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Prezidentas susirūpinęs tvarka 
gamtos draustiniuose 

Viln ius , rugpjūčio 3 d. 
(Elta) — Prezidentas Valdas 
Adamkus antradienį kreipėsi į 
aplinkos ministrą Danių Lygį. 
prašydamas išsiaiškinti, kokia 
tvarka išduodami leidimai 
plaukioti motorinėmis valti
mis gamtos draustinių vande
nyse. 

Prezidento patarėjas socia
liniais klausimais Darius Kuo
lys nepaneigė, kad valstybės 
vadovas si sidomėjo leidimų 
plaukioti motorinėmis valti
mis gamtos draustinių vande
nyse išdavimu po to, kai 
praėjusį savaitgalį Trakų is
torinio parko-draustinio teri
torijoje esančiame Lukos (Ber
nardinų) ežere buvo su
sprogdintas nusikalstamo pa
saulio autoriteto Stanislovo 
Narkevičiaus kateris „Delta 
Amur". 

Narkušos pravarde žinomas 
S. Narkevičius buvo sunkiai 
sužeistas, Vilniuje jam atlikta 
sudėtinga operacija. Jo" būkle 
iki šiol sunki. Žiniasklaida 
praneša, kad S. Narkevičius 
dažnai naudojosi dar sovieti
niais metais pagaminta moto
rine valtimi, plaukiojo ja 
Trakų ežerais. Tačiau kol kas 
neaišku, kaip jis galėjo gauti 
leidimą tokiems plaukioji
mams, nes istoriniame parke-
draustinyje motorinėmis valti
mis gali naudotis tik gamtos 
inspektoriai bei kai kurie kiti 
pareigūnai. 

Eltos žiniomis, teisėsaugos 
institucijos šiuo metu renka 
informaciją apie gana dažnai 
Lietuvos draustiniuose pasi
taikančius atvejus, kai nu
sikalstamo pasaulio atsto
vams išduodami neetatinio 

gamtos inspektoriaus leidi
mai, suteikiantys teise ne
trukdomai naudotis kateriais 
draustinių vandenyse. Tokių 
atvejų ypač gausu Aukš
taitijoje ir Pietryčių Lietuvos 
regione. 

Nus ika l t ė l i s n e t u r ė j o 
t e i sės p l auk io t i k a t e r i u 

Pasak BNS, Aplinkos ap
saugos ministras Danius Ly
gis antradienį pranešė, kad 
Trakų nusikaltėlis S. Narke
vičius turėjo neetatinio aplin
kos apsaugos inspektoriaus 
pažymėjimą, kuris nesuteikia 
teisės plaukioti motorinėmis 
valtimis Trakų rajono vande
nyse. Tam reikia turėti atski
rą ministerijos leidimą. Minis
tras sakė nurodęs sustabdyti 
visuomeninių gamtos apsau
gos inspektorių pažymėjimų 
galiojimą ir paruošti naują jų 
išdavimo tvarką. 

Plaukioti ežeruose be spe
cialaus leidimo turi teisę Vals
tybines aplinkos apsaugos ins
pekcijos etatiniai darbuotojai, 
Mažųjų laivų registracijos ins
pekcijos inspektoriai bei gel
bėtojai. 

Anksčiau plaukiojant vienu 
kateriu su S. Narkevičiumi 
buvo pastebėtas ir Trakų rajo
no meras Vytautas Mikalaus
kas. 

Trakų istorinio nacionalinio 
parko direktoriaus pavaduoto
jas Algimantas Stankevičius 
teigė, kad inspektoriai ne kar
tą matė S. Narkevičių plaukio
jant Trakų ežerais, tačiau ne
galėjo patikrinti jo dokumen
tų. „Mes irklinėmis valtimis 
tokio galingo katerio nepavy
tume"5, sakė jis. 

Tėvynėje pasižvalgius... 

(laives ežero pakrantėje Trakuose pradėjo veikti pirmasis Lie jvoje mokamas paplūdimys Poilsiautojai gali pa
siirstyti valtele, pasivažinėti vandens dviračiais, čia veikia vaadens atrakcionai. Paplūdimyje besiilsinčiųjų sau
gumu rūpinasi gelbėtojai. 

Nuotr.: Nepaisant visų paplūdimyje siūlomų pramogų, i ' didelius, ir mažus karštomis dienomis labiausiai 
vilioja vandens pokštai. , lEha) 

Vilniaus kraštą prašoma 
paskelbti stichinės nelaimės 

zona 

Rusijos ambasados vairuotojas 
mirtinai sužalojo vilnietį 

Vilnius, rugpjūčio 3 d. 
(BNS) — Pirmadienį Vilniuje, 
Nemenčinės plente, Rusijos 
ambasados vairuotojas Niko-
laj Kornačev, vairuodamas 
ambasadai priklausantį auto
mobilį „BMW 735", partrenkė 
nenustatytoje vietoje į važiuo
jamąją kelio dalį išėjusi pės-
čiąjį Michailą Lapočkiną. Nuo 
galvos sumušimo ir dubens 
kaulų lūžių 91-erių metų se
nukas tą pačią dieną mirė 
greitosios pagalbos ligoninėje. 

„Kaip ir kiekvienu tokiu 
atveju, skiriamos autotechni-
nės ekspertizės, ir ekspertai 
nustatys, ar vairuotojas turėjo 
galimybę išvengti autoįvykio", 
sakė Vilniaus vyriausiojo poli
cijos komisariato kelių polici
jos kvotos skyriaus komisaras 
inspektorius Valerijus Vincu-
kevičius. 

Vairuotojas buvo blaivus ir 
eismo taisyklių prieš avariją 
nepažeidė, iš įvykio vietos iš
kvietė kelių policiją. 

Pirminiais duomenimis. M. 
Lapočkinas į kelią išėjo pės
tiesiems neleistinoje vietoje ir, 
pamatęs artėjantį automobilį, 
ėmė blaškytis kelyje. Vairuo
tojas ėmė stabdyti, tačiau au
tomobilis senuką parbloškė. 
N. Kornačev teigė, kad važia
vo 60 kilometrų per valandą 
greičiu, kaip leidžiama toje 
vietoje. Tačiau automobilyje 
įrengta stabdymo sistema, ku
ri nepalieka ratų stabdymo 
žymių ant kelio, todėl parei
gūnai negali paneigti vairuo
tojo parodymų. 

N. Kornačev yra Rusijos pi
lietis. Jis turi pažymėjimą, liu
dijantį apie diplomatinę nelie

čiamybę, tačiau jo galiojimas 
pasibaigė gegužę. N. Kornačev 
turės atsakyti pagal Lietuvos 
įstatymus. 

Antradienio rytą medžiagą 
apie avariją kelių policija per
davė Tardymo valdybai prie 
Vilniaus vyriausiojo policijos 
komisariato. Jos pareigūnai 
nuspręs, ar yra pagrindo kelti 
baudžiamąją bylą. 

Vilnius sunerimo 
dėl savo tautiečio 

likimo Kinijoje 
Vilnius-Beij ing. rugpjūčio 

3 d. (Elta) — Užsienio reikalų 
ministerijos Konsulinis depar
tamentas per Lietuvos amba
sadą Kinijos sostinėje Beijing 
nusiuntė oficialų paklausimą 
Kinijos valdžiai dėl žinia-
sklaidos pranešimų, jog šioje 
valstybėje sudegė lietuvių jū
rininkas. 

