Lietuvos kul yra lyginamoji kalbotyra.
Lyginamoji
kalbotyra
yra
tūroje"
D. Kuolys tyrinėja XVI-XVTI lingvistikos šaka, kuri domisi
a. Lietuvos kultūros istoriją, giminingų kalbų moksliniu lygi
remdamasis literatūrinių pali nimu. 1698 m. seznitistas Luekimų lotynų, slavų, lenkų ir dolf teigia, kad giminingumo
lietuvių kalbomis. Tai amžius, kriterijus yra ne tik bendri
kai Lietuva, kaip etnopolitinė žodžiai, bet ir, didžiąja dalimi,
ir kultūrinė realybė, ima tirp panaši gramatine struktūra
17$6 m. S.U. Jonės, anglas,
ti Lenkyos istorijos gelmėse.
Paskaitoje remiamasi ne tau teisėjas Indijoje išmoko sansk
tosakiniais tekstais, bet eli rito kalbą. Būdamas juristas,
tine rašto kultūra: eilėraš jis gerai žinojo lotynų ir
čiais, gedulingomis kalbomis, graikų kalbas. Pasak Jonės,
raudomis, elegijomis, testa visos trys kalbos turi integra
mentais, o taip pat religine cinių panašumų veiksmažo
raštija. Viduramžių kultūroje džių šaknyse ir gramatikos
vyrauja laimingos, „prijaukin formose. Šis panašumas yra
tos" mirties idėja. Mirštama toks stiprus, jog reikia many
ramiai, išpažinus nuodėmes, ti, kad visos trys kilusios iš
atsisveikinus su artimaisiais, vieno šaltinio. Šie tyrimai
einant tiesiai į Kristaus ran buvo indoeuropiečių kalboty
kas. XVI-XVII a. Lietuvoje ge ros pradžia.
ros mirties idėją užgožia mir D. Kuolio paklaustas apie lie
ties visagalybės ir netikrumo tuvių etimologijos žodyną, A
jausmas. Motiejus Strykovskis Bammesberger minėjo, kad „Lietuvos Vaikų vilties" atvežti gydytis vaikai su savanoriais „Seklyčioje" Robertas. Romas Burm-ikis. Judita.
teigia, kad tik kultūra, istori vienintelis egzistuojantis Fren Ramonas, Irena Garunkatiene ir Gražina Liautaud
nis raštas gali išgelbėti žmogų kelio žodynas pateikia nemaža
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Obuoliai prinoko

AtA.
Dr. MARIJA
ABARAVIČIENĖ-ŽUKAITĖ
Mirė š.m. rugsėjo 14 d Kaune sulaukus: 91 m.
Gimė ;r augo Lietuvoje. Medicinos mokslą oa:ge Kaur.o
Universitete :r dirbo savo specialybėje.
1941 m. su visa šeima buvo išvežta \ Sibirą. Po 16 metų
tremties grižo ; Lietuva. Po laba. didelių pastangv pa-.;. -..
įsikurti Kaune ir dirbti savo specialybėje.
Nuliūdę liko: duktė Vida Abaravičiūte ir dr. Aldona :r vyras
Tadas Leliugos bei jų vaikai Čikagoje sesuo dr J a n e
Glaudeliene, Aleksandra ir Jonas Švara: ir ;u vaiką:,
broliene Tekie Žukiene ir jos vaikai.
Velione po bažnytinių apeigų Šv. Antano bažnyčioje buvo
palydėta ir palaidota greta a.a. vyro Leono ir a a. tėvo Stasio
Žuko Petrašiūnų kapinėse Kaune.
Sulindusi

irimą

A-+A.
KRISTUPUI DAUGIRDUI
mirus, jo marčią dr. ONUTC DAUGIRDIENĘ ir visą
šeimą nuoširdžiai užjaučia
Ateitininkų Federacijos Fonfo valdyba

Mūsų mielam

A.1-A.
PRANUI SIDERAVIČIUI
mirus, dukterį ROMĄ su šeima, sūnų ANTANĄ ir
kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame.
Elena ir Antanas Kvedarai
dukros Virginija ir Julita su šeimomis
Savannah, GA

AtA.
ANATOLIeJUI LAKUI
mirus, žmoną JADVYGĄ, sūnų ir dukrą su šeimo
mis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Sekrošia; ir Kuliavai

