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Suomijos ortodoksų vyskupai
aptars Estijos ortodoksų
atsiskyrimą nuo Maskvos
Talinas, gegužės 13 d. (BNS)
— Ortodoksų arkivyskupas Johannes Suomijoje sako, jog ne
t r u k u s bus išspręstas ginčas
t a r p Konstantinopolio ir Mask
vos ortodoksų patriarchatų. Pir
madienį, kalbėdamas ypatingo
Suomijos ortodoksų sinodo ati
darymo metu Iisalmi mieste, jis
sakė, kad ginčas dėl Estijos
Apaštalinės Ortodoksų Bažny
čios bus išspręstas šios savaitės
pabaigoje Maskvoje vyksiančia
me ortodoksų sinode.
„Negaliu kalbėti apie siūlo
mos sutarties turini šiame vie
šame forume, bet viliuosi, kad
g a l ė s i m e sugrįžti prie šio
klausimo šiame sinode", pasakė
ark. Johannes pamaldų Sv. Eli
jo bažnyčioje metu Iisalmi mies
te. Pirmadienio posėdžių darbo
tvarkėje buvo įrašyti ir Estiją
liečiantys klausimai.
Pirmadieni Iisalmi mieste
prasidėjęs Suomijos Ortodoksų
Bažnyčios ypatingasis sinodas
pritraukė daug dėmesio, nes jo
dalyviai turės progą pareikšti
savo pažiūras iškilusio ginčo dėl
Estijos Ortodoksų Bažnyčios,
kuris sukrėtė visą ortodoksų
pasaulį, pranešė Suomijos žinių
agentūra STF.
Specialusis sinodas buvo su
š a u k t a s naujam Helsinkio vys
kupui išrinkti, bet didžiausią
dėmesį patraukė ne jo rinkimas,
bet debatai dėl Estijos Ortodok
sų Bažnyčios.
Arkivyskupo Johannes vado
vaujama bažnyčios administra
cija praėjusia žiemą rado, kad
šio specialaus sinodo metu
n e t u r ė t ų būti diskutuojami
Estijos Bažnyčią liečiantys
klausimai. Tačiau 24 iš 36 si odo delegatų pasirašytame krei
pimesi buvo reikalaujama, kad
būtų aptariama padėtis Estijoje.
Gegužės pradžioje Suomijos

bažnytinė administracija nutarė
pateikti specialiajam sinodui
siūlymą, kad būtų sukurtas
specialus k o m i t e t a s , k u r i s
stebėtų Suomijos Ortodoksų
Bažnyčios santykius su užsieniu
kartu su Estijos klausimu. Dėl
sprendimo pateikti tokį siūlymą
numatoma, kad ypatingojo si
nodo metu Iisalmi mieste Esti
jos klausimas bus išsamiai iš
nagrinėtas. O arkivyskupo Jo
hannes veikla, tuo tarpu, iš
šaukė kritiką tiek iš tikinčiųjų,
tiek ir iš dvasiškių.
Ark. Johannes yra provizori
nis Estijos Ortodoksų Bažnyčios
vadovas; ji vasario mėnesį
perėjo iš pavaldumo Maskvai į
Konstantinopolio Ekumeninio
Patriarchato žinią. To pasekme,
Maskvos patriarchatas nutrau
kė ryšius ir su Konstantinopoliu
ir su Suomijos Ortodoksų Baž
nyčia.
Arkivyskupo Johannes kriti
kai Suomijoje teigia, kad jis
apėjo savo bažnytinę vadovybę,
bet arkivyskupas teigia, kad jis
Estijoje veikė kaip privatus
asmuo.
Aršiausios kritikos ark. Jo
hannes susilaukė iš kunigo
Mitro Repo, Helsinkyje, ir to
pasekme Helsinkio vyskupas
jam uždraudė laikyti pamaldas
jo tiesioginėje jurisdikcijoje
esančioje Karelijos vyskupijoje.
Ypatingojo sinodo metu Iisal
mi, Suomijoje, kuris tesis dvi
dienas, numatoma, kad Mask
vos ir Konstantinopolio patri
archai susitiks Genevoje, Švei
carijoje, ieškoti sprendimo šiam
ginčui. Anot spaudos praneši
mų, kokio nors sprendimo lau
kiama vėliau šį mėnesį.
Ypatingasis sinodas Iisalmi,
pirmadienį aptaręs tarptauti
nius klausimus, antradienį
rinks Helsinkio arkivyskupą.

Gazprom grasina padidinti
Lietuvai dujų kainą
Vilnius, gegužės 13 d. (AGEP)
— Rusijos dujų įmonė Gazprom
pagrasino padidinti Lietuvai
dujų kainą, jei artimiausiu
metu ji nepateiks tvarkaraščio,
pagal kurį mokės skolą Valsty
binės Lietuvos Dujų komercijos
direktorius Vidmantas Čepukonis korespondentui sakė, jog
praėjusią savaitę Gazprom va
dovai telegrama dar kartą pa
ragino Lietuvos Dujas pateikti

A. Šleževičius
pasitrauks iš politinės
veiklos
Vilnių., gegužės 9 d. (AGEP)
— Antradienį buvęs ministras
pirmininkas Adolfas Sleževičius
pareiškė, kad ketina išstoti iš
LDDP ir visai pasitraukti iš
politinės veiklos. Be to, jis
teigia, kad su juo nebuvo tartasi
dėl jo įtraukimo į LDDP rinki
mų sąrašą. Adolfas Šleževičius
pareiškė, kad ketina užsiimti
vien tik verslo reikalais.
Kaip rašo .Lietuvos r y t a s " ir
,.Respublika", šiuo metu jis dir
ba vienos Vokietijos firmos kon
sultantu ne tik Lietuvai, bet ir
Baltijos valstybėms bei buvu
sioms sovietinėms respubli
koms, įmonės pavadinimo Adol
fas Šleževičius nepaminėjo.
Buvęs ministras pirmininkas
konsultuoja maisto pramonės
technologijos, energetikos tech
nologuos ir įrenginių klausi
mais.

grafiką, kaip iki spalio 1 dienos
turi būti sumokėta 32.7 milijo
nų dolerių skola.
Pasak V. Čepukonio, Gaz
prom negali visiškai nutraukti
dujų tiekimo, nes privati Stella
Vita bendrovė, perkanti dujas iš
Rusijos, atsiskaito laiku. Tačiau
jei Gazprom padidintų dujų kai
ną iki 78 dol. už 1,000 kubinių
metrų, pati Stella Vita negaus
pelno ir gali nebepirkti dujų.
Stella Vita, bendra Lietuvos ir
Rusijos įmonė, dujas iš Rusijos
perka pigiau, nei Lietuvos Du
jos. Pastaroji bendrovė iki
vasario vidurio dujas pirko po
78 dol. už 1,000 kubinių metrų.
Dėl įsiskolinimo nuo vasario
vidurio dujos nebeparduodamos
tiesiogiai Lietuvos Dujoms.
V. Čepukonis mano, jog šią
savaitę energetikos ministras
Saulius Kutas turėtų pateikti
Gazprom įmonei skolų mokėjimo
tvarkaraštį. Tačiau, jog žodžiais,
šis darbas juda „labai sunkiai".
Antradienį Gazprom įmonei
turėtų būti pervesta 2 milijonai
dolerių (8 milijonai litų) skolai
padengti. Lietuvos Finansų mi
nisterija skyrė 7 milijonus litų,
bendrovė Lietuvos Energija — 1
milijoną litų.
Maždaug pusė visos skolos —
apie 16 milijonų dolerių — bus
sumokėta Lietuvos statybinin
kams, remontuojantiems Gaz
prom pastatą Maskvoje, o likusi
dalis turi būti sumokėta tiesiai
Gazprom įmonei iki spalio 1 die
nos.
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K. Bobelis ragina JAV
lietuvius JAV Kongrese kelti
Lietuvos narystės NATO
reikalą

Balandžio 23 d. t r a d i c i n i a m e JAV Baltųjų Kūmų su : .oštame p r i ė m i m e diplomatiniam korpusui
k a r t u su JAV prezidentu BilI Clinton ir žmona Hillarv Rodham Clinton nusifotografavo Lietuvos
ambasadorius JAV Alfonsas Kidintas su žmona Birute Eidintiene. Ambasadorius A. Eidintas
gegužes pradžioje su Lietuvos \ aidžios p a r e i g ū n a i s d.ilvvavo specialioje konferencijoje Čikagoje,
kurioje buvo a p t a r i a m o s Baltijos salių stojimo j NATO perspektyvos J A V nenorėdama erzinti
Rusijos, bando Baltijos š a l i m s siūlyti p a k a i t a l u s narystei šioje Europos gynybos organizacijoje.
Baltijos šalys tačiau ryžtingai siekia tikros narystes NATO k a i p jų s a u g u m o užtikrinimo.
Baltųjų Rūmų n u o t r a u k a

Estija išvarė Rusijos
diplomatą už šnipinėjimą
Talinas, gegužės 14 d. (BNS)
— Rusijos diplomatas Sergej Andrejev, apkaltintas neseniai
iškilusiame šnipinėjimo skan
dale, praėjusios savaitės pa
baigoje išvyko iŠ E s t i j o s ,
pranešė Estijos gynybos polici
jos spaudos atstovas BNS žinių
agentūrai.
Estijos užsienio reikalų minis
terija pranešė Rusijos ambasa
doriui Taline, kad Rusijos am
basados ekonomikos patarėjas
S. Andrejev buvo įveltas jo
statusą neatitinkančioje veiklo
je ir pareikalavo, kad jis išvyktų
iš Estijos.
Aleksandr Udalcov, Rusijos
Užsienio reikalų ministerijos
pareigūnas atsakingas už Balti
jos šalių reikalus, BNS kores
pondentui pirmadienį pasakė,
kad videojuostos įrašas, rodan
tis kaip Estijos parlamento pa
reigūnas perduoda slaptus do
kumentus Rusijos ambasados
tarnautojui, buvo tik „bur
bulas", kuris neatlaikys kaip
šnipinėjimo įrodymas.
A. Udalcov dokumentų perda
vimą pavadino provokacija.
„Kiekvieno diplomato pareiga
yra rinkti įstatymais leidžiamą
informaciją apie šalį, kurioje re
ziduoja. Tad perdavimas kažko
kių dokumentų negali būti šni
pinėjimo veiklos įrodymu", tei
gė A. Udalcov, vienas svarbiau

sių Rusijos Užsieno reikalų mi
nisterijos pareigūnų.
Sekmadienį per kelis rusiškus
televizijos kanalus pakartotinai
buvo rodoma vaizdajuostė, kaip
Estijos parlamento Užsienio
reikalų komiteto patarėjas Tonu
Randala perdavė dokumentus
Rusijos ambasados pareigūnui
Sergej Andrėje". » -

Praėjusią savaitę energetikos
ministras Saulius Kutas sakė,
jog bus stengiamasi tvarkaraštį
pateikti iki gegužės 10 d., nors
finansavimo šaltinių jis sakė ne
surandąs.

sakė Seimo Užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas.
Jis pabrėžė, kad Lietuva daug
geriau nei Lenkijos ar kitų ša
lių parlamentarai „supranta ir
užjaučia" Latviją ir Estiją.
„Tačiau t a pati etninė situacija,
kuri egzistuoja kituose kraštuo
se, negali būti taikoma mums",
sakė K. Bobelis.
Jis pastebėjo, kad pavyzdį,
kaip kiekviena t a u t a t u r i ginti
savo interesus, parodė Estija,
pareiškusi esanti geriau pasiren
gusi stojimui į Europos Sąjungą.
Tiesa, pripažino K. Bobelis, šią
poziciją Estija , j a u modifikuo
ja".
ESBO vykdomojo komiteto po
sėdyje kalbėta ir apie NATO
plėtimą. P a s a k K. Bobelio,
svarstymo metu labai skeptiš
kai apie Baltijos šalių gali
mybes t a p t i šios gynybinės są
jungos narėmis kalbėjo Vokie
tijos bei Prancūzijos atstovai.

Antradienį spaudos konferen
cijoje Vilniuje jis s a k ė t a i p rea
gavęs į Lenkijos p a r l a m e n t a r o
Atsakydama j Estijos Užsie pranešimą, kuriame Baltijos re
nio reikalų ministerijos veiks gionas buvo pavadintas „poten
mą, Rusijos Užsienio reika cialiai pavojingu židiniu Euro
Palankiai įvertinęs danų bei
lų ministerija davė dvi savai poje". Pranešime buvo pažymė
britų
paramą, Seimo Užsienio
ta,
kad
pavojų
ne
tik
Baltijos
tes Estijos ambasados Maskvo
reikalų
komiteto pirmininkas
regionui,
bet
ir
visos
Europos
je konsulinio departamento an
sakė,
kad
reikėtų aktyviau į
saugumui
kelia
didelė
rusakal
trajam sekretoriui Argo Kuune
spaudimo
procesą
įtraukti lie
bių
gyventojų
dalis
bei
Rusijos
mae išvykti iš Maskvos. Anot
tuvių
išeiviją
JAV
bei
Kanado
pareiškimai
ginti
rusakalbių
in
Talino Radijo Kuku, Estijos am
je.
Jis
nurodė
čekų,
lenkų
bei
teresus
Baltijos
šalyse,
panau
basadorius Maskvoje, Mart Helvengrų
bendruomenių
Ameriko
dojant
„bet
kokius
j
i
e
m
s
reika
me, pareiškė, kad A. Kuunemae
je pavyzdį, kurios pasiūlė JAV
greičiausiai pasiliks Maskvoje lingai atrodančius metodus".
Senatui rezoliucijos projektą dėl
Kazys
Bobelis
sakė
pabrėžęs,
taip ilgai, kaip jam bus lei
kad kai kalbama apie konfliktą šių šalių priėmimo į saugumo
džiama.
Balkanuose ar kitas potencia organizacijas.
liai pavojingas situacijas, Ser
Kazys Bobelis pažymėjo, kad
bija, Kroatija ir visos šalys JAV lietuvių visuomenėje yra
vadinamos s a v a i s v a r d a i s . daug pasiryžusių ir galinčių
„Paprašiau, kad ateityje pra paremti tokią iniciatyvą, o ar
Tačiau nebeliko iš ko grąžinti nešimuose ... Lietuva, Latvija ir
tėjant JAV prezidento rinki
17 mln. litų Pasaulio Banko Estija ir kiekviena valstybė
mams yra palankus metas siek
paskolos tepalams pirkti 1990 būtų individualiai v e r t i n a m a " ,
ti tokių tikslų.
metais, 33 mln. litų Europos
Sąjungos paskolos kurui pirkti,
13 mln. litų Valstybinio Komer
cinio Banko paskolos. „Todėl su
užsienio
kompanijomis
nesugebame konkuruoti, nes
neturime lėšų investicijoms",
Vilnius, gegužės 13 d. (Elta) Vytauto Landsbergio nuomone,
sakė R. Barcevičius.
Pasak J. Dobson, naftos rinka — Tėvynės Sąjungos (Lietuvos „ L i e t u v o s ir k i t ų Baltijos
užsienio firmoms atiduodama K o n s e r v a t o r i ų ) p i r m i n i n k o valstybių perspektyvinė narystė
pusvelčiui arba už dyką. Anot
NATO darosi pačiu aštriausiu
jo. rinkoje akivaizdi valstybinės
klausimu, Rusijai spaudžiant
Paminėta
naftos kompanijos diskriminaci
Vakarus ir JAV, kad mums bū
P. Dovydaičio
ja rinkoje. „Lietuvos kuras"
tų užkirstas kelias į šią eu
privalo mokėti pelno mokestį, o
gimimo sukaktis
ropinę saugumo, stabilumo ir
užsienio kompanijos, valdančios
ūkinio pakilimo zoną".
75% rinkos — per pirmuosius
Vilnius, gegužės 10 d. (Elta)
Pirmadienio spaudos konfe
trejus metus jo visiškai nemoka, — Lietuvių Katalikų Mokslo rencijoje jis sakė, kad reikėtų
per kitus dvejus moka tik 50%. Akademija (LKMA) ir Vilka oficialiai pareikšti, kad Rusijos
Rinka buvo prarasta greitai ir viškio vyskupija š e š t a d i e n į oficialios struktūros imasi labai
be kontrolės, konstatavo eksper Marijampolėje surengė moksli intensyvaus lokalinio šaltojo ka
tai. Užsienio kompanijoms ati nę konferenciją: „Profesoriui ro prieš Baltijos valstybes, ir tas
duodami geriausi sklypai, už Pranui Dovydaičiui — 110". karas yra, jo nuomone, „tebesi
kuriuos savivaldybės gauna že Prieš konferencijos pradžią tęsiantis reiškinys nuo 1992 me
mės nuomos mokestį. O gautas Marijampolės Mažojoje baziliko tų".
je buvo aukojamos Šventos Mi
pelnas išvežamas į užsienį.
Tai yra, pasak V. Landsber
Ekspertai kritikavo „Arthur šios už Vasario 16-osios Lietu gio, „propagandinė kampanija,
D. Little" atliktų Lietuvos naf vos Nepriklausomybės Aktos adresuojama daugiausia Vaka
tos rinkos tyrimų išvadas, ku signatarą, buvusį vyriausiąjį rams, nors kai kas linkęs ma
riose nedviprasmiškai kalbama Ateitininkų federacijos vadą, nyti, jog tai skirta vidaus var
apie tai, kad Lietuvos valsty religijos filosofą, m o k s l i n i ų tojimui". Seimo n a r y s apgai
binė kampanija Lietuvos Kuras leidinių redaktorių, visuomenės lestavo, k a d „psichologinis
išnyks, jeigu nebus privati veikėją profesorių, akademiką karas prieš Baltijos valstybes
zuota. Tyrimus finansavusi Praną Dovydaitį, kuris 1942 m. yra per mažai Vakaruose fik
Statoil yra Norvegijos vals Sverdlovsko k a l ė j i m e buvo suojamas ir iš mūsų pusės per
tybinė kompanija. Tokį statusą nužudytas.
mažai a t r e m i a m a s " .
turi ir Suomijos Nešte, Prancū
Tarti įžangos žodžius pakvies
zijos Totai, Italijos Agip kom ti Vilkaviškio vyskupas Juozas
KALENDORIUS
panijos.
Žemaitis ir svečias iš Romos —
G e g u ž ė s 15 d.: Šv. Izidorius
R. Barcevičius teigė, kad apie LKMA garbės pirmininkas, pro
tai ketvirtadienį buvo kalbėta fesorius k u n i g a s A n t a n a s Artojas, išpažinėjas (1070-1130
m.); Sofija, Algedas, J a u n u t ė .
su Energetikos ministru, akci Liuima.
Šia konferencija, kaip pranešė 1920 m. susirinko Lietuvos Stei
nės bendrovės Lietuvos Energi
ja vadovais. „Atrodo, prade Lietuvių Katalikų Mokslo Aka giamasis Seimas.
G e g u ž ė s 16 d.: K r i s t a u s
dama suprasti, kad valstybė demija, pradedamas profeso
negali toliau švaistyti naftos riaus akademiko P r a n o Dovy Dangun žengimo šventė (Šešti
produktų rinkos, kad jai reikal daičio gimimo 110-ųjų metinių nės). Ubaldas, Jonas, Andriejus,
inga ir valstybinė Lietuvos Ku minėjimų ciklas, kuris apims Bazilė, Inga, Bitė. 1886 m. gimė
ro kompanija", sakė R Barce visą Lietuvą ir baigsis gruodžio filosofas, ateitininkų ideologas
Stasys Šalkauskis.
vičius.
mėnesį Vilniaus vyskupijoje.