Vyriausybinė kinų naujienų 
agentūra ^Xinhua" pirmadienį 
pranešė, kad Kinijos gel
bėtojai ištraukė elektros in
žinieriaus iš Lietuvos, taip pat 
dviejų lenkų mechanikų ir 
dviejų kinų darbininkų kūnus 
iš Pietų Kinijos uoste Gu-
andžu užsidegusio krovininio 
laivo ..Egoli". Šis laivas regis
truotas Panamoje. 

Žuvusiųjų pavardės JCinhua" 
pranešime nepaskelbtos. Tik 
informuota, kad „Egoli" šešta
dienį užsiliepsnojo laivų sta
tykloje ir degė 18 valandų. 
Gaisro priežastys tiriamos. 

Užsienio reikalų ministeri
joje Eltai paaiškino, kad tarp
tautinė praktika rodo, jog vyk
stant tvrimui nėra skelbiamos 

Vi ln ius , rugpjūčio 3 d. 
(BNS) — „Kreipiamės, kad 
skubiai būtų priimtas ati t in
kamas teisinių ir finansinių 
dokumentų paketas operaty
viai suteikti pagalbą mūsų 
krašto piliečiams, kaimo gy
ventojams, kuriuos ištiko sti
chinė nelaimė", sakoma ant ra 
dienį išplatintame Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos (LLRA) 
pareiškime vyriausybei, ku
riame prašoma, kad Vilniaus 
kraš tas ir kaimyniniai rajonai 
būtų paskelbti stichinės ne
laimės zona. 

Pasak pareiškimo, pavasario 
ir vasaros mėnesių kritulių vi
durkis buvo daug mažesnis už 
vidutinį, o dar didesnis t rū
kumas išryškėjo liepą, kai 
daugelyje vietovių visiškai ne
lijo, todėl Vilniaus kraš te , ta ip 
pat kai kuriuose kaimyni
niuose rajonuose dirvoje ka
tastrofiškai t rūks ta drėgmės. 

Vilniaus kraš tas yra sąly
ginė istoriškai susiklosčiusi 
sąvoka. J a m LLRA priskiria 
Vilniaus, Šalčininkų, Trakų, 
Širvintų, Švenčionių, Ignali
nos rajonus, o kaimyniniais 
laiko Varėnos, Alytaus, Mo
lėtų Zarasų ir kitus. 

„Sausra tiesiogiai daro įtaką 

šių metų derliui, kuris dauge
lyje vietų prognozuojamas ke
lis kartus mažesnio o jei si
tuacija artimiausiu metu ne
pasikeis, tai turės (takos 
artėjančiai sėjai", sakoma pa

reiškime, kurį pasirašė LLRA 
pirmininkas Valdemaras To-
maševskis. 

LLRA pažymi, kad nuo de
vintojo dešimtmečio pradžios, 
kai buvo panaikintas žemių 
skirstymas į kategorijas pagal 
derlingumą ir pagal tai skiria
mos lengvatos, ūkininkai, 
dirbdami nederlingas žemes, 
atsidūrė an t bankroto ribos. 

Lietuvoje sausros dar nėra 
Viln ius , rugjjūcio 3 d. Šiemet liepos mėnesį dau-

(BNS) — Lietuvos rytiniame gelyje Lietuvos rajonų prilijo 
pakraštyje jau kelis dešimta- nuo 25 iki 45 milimetrų — tai 
dienius, meteorologų vertini- gerokai mažiau už normą, kū
mu, yra sausringa, bet tai dar ri yra 70-90 milimetrų. Tačiau 
ne tikroji sausra. tai daugiau nei, pvz., 1992 ir 

„Teigti, kad čia didžiulė 1994 metais, kai buvo pas-
sausra, dar negalime, kadangi 
yra buvę baisesnių metų, ir 
dirvoje dar yra drėgmės atsar
gų", antradienį sakė Lietuvos 
Hidrometeorologijos tarnybos 
Agrometeorologijos skyriaus 
viršininkė Dalia Skeivelienė. 
Pasak jos, drėgmės atsargos 
dirvoje „priartėjo prie kriti
nių, bet dar nėra visiškai vis
kas išdžiūvę". 

kelbta stichinė sausra. Sausra 
skelbiama, kai sausringos są
lygos išsilaiko tris dešimta
dienius ir ilgiau, ir kai drėg
mės atsargos tris dešimtadie
nius būna mažesnės už kriti
nes, t.y., kai augalai visiškai 
nustoja augti. 

Sausringumas šiemet liepą 
nevienodai kamavo įvairius 
Lietuvos regionus. Rytų Aukš-

Hidrometeorologė mano, taitijos rajonuose ir kai ku-
kad sausra Lietuvos rytiniams riuose pietiniuose Lietuvos ra-
rajonams gresia, jei karšti ir jonuose kritulių buvo tik nuo 
sausi orai laikysis dar porą sa- 4 iki 20 milimetrų, o, pvz., kai 
vaičių. Lietuvos oro žinovai 
nesiryžta daryti ilgalaikių 
pažadų, net iki šio savaitgalio, 
pasak jų, tebebus karšta ir 
sausa. 

Prisikėlimo bažnyčios 
atstatymui trūksta lėšų 

K a u n a s , rugpjūčio 3 d. 
(Elta) — Nesulaukus vyriau
sybės finansinės paramos 
šiems metams bei pasibaigus 
aukotojų lėšoms, visai sustojo 
Kauno paminklinės Prisi
kėlimo bažnyčios .ats tatymo 
darbai. 

Bažnyčios ats ta tymo komite
to nariai kreipėsi į Kauno 
miesto tarybą, prašydami su
rasti bent pusę milijono litų 
būtiniausiems darbams už
baigti. 

Pasak paminklinės Prisi
kėlimo bažnyčios a ts ta tymo 
komiteto nario profesoriaus 
Vytauto Nezgados, šiuo metu 
svarbiausia išgelbėti bažny
čios bokšto išorę, kurią rei
kia padengti specialiu tinko 
sluoksniu, kad bokštą juo
siančios metalinės konstrukci
jos būtų apsaugotos nuo irimo. 
Tam reikėtų nors 200,000 litų, 

jo detalės, net ir žuvusiųjų 
pavardės. Be to, žuvusiųjų 
tapatybės dar gali būti tiksliai 
nenustatytos. 

kol neatšalo orai. 
Praėjusiais metais bažnyčios 

atstatymo darbams iš val
stybės biudžeto buvo skirta 1 
mln. 200.000, užpernai — 1 
milijonas litų. £iais metais to
kios paramos negauta, o skola 
generaliniam rangovui akcinei 
bendrovei „Kaustą" siekia per 
200,000 litų. 

Kristaus Pri?: kėlimo parapi
jos klebonas kunigas Viktoras 
Brusokas tiki. kad viso pasau
lio lietuvių vienybes simbolis 
bus atstatyta- iki 2000-ųjų 
metų pabaigos — Kristaus 
aejimo į mūsų žemę jubilie
jaus . 

1988 metais, prasidėjus tau
tiniam atgimimui, bažnyčios 
pastatas grąžintas tikintie
siems. Šventovės atstatymo 
tarybos garbe? pirmininku 
buvo išrinktas Jo Eminencija 
kardinolas Vincentas Sladke
vičius, pirmininku — arkivys
kupas Sigitas Tamkevičius, 
tarybos vykdomojo komiteto 
garbės pirmininku — profe
sorius Vytautą.- Landsbergis. 

kur Žemaitijoje — nuo 60 iki 
85 mm, t.y. netoli normos. 