PADĖKA
AtA.
REGINA VAINIENĖ
Mūsų mylima Žmona. Mama ir Močiute staiga mirė 1997
m. birželio 9 d Oak La«n. Illinois
Šią liūdną atsiskyrimo valanda nuoširdžia: dėkojame kur.
Algirdui Paliokui. S.J. už sukalbėjimą vakariniu maidu. už
atnašautas šv. Mišias ir paiydejima \ Šv Kazimiero Betcn iu
kapines
Dėkojame solistei Janina: Adickaitei už giesmes gedulin
gų šv Mišių metu.
Dėkojame mūsų mielai p Rūtai Sušmskienei už skaity
mus gedulingų šv. Mišių metu, kartu su jos mama p Bror.tNainiene, už nuoširdžią pagalbą ir paramą
Esame dėkingi visiems reiškusiems užuojauta laiškais ar
telegramomis, žodžiu ar telefonu, per spaudą ar asmeniška:
Nuoširdžiausią padėką reiškiame visiems draugams ir
pažįstamiems atsilankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems
laidotuvių mišiose ir laidotuvėse
Ačiū visiems už gėles, užprašytas šv Mišias, aukas fon
dams ir gausias aukas skirtas šv. Mišioms ir šeimos
nuožiūrai pr.simenant velione
Dėkojame karsto nešėjams suteikusiems \ e i i o n e :
paskutini patarnavimą
Dėkojame Lack & Sons laidotuvių namų direktoriams už
pagarbiai atliktas laidojimo apeigas
Liūdintys
vyru Antanas Vaina
duktė Gražina ir tentas Kastytis Latoiai ir
anūkė Ingrida,
duktė Nijolė ir tentas Gintaras Čepėnai ir
antikai Lina ir Andrius

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. rugsėjo mėn. 17 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Lion Frame galerijos,
neseniai persikėlusios į Lemontą — 216 Main Str., Lemont, IL, tel. 630-245-8000,
oficialus atidarymas rengia
mas spalio 4 ir 5 d., tarp 10
vai. r. ir 5 vai. p.p. Savininkas
Leonas Narbutis nuoširdžiai
kviečia galeriją aplankyti.

Kauno Muzikinio teatro sol. Vaidas
Vyšniauskas, kartu su sol. Aušra
Cicenaite ir pianiste Eugenija Kup
ryte atliks eilę „Draugo" rengiamų
koncertų Čikagoje. Lemonte, Los

Vanda ir Zenonas Petkai
Pasaulio
lietuvių
centro
ruoštos gegužinės laimėji
mams paaukojo 100 dol.
„Draugo" prenumeratą, kurią
laimėjo Marytė ir Vladas
Ruzgai iš Lemonto. Tuo pačiu
verta prisiminti, kad dabar
„Draugo" prenumerata yra
specialiai naujiems skaityto
jams papiginta iki 60 dol.
Kreipkitės į administraciją!
Prel. Juozas Prunakis vėl
parėmė Lietuvos marijonus,
paaukodamas Marijampolės
gimnazijos
remontui
ir
„Šaltinio" leidimui 2,000 dol.
-r-aį n e D e pirmas kartas, kai
g e r b p r e Į a t a s ištiesia dosnią
ranką, paramos reikalingiems. T. marijonai, dėkodami
už auką, primena, kad gimnazijos remontas dar nepasibaigė. Galintys jo lėšas
sumažinti savo auka, maloniai
prašomi čekius (pažymint, kad
^ Marijampolės gimnazijos
remontui) siųsti per kun. dr.
Viktorą- Rimšelį, MIC, „Draugo" adresu.