Valstybinei Lietuvos Kuro
įmonei — grėsmė išnykti
Vilnius, gegužės 10 d. (AGEP)
— Akcinė bendrovė „Lietuvos
kuras", praradusi, 75% šalies
naftos produktų rinkos, gali
išnykti, jeigu valstybė nesiims
t a m tikrų priemonių. Tokią jos
ateitį mato Londono Oxford uni
versiteto Naftos ir energetikos
studijų koledžo ekspertai John
Dobson ir Sally Clubley.
Iš 600 Lietuvoje esančių
degalinių „Lietuvos kuras" turi
120. Nei modernizuoti senų, nei
juolab statyti naujų bendrovė
nepajėgi, nes neturi lėšų. Kaip
sakė šios akcinės bendrovės
generalinis direktorius Raimon
das Barcevičius, pernai į
valstybės biudžetą sumokėta 40
mln. litų mokesčių, visiškai
a t s i s k a i t y t a su socialinio
draudimo įstaiga Sodra ir savo
darbuotojais, sumokėta 16 mln.
litų palūkanų už paskolas.

P. Gylys kritikuoja
savivaldybes už Čečėnijos
pripažinimą
Vilnius, gegužės 10 d. (Elta)
— Užsienio reikalų ministras
Povilas Gylys kritikuoja kai
kurių Lietuvos miestų savival
dybes, nutarusias pripažinti Če
čėnijos nepriklausomybe. Anot
Gylio, savivaldybės negali užsi
imti užsienio politika, nes tai —
prezidento ir vyriausybės kom
petencija. Penktadienį įvyku
sioje spaudos konferencijoje
Užsienio reikalų ministerijos
vadovas nurodė, kad savival
dybė gali kreiptis, prašydama
pripažinti valstybe, bet pati to
padaryti negali.

Vilnius, gegužės 14 d. (AGEP)
— Tarptautiniuose forumuose
kalbant apie rusakalbių prob
lemas Baltijos šalyse, turėtų
būti atskirai k a l b a m a apie jų
padėtį Lietuvoje, Latvijoje ir
Estijoje, p a r e i š k ė L i e t u v o s
Seimo Užsienio reikalų komite
to pirmininkas Kazys Bobelis,
šeštadienį vykusiame Europos
Saugumo ir Bendradarbiavimo
Organizacijos (ESBO) vykdomo
jo biuro posėdyje. Kopenhagoje
vykusioje konferencijoje bu
vo svarstomi liepos 4-8 dienomis
Stokholme vyksiančios ESBO
Parlamentinės Asamblėjos pra
nešimai. K. Bobelis y r a ESBO
Parlamentinės Asamblėjos vice
prezidentas ir Lietuvos delegaci
jos joje vadovas.

Kaip žinoma, balandžio vidu
ryje Vilniaus miesto taryba pri
ėmė rezoliuciją, kurią pripažįs
tama Čečėnijos nepriklausomy
bė. Šiuo dokumentu taip pat
kreiptasi j Lietuvos vyriausybe,
raginant šią šąli pripažinti de
jure ir de facto. Panašaus turi
nio dokumentus yra priėmusios
Kauno ir Druskininkų savival
dybės.
„Ar Druskininkai jau atsisky
rė nuo Lietuvos ir tapo tarptau
tinės teisės subjektu?" su ironija
klausė ministras P. Gylys. Jo
manymu, tokie poelgiai „nedaro
garbės tarptautinius reikalavi
mus vykdančiai valstybei". Mi
nistras P. Gylys priminė, kad
vis dar galioja 1991 m. pasi
rašytas susitarimas, kuriuo
Lietuva pripažįsta Rusijos teri
torinį vientisumą.

Landsbergis: Rusija vykdo
šaltąjį karą prieš Baltijos
šalis
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ASS VADIJA PRANEŠA
ASS Akivaizdinis
suvažiavimas ir Studijų
dienos.
Mieli Sesės ir Broliai.
kviečiame visus dalyvauti
Akademinio Skautų sąjūdžio,
Studijų dienose ir suvažiavime,
kurie vyks š.m. spalio 4-6 d.
netoli Čikagos, Resurrection
Center, Woodstock, Illinois.
Kaip jau žinote, Lietuvoje
veikia ASD ir Korp! Vytis sky
riai Vilniuje, Kaune ir Klaipė
doje. I Studijų dienas ir suvažia
vimą ASS vadija įsipareigojo pa
kviesti bent du Lietuvos aka
demikus skautus/studentus.
Todėl labai prašome siųsti ASS
Vadijos iždininkui aukas. Ačiū
jums iš anksto.
LSS V a d o v y b ė s rinkimai

dalyvauti LSS Vadovybės rinki
muose. Balsuoti galės tik tie,
kurie bus susimokėję nario
mokestį už 1994, 1995 ir 1996
metus. Nario mokestis moka
mas savo vienete, skyriaus iždi
ninkui, arba tiesiai šakų vadijos
iždininkui. ASS nario mokestį
— 10 dol. už kiekvienerius
metus siunčia iždininkui iki š.
m. birželio 3 d. Primename, kad
LSS vadovybės rinkimų komi
sija neturi teisės ir nepriims
jokių nario mokesčių. LSS
vadovybės rinkimų darbotvarkė
bus skelbiama spaudoje.

LSS Brolijos vadijos suvažiavimo, š.m. gegužes 4 ir 5 d. v y k u s i o PLC Lemonte, dalyviai. Iš k.:
sėdi — vs fil Kazys Matonis, vs fil. Albinas Sekas, v s Romas Otto, vs Gediminas Deveikis. Stovi
— vs fil. Romas Rupinskas, vs fil Gintaras Plačas, j vs fil A l g i s P a u l i u s , s. fil. Vytautas Januškis,
vs fil. Antanas Paužuolis ir vs Antanas Jarūnas.
Nuotr. A n t . P a u ž u o l i o

LSS BROLIJOS VADUOS
SUVAŽIAVIMAS

DRAUGO prenumerata — i — i i anksto
metams H metų
JAV
$96.00 $55.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $60.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $45.00
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo)
$100.00 $55JO0
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant i užsieni
oro paštu
$500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida
$160.00 $85.00