Po nemažos 
pertraukos 

pradeda veikti IAE 
reaktorius 

Visag inas , rugpjūčio 3 d. 
(BNS) — Antradienį rytą, po 
dviejų su puse mėnesių per
traukos, įjungtas pirmasis Ig
nalinos atominės elektrinės 
reaktorius. 

Elektrinės vyriausiasis in
žinierius Genadijus Negrivoda 
pranešė, kad iki penktadienio 
planuojama atlikti įvairių re
aktoriaus darbų bandymus. 
Baigiantis darbo savaitei, ilgą 
laiką nenaudotą reaktorių ke
t inama įjungti į bendrą tinklą. 
Nuo tada abu Ignalinos jė
gainės blokai gamins maž
daug 24 mln. kilovatvalandžių 
elektros energijos per parą. 

Elektros energijos poreikis 
dabar yra labai mažas, nes 
pati Lietuva vasarą elektros 
energijos visuomet suvartoja 
mažiau, o užsienio pirkėjų 
Lietuva nebeturi. 

Praėjusią savaitę Valstybinė 
atominės energetikos saugos 
inspekcija pripažino, kad Ig
nalinos AE pirmojo energijos 
bloko sauga atitinka tarptau
tinius kriterijus ir išdavė jo 
naudojimo leidimą 5 metams. 

* Rugpjūč io 4-7 d i e n o m i s 
Lietuvos S e i m o pirmininkas 
Vytautas Landsbergis su žmo
na Gražina Ručyte Landsber
giene lankysis Ispanijoje, San-
tiago de Compostelos mieste. 
Arkivyskupo Jul ian Barno 
Barrio kvietimu V. Landsber
gis dalyvaus čia įvyksian
čiame Didžiajam krikščio
nybės 2000 metų jubiliejui 
skirtame Europos jaunimo su
sitikime. Į susitikimą, ku
riame ketina dalyvauti apie 
100,000 jaunųjų europiečių, 
yra išvykusi ir didelė 115 jau
nuolių grupė iš Lietuvos. Šį 
sąskrydį rengia Santiago de 
Compostelos arkivyskupija ir 
Ispanijos Vyskupų konferenci
ja. Jame Europos valstybių 
jaunieji pasiuntiniai disku
tuos apie senąjį žemyną tre
čiajame tūkstantmetyje, jo ar
chitektūrą. Rugpjūčio 5 d. V. 
Landsbergis skaitys paskaitą 
Juokia bus politika XXI am
žiuje". 

* „Pr i e N e m u n o — gran 
diozinės p e r m a i n o s " , džiau
giasi „Kauno diena" (08.03). 
Laikraštyje informuojama, jog 
baigiamoje įrengti Kauno van-
denvalos įmonėje pastarosio
mis dienomis rengiamasi isto
riniam momentui — ketvirta
dienį čia bus pradėtas valyti 
Žaliakalnio, Centro, Šilainių 
ir Sargėnų nutekamasis buiti
nis vanduo. Tai reiškia, kad 
Nemunas kasdien bus apsau
gomas beveik nuo 30 tonų ter
šalų, kurie daugelį metų žudė 
didžiausią Lietuvos upę. Iki 

• šios dienos statybai išleista 
beveik 200 mln. litų. Eitai 

* L ie tuvos a g r a r i n ė s eko
nomikos i n s t i t u t a s iš leido 
dviejų dalių teisės aktų sąva
dą „Žemės ūkis", kuriame su
kaupti ir susisteminti pagrin
diniai šiuo metu galiojantys 
Lietuvos Respublikos Seimo, 
vyriausybės ir kitų institucijų 
teisės dokumentai.Tai pirma
sis tokio pobūdžio ir apimties 
leidinys Lietuvoje. I dalyje su
kaupti teisės aktai, reglamen
tuojantys žemės ūkio institu
cijų veiklą, žemės ūkio politi
ką, valstybinį reguliavimą, so
cialinį draudimą, atsiskaity
mus, žemės ūkio ir maisto pro
duktų rinką, prekybą, kontro
lę. II dalyje pateikti teisės do
kumentai, nustatantys atski
rų žemės ūkio šakų veiklą: au
galininkystė, gyvulininkystė, 
veterinarija, žuvininkystė, že
mės ūkio technika, melioraci
ja. Netrukus bus parengtas ir 
leidinio kompiuterinis varian
tas. cBNSi 

* P i r m a d i e n i L ie tuvos ug
n iages ia i į r e g i s t r a v o rekor
dinį šios vasaros gaisrų skai
čių. Priešgaisrinės apaugos 
departamentas pranešė, kad 
sausros kankinamoje Lietu
voje kilo 176 gaisrai. Didžioji 
gaisrų dalis — degę miškai, 
durpynai ir žolė. Ugnis vasarą 
labai greitai plinta. Be to, ug
niagesiams durpes gesinti la
bai sunku — dažnai, prie dur
pynų sunku privažiuoti, ugnis 
giliai įsismelkia, ir net užpy
lus vandeniu, vėliau ji vėl ima 
plisti. 

* P a l a n g o j e šį sezoną ga
lima n a u d o t i s net ir nkšos 
paslaugomis. Tokį, daugiau 
rytiečiams įprastą darbą, kaip 
eksperimentą, sugalvojo Lie
tuvoje pritaikyti kaunietis II-
mis. J is tikino, kad kiekviena 
diena vežiodamas keleivius po 
Palangą,..numina" apie 80 ki
lometrų, rašo ..Lietuvos ži
nios" (08.03). EIK.. 

* S a n d e l i u o s e v is d a u g ė 
j a n t d o n o r ų k r a u j o atsargų 
ir privestinai jį nurašant į 
nuostolius. Valstybinė ligonių 
kasa nusprendė nuo spalio 
mėnesio pakeisti apmokėjimo 
už kraujo preparatus tvarką. 
Spaudos konferencijoje ant ra
dienį Valstybines ligonių ka
sos direktorius Saulius Jano
nis teigė, kad per vieną metų 
ketvirtį visiškai nepateisina
mai nurašoma apie 2.000 litrų 
kraujo. Anot S. Janonio, dabar 
sandėliuose esančių kraujo 
preparatų užtektų ilgiau negu 
pusei metų. Valstybine ligonių 
kasa ketina atsisakyti ap
mokėjimo už pagamintą pro
dukciją ir pereiti prie ap
mokėjimo uz pateiktą gydymo 
įstaigoms produkciją. 

* P a s i b a i g u s s to j imo į 
K l a i p ė d o s u n i v e r s i t e t ą 
(KU) „maratonui", populia
riausiomis specialybėmis išli
ko ekonomika ir vadyba, sakė 
KU rektorius Stasys Vaitiekū
nas. Dėl vienos studijų vietos 
čia vidutiniškai varžėsi po 12 
stojančiųjų. Jo teigimu, di
džiausią nuostabą kelia išau
gęs vaikystes pedagogikos spe
cialybes populiarumas, nes 
šiemet į vieną vietą kandida
tavo net 6 žmonės. Šiuo metu 
dešimtyje Klaipėdos universi
teto fakultetų studijuoja per 
5.500 studentų. Šiemet į vals
tybes finansuojamas studijų 
vietas pri imu 1,125 žmones. 