Kun. Alionidas Budrius,
Kražių Švč. M. Marijos Ne
kaltojo Prasidėjimo parapijos
klebonas, šiomis dienomis vėl
atvyko į Čikagą ir laikinai ap
sistojo t. maryonų namuose,
6336 S. Kilbourn Ave. Kun.
A. Budrius Kražiuose yra tik
apie metus laiko, anksčiau jis
buvo Žygaičiuose, kur gražiai
atnaujino parapijos bažnyčią.
Tą pat tikisi atlikti ir
Kražiuose, nes istorinė baž
nyčia ir klebonijos pastatai
šiuo metu yra labai apleisti.
Primenama, kad kun. A. Bu
drius šį sekmadienį, rugsėjo
21 d., 11 vai. r., aukos Mišias
Pal. Jurgio Matulaičio misi
joje, Lemonte.
Bernardas Brizgys, Parmington Hills, MI, ne pirmą
kart
* paremia Marijampolės
gimnazijos remonto darbus, šį
kart
^ atsiuntęs 300 dol. auką.
Jam sakomas nuoširdus ačiū!
LIETUVIŲ TV
REIKALINGA PARAMOS

mK

ŽVAIGŽDUTE
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**
/steigtos Lietuvių Mokytojų Sąpngos Chicagor skyriams
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65tk Place. Chicago. IL 60629
atsirandančių blogumų ge
riausiai išvengti". Vyskupas
F. Valteris 1864 m. Rygoje, Jekabo bažnyčioje, sakydamas
dvarininkams pamokslą, liepė
jiems gailėtis nuodėmių, barė,
kad jie per maža rūpinosi lat
vių nutautinimu, girdi, jūsų
protėviai
prie
Dauguvos
krantų atvyko šio krašto žmo
nes paversti vokiečiais... o jūs,
dvarininkai, pamirštate pa
ties Dievo skirtas pareigas..."
(Bus daugiau)
Lietuviška sodyba.

Piese P. Osmolskis.