3 mėn.
$36.00
$40.00
$30.00

skautų vienetai: Hamiltone —
$35.00
mišrus „Širvintos" - „Nemuno"
tuntas, Toronte — „Rambyno"
t u n t a s ir Montrealyje —
LSS Vyriausio skautininko Paužuolis, Prityrusių skautų „Geležinio Vilko" - „Neringos"
vs. fil. Albino Seko sušauktas sk.vedėjas vs fil Gintaras tuntas. „Rambyno" tuntas yra
LS Brolijos vadijos suvažia Plačas, Brolijos tiekimo sk. veikliausias. Tunte yra 23
Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
vimas š.m. gegužės 4 ir 5 d. vyko vedėjas vs Antanas Jarūnas ir jaunesnieji skautai, 21 skautas
Administratorius Ignas Budrys
netoli Čikagos esančiame Vilkiukų sk. vedėjas s. fil. ir 40 skautininkų. Jūrų skautų
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
yra 13, veikia neblogai, tik turi
Pasaulio Lietuvių centre, Vytautas Januškis.
• Administracija dirba kasdien
• Redakcija dirba kasdien nuo
Suvažiavime atsilankė LSS sunkumų su ryšių palaikymu.
Lemonte. Šiame metiniame
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
ASS vadijos iždininkas yra: LSB vadijos suvažiavime daly Pirmijos pirmininkas vs fil Kęs
Skautai ruošia žiemos iškylas.
nedirba.
fil. Laimis Venckus, 603 14th vavo 10 Vadijos narių, kiti dėl t u t i s Ječius. J i s domėjosi Gerai praveda Kaziuko muges.
• Redakcija už skelbimų turini
* Redakcija straipsnius taiso
Street, Santa Monica, CA didelių nuotolių ir kitų skautiška veikla LS Brolijoje, Sunkumai yra su jaunesniųjų
neatsako. Skelbimų kainos pri
savo nuožiūra. Nesunaudotų
siunčiamos, gavus prašymą ką
straipsniu nesaugo. Prašome
90402.
asmeniškų įsipareigojimų ne patyrė tuntuose kylančias pro skautų vadovais. Jų jaučiamas
nors skelbti.
siunčiant pasilikti kopiją.
blemas ir pasiūlė k e l e t ą didelis trūkumas.
galėjo atvykti.
Ad Meliorem!
Suvažiaviman iš Los Angeles naudingų patarimų skautiškos
Hamiltono jungtinis skautų ir
s. fil. Gediminas Leškys atvyko LSB Vyriausias skau veiklos pagyvinimui.
Akademinio Skautų sąjūdžio
skaučių tuntas nepajėgia išvys
RAKĖ
ATKELIAUJA
ASS Vadijos pirmininkas tininkas vs fil. Albinas Sekas,
vadija kviečia visus ASS narius
Po pradinio įvado, vyko rajo tyti aktyvios veiklos. Impulsą
„LIETUVIŠKOJI
STOVYKLAUSIANČIŲ
Vyriausio skautininko pavaduo nų atstovų pranešimai. Atlanto duoda išsilaikyti, veiklus To
SKAUTMA"
DĖMESIUI
tojas vs. Romas Otto iš Mont- rajono atstovui vs Broniui ronto t u n t a s . Šiuo metu
Čikagos skautų ir skaučių re
realio, JAV Vidurio rajono Narui neatvykus, jo pateiktą Hamiltone yra 10 jaun. skautų,
Dail. s. Julius Špakevičius, gistracija šios vasaros stovyklai
Brolijos atstovas vs fil. Romas raštišką pranešimą perskaitė vs 2 skautai vyčiai ir du skauti
grąžindamas
paskolintas „Lie Rakė bus vykdoma šj šeštadie
Ilgametis lietuviškos spaudos gausių dalyvių iš visų pasaulio Rupinskas, LSB Lavinimo fil. Albinas Sekas. Iš pranešimo ninkai.
tuviškoji
Skautija"
istoriniam
Nepasisekė atgaivinti Lon leidiniui pirmojo JAV LSS ni, gegužės 18 d., tuoj po pamo
darbuotojas prel. J. Prunskis, kampų, kur tik gyvena lietuviai skyriaus vedėjas vs. fil. patyrėme, kad veikla nėra
kartu skautavęs su Europos lie skautai akademikai. Reikia dar Kazimieras Matonis iš Arizo stipri. Trūksta vadovų, be to done, Ont. skautų vieneto, nors „Aušros Vartų" skaučių tunto kų lituanistinėse mokyklose
tuvių vyskupu A. Delksniu, pridėti, kad konkursas yra taip nos, Skautininkų sk. vedėjas vs nėra pakankamai ir vaikų. tolimoje praeityje ten toks gerai Čikagoje buv. globėjos a.a. Ju PLC Lemonte ir Jaunimo cent
gražiai vertina gausią skautiš pat skautams vyčiams, vyr. fil. Gediminas Deveikis iš Jaunos šeimos labai išsibarsčiu veikė. Jeigu atsirastų energijos zės Daužvardienės nuotraukas, re Čikagoje. Registruojamasi
asmeniškai. Stovyka vyks liepos
ką spaudą. Kad skautai pamėg skautėms ir akademikams McHenry, IL, Jūrų skautų, sk. sios po daugelį miestų. Esant vadovas, būtų galimybės atgai praneša tokią malonią žinia:
17-27 d.
vedėjas
jvs
fil
dr.
Algis
Paulius,
nedaugeliui
jaunų
žmonių,
vinti.
tų rašyti, Vydūno fondui pasky skautams.
„Skautijos taip ilgai laukta
„
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galinčių
jungtis
į
skautus,
Turint klausimų, prašoma
Montrealis, nors būdamas knyga jau išspausdinta ir bai
rė 8,000 dol. sumą įsteigiant
koordinatorius
vs
fil
Antanas
neįmanoma
surinkti
jų
į
skiltis
kreiptis
į tuntininkus ir stovyk
VYDŪNO
FONDAS
toliausiai nuo veiklių tuntų, iš giama įrišti. Kitos savaitės pra
prel. J. Prunskio vardo fondą
ar
draugoves,
o
tuo
labiau
su
lų
vadovus.
vysto pusėtiną skautišką veiklą.
kasmetinių konkursų daly
daryti tuntą* Ruošiant skautų Montrealio skautai labai mėgs džioje 500 egz. siunta išvažiuos
* * *
viams atžymėti piniginėmis pre
į PLC Lemonte. Spaustuvė labai
stovyklas
pajėgiama
surinkti
ta
žiemos
stovyklas.
Ypač
daug
mijomis. Esame dėkingi už
Praeitį lengviau išpeikti, negu
maždaug 60-70 dalyvių. Sesės ir padeda Bulotų šeima. Šiuo metu stengėsi gražiai darbą atlikti.
didžią auką ir dėmesį skautams.
Gaila, kad dauguma jiems įteik pataisyti.
_ . ..
broliai
stovyklauja
kartu.
turima 13 jaunesnių skautų, tų nuotraukų buvo labai men
Pirmasis konkursas yra už
v.s. Bronius Žalys (Australija) prisimenu jį gyvą. Su šypsena,
Livyus
Vidurio rajono atstovas vs fil. du prityrusius, pora skautų ir
baigtas. Rašinių tema buvo, primindamas mirusius brolius su pareiga, su darbu, su
kos kokybės, kurių ir geriausias
VIDAS T. NOREIKA, D.D.S.
„Skauto pareigos Dievui ir skautus, parašė: „Jie persikėlė rūpesčiu skautais. Susitiksime Romas Rupinskas pranešė, kad skt. vyčių. „Basanavičiaus" technikas negali pagerinti..."
Oe*
Vidurio
rajoną
sudaro
Čikagos,
amžinoje
stovykloje.
skautų vyčių būrelis, kartą me
Tėvynei". Rašinių vertinimo į amžinąją stovyklą". Čia jis
SlAUR. VAK.
Džiaugiamės, kad knyga pa
Detroito,
Clevelando
ir
Omahos
Kazys
Batūra
buvo
rimtas
tuose aptarnauja benamius,
komisija: pirm. Gina Mačiulie pasiskolino iš indėnų, kurie apie
i i Cnartee 1 . i
D.0.$.
galiau išeina į pasaulį... Ačiū
200 S. i
nė, nariai: Nijolė Užubalienė ir mirusius sakydavo, kad jie skautas. Viską, ką darė, vykdė s k a u t ų v i e n e t a i . Detroito paruošdami maistą ir juos
broliui Juliui už malonią žinią.
Eugenijus Butėnas, paskyrė tris persikėlė į amžinos medžioklės išsamiai ir nuodugniai. Pri „Baltijos" tuntui vadovauja fil. pavalgydindami. Montrealyje
Kate. (210) 020-1032
premijas konkurso dalyviams. šalį. O kas sudaro rojų indėnui? simenu Tautinėje stovykloje Paulius Jankus. Tunte yra 18 yra arti 500 šeimų, dauguma
Valandos
pagal susitarimą
DR.
PETRAS
V.
KISIELIUS
Pirmoji 250 dol. premija paskir Amžina medžioklė. O skautui? Rakė buvo dalinama vietovės jaunesnių skautų. Gerai veikia mišrios, kalba prancūziškai.
INKSTŲ,
PŪSLĖS
IR
PROSTATOS
pastovyklėms. Ir įkalbėjau jam jaunos šeimos, todėl tunto atei Reikia mokėti laviruoti ir rasti
ta rašinio autorei „Kregždutei". — Amžina stovykla.
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
gydymas bei chirurgija
tis
yra
užtikrinta.
Savo
stovyk
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
slėnį.
Sakau,
čia
bus
labai
atski
tinkamus
vadovus.
Ateities
tęs
Atidarius voką paaiškėjo, kad
172ScMtorSt,DN*
ra«.ILM1M
W
Labai liūdna, kad į amžinąją
5840 S. Putaead M .
700-M1-2000
rašinio autorė yra Jurgita stovyklą persikelia vis daugiau ras sklypas žemės, kur galima las ruošia „Dainavos" stovykla tinumas priklausys nuo vadovų
Tai. 312 SOS-2002
Valandos
pagal
susitarimą
vietėje.
bus
pasireikšti.
Paskui
sutikęs
veiklumo ir noro pasiaukoti
Paužaitė iš Kauno. Antroji 150 mūsų brolių ir sesučių. Ypač kai
Pirmd. 9 v.r. - 7 v v., antrd.. trefid. ir
Vakarais ir savaitgaliais tat 700-034-1120
„Lituanicos" tunte skautų skautų idealų vystyme.
dol. premija buvo paskirta sla išgirsti apie tuos su kuriais ar nusiskundė, kad labai daug
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p.,
ketvd. 10 v.r - 7 v.v Sestd ir kt.
pyvardžiu „X" pasirašiusiai timai bendravai. Šiuo tarpu uodų. Bet iškentėjo. O kitu kar skaičius yra sumažėjęs, paly
DR. A. B. OLEVECKAS
Apie Ramiojo vandenyno rajo
dienomis reikalingos susitarimas.
skautei Jolantai Asijavičiūtei iš noriu prisiminti Česlovą Anužį tu kažkuris skautininkas labai ginus su ankstyvesniais metais, no veiklą pranešė vs fil. Albinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
supyko ir pakėlė triukšmelį. bet yra nemažai jaunesniųjų Sekas. „Kalniškių" tunto veikla
Marijampolės. Trečioji 100 dol. ir Kazį Batūrą.
Sumokama po vizito
3000 W. tS SL Tai. (700) 4224101
Kreipiuosi į Batūrą. O jis sako: skautų ir bebriukų. Draugovės yra silpnoka. Tuntui vadovau
premija teko „Saulutei" — Jūra
Vatanctos pagal susitarimą
Česlovą Anužį pažinau sto
Pirma. 3v p.p. -7v v . antr. 12:30- 3 v p.p
tei Jankauskaitei iš Čikagos, vyklose. Tai buvo nepamaino „Nusiramink. Aš jį pažįstu. veikia Lemonte ir Čikagoje. ja s. fil. Vytenis Vilkas. Jis dir
•132 S. Ka
trįcd uždaryta kelvd. 1 - 3 v. p.p.
amerikiečių TV 32 kanalo ben mas laužų dalyvis. Labai mėgo Patriukšmaus ir sustos". Taip ir Prie veiklos prisideda jauni tė ba ir su skautais. Skautiškos
penktd. ir šaštd 9 v r - 12 v. p.p
buvo. Lankydamasis Kanadoje vai su savo atžalomis. Tunto šeimos yra labai plačiai paskli
Tol. 312-430-7700
dradarbei.
dainuoti. Vienoje stovykloje tuo
•122 S. KlOJll Ava
apsistojau pas Batūrą. Tai buvo ateitis nebloga. Jūrų skautai dusios po Los Angeles priemies
RIMGAUDAS
NEMICKAS, M.D.
(312) 772 0001 arba (212) '
Sveikiname laimėtojus ir jau pat prisidėjo prie „Tauro graži, vaišinga viešnagė.
S.
PRASAD
TUMMALA,
M.D.
yra
gana
veiklūs,
daro
sueigas
čius.
Sunku
visiems
susirinkti.
DR. K. A. JUČAS
džiaugiamės jų kūriniais, kurie rago" orkestro ir matau jį foto
širdies
ir
Kraujagyslių
Ligos
dvejose vietovėse. Skautų ir Sueigos daromos kas antrą
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
Ir kada susitiksime amžinoje
netrukus bus atspausdinti skau grafijoje entuziastingai įsi
Valandos pagal susitarimą
GYDO 0 0 0 6 AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR
prityrusių skautų nedaug, bet savaitę. Didelis trūkumas vado
jungus.
Česlovo
nereikėjo
ragin
stovykloje, Česlovas dainuos, o
tiškoje spaudoje. Premijos ne
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
t
i
k
i
m
a
s
i
,
kad
s
u
l
a
u
k
s
iš
DR. V. J. VASARIENE
vų, nes anksčiau buvę veiklūs
trukus bus įteiktos Čikagoje ir ti ar šaukti. Jis visados būdavo Kazys ramins nepatenkintus ir
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
jaunesnių skautų ir bebrų, vadovai išvažinėjo į universi
DANTŲ GYDYTOJA
ten.
kur
reikia.
Buvo
gražiai
tai bus labai darni stovykla.
Kaune. Sekančio konkurso lai
DR. JOVITA KERELIS
kurie papildys skautų skiltis ir tetus, mokslas atima daug
4*17 W. 83 S t , Burbai*, IL
Oerret Gydytoja
kas ir sąlygos bus paskelbtos aprašyta jo laidotuvės ir skautų
jūrų skautų laivus. Taip pat laiko. Bandoma pritraukti nau
Tol. 70S-423-6114
3315 W 55ih St.. Chicago. IL
lietuviškoje spaudoje. Tikimės suruoštas pagerbimas. O aš
vs Vladas Vijeikis
Tol. (312)470-2112
pranešė, kad Čikagos skaučių ir jai atvykusių lietuvių vaikus.
Valandos susitarus
9525 S 79th Ava . Hickory Hills, IL
skautų tuntai kas metai ruošia Ypač tame pasižymi kun. Vols
Tai. (70$) 500-0101
DR. L. D. PETREIKIS
trijų dienų stovyklėles. Šiais kis. Kas metai stovyklaujama
Valandos pagal susitarimą
DANTŲ GYDYTOJA
metais stovyklėlė vyks birželio „Rambyno" stovykloje. Yra dar
Tol.
kabineto
k
bute:
700-042-4100
7-8-9 d. dr. Leono ir Irenos jūrų skautininkų „Grandis".
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ava
DR. P. KISIELIUS
Tel. (700) 0OO-4OM
Kriaučeliūnų ūkyje. Šios rūšies
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Europos rajono atstovas,
Valandos pagal susitarimą
stovyklą pradėjo organizuoti s.
1443 t o . sotu Ava., cicero
v.s. Juozas Maslauskas prane
fil. Vytautas Januškis, ir trejus
DR. LEONAS SEIerUTIS
Kasdien 1 v. p.p. - 7 v v.
šimą atsiuntė raštu. Anglijoje
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS
Išskyrus trečd; sestd 12 - 4 v p.p.
metus vadovavo. Šiais metais
veikia mišrus skautų,-čių viene
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
vadovaus vs fil. Romas Rupins
•132 S. Kodato
tas. Veikia ir skautų vyčių, CUOIIII C. DECKER, DOS, W~JČ.
kas, talkinant „Aušros Vartų"
40)47 W. 1011*., Ook Lawn, IL
Vai.: antr. 2-4 v. p.p. ir ketv 2-5 v p.p.
„Vydūno" būrelis, kuriam vado Pirmas apyl. su Northwastarn un-to
- „Kernavės" ir „Nerijos" tunSestd pagal susitarimą
vauja sk. vytis s. Vladas Ged- diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
tol. 312-770-2000
tininkėms — dr. s. fil. Daliai
mintas. Yra daug mišrių šeimų, prieinamą kainą. Pacientai priimami
Trakienei ir j.s. Viligailei Lendtodėl yra sunkumų su lietuvių absoliučiai punktualiai tnaMl*niul
raitienei. Joms padeda gražus
•DMUrtOAS VIŽNIAS, M.D., I.C.
(kalbat angliškai) tol. 700-422-0200
kalba. Pasireiškia vadovų
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
būrys jaunų vadovių ir kitų
SURENOER
LAL,
MO
trūkumas ir skautišką veiklą iš
Kalbama lietuviškai
talkininkių, ų
Specialybė — Vidaus ligos
vystyti sunku, daugiausiai susi
H M S. AfOlior Ava. (prie Austin)
7722 t . KoeMe, CMcofO, IL «M$2
Valandos pagal susitarimą
Pažymėtinas įvykis, kad Čika renka į rengiamą vasaros
Tol. 312434-2122
Tol. (311) $—-77M
goje buvo atgaivintas Pulk. Ša- stovyklą.
ARAS ŽUO0JA, M.D.
rausko skautų vyčių būrelis.
Vokietijoje, Vasario 16 -tos
AKIŲ CHIRURGIJA
ToC 312-M4-41M
Šiam būreliui priklauso 20 gimnazijoje veikia „Aušros"
AKIŲ LIGOS
Valandos
pagal
susitarimą
vyresnio amžiaus skautų vyčių. tuntas. Tuntui vadovauja s.
Kok. M . (311) 471*
Draugovei vadovauja skautas vytis, skiltininkas Tobias SchroVIDAS
J. NIMICKAS, M.D.
102*1.
Am
31»
vytis vs Romas Fabijonas.
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ROMAS KALANTA VIENIEMS VILTIS,
KITIEMS PERSPĖJIMAS
A U D R O N Ė VAITKUTĖ
1972 m. gegužės 15 d., pirma
dieni, į darbą „Šilko" įmonės
(tuometinio P. Ziberto šilko
kombinato) laboratorijoje ėjau
nieko blogo nenujausdama, ne
žinodama, kas vakar įvyko
miesto centre. Tik su bendra
darbėmis pietaudama, išgirdau,
kad vakar Muzikinio teatro so
delyje susidegino Romas Kalan
ta, o šiandien t e n kažkas
vyksta.
Nors iki darbo pabaigos buvo
likę keletas valandų ir labora
torijos vedėja Jolita Saladienė
prašė būti savo vietose, kelios
išbėgome anksčiau. Autobusas
buvo sausakimšas. Vos iš jo iš
lipusios miesto centre (17-ojo
maršruto autobusas važinėjo iš
Vilijampolės pro miesto centrą
iki Dainavos mikrorajono), iš
karto pajutome sunkiai nusako
mą įtampą, šurmulį. Žmonės
būriais ėjo Muzikinio teatro
link, o ten jų buvo didžiulė
minia.
Buvo apie 16 valanda. Pasily
pėjusi ant apversto suolo,
stengiausi pamatyti ir išgirsti
viduryje minios kalbantį žmogų.
Minia ūžė, šūkaliojo, tad buvo
sunku girdėti. Pastebėjau, jog
milicijos uniformomis vilkintys
pareigūnai minią supa žiedu, o
kiti, įsimaišė tarp žmonių,
ragina juos skirstytis. Minia
priešinosi, atsikalbinėjo, prasi
dėjo SMndynės.
Staiga? nuo Laisvės alėjos
pusės, kur buvo Kauno vykdo
masis ir partijos komitetai,
pasigirdo riksmai, moters klyks
mas. Minia siūbtelėjo ton pusėn.

Pro ją prasispraudusi, pama
čiau, kaip du milicininkai už
ilgu geltonų palaidų plaukų
jauną merginą velka žeme vyk
domojo komiteto link. Nieko
panašaus gyvenime nebuvau
mačiusi, gal tik filme apie
„blogus vokiečius", tad netekau
žado. Man tada buvo dvidešimt
treji metai. Mergina — pana
šaus amžiaus, o gal dar jaunes
nė. Keli jaunuoliai šoko gelbėti,
bet tuoj pat buvo būrio milici
ninkų sutramdyti. Drauge su
keletu arčiau buvusiųjų žmonių
ketinome padėti merginai, bet
taip pat buvome nustumti. Dvi
klaikios vidutinio amžiaus ru
sės suriko: „Vaikinai, leiskite,
mes jums padėsime!" Jos per
skyrė rankomis susikabinusių
milicininkų grandinę ir su
įtūžiu pradėjo žmones spausti
nuo Muzikinio teatro sodelio
pusės Laisvės alėja įgulos baž
nyčios link. Abi šūkaliojo: „Ak,
jūs, išgamos..." Prasidėjo rim
tos stumdynės.
Su minia atėjau iki A. Micke
vičiaus gatvės. Miesto centre
žmonių vis daugėjo, nes baigėsi
darbo valandos ir jie buvo laisvi.
Dabar nugriautame A. Mickevi
čiaus g. 38 name veikė Kauno
turistų klubas. Daugeliui jaunų
žmonių jis buvo lyg antrieji
namai. Pirmininko Algio Juce
vičiaus vadovaujami, kiekvieną
savaitgalį važiuodavome į Lie
tuvos miškus, kad netektų
dalyvauti tarybiniuose „visuo
meniniuose — masiniuose ren
giniuose" — paraduose, demon
stracijose ir kt. Lyg viena didelė

Romas Kalanta

šeima paslapčiomis švęsdavome
ar bent minėdavome nepriklau
somos Lietuvos valstybines ir
kalendorines šventes, vestuves
ir krikštynas, liūdėjome laidotu
vėse, tvarkėme išnykimui pas
merktus Lietuvos kareivėlių
kapus, per Vėlines ant jų uždeg
davome žvakeles, sodinome
ąžuoliukus piliakalnių papėdė
se. Tradicijų ir patriotinių dainų
mus mokė buvęs „Kauno audi
nių" fabriko vyriausiasis buhal
teris Feliksas Šakalys. Jam
daug kas iki šiandien dėkingi už
tikras Lietuvos istorijos pamo
kas. Taigi tądien nebuvo kur
geriau pasislėpti, kaip mūsų
klube.
Jau temo. Klube radau Algį
Jucevičių (dabar jis gyvena
Vilniuje). Buvo dar keletas
bičiulių, bet kurie, nebepamenu. Kalba nesimezgė. Kupini
nerimo žvilgsniai iškalbingiau
siai nusakė, ką jautėme. Kai
visiškai sutemo, likom penkie
se. Telefonu močiutei pranešiau,
kur esu, kad nesinervintų, bet
daugiau nieko sakyti nesiryžau.
Iš vidaus klube užsirakinome.