* La tv i jos p r e z i d e n t ė s 
s u s i d ū r i m a s su k a r v e žur
nalistus domina iabiau, nei jos 
vizitas Sarajeve, skirtas Bal
kanų krizei sureguliuoti, ak
centuoja „Lietuvos žinios" 
(08.03). Prezidentės Vairos 
Vykės Freibergos atstovas 
spaudai Rimantas Zieduonis 
sake. kad šiuo metu raštinė 
sprendžia, kokiu būdu latviai 
turėtų kompensuoti Lietuvos 
ūkininkui jo patirtą nuostolį, 
kai į kelią išbėgusi telyčia žu
vo atsitrenkusi į dideliu grei
čiu lėkusį prezidentės automo
bili. 

* P a r l a m e n t o na r i a i lei
dž ia s au d u o t i vieni kitiems 
pravardes, teigia „Lietuvos ai
das" (07.31). Anot jo: ..Seime 
darbuojasi ir Gintarinė ledi, ir 
Bormanas, ir Pavlikas Moro
zovas ..." Tik du Seimo nariai 
— Kazimiera Prunskienė I Mo
terų partija) ir Vytautas Lan
dsbergis (konservatoriai) — 
turi pravardes, žinomas ne tik 
kolegoms, bet ir visai Lietu
vai, gal net Vakaru politi
kams, rašo dienraštis. „Gin
tarines ledi'" ir „Tėvelio" pra
vardės šiems Seimo nariams 
duotos beveik tuo pačiu metu, 
V. Landsbergiui pirmininkau
jant Aukščiausiajai tarybai, o 
K. Prunskienei — esant prem
jere. Neliko nepastebėta ir 
Seimo nare Jadvyga Dunaus-
kaitė. kuriai per Seimo 
posėdžius dažnai tenka sėdėti 
šalia Seimo pirmininko. Ja i 
prilipo „Damos" pravardė. Bū
damas premjeru. Gediminas 
Vagnorius „paskolino" rublius 
pakeitusioms talonams. „Vag-
norkes" pakeitus litams, pats 
(i. Vagnorius imtas vadinti 
„Vagnorke". Eitai 

KALENDORIUS* 
Rugpjūč io 4 d.: £v Jonas Vian-

ney. Domantas, Domininkas. Geri
mantas. Irta. Milgede. Nemune 

Ruffpjūc io 5 d.: Švč M. Marija 
„Sntegin*"; Mintare, Nona. Osval
das. Rimtas. Sniepne. Vaidas. Vili
ja. 
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&&* SKAUTYBĖS 
KELIAS 

<m& Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

„LITUANICOS" TUNTO 
JUBILIEJUS 

Prieš 50 metų — liepos 30 
d., Marquette parke suskambo 
dainos, suplevėsavo trispalvė, 
ištarti pirmieji žodžiai „aš 
pasižadu..." prie pirmojo lie
tuvių skautų laužo. Kelių šim
tų žmonių rate buvo brangios 
atminties Lietuvos gen. kon
sulas dr. Petras Daužvardis. 
jo žmona I vėliau konsule) s. 
Juze Daužvaidienė, LSS Tary
bos Pirm. vs.. Kazys Palčiaus-
kas. Brolijos VSP s. Aleksan
dras Plateris. vs. Ona Zails-
kienė. S. Xina Grigaliūniene 
— tą dieną įsteigto skaučių 
„Aušros Vartų" tunto tunti-
ninke. 

Lietuvių skautų Čikagoje 
tuo metu buvo jau daugiau 
šimto. Jau veikė „Geležinio 
Vilko" ir skautų vyčių ..Šarū
no" draugoves. Bet visų pirmo
ji buvo .Sakalų" skiltis, pra
dėta 1948 m. rudenį. Jos na
riais 49-jų pavasarį buvo Liū
tas Grinius, Algirdas ir Vytau
tas Pačkauskai Gintautas Sa-
bataitis. Romualdas Povilai
tis, Jonas Vazbys, Feliksas 
Krištopaitis, Romas Bartuška. 
o skiltininkas — Vytautas Pe
trauskas. 

Auksinio skautybes jubilie
jaus Čikagoje proga, paskam
binau vienam iš tų pirmųjų 
„sakalų" — dr. s. Romualdui 
Povilaičiui. Dabar brolis Ro
mas, jau užbaigęs dantų gydy
tojo praktiką, tebepriklauso 
skautų vyčių ..Pik. Juozo 
Šarausko'' židiniui. ..Džiau
giuosi, kad Lituanica' sulaukė 
50 m. jubiliejaus, o gi ne vie
nas mums yra sakęs, kad 
skautų po 10 metų nebereikės. 
Sveikinu ir dabartini tunti-
ninką ps. fil. Ričardą Chia-
pettą. apie jį gircržiu tik gerus 
atsiliepimus. O aš nerandu 
žodžių kaip reikia apsakyti tą 
malonumą, tą jausmą būti 
skautu, būti Sese ir Broliu". — 
sako Romas. 

Brolį Romą skautiškasis ke
lias iš „Sakalų" skilties nuve
dė į ..Pik. J. Šarausko" būrelį, 
kur tapo skautu vyčiu — 
pasižadėjo tarnauti . 1955 m. 
keliems metams perima drau
gininko pareigas „DLK Gedi
mino" draugovėje Brighton 
Parke. Tuo pačiu metu dirba 

ir mokosi. Ilgiausiai dirbo LS 
Brolijos vadijoje. 1964-1972 m. 
buvo skautų vyčių skyriaus 
vedėjas. 1968 m. Brolijos vadi-
ja išleido jo redaguotą knygą 
„Skautas Vytis", 1971 m. bu
vo instruktorius vadovų sto
vykloje. Rakė. 

LSS penktai Tautinei sto
vyklai Rako stovyklavietėje, 
Romas vyčių vardu pastatė 
didžiulį kryžių — pats sukalė 
iš kedro medžio („kad dar ke
lias Tautines stovyklas išlai
kytų"), pats išpjaustė skautų 
lelijėles ir Gedimino stulpus 
kryžiaus papuošimui. Kai šim
tinė skautų vyčių, suvažiavu
sių tada į Tautinę stovyklą iš 
JAV ir Kanados rajonų, nužy-
giavol Rako taku į vyčių aikš
tę ir sustojo prie to kryžiaus, 
buvo nuostabus jausmas. O 
kas gi užmirš tas dviračių 
lenktynes Rako miško take
liais. Brolis Romas į stovyklas 
veždavo dviračius, o vilkiukai, 
bebriukai, skautai lėkdavo 
jais kaip aitvarai. 

1962 m. Romas baigė Loyo-
!os universitetą įsigydamas 
dantų gydytojo diplomą ir la
bai sėkmingai vertėsi didžiule 
praktika (ir mums nežinant 
yra pagelbėjęs daug žmonių). 
1989-1995 m. su dr. Leonidu 
Ragu vykdavo į Lietuvą, gydė 
bei kitiems rodė dantų gy
dymą vakarietišku būdu. Ro
mas veždavosi visus savo in
strumentus, aparatūrą, net 
rentgeno aparatą. 

Su ,,Aušros vartų" tunto 
„Živilės" d-vės sese Milda 
Mašiotaite kartu dirbo, kartu 
išaugino skautišką šeimą, ku
rią puošia jų vaikai Arvydas, 
Audrone, Darius ir Ramoną. 

P.S. Brolis Romas neranda 
žodžių apsakyti tam skauty
bes jausmui. Jų nei nereikia. 
J is — skautas vytis, tai įrodo 
savo gyvenimu, savo darbais. 

Alė Namik ienė 

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO RENGINIAI 

1999 METAIS 

Rugpjūč io 15 — 20 d., va
saros žygis Lietuvoje. 