PAGALVOKITE NR. 16
ATSAKYMAI

bos aplink juos. Baimė ar liks J". Pagrindą atsirasti tokiam ' 1. Vardas Jonas yra kilęs iš
gyvi. Vėl traukiniu traukė ki samprotavimui
(galvojimui) hebrajų kalbos „Jonan" ir
tur. Bevažiuojant, pradėjo davė kadaise labai paplitusi reiškia „Balandis" (L.E. 9-446,
Tu žmogui gimtinė,
bombarduoti traukinį ir apy legenda, kad lietuviai — tai Boston, 1956). 2. Žodis „sek
Gėlelei— saulutė,
linkę. Daug žmonių lindo po Romos kunigaikščio Palemono lyčia" yra gudiškas. Lietu
medžio šaknelei — saulės
viškai yra svetainė, menė
zuikutis, traukinio apačia, kiti bėgo palikuonys.
slėptis po tiltu ir kitur. Mano
krūmokšniui — paukštelis,
Kiti teigė, kad pavadinimas (Lietuvių k. vadovas, 489 p.).
seneliai ir Šeima liko laimingi, „Lietuva" kilęs iš žodžio „lė 3. Mezgama su dviem virba
Beverly Shores Šv. Onos
pienės pūkui — vėjelis.
nes nenukentėjo, nors daug tas", nes lietuviai esą lėto bū lais, o neriama su vienu
bažnyčioje spalio 21 d., sek
žmonių ten žuvo. Ten praleido do žmonės. Tačiau tokiam aiš vąšeliu (kabliuku). 4. Pirma
Tu laukui — motina,
madienį, 12 vai. p.p., šv.
nemažai laiko, kol bombarda kinimui prieštarauja vadina sis koją įmynė ant mėnulio
paukščiui— vasarėlė,
Mišias aukos kun. Antanas
Saulaitis, SJ. Po pamaldų
upeliui — lietaus debesėlis,
vimas pasibaigė. Pritrūko vi mieji garsų dėsniai (taisyklės): amerikietis Neil Armstrong.
li 15 vai. p.p. Holiday Inn resnežinia, kaip iš „ė" galėjo atsi 5. Saulė. 6. Vaivorykštė.
žuvytei — žydras vandenėlis. siems maisto ir vandens.
torane bus pietūs — atsisveirasti je*. Be to, žmonės nėra
(Bus daugiau)
PAGALVOKITE NR. 17
Tu žvėreliui — gyvybės
kinimas su kun. Antanu Sau
Daina Žiaugraitė, linkę patys save praminti
laičių, pareikšta jam asme
Bostono lit. m-los mokinė panašios reikšmės vardais.
šaltinis,
1. Kuris Lietuvos miesto
Pagaliau ne tokie lėtūnėliai
niškai ir visiems tėvams jė
drugeliui — nuostabi pasaka,
herbas yra seniausias? 2.. Kiek
mūsų protėviai buvę, kad jų
zuitams nuoširdi padėka už
balandėliui — taikos padangė,
kryžių matome Anglijos vė
MIELI MOKINIAI
vardas būtų galėjęs atsirasti
ilgų metų bendravimą, tikėboružei — gėlelės žiedas.
Dalia Anyrienė jau užliavoje? 3. Kuriems žydams Iz
Negaliu tikėti, kad jau bai tokiu būdu.
jimo dvasios skleidimą. Kun. sisakė stalo bilietus į Lithuaraelis nesuteikia pilietybės?
giu šią mokyklą. Atrodo, lyg aš
Lietuva — tu gimtinė mano.
A. Saulaitis išvyksta į Lie- nian Mercy Lift puotą „Spirit
Dar kiti sakė, kad „Lietuva" Atsiuntė kun. dr. E. Geru
tik vakar buvau „Kiškių" — tai lietaus šalis. Bet mes lis. 4. Kuris buvo pirmasis as
Žalių laukų, miškų, klonių,
tuvą, kur paskirtas Lietuvos of Chicago" laive spalio 4 d.
klube. Daug kas yra pasikeitę taip pat žinome, kad yra daug tronautas sugrįžęs atgal į erd
mėlynų upių, plačių ežerų,
ir Latvijos tėvų jėzuitų pro- Rezervacijas priima Marytė
nuo mano pirmų dienų lietu kraštų, kur lietus daug daž ves (to return to space)? 5.
Baltijos jūros kraštas.
(vakarais) tel. 708-442-8297.
vincijolu.
viškoje
mokykloje. Kai aš nesnis svečias, negu mūsų Aukštas ponaitis^ melsva
Aldutė Markauaka.it*,
LR apylinkės „Krantas"
pradėjau lankyti, visi „kiškiai" žemėje, o jų pavadinimai nie skrybėlaitė. 6. Ąžuoliukas
Šėtos mokyklos, 7 kl. mokinė rinkosi Lietuvių namuose.
valdyba praneša ir kviečia
ko bendra su lietumi neturi.
gražiuoliukas, viršum medžio
(Lietuva) Paskui, ilgą laiką mokykla
visus į vakaronę šį šeštadienį,
Kai kurie mokslininkai dar saulė teka.
veikė Šv. Alfonso parapijos ir mūsų laikais mano, kad Lie
rugsėjo 20 d., 7:30 vai. vak.,
LAISVĖS KOVOTOJAI
mokykloje. Man esant tre tuvos vardas iš tikrųjų galįs
Šaulių namuose, 2417 W 43rd
BE DUGNO
Str., Chicago. Vėl bus tęsiami
Partizanai buvo Laisvės ko čiame skyriuje, mokykla per būti lotyniškojo „litus", Jūros
Petriukas atsisėdo į valtį,
anglų kalbos kursai, nuo 6:30
votojai, kurie veikė Antrojo sikėlė į šiandienines patalpas krantas, kraštas prie jūros"
nori plaukti per ežerą.
yal. vak., tad ir pradedantys,
pasaulinio karo metu. Jų uni — St. Paul's Lutheran giminaitis.
— Negalima! Tu gali nuner
ir anksčiau lankiusieji kvie