Lietuvos Šauliu sąjungos tremtyje vėliavos ir svečiai 1979 m gegu**>s 20 d Šv Kazimiero Lietuvių kapinėse Čikagoje, šventinant Romo Kalantos paminklą.
Nuotr. P. Maletos

ARTIMOJI ANGLIJA
LEONAS VENCKUS
19
I mano siunčiamus dažnus laiškus nustojo
atsakyti. Ir taip praėjo bent pora mėnesių.
Vieną dieną jai kažkas pasakė nueiti į paštą. Atėjęs
siuntinys. Parsinešusi rado įvairių konservų, šokolado,
sausainių ir kitokių gėrybių, kurių aš iš Anglijos papras
tai jai nepajėgdavau atsiųsti. Dėžės dugne laiškas. Ne
iš manęs. Iš Amerikos. Rašo sesuo savo broliui. „Valgyk,
mielas broleli, stiprėk Joneli, taisyk sveikatą, mes tave
netrukus atsiimsime".
Joneli? Žmona suprato, kad čia kažkas netvarkoje.
Nuskubėjusi į stovyklos raštinę, sužinojo, kad šioje
stovykloje yra dar kitas Venckus, be jos vyro, dabar
Anglijon išvykusio. Spakenberge tuo laiku gyveno per
2,000 žmonių, tad visų asmeniškai pažinti neįmanoma.
Patikrinus gyventojų sąrašus, paaiškėjo, kad neseniai
ii Schwarzenbecko stovyklos buvo atkelta grupė žmonių,
tarp jų ir kažkoks Jonas Venckus, kuris dabar guli sto
vyklos ligoninėje.
Žmona pasiėmė per klaidą gautąjį siuntinį ir su juo
nuskubėjo į ligoninę. Ten rado už mane keliais metais
vyresnį žmogų su mano pavarte. Atidavusi siuntinį,
išsikalbėjo. Paaiškėjo, kad J o n ą Venckus, gulėdamas
ligoninėje nuo pat savo atvykimo į Spakenbergo
stovyklą, su vietos žmonėmis buvo nepažįstamas. Jis
susidraugavo su viena ligoninės sesele ar slauge. Ta tur

motociklu su priekaba mane
parvežė namo. Mano močiutės
galva per tą naktį, rodos, tapo
dar baltesnė... Nors ji žinojo,
kad esu su draugais. Antradienį
darbe niekam nieko nepasako
jau. Mums buvo pasakyta, kad
mieste vykstančiuose neramu
muose dalyvauti nepatariama
— gali atsiliepti tarnybai. Visos
žinojome, kuri iš mūsų vakar
buvo pasiųsta į Muzikinio teatro
sodeli ir Laisvės alėją žiūrėti, ar
savų nepamatys. Ji buvo rusų
tautybės. Dar ir dabar retkar
čiais matau ją iš tolo, einančią
gatve. Ačiū Dievui, manęs ji
tąkart nepamatė. Dabar aš tai
prisimenu o ji? Girdėjau,
vežioja iš Maskvos ir i Ja
smulkias prekes, dirba „komercijoie"...
Visą savaitę miestą krėtė
drugys. Laidojo pirmąją būsimo
Lietuvos Atgimimo auką. Vie
niems Romas Kalanta buvo vil
ties gyvasis fakelas, kitiems
baisus perspėjimas, kad yra
pakankamai daug žmonių, nepamiršusių Lietuvos istorijos,
siekiančių laisvės, neapkenčian
čių okupanto. Tik vieni tų
žmonių aplinkybių dėka buvo
ryžtingesnį, drąsesni, kiti liko
stebėtojais, liudininkais.
Penktadienį, gegužės 19-ąją,
turistų klubo PAZ autobusiuku
su draugais išvažiavau į Latvi
ją, Bauskės apylinkes, kur vyko
tradicinės Baltijos respublikų
Laisvės alėja kunkuliavo. laipiojimo uolomis varžybos.
Apie vidurnaktį viskas lyg ir Ant uolingų Lielupės upės
ėmė rimti. Pro klubo langus krantų latviai mus pasitiko lyg
matėme, kaip nuo Žaliakalnio gimines. Jie jau žinojo, kas
pusės A. Mickevičiaus gatve dedasi Kaune, tad nedidelės
Laisvės alėjos link ėjo susikibę grupelės pasičiupo po vieną
už parankių inteligentiškų se mūsiškį, išsiskirstė ir klausi
nukų pora. Po langu, už kurio nėjo, klausinėjo...
stovėjome, milicininkas užriko
Sekmadieni, gegužės 21-ąją, į
ant jų rusiškai, Atgal!". Senute Kauną grįžome apie 15 valandą.
susigūžė, senukas kažką mė Buvo labai graži, saulėta diena.
gino milicininkui aiškinti, bet Gatvėse matėme žaliomis sovie
jis juos pradėjo stumdyti. Ga tinėmis uniformomis vilkinčius
liausiai jis abiem rankom kareivius su ant kaklo kaban
sugriebė senukus už krūtinių. čiais automatais. Išsikrovę
Ant žemės nuriedėjo senutės klube mantą, skirstėmės be
skrybėlė. Milicininkas jų žodžių. Laisvės alėją kertančių
pakaušius trankė į klubo sieną. gatvių sankirtose stovėjo ka
Ji drebėjo...
reivių gretos. Man einant A.
Iš bejėgiškumo nežinojau, ką Mickevičiaus gatve ties Laisvės
daryti. Labai norėjau bėgti į alėja kelią pastojo vienas tų
gatvę ir padėti senukams. Bet kareivių. Iš taip arti jų amunici
Algio Jucevičiaus ranka taip jos nebuvau mačiusi. Jis pa
suspaudė manąją, kad nebe- klausė: „Kur eini?" Ranka
ištrūkau, tik pradėjau baisiai parodžiau kiton Laisvės alėjos
verkti. J i s pasakė: „Baik. pusėn. „Negalima, eik atgal"
Tyliau. Jei suuos, kad čia esama sako kareivis su šalmu ant
žmonių, kad jie viską mato, bus galvos. Pamėginau aiškinti, kad
visiems galas". Suvokiau, kad gyvenu kitoje gatvės pusėje ir
bus galas ne tik tiems, kurie yra man būtina pereiti skersai
čia, bet ir visiems tiems, kurie Laisvės alėjos. Gal turistinė
buvo savotiški disidentai. Užda apranga, nuovargis veide, di
rys klubą, žymės neliks. Be to, džiulė kuprinė ant pečių
aš buvau šeimos maitintoja, vie suminkštino kareivio širdį —
praleido. Mano tikslas buvo
nintelė dirbanti ir gaunanti 96
pažiūrėti, kas dedasi Laisvės
rublius algos — tėtis pirmos gru
alėjoje. Pažvelgiau kairėn,
pės invalidas, močiutė pensinin
dešinėn. Buvo lyg ir ramu.
kė. Išmes iš darbo — kas tada?
Prireikė penkiolikos metų,
Apie šeštą ryte miesto centre
viskas lyg ir aprimo. Mus, nemi kad Kaunas dar kartą pakiltų
gusius ir sukrėstus, purtė šaltis. nepriklausomybės kovai ir dar
Nė nepagalvojome, jog dar alka po trejų metų ją laimėtų drauge
ni esame. Algis Jucevičius savo su visa Lietuva.

Arčiau Laisvės alėjos buvusia
me didžiajame kambaryje tam
soje susispietėme prie lango. Pro
jį visai neblogai matėme, kas
dedasi A. Mickevičiaus g. ir
Laisvės ai. sankirtoje. Klubo
pastatas buvo labai senas, me
dinis, langų stiklai viengubi,
tad buvo girdėti kaip kartono
dėžėje.
Laisvės alėja pirmyn atgal
vaikščiojo, d e g l a i s nešini,
žmonių būriai, aidėjo padriki
lietuviškų dainų posmai, šūks
niai. Pasigirdo baisus dūžtančio
stiklo trenksmas. Vėliau sužino
jome — išdaužyta „Tulpės"
kavinės vitrina. Kitoje A.
Mickevičiaus g. pusėje, ties
buvusia žuvies parduotuve į
gatvės vidurį vyrai išritino
metalinę pilstomo alaus statinę.
Iš parduotuvės kiemo nešė me
dines žuvies taros dėžes, plytas.
Išryškėjo barikados kontūrai.
Nuo Laisvės alėjos pusės po
pačiais klubo langais rikiavosi
milicininkų eilė. Visi rankose
turėjo dryžuotas lazdas. Suskai
čiavau —jų buvo dvidešimt trys.
Pasigirdo komanda: „Pirmyn!"
Virš galvų iškėlę lazdas, „tvark
dariai" puolė barikados link. Iš
už jos pasipylė akmenų, pusply
čių lietus. Kažkas, iš virš
parduotuvės esančių langų, pylė
vandenį. Skardėjo padriki šūks
niai, š i s gatvės mūšis vyko prie
pat klubo.

būt kam nors pasigyrė paminėdama jo — Venckaus —
pavardę. To moterėlėms ir tereikėjo. Stovykloje darbo
nebuvo, tad jos visokiais plepalais ir leido laiką.
Sužinojusios apie tos slaugės išvykimą i Angliją ir
vėliau vyrų sąrašuose užtikusios Venckaus pavardę, mo
terėlės, nežinodamos, kad stovykloje esama mano
bendrapavardžio, nusprendė ir tuojau paskelbė, kad aš,
palikęs žmoną su vaikais, išskubėjau į Angliją, besi
vydamas jauną merginą.
Jeigu ne tas siuntinys, kažin kaip viskas būtų pasi
baigę. Bet laimingu būdu reikalas paaiškėjo. Laiškai
tarp manęs ir žmonos vėl pradėjo kursuoti. Tačiau per
tą netikrumo laikotarpį žmonos pasąmonėje susiforma
vo stipriai antibritiška nuotaika. Juk šeimos atvežimas
buvo pažadėtas po trijų mėnesių. Jau daugiau kaip
pusmetis praėjo ir vis dar šeimos nevežamos. Keli vien
gungiai sugrįžę labai nepalankiai atsiliepė apie
gyvenimą Anglijoje. Tad kodėl vyras negali sugrįžti. Ko
jis ten dar delsia ir laukia?
Kai pagaliau po vienuolikos mėnesių užtrukusio
laukimo ją ir vaikus atvežė į britų žemę, tas vargingas
ir labai nepalankus gyvenimas Salforde mano žmonos
antibritiška nusistatymą pavertė į atvirą neapykantą
anglams ir jų šaliai.
Manchesterio lietuviai
Anglijoje iš kitų kraštų atvykę imigrantai neturėjo
tokių plačių galimybių, kaip Amerikoje, burtis į etnines
grupes, apsigyvenant atskiruose rajonuose. Apsigyveni
ten, kur darbo randi. Tik žiuri, kad nebūtų per toli į jį

Danutė

Bindokienė

Kaupiasi raudoni
debesys
„Prūsai yra taip pat mano pro
tėvių žemė, ir aš jos reikalausiu
iki pat Uosos, nes ji yra mano
tėvų palikimas". Tai žodžiai,
pasakyti Vytauto Didžiojo 1413
m. Salyno derybų metu, o 1411
m., pasirašant Torunės taiką su
kryžiuočių ordinu, Vytautas
taip pat reikalavo Klaipėdos
pilies ir jos teritorijos. Dėl
Klaipėdos ir jos krašto su kala
vijuočiais, vėliau su kryžiuo
čiais kovojo Mindaugas, Gedi
minas, Algirdas, Kęstutis ir,
žinoma, Vytautas. Nepaisant,
kad nuo maždaug tryliktojo
šimtmečio vidurio kalavijuočiai
valdė Klaipėdą ir aplinkinę teri
toriją, bet lietuviai jų valdžioje
nuolat sukildavo ir okupantai
su jais turėjo daug vargo...
Šie keli sakiniai — tai tik
akimirka Klaipėdos istorijos
slinktyje, bet ir jie parodo, kad
nuo pat pradžios Klaipėda buvo
siejama su Lietuva ir niekas
negali paneigti jos lietuviškos
kilmės, kaip jokie argumentai
negali įrodyti, kad Vilnius yra
Lenkijos dalis. Tačiau kaimynų
grobuoniški kėslai dažnai krypo
į Klaipėdą dėl parankaus pri
ėjimo prie Baltijos jūros. Vado
vaujantis „kieno galia, to ir
valia" principu, Klaipėdos mies
tas su uostu ir aplinkinė teri
torija nuolat masino ir Vokie
tiją, ir Rusiją, ir kitus. Nors
atrodo visiškai nelogiška, bet
Versalio sutartimi po Pirmojo
pasaulinio karo (1919 m.) Klai
pėda buvo atimta iš ją užgro
busios, bet karą pralaimėjusios,
Vokietijos ir atiduota aliantų
valdžion — prancūzų globai.
Klaipėda netrukus po to tapo
derybų objektu, bendromis
Lenkijos ir Prancūzijos pastan
gomis siūlomu Lietuvai mainais
už Vilniaus kraštą, kurį norėjo
pasiglemžti lenkai. Reikėjo*
pačių lietuvių ryžtingo spren
dimo, kad 1.923 m. būtų „išpra
šyti" prancūzai ir Klaipėda pri
jungta prie Lietuvos.

okupacijos priespaudą, bet ilgai
niui ir šiam pavergėjui atėjo
galas. Atrodo, kad čia visas
reikalas turėjo užsibaigti: nors
Karaliaučiaus sritis paversta
milžinišku Rusijos ginklų
sandėliu, bet Klaipėda palikta
ten, kur teisėtai ir turėjo pri
klausyti — Lietuvai.
Palikta, bet nepamiršta.
Pagal tradiciją, Rusijos carų
nuolatinį troškimą turėti vartus
j Baltijos jūrą, tęsė bolševikai,
tad būtų bergždžia tikėtis, kad
staiga „demokratinė" rusų val
džia atsisakytų tų siekių. Štai
gegužės 4 d. Rusijos Dūmos
pirmininko pavaduotojas Sergej
Baburin jau drįso garsiai iš
reikšti pretenzijas j Klaipėdos
miestą ir teritoriją. Reikala
vimas grindžiamas 1945 m.
Potsdamo konferencijos nuta
rimu, kad Klaipėdos kraštas
priklauso Rusijai (juk tuo metu
ne tik Klaipėda, bet ir Kara
liaučius, ir visa Lietuva liko
Stalinui kaip karo grobis — at
pildas už pagalbą nugalėti
Hitlerį)Jeigu padėtis nebūtų tokia
pavojinga ir tragiška, galėtume
ją vadinti net juokinga. Reikia
manyti, kad šis reikalas nebus
tyliai „pašluotas po kilimu" nei
Lietuvoje, nei užsienio lietuvių.
Nors Lietuvos vyriausybė turi
pakankamai rūpesčių ir krašto
viduje, ir tarptautine plotme,
bet yra pirmenybių, į kurias
turėtų būti kreipiamas rimtas
dėmesys — šis Baburino pareiš
kimas yra vienas tokių atvejų.
Nereikia į jį numoti ranka, tvir
tinant, kad tai tik šovinisto, no
rinčio Dūmos sesijoje į save
atkreipti dėmesį, svaičiojimas.
Jeigu aplamai toks pareiškimas
buvo viešai padarytas, vadinasi
idėja nesvetima ir kitiems.
Gerai, kad Lietuvos vyriausybė
nedelsiant įteikė protesto notą
Rusijos ambasadai Vilniuje, bet
šį įvykį per greitai laikyti
užbaigtu nederėtų. Nepamirš
kime, kad Dūmos atstovų dau
gumą po praėjusių metų gruo
džio mėn. įvykusių rinkimų
sudaro komunistų partija. Ji
jaučiasi pakankamai tvirta ir
turi vilčių (galbūt su pagrindu)
birželio 16 d. į prezidento kėdę
įsodinti savo atstovą. Tiesa. Ba-

Tik dėl to, jog 1939 m. Hitleris
vėl atplėšė Klaipėdą nuo Lietu
vos, nereiškia, kad šis miestas
ir jo teritorija legaliai priklauso
Vokietijai, kaip lenkų užgrobtas
Vilnius su apylinkėmis jokiu
būdu nebuvo laikomas Lenkijos
dalimi. Galutinai sutriuškinus
nacių galybę Vokietijoje ir burinas priklauso Visaliau
rytinę jos dalį užėmus Sovietų dinei sąjungai, bet tai irgi
Sąjungai, Klaipėda 1940 m. komunistų simpatikai. Jeigu
buvo vėl prijungta prie Lietu šiandien dar kai kas abejoja, ar
vos. Panašiai po karo buvo Lietuvai verta veržtis į NATO
padaryta su šių kraštų žemėmis, globą, gegužės 4 d. pasigirdęs
užgrobtomis Hitlerio siautėjimo pareiškimas Dūmoje turėtų tas
ir ekspansijos metais. Tiesa, ir abejones išsklaidyti. Laikas ir
grąžintasis Lietuvai Vilnius, ir užsienio lietuviams tvirčiau su
Klaipėda, ir visa mūsų tėvynė jungti gretas, nes t ė v y n ė s
beveik penkiasdešimt metų po padangėje kaupiasi raudoni de
karo pabaigos kentėjo sovietų besys...