Spa l io 15 — 17 d., ASS su
važiavimas Čikagoje. 

Rako stovyklavietėje, Custer, Michigan, šiuo metu ..Naujos bangos" pastovykleje smagiai stovyklaujančios 
„Nerijos* jūrų skaučių tunto seses ir vadoves sve : . Čikagoje ir apyl inkėse esančius tėvelius, brolius, seses. 

N'uotr j .a . V U i g a i l ė s L e n d r a i t i e n ė s draugus, drauges ir visus „Skautybes kelio" skaitytojus. 

PIRMI ĮSPŪDŽIAI IŠ JŪRŲ SKAUČIŲ 
PASTOVYKLĖS 

„Naujos bangos" pastovyk
leje jūrų skautės sveikina 
tėvelius ir artimuosius. Sesės 
atvyko į Raką laimingai, įsi
kūrė „Nerijos" tunto pasto
vykleje, ir pradėjo įdomią pro
gramą. Stovykloje sesių laukė 
entuziastingai nusiteikusios 
vadovės — Viršininkės pava
duotoja j .ps. Danutė Navickas 
ir komendante valt. Giedre 
Kazlauskaitė, sutiko seses ir 
paskirstė į valtis. Ūdryčių va
dovės gintare valt. Kristina 
Jonušaitė ir g. kand. valt. Sa-
brina Česaitė tuoj pat buvo 
apsuptos jaunesniųjų sesių ir 
apibertos šimtais klausimų. 
Jūrų jaunių vadovės gintares 
vyr. valt. Laura Jokubauskai-
tė ir vyr. valt. Lina Lendrai-

tyte seses pristatė prie palapi
nių ir rankšluostinių staty
mo. Jūrų skaučių vadovė j . s . 
Laura Lapinskienė su jos va
dovaujamomis sesėmis greit 
susitvarkė ir pradėjo tvarkyti 
denį bei gražinti pastovyklę. 
J. ps. Aldona Weir, ūdryčių 
globėja ir seses Lauros pa
dėjėja, lakstė po „Naujos ban
gos" pastovyklę padėdama 
kur tik pagalbos reikėjo. Gin
tarė vyr. vai. Aleksandra 
Stančiauskiene gerai pasiruo
šusi laukė sesių pradėti gam
tinius rankdarbius. 

Prie ežero uosto komendan
te j . s . Rūta Kirkuvienė tvarkė 
laivus ir ruošėsi kanojų kur
sams. Šiais metais buriavimo 
programa ypatingai stipri. 

J ū r i n ę programą jūrų skautai 
a t l iks kar tu . Patyrę buriavimo 
instruktoriai — sesės Vilija 
Kielienė, Aušra Pumputytė, 
broliai Šarūnas Brakauskas 
ir Žaibas Valaitis mokys jūrų 
skau tes ir skautus buriuoti. 
Tikimės gražaus oro ir palan
kaus vėjo. 

Džiaugiamės savo pasto
vykleje turėdamos gintares 
Aldą Brakauskienę ir Vidą Pe
t rauskienę. Sesės slaugys ne 
t ik jū rų skautes , bet ir visus 
Vidurio rajono .Ateit ies" sto
vyklos seses ir brolius. 

„Nauja banga" Rakė! Jū rų 
skautės iškėlusios bures ruo
šiasi plaukti į ateitį, į auksinį 
amžių. Sveikiname visus ir 
kviečiame dalyvauti Jūros 
dienos iškilmėse. 

Gero vėjo! 
S e s ė Vi lytė 

Jūrų skaučių ,.Naujos bangos" pastovykleje pirrr.us metus stovyklaujančios „bangelės". 
Nuotr. j . s . V i l i g a i l ė s L e n d r a i t i e n ė s 
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LSS STOVYKLOS 

Liepos 2 8 • rugpjūčio 7 d. 
— JAV LSS Vidurio rajono 
stovykla Rako stovyklavietėje, 
Custer, MI. 

R u g p j ū č i o 1-15 d., — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos* sto
vyklavietėje netoli nuo Toron
to. 

R u g p j ū č i o 15 - 22 d. - At
lanto rajono skautų stovykla 
Camp Resolute, Bolton. MA. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI | 

Čikagoje 

Spal io 2 d. — „Lituanicos" 
skautų tunto 50 metų veiklos 
sukaktuvinė vakaronė ir poky
lis Willowbrook pokylių salėje, 
Willow Springs, IL. 

Spal io 15-17 d. Akademi-. 
nio Skautų sąjūdžio suvažia
vimas Čikagoje. 

„LaTUANICOS* TUNTO 
J U B I L I E J U S 

„Lituanicos" skautų tuntas 
šįmet švenčia 50 metų jubi
liejų. Sukaktuvinė vakaronė 
ir pokylis š.m. spalio 2 d. vyks 
Willowbrook pokylių salėje, 
Willow Springs, IL. Numato
mos ir mažesnės vakaronės 
Jaunimo centre ir PLC, Le-
monte. Sekite pranešimus 
spaudoje. 

EUGENEC DECKER. DOS, P C 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyt su Northweatem un-to 
dsptomu lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kabėti angbskai) 
Te). 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79«h Ava., Htetory Hm*. H. 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M, D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Rooerts Rd., Hickory Hifls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4065 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VQNAS,HD..&C. 
Specialybe - Vidaus Hgų gydytojas 

Kanams setuvtskm 
8918 W. Archer Ava. S*. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
TeJ/775-229-9966 

Valandos pagal susrtarima 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS. D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317Fairviev¥, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-968-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba lietuviškai 

LSS ordiną s dr. Romualdui Povilaičiui prisega 'tuometinis LSB Vyriau
sias skautininkas, dabartinis JAV Vidurio rajono vadas> v.s. Gediminas 
Deveikis N'uotr J. Tamula i č io 

Ankstyvas rytas. Rako sto
vyklavietės paukščių Čiulbė
jimas prižadina mane iš mie
go. Vakar vakare su dukra 
Tara atvažiavome apsiprasti 
su aplinka ir pasiruošti sto
vyklavimui. Šiandien atvyks 
didesnis vadovų ir vadovių 
būrys pradėti steigti stovyklą 
ir pasiruošti sutikti ryt atva
žiuojančius svečius. 

Oras nuostabiai gražus ir 
vėsus. Štai pradeda atvažiuoti 
pirmieji automobiliai. Iš jų iš
lipę vadovai iškrauna įvairią 
mantą, reikmenis ir nešasi 
viską į savas pastovykles. 

„Aušros Vartų" tunto sto
vyklavietėje vyksta LSS 
..Ąžuolo" ir „Gintaro" jaunųjų 
vadovų mokyklų stovykla. 
Niekas pas juos neina ir ne
trukdo jų programos. Miške 
aidi balsai, girdisi kursantų 
laužo šūkiai. 

Kitur rengiamos pasto
vykles. Vadovai ir jų vaikai 
susitikę linksmai sveikinasi ir 
visi kimba į įsiruošimo dar
bus. Vakare kai kur vyksta 
trumpi posėdžiai. Paskui — 
tyla! Visi miega ir sapnuoja 
atvykstančius stovyklautojus. 

Vadovai ir vadovės anksti 
keliasi ir laukia atvykstančių 
stovyklautojų. Ilgai laukti ne
tenka. Pradeda atvažiuoti tė
velių gabenami skautai ir 
skau to Triukšmingai pro 
vartus įrieda autobusas ir iš 
jo, kaip iš gausybės rago pa
byra sk-.uteliai, skauCiukės. 
Visi linksmai klegėdami ke
liauja ieškoti savo pastovyklių 
ir vadovu. Prie vartų s. Gra
žutis Matutis rūpestingai 
tvarko automobilių judėjimą. 