(Bus daugiau)
formos buvo tikros Lietuvos Church. Keitėsi ir mokytojai.
ti
į dugną — draudžia mama.
čiami mokytis bei tobulinti
kariuomenės uniformos. Parti Vieni grįžo į Lietuvą, kiti
Algirdas Sabaliauskas
— Aš, mamyt, plauksiu ten,
savo anglų kalbą. Vakaronės
zanai vadindavosi slapyvar išvyko mokytis, ar dėl kitų
kur nėra dugno, — įrodinėja
metu bus susitikimas su imig
džiais, pvz. Daumantas, Žve priežasčių pasitraukė iš mo
KITI APIE MUS
Petriukas.
racinės teisės advokatu Andje- D ,.
. .
.„.. .. .
jys, Beržas ir t.t. Jie buvo ge kyklos.
Janis Endzelynas
, .-,,.,,.
. , • ,.
Pauliaus Augiaus raižinys „Iš at. . .
rai susiorganizavę, sudarę Vis dėlto, aš per tuos metus
(Tęsinys)
ko Gahch. Jis pateiks mforma- laidu - p r i m e n a Ciurlionio galerijos Programa gyvuotų ir tobulėtų, grupes su vadais. Jie padalino daug išmokau. Moku skaityti
UŽKLIUVAU
ciją ir atsakys į rūpimus Jaunimo centre kvietimą į 35 m. prašydamas finansinės para- Lietuvą i rajonus ir kiekviena ir rašyti lietuviškai. Sunkiau
Endzelynas savo gimtosios
Raselė vaikščiojo kieme.
klausimus. Po to v y k s smagi
sukakties paminėjimą sekmadienį, m o s . Ji galėtų ateiti iŠ lietuvių grupė priklausė atskirtam ra siai man sekėsi linksniavimas,
(latvių) kalbos mokėsi iš savo Grįžo šlapia nuo galvos iki koTomo diskoteka.
rugsėjo 28 d., 3 vai. p.p.
prekybininkų, kurių tik maža jonui. Mano močiutės pusbro bet nepasidaviau, kiekviene- auklės Marijos Gailės. Jis šiai
dalelė duoda skelbimus šiai lis buvo partizanas, vardu riais metais man lengvėjo. Dar
moteriai jautė amžiną dė
— Kur tu taip sušlapai? —
programai. Keista, kuomet ste Žvejys. Jis buvo vienos grupės ir dabar, kai rašau laišką, pa
kingumą, nes dėka jos pamilo nusigandusi klausia mama.
bi kitų tautų panašias televizi- vadas. Sugavę rusai ji kanki sitaiko suklysti. Suprantu jū
tą kalbą ir ją tyrinėjo. Gali kil
— Už vandens užkliuvau, —
x TRANSPAK įstaiga LE_ A N D R I T I * J , T J O N Ė T T T T * 8 ' * / * ? " ? ? T no ir nužudė.
sų vargus lietuviškoje mokyk ti klausimas.kodėl Endzelynas
x
paaiškino
verkdama Raselė.
Mnisrrr „.;!,;„
- - •
A N O K I U S IT LJUINK tai dešimtimis. Argi lietuviai
Lina Šeštokaitė, loje, bet linkiu niekad ne išskiria šią moterį, o neteikia
u t S v o l
? v v S l L KAZLAUSKAI, VVinchester p r e k y b ininkai neverLa televiPhiladelphios Vinco Krėvės pasiduoti.
daug reikšmės tėvams. Anot
ar
RADIJO GALVOJA
?30 v r - 1 v~B, Br T^SS
* * j a U k e l m t ą k a r t ą 3 t S i U n - zi J° s ^kos
Jiems n6**1'
lit. m-los mokinė Per tuos metus aš nemažai jo, tėvai kalbėję blogiau už šią
da P
(„Audra") šeštadienių atidaviau lietu auklę. Čia jis supažindina su
tel. Lemonte: 63*2574)4^
° * * ^ f - T * ?**!?** ^ad ši programa gyvuotų?
Simukas klausosi radijo lai
viškam mokslui. Ne tik ne sąlygomis, kuriose formavosi dos vaikams. Staiga radįjo nu
(A) v a r g ą s u m a ž m t l - Lietuvos Lietuvių televizijos programa
RUSŲ KOMUNISTŲ
galėjau dalyvauti įvairiuose latvių literatūrinė kalba, ko tilo.
našlaičių vardu dėkojame rodoma per 23-čią kanalą —
PAVOJUS
įvykiuose, kurie vyko šešta kią įtaką šiai kalbai turėjo
x Galiu padėti legaliai geriesiems aukotojams! „Lie- (VVTBT-23), kuris dabar visai
— Tėveli, kodėl radijas taip
gauti „SOC. SECURITY" tuvos Našlaičiu globos" geraimatomas ne tik Čikagoje
ilgai galvoja? — klausia Simu
Tai buvo 1944 metai. Vidur dieniais, bet ir penktadieniai bažnyčia.
(driver's vairavimo
license) irleidimą
vizų komitetas 2711 W. 71 St^ fa n tolimesnėse apylinkėse.
buvo užimti pamokų ruošimu.
„Pirmuosius latvių raštus kas.
kortelę,
Visais šios programos reika naktis. Bombardavimo triukš
pratęsimą.
Ed
Šumanas,
tel. chicago, IL 60629.
,j_ : ..„_,.. !:„„_„., _ ..;,.,
v"" lais reikia rašyti: ALTV, P.O. mas pabudino mano senelius Buvo praleisti sporto žaidimai, rašė vokiečiai. Jie taip prastai
1-708-246-8241.
x TRANSPAK pranei*:
FOTOGRAFUOS
/(sk.)
iš neramaus miego. Abu greit nakvynės su draugėmis arba mokėjo latvių kalbą, kad dar
(sk) „Vilniaus - Kauno miestų ma Box 215, Downers Grove, IL
progos ilgiau pamiegoti šeš iš 17 amžiaus yra užsilikęs pa
išlipo
iš
lovos
ir