nuvažiuoti. Tad ir lietuviai, atvykę po Antrojo pasaulinio
karo, išsibarstė kartais labai toli vieni nuo kitų. Kurie
gyveno stovyklose, kompaktinėje masėje, nesijautė
vieniši. Pranas ir aš gyvenome tarp mums visiškai sve
timų žmonių ir dažnai pasiilgdavome savo tautiečių. Vis
laukiant ir nesulaukiant šeimų, iš kažko sužinojome,
kad Manchesteryje jau daug metų veikia Lietuvių klu
bas. Vieną šeštadienio vakarą ten ir nuvažiavome. Iš
lauko pusės tai tik paprastas, senas gyvenamas namelis.
Vidun įėję, radome apie tuziną lietuvių. Vieni prie alaus
baro vaišinasi, kiti prie staliukų prisėdę kortomis lošia.
Antrame aukšte mažas knygynas, kitame kambaryje
senas stalo tenisas. Prie jo keli jauni vyrukai lošia „PingPong". Visame mišinyje yra ir kelios merginos. Jos, kaip
ir mes, atvažiavo Anglijon įvairiems darbams ir ap
gyvendintos netoli Manchesterio.
Senieji klubo šeimininkai mus tuojau ragina prisi
rašyti, tapti klubo nariais. Čia susipažįstu su pirmosios
imigracijos lietuviais veikėjais Pranu Puodžiūnu, Jonu
Muraška, Justinu Švelniu, Simu Misiukevičium ir kitais.
Vėliau, kuomet buvo nupirktas naujas klubas 121 Middleton Road, Crumpsall, su tais vyrais ir man teko per
eilę metų artimai bendradarbiauji. Susipažinęs iš jų
sužinojau, kad Manchesteryje karts nuo karto būna ir
lietuviškos pamaldos.
Lietuvių klubo suradimas į mudviejų nuobodų
gyvenimą atnešė naujo intereso. Ten besilankydami,
sutikome daugiau žmonių. Jie, kaip ir mudu, daugiausia
dirbo tekstilės fabriko dulkėse. Skirtumas tarp jų ir

mudviejų tas, kad jie, būdami daugiausia viengungiai,
rūpinasi tik savim. Pranas ir aš turėjome daugiau rūpes
čių. Salforde, netoli katalikų katedros, buvo didelė,
raudonų plytų ligoninė: Salford Royal Hospital. Ten dir
bo Prano brolio duktė Elena ir dar kelios lietuvaitės.
Kartą, nuvykus ją aplankyti, ji mus supažindino su
visomis. Jos Anglijon buvo atvykusios prieš mus. Jos
šioje ligoninėje dirbo įvairius darbus. Vyriausioji iš tų
lietuvių moterų buvo Bronė Rudaitienė. Našlė, vidutinio
amžiaus, Bronė ten dirbančioms lietuvaitėms pasidarė
lyg motina. Kur tik ko prireikdavo, jos eidavo pas Bronę
pasitarti. Ten besilankydami sužinojome, kad dažnais
sekmadienio popiečiais pas jas užeina dar keli lietuviai
vyrai iš kaimyninių Eccles, Pendleton bei kitu apylinkės
miestelių. Tad susipažinome ir su tais. Po kurio laiko
nebesijautėme tokie vieniši. Užeidavome dažniau ir su
kitokiu tikslu: šeštadienio vakarais ar sekmadienio
popietėmis užėjus, mums jau nebereikėdavo rūpintis
vakariene. Bronė dirbo virtuvėje kaip virėjos padėjėja.
Ji visuomet savaitgaliais sugebėdavo alkaniems vyru
kams pataupyti mėsos, kepsnių ir kitokio maisto Mums
apsilankius, Bronės paliepimu mergaitės bematant
sunešdavo mums visokių gėrybių ir vaišindavo
Ligoninės svečių kambaryje kartu su lietuvaitėmis se
dėdavo ir kitos — airės ir anglės slauges bei darbininkės.
Jos matydavo mus valgančius, bet mums to maisto nepa
vydėjo ir lietuvaičių neskųsdavo. Kartais dar ir pačios
mums pasiūlydavo baltintos arbatos
iRus daugiau

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. gegužes mėn. 15 d. problemas, kodėl priėmėme
vieną ar kitą įstatymą". Dar
Aukščiausioje Taryboje buvo
priėmę Švietimo ir Mokslo
studijų įstatymus. Švietimo
įstatymas buvo pradėtas rengti
1987 metais, suformuota grupė,
kurios nerėmė jokios tuometi
nės valstybinės institucijos,
įstatymas buvo gana gerai pa
rengtas. „Nėra reikalo šį įstaty
mą kaitalioti, n e s taip tik
ugdoma nepagarba įstatymui".
Dabar Lietuvoje prasidėjo šur-

KAD RANKOS DIRBTŲ
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goję veikiančią „Lietuvos Vaikų
viltį" jau nebebuvo galima ti
kėtis pagalbos, kadangi Saulius
netrukus sulaukė 18 m. Tik
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nepritars pakeitimui. „Yra ki
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boro lietuvių talka jau spėjo
pirmasis pranešimas apie švie Kitose šalyse santykis žymiai užsiimtų Švietimo ministerija?
aprodyti Sauliui Dainavos sto
Tai
iracionalus
pasiūlymas".
timą buvo Jono Ryčio Puo didesnis. Kadangi stinga meto
vyklą, supažindinti su panašaus
AUTOMOMUO, NAMŲ, SVEIKATOS,
Trečias
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yra
dėl
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ir
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„Shingle"
stogai ir visų rūšių
Švietimo ir mokslo ministerijos savarankiškam darbui, tai gau
Agentas Frartk Zapolis ir Ott. Mgr.
nienė iš Arizonos atsiuntė pa
dėstymą
norima
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apkalimai
(siding): medžio,
Auksė S. Karte kalba lietuviškai.
sekretoriaus. Mokslo ir studijų su paskaitų. Lietuvoje moksli
ramos atsitiktinėms viešnagės
aluminiaus
ir kt. Turiu darbo
dienį
arba
sekmadienį„Vaikai
FRANKZAPOUt
departamento direktoriaus. Ne ninkų yra 10,000, 36 procentai
situacija — Lenkijos visos val išlaidoms, prisideda lietuviai
draudimą.
R,
tokiu
atveju
nelankys.
Pritarti
SSBSVa Weet Mth
priklausomybe atstačius, Lietu pensininkų amžiaus, Aukštosios
stybinės institucijos kategoriš jėzuitai ir kiti asmenys.
Tel. (7W) 424-MS4
M . 708-888-2888.
voje vieni pirmųjų buvo priim mokyklos naudojasi plačia tam negaliu, komitete taip pat kai atsiriboja nuo to univer
(312) SS1-MS4
nėra
šalininkų".
Saulius Plonis sklaido baldų
ti švietimo, mokslo ir studijų autonomija. Įstatymai nepakan
siteto". Švietimo reikaluose
įstatymai, kuriuose aiškiai api kamai apibrėžia autonomijos
Mokslo ir studijų įstatymo savivaldybes reikia apriboti. katalogus, kad grįžęs namo ga
brėžtas pnoritetiškumas švieti sąvoką, todėl autonomiją su problema yra daug sudėtinges Vilniaus rajone yra tik 24 pro lėtų savo profesijoje tobuliau
mui ir mokslui. Šiandien Lietu pranta ne visi vienodai. Soviet nė. Senojoje Aukščiausioje Tary centai lietuvių. Rajono savival dirbti. Labai teigiamai nusitei
Pranas Zunde
voje mokosi apie pusę milijono metyje dalis specialistų (aviato boje buvo gana spontaniškai pri dybė, remdamasi savivaldybių kęs, mielai skaito J. Pečiūrienės
KAZYS BIZAUSKAS
mokinių. 55.000 aukštosiose riai, gaisrininkai, jūreiviai) imtas estiškas variantas Lietu įstatymu, vyriausybės neklau namuose knygas ir domisi vis
1893-1941
mokyklose, virš 40,000 profesi buvo rengiami kitų kraštų vai. Estai dabar nuo jo yra atsi so. Vilniaus „lenkų univer kuo. Noriai atlieka fizinės te
Dviejų
t
o
m
ų
monografija.
11. - 323 psl., II t. - 430 psl.
nėse ir 24.000 aukštesniosiose. aukštosiose mokyklose. Šian sakę. O Lietuva ne.,,Kai aukš sitetas" nėra vyriausybės regis rapijos pratimus, trunkančius
Plačiai
aprašoma
K.
Bizausko
gyvenimas ir veikla
Mokytojų yra per 60,000. Ben dien tuos specialistus reikia tosios mokyklos pradėjo pačios truotas, nelegalus, o Vilniaus daug valandų, kad išmoktų ran
diplomatinėje
tarnyboje.
Gaunama
DRAUGE.
parengti
Lietuvoje,
kas
sukelia
dro lavinimo mokyklų yra 2,300
nustatinėti atlyginimus, tai rajono savivaldybė iš savo lėšų kos kablius peties raumenimis
Papigintai — 6 dol. u ž knygą
iš jų 11 yra nevalstybinėse. finansines problemas. Vienam rūmų komendantai, be aukštojo skiria stipendijas šiam univer valdyti.
Profesinių mokyklų yra 107, ne studijuojančiam per metus yra išsilavinimo, pradėjo gauti dau sitetui. Daug panašių problemų
Su persiuntimu — 8 dol.
Dr. Waring surinko gydomąjį
valstybinių 3, aukštesniųjų skiriama 3,5 tūkstančių litų giau nei profesoriai. AdminisIllinois
valstijos
gyv. prideda „State sales tax" - 0.53 d o l .
yra Vilniaus rajone, jame gana personalą, nemokamai paaukomokyklų 75, nevalstybinių 12. lėšų.
tracijos tiek daug prisiveisė, kad grubiai pažeidinėjamos lietuvių jantį savo gabumus bei laiką,
Aukštųjų mokyklų yra 15, ne
Lietuva dalyvauja tarptauti tuoj vienam studentui bus po teisės. Šalčininkų rajone lietu- tačiau neįmanoma be mokesčio
valstybinių nėra. Švietimo nėse teminėse programose, atsi
vieną aclministracijos darbuoto- v į ų yra apie 10 procentų. „Šal- viena terapijos dalis. Jeigu
reformos esmė yra atnaujinti vėrė galimybės dėstytojams,
V. Baravykas
ją. Atlyginimai didėja ne profe čininkų rajone tiesioginės kon pasiseks panašios talkos surasti,
vadovėlius, studijų programas profesoriams lankytis kitose
sūrai ar moksliniams bendra frontacijos nėra. Problema ta, viešnagės metu būtų galima
ANGLŲ-LIETUVIU
KALBŲ
integruoti į pasaulio mokslą, šalyse. Pastebi ženklią JAV
darbiams, bet nežinia ką vei kad rajoną valdo ne merija, o ra Sauliaus veidą kosmetiniai
kad galėtu vykti atviros studi lietuvių pagalbą Lietuvai kai
kiantiems administracijos dar jono deputatas Maceikianec. gydyti. Malonaus ir mandagaus
jos, studentai galėtų mokslą tęs 1990 m. Lietuvių fondas pasky
buotojams. Dabar autonomija Ten iš valstybės biudžeto lei jaunuolio globėjos ir globėjai
ti kitose šalyse. Kyla svarbi pro rė vieną milijoną dol. Plačiai
Redagavo a. Laučka ir A. Dantaitė
taip suprantama: valstybė turi džiami laikraščiai, kurie prak turi vilčių staliaus įrankiais
blema, tai diplomų pripažinimo yra pasklidę APPLE kursai:
padėti
Sauliui
dirbtuvėlę
pa
duoti pinigus, o ką mes su jais tiškai užsiima antilietuviška
Apie 30,000 žodžių ir posakių. 590 psl.
problema. Lietuvos mokslo in Klaipėdoje. Šiauliuose, Mari
veiksime, tai mūsų reikalas. veikla („Pšijanznj" laikraštis, pildyti.
Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol.
stitucijų diplomai turėtų būti jampolėje, Kaune, Panevėžyje,
Norintieji Sauliui Ploniui
Reikia išspręsti šią problemą, kuris klastoja Lietuvos istoriją).
pripažįstami pasaulyje ir taip Kėdainiuose. 1991-95 metų bė
Su persiuntimu 22.50
kokios nėra kitose valstybėse". Spaudos įstatyme patys žurna padėti, gali paramą siųsti (ir
pat svarbu žinoti su kokiais gyje dalyvavo 5,130 pedagogai.
Illinois gyv. prideda State sale tax 1.75 d o l .
Dalis aukštųjų mokyklų priim listai siūlo straipsni, kad iš čekius rašyti): „Daughters of
diplomais atvyks iš kitur. Švie Iš JAV aukštųjų mokyklų dėsty
tais autonomijos principais, valstybės biudžeto jokie laikraš Lithuania, Inc.-Saulius Fund",
simo sistema susideda iš pradi- tojų, mokytojų, praktikų 1991
pavyzdžiui, Muzikos Akademi čiai nebūtų leidžiami. Mūsų c/o Jūratė Pečiūra, 1435 Catatiio mokslo — 4 metai, pagrin- metais lankėsi 85 lektoriai ir
ja, Kauno Vytauto Didžiojo komitetas yra tam pritaręs. Mes lina Drive, Ann Arbor, MI
3inėje — 9 metai ir brandos dar „tas mums yra neįkainojama
Vilius Pėteraitis
universitetas, kurio rektorius negalim priimti vienus įstaty 48103-5755. Telefonas 313-663% metai. Po 12 metų gaunamas parama". Norėčiau pacituoti šių
yra iš JAV, puikiai suvokia savo mus, kurie veiktų Vilmjoje, o 8394. (Aukos nurašomos nuo
brandos atestatas. Vyksta refor kursų vadovės pasakymą ..Mes
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS
vietą.
kiti įstatymai veiktų kitoje mokesčių).
ma, siūloma pereiti prie 10 tas akmenėlis skleidžia ban
Antanas Saulaitis,SJ
pagrindinės, brandos atestatui gas". Lietuva taip pat gauna ir
Toliau B. Genzelis aiškino, Lietuvoje. įstatymai turi būti
dar 2 metai. Taip pat vyksta privačių žmonių paramą iš kodėl Lietuvoje negali veikti vieningi".
• Lietuvoje 1996 m. pradžio
Apie 30,000 žodžių. 579 psl.
B. Genzelis baigė savo prane je gyveno 3 mln. 712,000 žmo
diskusijos, ar turi visos pagrin JAV. Įrengta smulkių gyvulių užsienio valstybių aukštosios
dinės mokyklos siekti gimnazi klinika Veterinarijos Akademi mokyklos. „Praktiškai eitų šimą mintimi: „Mes turime pri nių. 1992 m., pirmą kartą poka
Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol.
jos statuso, ar Lietuvoje turi joje. Labai aktyviai vyksta finansavimas iš ten, ir mes at imti tokius įstatymus, kurie rio laikotarpiu, pastebėtas gy
Su persiuntimu 22.50
sidurtume labai keblioje situaci ilgą laiką veiktų, bet mes netu ventojų skaičiaus mažėjimas, ši
išlikti profiliuotos gimnazijos ir jaunųjų filologų konkursai M. joje, ypač kai aukštosios mo rime išeiti iš šiandieninės
tendencija
išliko
ir
pernai.
Illinois gyv. prideda State sale tax 1.75 d o l .
greta jų esančios vidurinės Katiliškio premijai gauti. 1995 kyklos yra visiškai autonomiš konjunktūros, žiūrėti, ar už
Gimstamumo rodiklis pernai
metais
iš
gauto
milijono
paskir
mokykios. Profesinėse mokyklo
kos, todėl šis punktas yra mane šioje apygardoje daugiau buvo žemiausias — 11.1 promi
se gali studijuoti ir baigę ta 50.000 dol. lietuvių užsienyje būtinas, ir jo mes keisti nega balsuos ar mažiau, nes noras
lės, 1995 m. mirė 4,126 žmonė
finansavimui. Prie ministerijos
pagrindinę mokyklą ir taip pat
yra tarptautinė mokslo ir studi lime. Lietuvos teritorijoje negali patraukti rinkėjus gali visiškai mis daugiau nei gimė. Pernai
siekti vidurinio mokslo diplomo
jų komisija, kurios atstovais yra veikti kitų šalių aukštosios mo nesiderinti su valstybės in nusižudė 1,694 žmonės (užper
STASYS BARAS
kartu su profesija. Taip pat
Švietimo, Užsienio reikalų. So kyklos. Turime 'lenkų univer teresais. Mes visi turime galvoti nai 1,703) ypač padaugėjo mote
Audio
kasete ir CD
plačios diskusijos vyksta dėl
rų savižudybių.
cialinės apsaugos ministerijų ir siteto' problemą. Labai įdomi apie Lietuvos valstybę".
aukštesniųjų mokyklų. Ministe
Dainuoja lietuviškai įvairių operų arijas. Stuttgardo symfoniros
Mokslo tarybos. Jie nuolatos
rijos požiūris yra toks. Aukštes
remia užsienyje studijuojančius.
orkestras. Diriguoja Darius Lapinskas ir Aleksandras KučiOnas
niosios mokyklos privalo siekti
1992-93 metais studijoms buvo
Audio kasetė 10 dol. Su persiuntimu 12 dol.
neuniversitetinio aukštojo lygio. skirta 35.000 dol. 3 9 asmenys
kurios nesugeba to pasiekti. studijuoja ;vairiose šalyse. Gavo
CD -15 do4. Su persiuntimu 17 dol.
turėtu pereiti į profesinės jdomų prašymą iš Washingtono
Gaunamos DRAUGE 454* W. 63rd St Chlcego, IL 60629
mokyklos lygį. Lietuvoje universiteto, kad remti li
studijuojančių a u k š t o s i o s e tuanistikos studijas jame. ,,Kuo
mokyklose yra 1.4 procento. galėtų Lietuva prisidėti prie
lyginant su kitais kraštais yra studijuojančių lituanistiką kinedidelis procentas. Kai kas
galvoja, kad 15 a u k š t ų j ų tur? Mes ž i n o m e , kad li
VESTUVINĖS LIETUVIŲ D A I N O S
Over the past few years, LOT Polish Airlines has
to Riga, Tallinn, Moscovv. St. Petersburg, Kiev.lvov,
mokyklų Lietuvai yra per daug. tuanistikos studijos vyksta 23
established the most comprehensive netwofk of
MinskandyiWMIU«,(LlTHUANIA.. .
LIAUDIES D A I N y KVARTETAS
Studijų pasirinkimas platus. pasaulio universitetuose, vi
destmations in Eastern Europe, with Warsaw as the
Take advantage of LOT's low fares, the luxury of
Studijos vyksta trimis lygiais. siems jiems mes pagal savo
strategic hub. The networV is conveniently linked
LOT's fteet of new Boeings and ATRs and the comVirš 40 dainų: gaidos, žodžiai, vertimai
tai bakalauro — pagrindines galimybes siunčiame lituanisti
with LOT's transatlantic route, giving passengers
fort of the nevv mtemational terminai at VVarsavv
anglų kalba. Dainų kilmė ir a u d i o įrašai.
studijos, m a g i s t r a n t ū r a — kos leidinius. Manau, galėtume
frorn Nevv York, Nevvark and Chkago easy access
Okecte Airport. Make your reservattons today!
specialiosios studijos ir dokto aprūpinti pasaulyje esančias
Knyga ir kasetė gaunama D R A U G E .
rantūra — mokslinio laipsnio šeštadienines mokyklas vado
siekiantiems Pagrindinė pro- vėliais"
Information, reservattons and ticket sales at the offices of LOT POLISH AIRLINES or your tocal Travel Agent.
Kaina - 20 dol. Su persiuntimu - 21.50 dol.
Broniaus Genzelio, Lietuvos
blema yra studijų kokybė. Ją
Illinois g y v . prideda State sales tax 1.75 d o l .
tp^prendžia materialinė baze. Respublikos Seimo švietimo,
Montreal, P.O.: 514-»44-2*74
Nevv York: 212-M9-1074.
Toronto. Ont. 416-23* 4242.
Ch.cago: 312-236-33M.
Taip pat yra metodinės litera mokslo ir kultūros komiteto pir
Toll-free: 80O-223-0S93.
Los Angeles: 211 -934-5151.
tūros stoka Besilankantys eks- mininko, pranešimas. „Norė
Įhsrtai sako. kad Lietuvoje per čiau aptarti įstatymų leidybos