„Lituanicos" virtuvėje skar
dūs Zitos Marčiulionienės ir 
jos talkininkių balsai. Krau
nama.- atvežtas maistas, ruo
šiami pietūs, vyksta nutar i 
mai dėl vakarienės gamini
mo. 

Vyriausias stovyklos virši
ninkas v s. fil. Romas Rupins-
kas skuba iŠ vienos pastovyk
les i kitą. J a m rūpesčiai tik 
prasideda. Reikia palapinių, 
trūksta tai šio — tai to. Jo pa
dėjėja, j ps. Dalia Žygienė ta ip 
pat visur stengiasi padėti. Vis
kas nuostabiai ramiai tvarko
si. 

Tėveliai atsibučiuoja su sto

vykloje pasiliekančiais vaikais 
ir išvažiuoja. Ašarų neteko 
pastebėti. Gi čia Rakąs! Čia 
ilgai laukta stovykla! 

Po t rumpų pietų visi užsi
ėmę, visi skuba. Vienur stato
mos palapinės, ki tur — krau
nami daiktai, dar k i tur — ku
riamos vienetų gairelės ir t.t. 
Aidi juokas ir smagus balsų 
klegesys. Vakarienės metu se
niai nesimatę broliai ir sesės 
daugiau kalba negu valgo. 

8:15 vai. vak. — vėliavų nu
leidimas. Raportuojama, kad 
jau suvažiavo 240 stovyklau
tojų. Laukiama da r viena 
šimtinė atvykstant savaitga
lyje. Leidžiamos vėliavos, nu
aidi stovyklos šūkis: „Sesės, 
broliai, pažadai — skamba 
'Ateities aidai '" . 

Broliai ir sesės bėga j pala
pines persirengti ir pasiruošti 
pastovyklių laužams. Po laužų 
skamba juokas ir linksmi paš
nekesiai. Paskui mergaičių 
pastovyklėse girdisi šnabžde
siai. Pas berniukus garsesni 
balsai. Pirma naktis stovyklo
je — smagu! Po kurio laiko 
visi nurimsta, įsiviešpatauja 
tyla. Tik varlės ir žiogai iki 
paryčių nenutyla. 

Se s ė D a n a M. 

L I E T U V O S J Ū R Ų 
S K A U T Ų K E L I O N Ė 

N E M U N U 

Nuo Kauno Vytauto Didžiojo 
bažnyčios Nemunu Klaipėdos 
link liepos 28 dieną, trečia
dienį, patrauks septyniolikos 
laivelių flotilė. Per šimtas 
jaunųjų jū rų skautų iš Kau
no, Šiaulių, Tauragės bei kitų 
Lietuvos miestų plauks \ Kur
šių marias, kur uostamiestyje 
rugpjūčio 7-17 dienomis bus 
surengta vasaros stovykla. 

Dešimties dienų stovykloje 
jaunimas susipažins su Klai
pėdos jūreivystės instituto mo
kymo technika, nemokantys 
mokysis plaukti ar buriuoti, 
maudysis jūroje. Į Klaipėdą 
taip pat žada atvykti jūrų ka
detai iš Švedijos, prancūzų ir 
lenkų jūrų skautai. 

Kauno jūrų skautų laisvalai
kio centro direktorius Algi
mantas Malkevičius pasakojo, 
kad šiais metais jau surengė 
keletą stovyklų. Daug plaukė 
upėmis, remontavo savo lai
vus. 

Projektą „Nuotykis Balti-
joje'99" remia Švietimo ir 
mokslo ministerijos socialinių 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
NaperviHe, IL 60563 
Tai. (630) 527-0080 
3825 Highland Ave., 
ToweM,Suite3C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
FeHow: American Academy of 

Famtfy Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. SIMAM. 
Hctoart,IN 46342 Ffct 21J 

947-5279 
947-6236 

DR. PETRAS V.K1S1EUUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS m PROSTATOS 

gydymas bat cfsrurgrja 
Center for help, 1200 S. York 

Elmhurst, IL 60126 
630-941-2606 

NUOLĖ STANKEVIČIŪTE, M.D. 
Board Certified, Intemal Medicina 

Valandos jūsų patogumui 
Hofy CVM6 PTOfajaaiOflsa PaVaJon 

3fl.SoUh 
Ufcuanssn Pana Ct at CaNomsa Ava. 

CWcago.IL 60629 
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Tęsinys 
Taigi, tuojau po taikos 

derybų Lietuvos Brastoje, 
bolševikine Rusija proletaria
to revoliucijas bando sukelti 
ne tik Vokietijoje ar Kinijoje, 
bet ir kituose kraštuose. Arti
mi Lenino ir Trockio draugai 
revoliucijoms ruošiasi Lenki
joje. Vengrijoje, „buntavoja* 
darbo žmones Prancūzijoje, 
Anglijoje ir net Amerikoje. 
Jau 1918 m. pabaigoje Raudo
noji armija įžengia ir į Lie
tuva. Raudonarmiečiai, kartu 
su vietos komunistais, imasi 
kurti sovietinę santvarką ir 
mūsų valstybėje. 1919 m. 
rugpjūčio mėn. Trockis (Bron-
štein) siunci" telegramą Zi-
novjevui <Ovsel Gershon Aro-
nov Radomylsky + Apfelbaum) 
ir A. Rozengoldui, įsakydamas 
į Estiją pasiųsti specialias bri
gadas estų darbo žmonių revo
liucijai palaikyti. Tuo tarpu 
Kaune — laikinojoje Lietuvos 
sostinėje, sovietų pasiuntiny
bėje, įsitaiso senas marksistas 
Pavel Borisovich Akselrod, 
vienas artimųjų ir patiki
miausių Lenino bičiulių, sto
vėjęs šalia proletariato vado 
nuo bolševikines partijos ir 
laikraščio „Iskru" įkūrimo lai
kų. 

Tai vienas pirmųjų Rusijos 
ambasadorių Lietuvoje. Lietu
vos žvalgybininkų 1920 m. su
rinkta medžiaga rodo. jog visi 
vietiniai bolševikų veikėjai ir 
jų konspiratyviniai butai pa
laikė nuolatinius ryšius su P. 
Akselrodu ir sovietų pasiunti
nybe, o taip pat iš jos gavo 
pinigines pašalpas Lietuvos ir 

•-Baltarusijos komunistų parti
jai stiprinti ir antivalstybinei 
veiklai prieš Lietuvą palaikyti 
(žr. „Lietuvos slaptosios tar
nybos" 1918-1940) A. Anu
sauskas V. 1993 p. p. 57). Ta
čiau, ka žinome, Lietuvos 
neprikla* somybės gynėjai ir 
kariai savanoriai narsiai pasi
priešino tarybinei Rusijai ir 
jau 1919 m. rudenį mūsų že
mėje bolševikų rtebeliko. 