apsirengė.
E. Šulaitis
Daivutė žiūri į mainos vai
gistralė - tai vienas seniausių 60515.
Prikėlė savo mažus vaikus ir tadienio rytą. Bet nesirūpin sakymas, jog latvių kaimietis kystės dienų fotografiją ir
ADVOKATAS
T
Lietuvos kelių. Ji atidaryta
paruošė juos kelionei. Žinant, kite! Metai greit prabėgs ir bažnyčioje pasiklausęs pa klausia:
GINTARAS P. ČEPĖNAS
1970
m.
Jau
XV
a.
jis
junges
kad liko mažai laiko, pasiėmė būsite sau davę daugiau gėrio, mokslo, pečiais traukydamas
6436 S Pulaski Rd.. Chicago. IL M*>29
— Kas čia?
Vilnių
su'Karaliaučiumi.
Dalis
sako: „Kas žino, ką tas vo
kiek drabužių, maisto ir pi negu blogio.
(1/2 bl Į Šiaure nuo Salzeko mu7ietaus
— Čia aš, dukrele, — atsakė
Vilniaus - Kauno kelio atkarpa
(Bus daugiau)
kiečių katinas šneka". Vers
nigų. Greitai išbėgo iš namų
Tel.: 773-582-4500
mama.
ėjo dabartine automagistrale.
Rita Bradūnaitė, dami pirmuosius raštus į lat
su mano teta, kuri tada buvo
14325 S M Rd.. Lockport. IL60441
— Tu-u!? Mamyte, pasida
Pirmieji keliai buvo visai nepa
Baltimorės
Karaliaus vių kalbą, šie dvasininkai ne
5 metų ir dėde — 3 metų
Tel. 708-3014866
ryk
vėl tokia, — prašo Daivu
našūs j dabartinius: tai buvo
Mindaugo lit. m-los pavartodavo net žodžių „lat
Valandos pagal susitarimą
amžiaus. Jie nežinojo, kokia
tė.
nuo medžių ir krūmų apvalytos
abiturientė vių", „latviškas", jie knygų ti
bus jų ateitis, bet galvojo, kad
juostos".
Pinigai,
siuntiniai
(„Mūsų
metai") tuliniuose lapuose parašyda
Advokatas jonas Cibaitis
turės būti geriau, negu pasi
ir komercinės siuntos į
vo, kad versta „iš vokiečių kal
• Darbėnai. Birželio 29 d.
Civilinė* ir kriminalines bvlos
likti su rusais komunistais.
Lietuvą. Maisto siuntiniai.
APIE SALIŲ
bos
į
nevokiečių
kalbą"
(su
Darbėnuose
prie Šv. ap. Petro
6247 S. Kedzie Avenue
Komunistų frontas artėjo ir
TRANSPAK, 4546 W. 63rd
PAVADINIMUS
Chicago. IL 60629
prask — latvių!). Vokiečių ku ir Povilo bažnyčios Telšių vys
reikėjo pasitraukti iš Lietu
St., Chicago, IL 60629. Tel.
(Tęsinys)
nigai 1824 m. latvių k. ir kupas Antanas Vaičius pa
Tel. 1-773-776-8700
vos, kad nebūtų išvežti į Si
773-838-1050.
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak
birą. Susimetę, kiek galėjo
Šiuo klausimu būta įvai literatūros reikalais rūpintis šventino saleziečių auklėtinio
Seštad Y v r iki 1 vai p p
(sk.)
panešti, važiavo traukiniu į riausių aiškinimų. Kai kurie įsteigė specialią „Latvių bi Petro Perkunio skulptūrinį
Breslau, kur jie maždaug sa tokie aiškinimai mums šian čiulių draugiją". Tačiau kaip paminklą, šis dorybėmis pa
x Lithuanian Mercy Lift
ADVOKATAS
vaitę
laiko praleido, kol dien, žinoma, tik juoką suke šie „bičiuliai" rūpinosi latvių garsėjęs žemaičių jaunuolis
nuoširdžiai dėkoja poniai Dail Nijole* Baniene* akrilika
Vytenis Lietuvninkas
šeimas
išskirstė
į kitus mies lia. Pavyzdžiui, buvo aiški k., geriausiai rodo tas faktas, gimė 1917.04.28 netoli Dar
Gražinai LiauUud u i $500 Dailininke* darbų paroda atidaro
4536 VV. 63th Street
tus.
Jiems
buvo
paskirtas nama, kad žodis „Lietuva" at jog 1862 m. „Latvių bičiulių bėnų, mirė 1937 m. Turine
gausią auką. Jūsų nuolatinė ma Lietuvių daile* muziejuje, Le
Chicago, IL 60629
Schweinhit,
kur
mano
kitas sirado ii žodžio „Litai Ųa", o draugija" paskelbė konkursą (Italijoje).
parama padeda LML siųsti monte, rugsėjo 20 d., šeštadienį,
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
tema „Kokių reikia ieškoti
šia proga Darbėnuose vyko
medicininę pagalbą Lietuvos 7:30 vai. vak. Paroda pavadinta dėdė gimė. Ten praleido tik šitas yra ne kas kita, kaip Ita kelių latvių suvokietėjimui
Tel.: 773-284-0100
atlaidai, buvo teikiamas Sut
tris
mėnesius,
nes
frontas
vėl
lijos
pavadinimas,
tik
žodžio
„Sek
mane
takeliu*
Vim
maloniai
sergantiems.
Valandos pagal susitarimą
artėjo. Vėl pradėjo kristi bom pradžioje pridėtas priebalsis skatinti ir kaip ryšium su tuo virtinimo sakramentas.
kviečiami paroda aplankyti.
(sk.)
w e l e s Dem.ite, Clevelande, St.
S S b u r g e Programa bus įvairi ir
nuotaikinga. Visi kviečiami koncertuose dalyvauti. PLC koncertas bus
šeštadienį, spalio 4 d., Jaunimo
centre — spalio 5 d., sekmadienį.