TARPININKAVIMAS
I ŠVIETIMO REIKALUOSE
I

Balandžio 16 d. į Detroitą iš
Vilniaus atskrido 22 m. stalius
Saulius Plonis, Antrojo pasau
linio karo sprogmenimi prara
dęs ranką ir akį. Amerikiečių
gydytojų, terapistų ir lietuvių
talkinamas, malonus ir uolus
jaunuolis jau pradėjo išmokti
dirbtinę ranką naudoti, planuo
damas Lietuvoje baldus dirbti.
Prieš ketverius metus buvo
valomas gerokai apleistas dviej ų aukštų pastatas Vilniaus Šv.
Kazimiero jėzuitų bažnyčios
kieme. XVII amžiaus buvusias
dirbtuves (vėliau gyvenamas
patalpas) valė prie bažnyčios
susispietęs jaunimas, dalyvau
jantis ateitininkuose, skautuose
ir patarnaudamas ar giedoda
mas pamaldose. Sauliaus sesuo,
eucharistiete ses. Jūratė-Akvilė
Plonytė drauge su kitomis vie
nuolėmis nuo pat buvusio ateiz
mo muziejaus sugrąžinimo jė
zuitams 1990 m. su šiuo jauni
mu susirenka, stovyklauja, vai
dina, lanko vaikų namus.
Kadangi nuo karo buvo pra
ėjęs beveik pusšimtis metų,
žemių sluoksnyje rasta nedidelė
bomba atrodė nebekenksminga.
Tačiau sprogimų sužeistas Sau
liaus veidas, pradurta viena
akis, nunešta kairė jauno sta
liaus ranka nuo riešo. Per Čika-
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ŽODYNAS

ŽODYNAS

No One Offers You
More of Eastern Europe!

DŽIAUGĖMĖS KUN.
R. RAMAŠAUSKU
AUSTRALIJOJE
Praėjusiais metais viešėda
mas Lietuvoje, susipažinau su
kun. Romualdu Ramašausku ir
jo, netoli Kėdainių esančia,
Krakių parapija. Krakės —
gražus, karo audrų nesugriau
tas miestelis, kuriame gyveno ir
mirė mano jaunystės draugas,
Kauno IV gimnazijos bendra
mokslis, žinomas anų laikų
sportininkas Vytautas Proscevičius. Jis, pabėgęs iš anglių
kasyklų, tremties, pradžioje net
svetima pavarde čia mokyto
javo, sukūrė šeimą. Dabar jo
vaikai, žentai ir anūkai tęsia jo
gražias sportines tradicijas.
Krakėse kun. R. Ramašaus
k a s yra labai populiarus ir, kaip
teko pastebėti per buvusias Lie
tuvos ėjimo pirmenybes, kurių
organizatorius j i s ir buvo,
mėgsta ir myli ji visi. Jis
miestelyje atremontavo bažny
čią, įsteigė vaikų (jų dabar jau
46) ir senelių namus. Jis yra
tikras jaunimo draugas, laiko
specialiai j i e m s pritaikytas
pamaldas, kurių metu ir jauni
mo choras bažnyčioje gieda.
Pats kunigas groja ir akordeo
nu, ir pianinu, ir gitara, todėl
kur jis — ten ir muzika skamba.
Grįžus į Australiją, su Sydnėjuje esančiu Lietuvos garbės
konsulu Viktoru Šliteriu, pasi
tarę su mūsų dvasininkija, pak
vietėme jį laikyti rekolekcijas.
Būdamas tik 5 savaites Austra
lijoje (iki Velykų turėjo suspėti
grįžti į savo parapiją), jis ap
lankė tolimąjį Perth, Adelaidę,
Melbourną ir pabaigoje — Sydnėjų. R. Ramašauskas visur
buvo gražiai sutiktas. Jo reko
lekciniai pamokslai buvo skir
tingi nuo kitų, anksčiau girdė
tų. Jo gyvenimiški pamokymai,
šiuolaikiniai palyginimai ir
ypač gražus iškalbingumas ge
r a i s a t g a r s i a i s pasklido po
plačiąją Sydnėjaus lietuvių ben
druomenę, ir į bažnyčią susi
rinkdavo daug tų žmonių, kurie
dabar labai retai kur pasirodo.
Žmonės klausėsi jaunatve ir
energija spindinčio kunigo, pa
prasto, nuoširdaus ir su visais
norinčio bendrauti. Daugiau to
kių kunigų reikia ne tik mums,
bet ir Lietuvai.

Kauno Šančių parapijos vikaru.
Dabar jau 6 metai esu Krakėse.
Jaunystėje, dar besimokyda
mas 10 klasėje, negalvojau būti
kunigu. Tačiau vėliau Dievo
duotas pašaukimas nugalėjo
abejones, aš tapau kunigu ir
niekuomet nesigailiu taip pa
daręs.
— K o k s j ū s ų d a r b a s su se
neliais ir našlaičiais?
— Gyvendamas Krakėse, ma
čiau daug vaikų, neturinčių nei
maisto. Daugelis jų buvo prasi
gėrusių tėvų vaikai, o kiti — ir
visiški našlaičiai. Prieš trejis
metus pradėjau juos globoti, su
radau patalpas, atremontavau
jas ir pradėjau dirbti su vaikais.
Pradžioje man labai daug padėjo
Kanados lietuviai, ypač Prisikė
limo ir Anapilio parapijiečiai su
nepamirštama Irena Lukoševi
čiene. Jiems esu be galo dėkin
gas už tą pirmąją pagalbą. Da
bar aukų gauname ir iš užsie
nio, ir iš Lietuvos, tik iš
Lietuvos vyriausybės negauna
me nieko.
Vėliau buvo įsteigti ir senelių
namai, kuriuose dabar gyvena
10 senelių. Jiems reikia pilnos
priežiūros.

kad reikia vyti juos iš Jeruzalės.
Mes turime skleisti dvasios
laisvę ir sakyti, kad žmogus turi
būti laisvas nuo visų blogybių.
Tai turi būti mūsų kunigų
politika.
— Kaip j u m s p a t i k o p a s
m u s , Australijoje?
— Čia aš suradau tuos lie
tuvius, kokius įsivaizdavau
turinčius būti. Be pykčio, be
pavydo. Savo kelione į Austra
liją esu labai netenkintas ir
dėkingas visiems už parodytą
nuoširdumą, už gražią lietuviš
ką širdį. Nors čia pabuvau tik
keletą savaičių, pasimokiau
daug ko ir, jei kartais man
grėstų tremtis, tai čia aš jau
išmokau žmoniškumo. Juokas
juokais, bet, k a l b a n t apie
Australiją, pagalvojau, jei toks
o r a s bus rojuje, t a i tikrai
geresnio ir nereikia. Gamta čia
— nuostabi. Ir nors čia yra dideli
plotai dykumų, tai suteikia
egzotiškumo. Aš tikrai norėčiau
kiekvieną savo globojamą naš
laitį atvežti čia ir parodyti
Australiją.

SV. KAZIMIERO
KOLEGIJOS ŽINIOS
Praeitų metų rudenį pradėjo
me švęsti kolegijos 50-ties metų
sukaktį. Ta proga rugsėjo 18 d.
Vatikane, Aušros Vartų koply
čioje, atnašavome padėkos Mi
šias, meldėmės už kolegijos
kūrėjus ir auklėtinius, o ypač u i
geradarius, gyvuosius ir miru
sius. Mišioms vadovavo pagrin
dinis c e l e b r a n t a s prel. L.
Tulaba, buvęs pirmasis kolegi
jos rektorius.
Iškilmingą sukakties šventi
mą, kaip ne kartą esame minė
je, atidėjome iki sueis 50 metų
nuo oficialaus Šventojo Sosto
pripažinimo bei patvirtinimo.
Tai įvyks 1998-taisiais metais.
Su džiaugsmu ir viltimi lau
kėme šių metų pasaulinės mal
dų už pašaukimus dienos. No
rime J u s pasveikinti, J u m s
padėkoti už maldas ir paramą,
linkime Jums gausios Dievo
palaimos. Ne tik didelės, bet ir
mažesnės Jūsų aukos yra rūpes
čio ženklas šia Lietuvos Bažny
čiai reikšminga įstaiga, ypač
dabartiniu, mūsų krašto dvasi
nio atgimimo, laikotarpiu.
Dabartinis kolegijos rektorius
stojo prie kolegijos vairo 1985
metų rudenį. Nuo to laiko jau
praėjo 10 metų. Vicerektoriaus
p a r e i g a s e i n a , visą savo
gyvenimą pašventęs kolegijai,
prel. Kazimieras Dobrovolskis,
kuris šių metų birželio 11 dieną
švęs savo kunigystės 60 metų
sukaktį. Jam ir kitiems ben
dradarbiams rektorius šia pro
ga reiškia viešą ir nuoširdžią
padėką. Tik glaudžiu ben
dradarbiavimu ir s u t a r i m u
buvo galima atlikti nelengvą
auklėjimo darbą i š l a i k a n t
veiksmingą ir šaunią kolegiją.
Bent trumpai norime pranešti
kas per tuos naujojo rektoriaus
vadovavimo metus kolegijoje
buvo daroma.

Paliekant šią šalį ir visus tuos
mielus lietuvius, aš noriu pa
linkėti viso geriausio ir Dievo
palaimos. Būdamas čia, ; ypač
Sydnėjuje, girdėjau, kad jums
t r ū k s t a kunigo. Tačiau aš
manau, kad didelio vargo jūs
kol kas neturite. Manau, kad
turėtumėte džiaugtis, turėdami
— J ū s ų p a m o k s l a i skiriasi vietinį kunigą. Naujas ir jaunas
n u o a n k s č i a u girdėtų. Ką p a  (kad ir iš Lietuvos) atvykęs
kunigas bus skirtingos negu
s a k y t u m ė t e apie tai?
jūsų
pasaulėžiūros. Pvz., ir aš
— Pasaulis keičiasi visą lai
ką, ir, pvz., to paties žodžio ir patsjei likčiau čia, turėčiau dar
darbo sąvoka anksčiau buvo vie daug ko išmokti, geriau pažinti
naip, dabar kitaip apibūdinama. jūsų gyvenimą, sužinoti kaip jūs
Todėl gal ir yra toks skirtumas čia kūrėtės, dirbot, vargot ir
tarp jaunesnių ir vyresnių ku pan. Labai lengva būti pranašu
nigų. Jaunesnieji kunigai šiais kelias savaites, tačiau būtų
laikais gal daugiau skaito da visai kitaip, gyvenant čia visą
bartinės literatūros ir gal geriau laiką. Daug ko reikėtų mokytis,
pažįsta šių dienų gyvenimą ir kad prie kiekvieno iš jūsų
jaunimą. Jie galbūt greičiau ir galima būtų prieiti, kaip prie ar
geriau supranta ir priima pa timo brolio ar sesers. Tai —
skutiniuosius žodžius apie Sv. didelis menas, ir nežinia, ar
Raštą ir Katekizmą. Nors a š kiekvienas kunigas tai įsteng
Pirmiausią verta paminėti gal
pats ir stengiuosi padėti našlai t ų padaryti. Jūsų dabartiniai pačius reikšmingiausius Lietu
čiams, seneliams ir daug dirbu kunigai, nesvarbu, kad jų ir vos Bažnyčiai renginius Romo
su jaunimu, tačiau kiek pasitai amžius vyresnis, ir sveikata je, būtent: Šv. Kazimiero 500
ko negražių apkalbų, šmeižto, silpnesnė, supranta jus, kaip ir metų (1985 metais) ir Lietuvos
pavydo. Todėl tie mano aštrūs jūs juos.
krikščionybės 600 metų (1987
pamokslai — lyg smūgis t a m
Nors dabar Lietuvoje yra daug metais) sukaktys. Lietuvių sau
blogajam velniui, kuris šėlsta kas pasikeitę, kaip smagu ir jelė Romoje, būtų buvusi bejėgė
pragare.
malonu, kad su vyresniais žmo be kolegijos vadovybės milžiniš
nėmis ir po tiek daug metų ran ko įnašo. Sukaktys nuaidėjo ne
— Kokia jūsų n u o m o n ė
di tą bendrą supratimą, Tėvynės tik Romoje, bet ir visame pasau
a p i e dvasininkiją ii* politiką?
meilę. Tai reikia skiepyti mūsų lyje. 1984 ir 1994 metais iškil
Verbų sekmadienį, po pasku
— Aš manau ir tikiu, kad po
vaikams. Todėl labiausiai lin mingai atšvęsta buvusio kolegi
tiniųjų pamokslų ir vėliau jo litika yra ne dvasininkijai. Ir
kiu visiems artimo meilės ir jos pirmojo rektoriaus prel.
garbei surengtų pietų, papra dabar yra aišku, kad, jei ateiz
supratimo, ko pas mus dar taip Tulabos 50-ies ir 60-ies metų
šiau kun. Romualdą papasakoti mas Lietuvoje nepadarė to blo
kunigystės jubiliejai.
trūksta.
daugiau apie save, savo darbus, gio per 50 valdymo metų, mes,
Su Lietuvos Vyčių pagalba
—
Visų
naujai
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čiai
„įsūnijo'*
Šv.
Kazimiero
parapijiečiais.
O
mes
čia,
trejis metus karo aviacijoje Kau girdėdami tokius žodžius? J u k
kaze. Grįžęs iš kariuomenės, ir pats Kristus atėjo j Jeruzalę, Australijoje, l a u k s i m e jūsų kolegiją. Kai naujasis rekto
rius, Šventojo Tėvo padrąsintas
įstojau į kunigų seminariją, kai ją buvo užėmę romėnai. vėl a t v y k s t a n t .
kurią baigęs, 4 metus buvau Tačiau jis niekuomet nesakė. Kalbėjosi A n t a n a s Laukaitis ir paragintas, ėmė organizuoti
20 klierikų atvykimą iš Lietu
vos, Vyčiai p a d e n g ė U S D
$20,000.00 naujų baldų įsigiji
mą, be to ir toliau reguliariai
remia kolegiją.
J.E. vysk. Antano Deksnio pa
drąsinimu ir dėka.buvo 11990)
įvestos naujos telefonų linijos į
visus keturių aukštų kolegijos
kambarius; pertvarkyta telefo
nų sistema — centrinė ir laidų
tinklai — Viila Lituania (svečiu
namuose). Abiejuose namuose
dabar veikia a t s k i r i Faxo
aparatai (apie 20,000 dol.).
Keletos geradarių dėka. kole
gijoje ir Svečių namuose, iš
pagrindų buvo atnaujinti elekt
ros laidų tinklai, prisitaikant
prie Europos bendrijos reikala
vimu. Projekto įvykdymas kai
navo apie 100,000 dol.
Villa Lituania, pereitą rudenį
buvo įvesta nauja šildymo
sistema dujomis, kainavusi
USD $35,000.00
Kun. Izidoriaus Gedvilos dos
numu, buvo įsigytas 9 vietų
autobusas (25,000 dol.)
Keturioa „iąsytta" ir „iąmnėlu" Tai vis lietuvitkotioa Monteoaori mokyklėlės „Žiburėlio" aukle
Ruošiantis maitinti kolegijos
tini*. U kairia: Alina Butbyt*, Lina Meilutė. Karina Buukaitė, Julįja Petkutė ir Mikutis Leipus
20 naujų studentų, vadovybę ir
Nuotr Lydo* Budriem-*
8 seseris vienuoles, kolegija