Netrukus Maskvoje prasidė
jo taikos derybos, kuriose ne
pakeičiamasis Adolfas Jofė 
vėl vadovauja Rusijos delega
cijai. Kaip dabar mūsų spau
doje rašoma. Lietuvos delega
cijos vadovas Š. Rozenbaumas 
daug sunkių klausimų iš
sprendė ir suderino drauge su 
A. Jofe, begerdami arbatą per
traukų metu. Pasakojama, jog 
šie žydų kilmės diplomatai, at
stovavę skirtingom.^ šalims 
derybose, tarpusavyje gerai 
sutarė ir todėl sugebėjo suras
ti abiems valstybėms priimti
nus ir išmintingus susitari
mus (Žr. M. Subas. Vilniaus 
žydų kultūra tarp dviejų pa

saulinių karų. „Draugas", 
1999 m. 06.26. JAV, p.4). 

Tačiau importuojama iš Ru
sijos proletarinė revoliucija 
sutiko stiprų pasipriešinimą 
ne tik Baltijos valstybėse, bet 
ir visoje Europoje ar pasauly
je. Nors bolševikų vadai Mas
kvoje dėjo daug pastangų ir 
jėgų, nesigailėjo nei lėšų, ta
čiau įvesti socialistinę sant
varką pasaulyje nepasisekė. 
Tvirtas daugelio Europos val
stybių patriotų ir gynėjų pasi
priešinimas davė stiprų atkir
tį bolševikų užmačioms ir ge
rokai susilpnino bolševikinių 
agentų veiklą. Nuolatinė 
įtampa, nepastovus gyveni
mas, perbeginėjimas iš valsty
bės į valstybę, persekiojantys 
pavojai išsekino bei nualino 
net ir labai užkietėjusių revo
liucionierių sveikatą. Adolfas 
Jofė buvo bene pirmasis bol
ševikų komisaras, kuris del 
savo sveikatos ir sutrikusių 
nervų kreipėsi pagalbos į ka
pitalistinio pasaulio medikus. 
Dėl blogėjančios sveikatos jis 
nusiskundė ir savo art imam 
draugui Leninui. Šis gi apra
minęs ir paguodęs, pavyzdžiu 
nurodė, nenuilstantį ir ištver
mingąjį Staliną, pasiaukoja
mai dirbantį socialistinės re
voliucijos labui. Netrukus A. 
Jofe sunkiai išgyvena savo 
draugo Lenino mirtį, o kiek 
vėliau, savo bendraminčio L. 
Trockio pašalinimą iš komu
nistų partijos gretų. Neatlai
kęs įtampos, 1927 m. A. Jofė 
nusižudo. 

Jau pirmaisiais revoliucijos 
metais prasidėjęs raudonasis 
teroras skaudžiai palietė ne 
tik Rusijos gyventojus, bet 
greitai persimetė ir į pačių re
voliucionierių gretas. Dar Le
nino pradėtą susidorojimą su 
neįtikusiais revoliucionieriais 
— bendražygiais, vėliau ypač 
energingai vykdė Stalinas. 
Jis negailestingai persekiojo ir 
naikino ne tik buvusius ben
dražygius, be ir tokius žymius 
bolševikų vadus kaip Trockis, 
Kamenevas. Zinoyjevas. Ne
mažiau tragiškos baigties su
laukė ir kiti čia paminėti 
Adolfo Jofes bendražygiai. Ak
tyvūs jo talkininkai Vokieti
jos revoliucijoje K. Radekas, J. 
Ganetskis ir daugelis kitų 
greitai tapo įsisiautėjusio Sta
lino aukomis. Nemažiau tra
giškas likimas laukė ir jų arti
mųjų. Dažniausiai apkaltinti 
tėvynes išdavimu ar parsida
vimu svetimoms valstybėms 
jie buvo žudomi, kankinami 
siunčiami tremtin į Sibiro la
gerius. Tarp jų kaip filme ma
tėme bei girdėjome, buvo 
Adolfo Jofės dukra N'adiežda. 
Stalinas nepamiršo ir Abramo 
Jofės-Deborino. Jį nušalino 

Danutė Bindokienė 

Juo galingesnis, tuo 
trapesnis 

Baltijos jūra ties Būtinge, kur dainai kyla nesutarimai ir del naftos terminalo, ir su latviais. Nuotr Eltos 

nuo pareigų TSRS Mokslų 
akademijoje, uždraudė visus 
jo rašinius ir veikalus. Tik po 
Stalino mirties Jofės-Deborino 
mokslinė veikla atsinaujino ir 
jis parašė keletą marksistinės 
filosofijos darbų. 

Taigi, Rusijos proletariato 
revoliucija, istorijoje pasižy
mėjusi dideliu smur tu bei 
žiaurumu, greitai veidu atsi
suko ir į pačius revoliucio
nierius. Taip bebaimiai bolše
vikai, užkietėję marksistai, 
siekę smurtu ir jėga užvaldyti 
pasaulį, visai net ikėtai jiems 
patiems, tapo savo rankomis 
sukurtojo teroro aukomis ir 
kankiniais. Tačiau šiandieną, 
kaip bebūtų keista, jie prisis
tato pasauliui, ka ip didžiau
sios komunistinio teroro au
kos, labiausiai kentėjusieji ir 
didžiausią smurtą patyrusieji. 
Žinoma, apie savo revoliucinę 
praeitį čia niekas net ir t rum
pai neužsimena, o juk ir jų 
vaikai yra aktyviai prisidėję 
prie tarybų valdžios kūrimosi 
ir įtvirtinimo Rusijoje, taip 
pat dažnai energingai darba-
vęsi, įvedant naujas , be galo 
žiaurias teroro formas ar me
todus revoliucijos priešams su
naikinti ir nubaust i . 

Tad nesistebėkime, kad 
tame filme kalbėjusieji tremti
niai beveik nesmerkė visos so
vietinės sistemos ir jos kruvi
nojo režimo, o t ik akcentavo 
atskirų sovietinių veikėjų nu
sikalstamą veiklą ir jų žiau
rumus. J ie t ikr iausiai dar ir 
šiandien tiki, kad „gerieji, tik
rieji" komunistai būtų sukūrę 
žadėtą šviesų socializmo ryto
jų, jei ne Sta l inas su savai
siais talkininkais, iškraipęs ir 
sugadinęs komunistinių idėjų 
esmę. Tačiau tai j au ne pir
mas filmas, kur j ie pasakoja ir 
liudija apie sovietmečio laikų 
žiaurumus ir išgyvenimus. At
rodo, jog kai kur ie net tampa 
„etatiniais" tokių filmų pasa
kotojais ir liudytojais. Keletas 
kalbėjusių j au anksčiau daly
vavo P. B. S televizijos progra
moje „Stalin a t ime for judge-

ment". Man tik kiek keista, 
kad amerikiečiai filmų auto
riai nesugeba surast i kitų liu
dytojų ir naudojasi vis tų pa
čių tremtinių, daugiausia 
Maskvos gyventojų, pasakoji
mais. Gal ir šiais laikais apie 
raudonojo teroro žiaurumus 
tegali kalbėti tik tie, kuriems 
leista... 