SKELBIMAI

Kūne šeštadienių rytais nuo
7 valandos stebi Lietuvių televlzl os
J programas (o tokių tur
but
3 ^ bent keli tūkstančiai),
J a u ž i n o a P i e s i o s Programos
vedėjų bėdas ir rūpesčius.
Tačiau dar norisi labiau priminti ir
paryškinti,
Nepaisant gerų vadovybės
non
*> n e visada yra galimybė
šias
programas padaryti tokias,
kokiu
norėtų žiūrovai. Porą sa
vaičių dėl UPS bendrovės tarnautojų streiko nebuvo galima
8 a u t i vaizdajuosčių iš Lietuvos.
Tad
nebuvo galimybes rodyti
visų mėgstamus reportažus iš
tėvynės.
Taip pat prieš porą savaičių
sugedo montažinis
vaizdajuosčių kompiuteris, tad negalima paruošti medžiagos apie
vietinį lietuvių gyvenimą. Rel
ketų įsigyti naują aparatą. Jis
brangokai kainuoja, o lėšų nė
ra, nes ir šiaip vos galą su galu
programos vedėjai gali sudurti.
Kalbantis su vyriausiuoju
programos vedėju Alvydu Reneckiu paaiškėjo, kad progra
mos likimas yra labai neaiškus,
nors pagal sutartį su stotimi, ją
reikėtų išvežti bent iki atei
nančių metų pavasario, kuomet
sueitų dveji metai nuo progra
mos įsisteigimo.
Vedėjas kreipiasi į tautiečius,
ypač tuos, kurie nori, kad ši

LIETUVA