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. gegužės mėn. 15 d.

įmontavo du nejudinamus šal
dytuvus (šaldytuvą ir šaldiklį).
Už abu virš USD 30,000.00
Paskutinis, jau baigiamas
įvykdyti, labai s v a r b u s ir
skubus projektas, tai kolegijos
biblioteka. Naują metalinę,
dviejų aukštų lentynų įrengimą,
finansavo Vokietijos šalpos
organizacija „Renovabis", už
24.350 dol. Skirtumą padengė
lietuviai kolegijos geradariai.
Naujų veikalų įsigijimui, di
džiulę sumą (20,000 dol.). pa
aukojo buvęs kolegijos auklėti
nis arkyv. Jonas Bulaitis, Apaš
tališkasis Nuncijus Pietų Ko
rėjoje. Prieš tai jis atsiuntė 5
kompiuterius, kurie buvo labai
reikalingi mūsų įstaigai.
Kun. Rapolas Krasauskas
praturtino mūsų naują bibliote
ką knygomis lietuvių kalba iš
..Alka" archyvo.
Baigę tvarkyti biblioteką,
prieš sukaktį, norėtume dar
įvykdyti keletą kitų projektų,
būtent: pastatų perdažymą iš
lauko, kolegijos pastato apšildy
mo atnaujinimą ir eilę kitų
mažesnių darbų.
Kolegijoje dabar gyvena ir
studijuoja 20 jaunų kunigų ir
trys seselės studentės, šalia kitų
penkių, kurios rūpinasi kolegi
jos aptarnavimu. Tad, šiuo me
tu, mūsų studentai visi yra
kunigai. Jie įsigiję diplomus,
veikiai grįš į Lietuvą, stos į
darbą ir patys ugdys bei auklės
naujus pašaukimus. Gal kai ku
ris iš jų atvyks į talką lietu
viams gyvenantiems už Lietu
vos ribų kur daugelyje lietuvių
kunigų jau šiuo metu trūksta.
Šv. Kazimiero kolegija Romo
je ne tik švenčia savo auksinį
jubiliejų, bet ir išgyvena savo
egzistencijos auksinį laikotarpį.
Šventasis Tėvas ir apskritai
Vatikanas — kolegijos tiesiogi
niai viršininkai — dažnai iš
reiškia savo palankumą kolegi
jos vadovybei ir studentams.
Kolegijos statuso pakeitimas
yra laikinas, buvo padarytas su
Vatikano pritarimu, kol Lietu
vos Episkopatas nuspręs siųsti
studijoms į Romą ne kunigus, o
klierikus.
Esame didžiai dėkingi visiems
lietuviams geradariams, ypač
Amerikos Episkopatui, kuris
jau penkti metai mums ir vi
siems Rytų bei vidurio Europos
kraštams, teikia didelę medžią
ginę paramą. Episkopatui atsto
vauja kolegijos nuoširdus bičiu
lis — prel. Jurgis Šarauskas,
Ph.D. — Esame ypač dėkingi
lietuviams kunigams. Su mu
mis reguliarų ryšį palaiko 64
kunigai ir apie 300 pasauliečiu.
Tai pats gausiausias kolegijos
bičiuliu skaičius visoje 50-ties
metų istorijoje! Todėl dabartinė
kolegijos vadovybė drąsiai žiūri
ir žengia į priekį pasitikėdami
Dievo globa ir gerų žmonių,
ypač lietuvių, pagalba. Reiškiu
nuoširdžia pagarbą ir padėką
visiems, kurie lietuvių kolegijos
vaidmenį Romoje supranta ir
įvertina. Gerasis Dievas te
atlygina visiems už gerą širdį
kolegijos visų gyventojų vardu
prašau — neužmirškite mūsų ir
toliau. Aukas prašome siųsti
(čekius): Pontificio Collegio Lituano. Att.: Msgr. Al. Bartkus.
Rector. V. Casalmonferrato. 20.
00182 R o m e - Italy.
Prel. A. B a r t k u s
Rektorius
N A U J A S SAVAITRAŠTIS
VERSLININKAMS
Kaune pradėjo eiti keturių
spaudos lanku šešiolikos pusla
pių laikraštis „Mano verslas".
Redakcijos kreipimesi į skaity
tojus rašoma, jog laikraštis
pasiruošęs ateiti į pagalba smul
kaus ir vidutinio verslo įmo
nėms, individualiems amatinin
kams ir visiems verslininkams,
kurių daugelis gyvena šia die
na, nesulaukdami nei lengvatų,
nei investicijų.

Prie Visų Sielų kapinėse, Chardon. OH, kryžiaus, padovanotojo mokinės Ritos
Čyvaitės-Kliorienės. pedagogo, rašytojo V. Kavaliūno vaikaičiai — Lia,
Danutė ir Dainius Krivinskai.

A.A. VACĮ KAVALIŪNĄ
PRISIMENANT
A.a. rašyt. Vacio Kavaliūno —
1907.04.28 - 1995.05.5 - mirties
antrosios metinės paminėtos
Visų Sielų kapinėse. Chardon,
OH. kur jis palaidotas. Šia pro
ga tenka pastebėti, kad V.
Kavaliūno romanas ,,Hestera"
(„Esther"' yra jo dukters, prof.
dr. Jolitos Kavaliūnaitės išvers
tas į anglų kalbą su Hardin-Simmons universiteto prof.
dr. Robert D. Hamner įvadu.
Romaną galima įsigyti Dievo
Motinos šventovės spaudos
kioske, Cleveland, OH, arba
užsisakyti pas O. Kavaliūnienę,
17918 Harland A ve., Cleveland,
OH 44119. Kaina 7 dol.. reikia
pridėti 2 dol. už persiuntimą.
Tarp rašyt. V. Kavaliūno
rankraščių duktė, prof. dr.

Jolita rado šį eilėraštį, kuris
ypač tinka dvejų metų mirties
metinių proga:
BE N A M Ų
Vėjas..
Virsta medžiai milžinai
Iš tėvų namų išėjęs,
Kur sustosi — nežinai.
Kur nueisi — nelaikys tavęs
svečiu.
Nepaguos ir nesupras jie,
Ką širdyje aš jaučiu.
Kur tėvynę antrą rasiu?
Vėjas...
Einu žemės takučiu
Is tėvynes as išėjęs
Vien tik ją širdy jaučiu.

A.tA.
ANELĖ MACKEVIČIENĖ
Padvaiskaitė
Gyveno Chicagoje. Marquette Parko apylinkėje.
Mirė 1996 m. gegužes 13 d.. 9:15 vai. vakaro, sulaukusi
89 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: duktė Danguolė Balta, žentas Stepas, anūkai
Antanas ir Nikolas Baltai, svainė Emma Padvas ir kiti
giminės.
Velionė buvo žmona a.a. Juozo ir sesuo a.a. Petro Padvo.
Priklausė daugeliui lietuvišku organizacijų
Velionė pašarvota ketvirtadieni, gegužes 16 d nuo 2 iki
9 v.v. Petkus-Marquette laidojimo namuose. 2533 W. 7 1 St.
Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 17 d. Iš laidojimo
namu 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuviu kapinėse
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse
Nuliūdę duktė, žentas, anūkai, svainė ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A Petkus Donald M Petkus
Tel. 312-476-2345 arba 800994 7600.

A.tA.
KLEMENSUI JUŠKEVIČIUI
mirus, žmonai ADELEI J U Š K E V I Č I E N E I , d u k r a i
TERESEI, sūnui TADUI ir svainiui ALBINUI DZIR
VONUI su šeima bei a r t i m i e s i e m s r e i š k i a m e
užuojautą.
Birutė ir Jurgis
Klerkauskai
Koste ir Zenonas
Petnikim
Irena
Hmieliauskienė
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DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. gegužės mėn. 15 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
„Draugo" redakcijoje daž
nai apsilanko svečiai iš arti ir
iš gan tolimų vietovių — visi
labai laukiami ir mielai sutin
kami. Pirmadienį, gegužės 13
d., turėjome svečių iš Argen
tinos: tai Lietuvos gen. garbės
konsulas Algimantas Rastauskas, jo žmona Nele ir duk
ra Ariana, kuri prieš keletą
metų yra laimėjusi Eugenijaus
Kriaučeliūno vardo premiją,
skiriamą lietuviams jau
nuoliams už pasižymėjimą lietu
viškoje veikloje. Atrodo, kad
premijos skyrimo komisija
tikrai neapsiriko, nes Arianta
Rastauskaitė jau daugiau kaip
metai darbuojasi Lietuvoje kaip
„Baltijos naujienų" agentūros
direktorė. Svečiai susipažino su
mūsų redaktorėmis bei jų dar
bais. Juos į „Draugą" atlydėjo
Mindaugas Baukus.

Čikagos lituanistinės mo
kyklos mokslo metų užbaigimo
šventė vyks Jaunimo centre,
Čikagoje, šeštadienį, gegužės 18
d. Bus pradedama šv. Mišiomis
10 vai. r. Jėzuitų koplyčioje, o 11
vai. r. vyks užbaigimo apeigos
didžiojoje JC salėje. Visuomenė
maloniai kviečiama į šias iškil
mes atsilankyti ir parodyti
mokiniams bei jų tėveliams ir
mokytojams, kad lietuviškas
švietimas mums dar vis labai
svarbus ir jį remiame ne
kritika, ne tuščiais pagyrimo žo
džiais, o konkrečiu savo įsi
jungimu bent į lituanistinių mo
kyklų šventes.

„Margučio II" vakaronė,
kurios metu bus parodyta vaiz
dajuostė su įvairių, Kauno Vals
tybinio muzikinio teatro statytų
operečių bei muzikinių veikalų
ištraukomis (vaizdajuostė ga
Ketvirtadieni, gegužės 16 minta Lietuvos televizijai), ruo
d., yra Kristaus Dangun Žengi šiama penktadienį, gegužės
mo šventė, Šeštinės. Visi kata 17 d., 7 vai. vak., Jaunimo cent
likai tą dieną turi dalyvauti šv. ro kavinėje. Atvykite pasi
Mišių aukoje. Švč. M. Marijos gėrėti spalvingais kostiumais,
Gimimo parapijos bažnyčioje šią puikiu dainavimu, vaidyba ir
pareigą tikintieji gali atlikti iš šokiais, o tuo pačiu paremsite ir
vakaro — trečiadienį, 7 vai. vak. „Margučio II" laidas.
anglų kalba, o ketvirtadienį 7
D i e n o s išvyką į Brookfield
vai. ir 9 vai. r. bei 7 vai. vak. zoologijos
sodą
ruošia
lietuvių kalba.
vyresniųjų lietuvių centras
gegužės 17 d., penktadienį. Pasi
S u s i r i n k i m a s Marquette
džiaugsime žvėreliais, paukš
Parko a p y l i n k ė s apsaugos
čiais ir gyvulėlais, sulaukusiais
reikalais — „Public meeting",
pavasario. Pavaikščiosime ža
šaukiamas ketvirtadienį, gegu
liuojančiame ir žydinčiame
žės 16 d.. 7 vai. vak., Tarkington
sode, tuo išblaškydami visas
Park mokyklos patalpose, 3344
žiemos liekanas. Išvykstama
W. 71st Str., Chicago. Visi Marnuo „Seklyčios" autobusu 10
ąuette Parko apylinkės gyven
vai. r., grįšime 5 vai. popiet.
tojai, ypač gyvenantieji tarp
Reikia registruotis asmeniškai
Kedzie Ave ir Bell, tarp 67-tos
„Seklyčioje" arba telefonu (312)
ir 74-tos gatvės, kviečiami tame
476-2655.
susirinkime dalyvauti.
Susipažinimo ir pasilinks
Čikagos ateitininkų metinė minimo vakaras su sporti
Šeimos šventė š.m. gegužės 19 ninkais, atvykstančiais iš įvai
d. vyks Palaiminto J. Matulai rių JAV ir Kanados vietovių į
čio misijoje ir Ateitininkų na šį savaitgalį Wheaton, IL, vyk
muose. Lemonte. Visi Čikagos siančias 46-sias Š. Amerikos
ir apylinkių ateitininkai kvie lietuvių sporto žaidynes, vyks šį
čiami dalyvauti.
šeštadienį, gegužės 18 d., Jauni
Marquette P a r k o Lietuvių mo centre, Čikagoje. Šokiams
namų savininkų organizacijos gros Stepo ir Viktoro Puodžiū
narių susirinkimas bus gegužės nų vadovaujamas „Gintaro" or
17 d . penktadienį, 6:30 vai. kestras. Pradžia 8 vai. vak.
vak.. Švč. M. Marijos Gimimo Visuomenė, o ypač lietuviškas
parapijos salėje. Susirinkime jaunimas, kviečiami dalyvauti.
dalyvaus miesto atstovai ir
padarys pranešimus, taip pat
SKIRIAMOS STIPENDIJOS
bus svarstomi svarbūs organi
zaciniai reikalai. Nariai ir
Čikagos Lietuvių moterų klu
svečiai kviečiami gausiai daly
bas kasmet skiria stipendijas
vauti Po susirinkimo - kavute.
aukštesnio mokslo siekiantiems
Dėmesio! Gegužės 19 d.. lietuvių kilmės studentams.
sekmadieni. Jaunimo centro Šįmet stipendijos bus įteiktos
moterų klubo šeimininkės visus 33-čio „Gintaro baliaus" metu,
kviečia pasivaišinti skaniais sekmadienį, birželio 30 d.. Oak
blynais. Po kiekvienų šv. Mišių Lawn Hilton salėje. Stipendijų
•Jėzuitu koplyčioje būtinai prašymo formas galima gauti
užsukite į JC kavine ir įsitikin skambinant Irenai Buchbinder
site, kad vaišinti moka ne tik 1312-334-3343i, Irenai YonaiPasaulio lietuvių centras, bet ir tytei (708-798-3316), Irenai NorJC Moterų klubas. Taip pat butienei (708-974-2946). Praei
prisiminkite, kad tie blynai yra tyje ČLM klubas yra parūpinęs
siek tiek daugiau, negu skanūs 75 stipendijas, finansinės
pusryčiai — tai parama mūsų paramos reikalingiems studen
tams.
pamėgtajam Jaunimo centrui.
Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S Puliski Rd., Chicago. IL 60629
(Vi bl. j šiaurę nuo Balzeko muziejaus)
Tel. 312-582-4500
14325 S 8*11 Rd., Lockport, IL 60441
Tel. 708-301-4866
Valandos pagal susitarimą
Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avernie
Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vak
šeštad 9 v.r. iki 1 vai d
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
453* W. 63th Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatves nuo ..Draugo")
Tel. 312-284-0100
Kasdien 9—6 vai vak.
šeštadieniais ir vakarais
pagal susitarimą
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PLB LITUANISTIKOS
KATEDROS ŽINIOS
Lech Walesa bus Illinojaus
universitete Čikagoje gegužės
29 d., 3 valandą po pietų, Illinois
Room, Chicago Circle Center,
750 S. Halsted St. Mašinas ga
lima pasistatyti universiteto
garaže nr. 4, kuris yra kitoje
pusėje gatvės. Šis įvykis sutam
pa su Baltic Studies Summer In
stitute kursais, kurie prasidės
dieną prieš tai. Ką tik gavome
žinią, kad Sočiai Science Re
search Council, funduojamas Title IX JAV valdžios programos,
paskyrė šiems kursams labai di
delę sumą pinigų. Dar yra vietų
ir stipendijų norintiems mokytis
lietuvių, latvių arba estų kalbų.
Tuo pačiu metu vyks Baltų is
torijos kursas, dėstomas prof. dr.
Sauliaus Sužiedėlio bei kiti
įdomūs kursai. Dėl informacijos
prašome teirautis Lituanistikos
katedroje (312) 996-4412 arba
tiesiogiai pas kursų vadovę prof.
dr. Violetą Kelertienę (312)
728-2377. Kursus gali lankyti
bet kokio amžiaus suinteresuoti
žmonės. Tai tikrai svarbus
įvykis Čikagos telkinyje, kuriuo
turėtų pasinaudoti kuo daugiau
jaunimo ir senimo.
Mažosios Lietuvos Lietuvių
d r a u g i o s narių susirinkimas
sekmadienį, gegužės 19 d., 12:30
vai. p.p. vyks Balzeko Lietuvių
kultūros muziejaus „Kristalo"
salėje. Šalia susirinkimo bus
bendri pietūs ir kun. Alfredo
Vėliaus paskaita „Prūtėnija".
Norintieji dalyvauti pietuose,
prašomi iš anksto pranešti Ra
mūnui Buntinui.
x Vanda Prunskienė per
„Lietuvos Našlaičių globos"
komitetą išsiuntė $10,000
„Tremtinių grįžimo" fondui
Lietuvoje, valdybos pirm.
Vytautui Cinauskui. Šioje auko
je nori įamžinti savo mirusius
tėvelius — Eleonorą ir Mečį
Volkus ir savo mirusio vyro
chemiko a.a. Jono Prunskio
tėvelius, Sibiro tremtinius, Oną
ir Juozą Prunskius.
x Už a.a. Bronę Balienę, jos
mirties dvejų metų sukaktyje,
šv. Mišios bus atnašaujamos ge
gužės 18 d., šeštadieni, 9 vai.
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
Prašome mirusiąją prisiminti
maldoje. Seimą.
(sk)

x TRANSPAK
praneša:
„Vyriausybės nutarimu nuo
balandžio 15 d. didinami impor
to muito mokesčiai pieno
produktams 20-30 procentų,
sviesto 45-50 procentų, kiauši
niams 30-35 procentai, dešroms
14-15 procentų, cukrui 35-70
procentų". Pinigai, siuntiniai
ir k o m e r c i n ė s siuntos j
Lietuvą. Maisto siuntiniai.
TRANSPAK, 2638 W. 69 St.,
Chicago, IL, tel. 312436-7772.
(sk)
x Dr. Lya Karm ir dr. Juo
zas Laukaičiai, Bethesda MD,
yra nauji Lietuvos našlaičių
rėmėjai atsiuntę $150 — metinį
našlaičio mokestį. Dėkojame!
„Lietuvos Našlaičių globos"
x Juozas Bacevičius patar komitetas, 2711 W. 71 St.,
nauja įsigyjant vairavimo Chicago, IL 60629.
teises.
Skambinkite:708(sk)
403-7334.
x TRANSPAK įstaiga LE
(sk)
x „Kauno mažųjų gyvulių MONTE veikia savaitgaliais:
ligoninė — pagalba ne tik penktd. 3 v. p.p. - 7 v.v.; šestd.
gyvuliams, bet ir žmonių svei ir sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p.
katai", „Lithuanian Mercy Transpak tel. Lemonte: 708Lift talka Lietuvoje gyve 257-0497.
(sk)
nantiems". „ V a i k ų vilties
pagalba Lietuvos vaikams at
x Travel Centre, Ltd. siū
vežant juos į JAV-bes gydy lo skrydžius j Lietuvą ir vi
mui", tai temos kurias aptars sus pasaulio kraštus pigiausio
dr. Leonas Kriaučeliūnas, mis kainomis". Kreiptis į Te
J u r g i s Lendraitis ir Marija resę Lesniauskienę, tel. 847Kriaučiūnienė „Saulutes Atvi 526-0773.
(sk)
ro žodžio forume", penkta
x Norint pirkti bei parduo
dieni, geg. 17 d., 7:30 vai. vak.
ti
sklypus ar namus, prašome
Pasaulio lietuvių centro Bočių
kreiptis
į Vyt. ar Genę Belec
menėje. įėjimas iš apatinės
kus,
540
Ambassador Ct.,
mašinų pastatymo aikštelės.
Visi kviečiami j įdomią Sunny Hills, FL 32428, tel.
904-773-3333.
vakarone
(sk)
(sk)
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LAetuvią Mokytojų

Sąjungos Chicogoa skyrimu

PALMIŲ PAVĖSY

GALVOSŪKIS NR. 161

Aš palmių pavėsy sėdėjau
Ir vyturio giesmę girdėjau.
Ir vėjas iš tėviškės pūtė,
Ir dainą dainavo motutė.

Šį kartą duodu jau daug kar
tų girdėtą uždavinį, kuri at
siuntė Leonas Stonikas. Jei pa
miršote, prisiminkite:
Ėjo žmogus, kuris vedė vilką,
ožką, o po pažastim turėjo ko
pūsto galvą. Priėjo tiltą. Čia
buvo prikabinta didelė lenta su
užrašu: „Tiltas silpnas, gali
išlaikti tik du keliautojus!"
Žmogus susirūpino, kaip perei
ti per tiltą. Jei pervesi kopūstą,
vilkas ožką papjaus. Jei perve
si vilką, ožka kopūstą sugriaus.
Ilgiau pagalvojęs, žmogus
surado būdą, kaip visiems
pereiti per tiltą, nepraradus nei
ožkos, nei kopūsto. Parašykite,
kaip žmogus išsprendė šį užda
vinį? 5 taškai.

Kaip gintaro jūra ten švietė
Lr žaist gintarėliais ją kvietė.
Kaip eglė sodyboj žaliavo,
Ir liepa šlamėjo prie klevo.
Leonardas Žitkevičius
MANO MAMA
Mano mama yra geriausia
pasaulyje, dėl to, kad yra labai
graži, labai gera ir man nuperka
daug žaislų. Mano mama turi
gražius plaukus, dėvi gražius
auskarus ir drabužius. Man
patinka auksinė spalva. Ji turi
, jazzi" ir keistus drabužius.
Mano mama yra mandagi ir
gera, nes ji dažnai vartoja žodį
„atsiprašau". Ji žmones supran
ta ir pasako gerų dalykų apie
juos.
Gimtadienio proga ji man nu
perka daug žaislu ir leidžia
vaikams ateiti pas mane. Štai
Garsus Dievo Motinos Marijos
Lietuvoje.
dėl ko mano mama man yra ge
riausia pasaulyje.
Marija padangėmis lakio
Lina Dovilaitė, 5 sk. mokinė. dama verpia verpalus, o paskui
Čikagos lit. mokykla angelams duoda išausti baltas
drobes, o iš tos drobės Marija
PANAŠI Į MANE
siuva marškinukus mirusiųjų
nekrikštytų vaikų sieloms, kad
Kai mano mama buvo mano joms nebūtų taip šalta už rojaus
amžiaus, ji buvo labai panaši į tvorų bebūnant.
mane. Ji turėjo daug draugių,
Garbinga dangaus Mergelė
su kuriomis dažnai sueidavo po Marija yra tikras visiems gailes
pamokų. Ji norėjo užsidirbti tingumo pavyzdys! „Ji žiūri že
pinigų, kad galėtų nusipirkti to, myn verpdama ir mato nejaut
ko ji norėjo. Ji eidavo prižiūrėti rias žmonių širdis į artimo
vaikų. Kartais prižiūrėdavo vargą Ta gailestinga Marija ne
savo mažąją sesutę arba savo begali į tai žiūrėti šaltai. Ji nu
vyresniosios sesutės vaikus. Jai traukus verpalo galą meta ant
patiko pasivažinėti dviračiu ir žemės, tas verpalas nusidriekia
labai mėgo skaityti knygas. Ji ir kliūva žmonėms už nosių, lyg
perskaitydavo maždaug dvi sakydamas visiems žmonėms:
knygas per savaitę. Mano ma „Štai Marijos verpalas, iš kurio
mai reikėdavo išvalyti šešta bus išaustas audimėlis, o iš to
dieniais namus, kad galėtų žais audimėlio pasiūti marškinėliai
ti su draugėmis.
vargšams vaikeliams! Atminki
Daina Žiaugraitė, te, žmones, kad jūsų širdys ne
Bostono lit. m-los mokinė būtų šaltos, kad jūs nebūtumėte
žiaurūs tiems nelaimingiesiems
DIEVO MOTINOS
našlaičiams, kurie yra visų ap
VERPALAS
leisti, šaltį, badą ir paniekini
(Legenda)
mus kenčia!!!

GALVOSŪKIS NR. 162
(Žiūrėkite brėžinėlius)

^**SCjįį*

Katalikų bažnyčia gegužės
mėnesį yra paskyrusi Marijos
garbei. Ta proga noriu pasidaly
ti su jaunais skaitytojais viena
legenda iš Marijos gyvenimo ir
darbų. Kaip žinote, legendos —
pasakos yra liaudies kūryba,
mažai ryšio turinčią su tikrove.
Šaltas ruduo rudiną (padaro
rudos spalvos) augalus ir žiedus,
saitas vėjas nušalusius lapus
traukdamas nuo medžių ir savo
šaltomis lūpomis pūsdamas,
išnešioja juos po laukus. Dievo
Motina Marija tada plaukioja
aukštybėse tarp debesų pro
pačius saulės spindulius...
Saulutei atėjus į pietus, pasi
daro puikesnės dangaus grožy
bės. Marija tada su kuodeliu
(linų ar vilnų susuktas gabalas
verpimui), paveiksle verpėjos,
plaukia debesyse per padanges,
kol pasirodo balta žiema. Tada
Marija eina pas vargšes sielas,
besiglaudančias prie rojaus tvo
rų ir laukiančias, kad galėtų ku
riuo nors būdu patekti į rojaus
daržą ir ten nors mažučiai žie
deliu pražysti.
Joms yra uždrausta į rojų įei
ti, ten joms nėra vietos, nes mirė
be krikšto ir tebėra suteptos
pirmųjų tėvų Adomo ir Ievos
nuodėme. Vaikštinėja tokios
vargšės sielos apie rojaus tvoras,
drebėdamos nuo šalčio ir laukia
progos, laukia Marijos pasi
gailėjimo, kad gautų kaip nors
įžengti į rojaus gražų daržą.

mmmmmammmm

(Bus daugiau)
GALVOSŪKIU
SPRENDĖJAMS
Šios „Tėvynės žvaigždutės"
galvosūkiai yra šio sezono
paskutiniai. Dabar bus skel
biami savaitiniai galvosūkių at
sakymai. Nelaukite ilgai su
sprendimais, nes po paskelbimo
atsakymų, atsiųsti sprendimai
nebus užskaitomi. Birželio
mėnesį bus paskelbti laimėti
taškai ir premijos. Naujas
konkursų sezonas prasidės
rudenį, apie spalio mėnesį.
Norintiems smegenis lavinti,
bus spausdinami uždaviniai ir
vasaros metu, bet jie jau nebus
konkursiniai: nebus skaičiuo
jami taškai ir neduodamos pre
mijos.
Redaktorius
GALVOSŪKIO NR. 141
ATSAKYMAS
Jiems nereikėtų jokio nuotolio
nueiti, nes jie dabar veidais
stovi vienas prieš antrą.

GALVOSŪKIO NR. 142
ATSAKYMAS
1x2x3=6
1 + 2 + 3 = 6

paveikslas Pažaislio bažnyčioje,
GALVOSŪKIO NR. 143
ATSAKYMAS
Žiūrėkite brėžinėlį.

Atrodo visos nubrėžtos figūros
yra panašios, tačiau gerai įsižiū
rėję, rasite skirtumų. Suraskite
dvi panašias ir pažymėkite jų
numerius. (5 taškai).

GALVOSŪKIS NR. 163
(Žiūrėkite piešinėlį)

GALVOSŪKIO NR. 145
ATSAKYMAI
1. Naujajame Testamente
„dešinieji" bus palaimintieji, o
„kairieji" susilauks prakeikimo
(Mt. 25-33, 34,41; plg. Mt. 5-39).
2. Pizos miesto varpinė — bokš
tas yra pasviręs į šoną arti 17
pėdų. Nuo 1989 metų svirimą
pavyko sustabdyti. Šiam bokš
tui žiemos sezonai yra pavo
jingesni, negu vasaros (L.E.
23-74, Boston, 1961; E. Brit.
17-1106, Chicago, 1968). 3. Žo
dį „vitamin" sugalvojo 1912
metais biochemikas Casimir
Sujungę taškus sužinosite,
Funk. 4. Pirmasis Lietuvos
kas
tarp jų yra pasislėpęs.
respublikos prezidentas 1919Parašykite
pavadinimą. (5
1920 metais buvo aukštai
taškai)
tis Antanas Smetona (18741944). Antrasis - 1920-1926 bovo žemaitis Aleksandras Stul
GALVOSŪKIS N R 164
ginskis (1885-1969). Trečiasis nuo 1926.XI.7 iki 1926.XII.17
Atlikite šį aritmetikos veiks
buvo sūduvis Kazys Grinius
(1866-1950). Ketvirtasis - mą:
037037037037 x 21
1926-1940 metais buvo aukštai
Gausite labai įdomų atsa
tis Antanas Smetona. Penktasis
— nuo 1993.11.25 yra inž. dr. kymą. (5 taškai)
Algirdas Brazauskas, gimęs
1932.1.22. Okupantų pastatytas
GALVOSŪKIS N R 165
sovietinis „prezidentas" Justas
Paleckis, žemaitis, gimęs 1899
1. Iš kur kilo žodis „zero"? 2.
metais, Lietuvos respublikos
Kiek žmonių žuvo, numetus
prezidentų sąrašui nepriklau
atominę bombą ant Nagasaki
so. Vytautas Landsbergis nemiesto? 3. Bombarduojant
sivadino prezidentu. 5. Žodis
Vokietijos miestą Drezdeną,
„nosis" yra kilęs iš indoeuropie
kiek per vieną naktį žuvo žmo
čių: sanskrito Nas, lotynų
nių? 4. Kokia yra kilmė žodžio
Našus, lietuvių Nosis, anglų
„Abrakadabra"? 5. Kada buvo
Nose, rusų, lenkų, čekų, serbų
išrastas „dizelio" motoras? Už
kroatų Nos, vokiečių Nase,
visus teisingus ir plačiau pa
švedų Naša. (J. Ayto's Dict. of
aiškintus atsakymus, gausite 10
Word Origins, p. 366, New
taškų. Už trumpus ir apytikrius
York, 1991).
atsakymus, — tik 5 taškus.
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis
• Amelia Earhart, pirmoji
moteris lėktuvu perskridusi At
* Amerikos kariuomenė
lantą, pakilo tam skrydžiui buvo įkurta 1775 m. birželio 14
1928 m. birželio 17 d. iš d. Philadelphijoje vykusiame
Nevvfoundland.
Continental suvažiavime.
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