Tad gal gerai, kad tame fil
me apie mus nebuvo nei kal
bama, nei užsimenama, nes 
mūsų tremtiniai sovietinio 
režimo baisybes patyrė už vi
sai kitus idealus. Sovietinėje 
istorijoje viskas netikra ir 
daug painiavos. Sunku su
prasti , kas yra kas. Gal todėl 
ir laisvojo pasaulio žmonės 
dar labai atsargiai gilinasi į 
tų laikų jvvkius ir neskuba 
pasmerkti ne tik stalinizmo 
nusikaltimų, bet ir viso rau
donojo teroro. Nors paskuti
niaisiais metais pasirodo vis 
daugiau istorinės medžiagos ir 
faktų, atskleidžiančių žiau
riausius komunizmo nusikal
t imus, pasaulio žmonių są
monė vis dar sukoncentruota į 
nacių sunaikintų žydų tra
gediją. Ir tai pajutę, kai kurie 
žydų veikėjai deda daug pas
tangų, siekdami kuo ilgiau 
išlaikyti pasaulio dėmesį tik 
savosios tautos tragedijai ap
gailėti. Ir vis tik visi dorieji 
žmonės, nuoširdžiai gedintys 
6 milijonų nacių sunaikintų 
žydų, turėtų rimčiau susi
mąstyti ir dėl sovietmečiu de
šimtimis kartų didesnio žmo
nių sunaikinimo bei vykdyto 
genocido. J u k šiandien tyri
nėtojai jau kalba, kad sovieti
nis režimas sunaikino apie 
60-100 milijonų žmonių, tarp 
jų daugybę negausių. Rusijos 
teritorijoje nuo seno gyvenu
sių, tautų ir tautelių. O štai 
žinomas amerikiečių istorikas 
ir stalinizmo laikų tyrinėtojas 
Adam B. UI am mano, kad ko
munistinės sistemos „teisin
gumas" ir žiaurumas vienaip 
a r kitaip palietė net 170 mili
jonų Tarybų Sąjungos gyven
tojų („Stalin the man and his 

era". A.B. l ' lam 1973.. NY. 
USA. p. 412). 

Skirtingai nuo nacizmo, ku
ris gyvavo palyginus trumpai, 
komunistinis režimas išsilai
kė nuo 1917-jų iki 1991-jų. 
Tad nenuostabu, kad dar dau
gelis aktyvių šio režimo tarnų 
ir nusikaltimo vykdytojų gy
vena mūsų tarpe. Tiesa, kai 
kurie jau senokai pabėgo iš 
Rusijos ir persikėle gyventi į 
užsienio šalis, seniai įsigijo pi
lietybes ir susikūrė' ramų. pa
togų, dažnai ir gerai aprūpin
tą, senatve? poilsį. Tačiau jie 
ir ten nesėdi sudėję rankų. 
Pasitelkę į pagalba daug tal
kininkų, įvairių sncių specia
listų, dažnai ir atsakingų 
aukštų pareigūnų, bando įvai
riais būdais nukreipti dėmesį 
nuo komunizmo nusikaltime 
ir tuo pačiu išvengti atsako
mybes už savo žiaurius ir 
niekšiškus darbus. Ir, kas 
baisiausia, atsiranda ne vie
nas deformuotas moralės po
litikierius ar koks diplomatas. 
šiandieną jau viešai raginan
tis pamiršt i . ir nekreipti dė
mesio į komunizmo nusikalti
mus bei sovietmečiu vykdytus 
žiaurumus. Keista, jog tokius 
pasisakymus dažnai išgirsta
me, iš daug skausmo patyru
sio, žydų valstybės ir jos pa
reigūnų, kurie, reikalaudami 
dėmesio savosios tautos tra
gedijai, šaltai ir ciniškai nusi
suka nuo kitų žmonių patirto
jo siaubo ir netekčių. 

Žinoma, be galo skaudu, kad 
pasaulis dar mažai žino apie 
Baltijos valstybėse vykdytą 
žmonių naikinimą ir išgyven
tas tragedijas. Bet iš dalies 
del to šiek tiek esame kalti ir 
mes patys. Kažkodėl mažai 
rūpinamės, kad mūsų tremti
nių ir kankinių parašyti pri
siminimai būtų verčiami į 
užsienio kalbas ar spausdina
mi užsienio laikraščiuose, 
žurnaluose. Ne per daug j tų 
laikų istoriją dar gilinasi ir 
Lietuvos kino meistrai. 

(Nukelta t 5 psl. I 

Komunistines sistemos stip
rybe — visuotinė žmogaus eg
zistencijos kontrole, pasiekia
ma visomis tironams priei
namomis priemonėmis: propa
ganda, teroru, materialinėmis 
gerybėmis, gausiai dalinamo
mis už ..paklusnumą". Tačiau 
tai ir pati silpniausia ko
munizmo vieta. Diktatoriai, 
despotai, tironai gali pavergti 
žmogaus kūną, kankinti jį ir 
niekinti, suvaržyti kiekvieną 
žingsnį, bet dar niekam nepa
vyko į kalėjimą uždaryti min
čių, idėjų — sielos. 

Tai nereiškia, kad daug 
kartų amžių būvyje nebuvo 
mėginta. Lietuvių tauta dar 
neseniai buvo tų mėginimų 
liudininke. pergyvenusi ir 
prievartą, ir kančias, ir propa
ganda, ir okupantų dosnų pa
lankumą. Nors okupacijos de
šimtmečiai paliko savo ženk
lus, nors buvo daug „nukri
tusių šalikelėje" (ir šiandien 
teberegime tautos dvasios pa
bėgimo pasekmes;, bet pakan
kamai išliko nepažeistų, todėl. 
nepaisant šiuolaikinių prob
lemų, tautos ateitis vis tik 
teikia vilčių. 

Komunizmas vadintas stip
riausia ir pavojingiausia dvi
dešimtojo šimtmečio totalitari
nio režimo sistema, iki šio 
dešimtmečio pradžios įsikū
nijusia Sovietų Sąjungos var
du. Pneš komunizmo grėsmę 
virpėjo visas pasaulis. Nors. 
visuomet ieškodamas būdų 
nuo tos grėsmės apsisaugoti, o 
gc'būt ir ją sunaikinti, vis tik 
stengėsi tiesiogio susirėmimo 
išvengti. 

Tačiau iš esmės tai buvo 
milžinas molinėmis kojomis, 
kol pagaliau jos visiškai sutižo 
ir milžinas griuvo, sudužda
mas į skeveldras. Tiesa, suby
rėjo ne visas — vienur kitur 
jis da r laikosi, savo trapią eg
zistenciją dangstydamas nuo 
svetimų akių ir ramstydamas 
tomis pačiomis priemonėmis, 
kaip darė Sovietų Sąjungos 
imperija. 

Didžiausias marksistinio 
komunizmo lizdas šiuo metu 
yra Kinija, griežtai kontroliuo
janti savo gyventojų masę. 
Ypač saugoma, kad neišdygtų 
..pavojingos" demokratijos ar 
religijos apraiškos, nes jų 
išsivystymui ir plitimui dirva, 
atrodo, darosi kaskart palan
kesnė. Net prieš dešimt metų 
įvykdytos jaunų demonstruo-
tojų žudynės sostines Tianan-
men aikštėje visiškai laisvės 
troškimų neišrovė (nors ku
riam laikui augimą pristabdė). 

Komunizmas yra labai pa
vydus valdovas: jis griežtai 
draudžia bet kokį religinį ar 
politinį judėjimą, kad neati
t rauktų nei vieno pavaldinio 

nuo savo skiepijamų idealų. 
Kadangi sovietų imperija jau 
žlugusi, vakariečių akys nėra 
miai stebi Kinijos vyriausybe^ 
pastangas suvaržyti ne tik 
savo gyventojų kasdieninę 
buitį, bet ir tikėjimą, ir min
tis. Net toks, iš pažiūros ne
kaltas, judėjimas, kaip Falun 
Gong. paremtas meditacija 
mankšta ir sveiku gyvenimu 
būdu, užuot radęs valdžios 
pritarimą, buvo neseniai už
draustas. 

Tai ne pirmas — ir ne pas
kutinis — judėjimas, susilau
kęs Beidžingo pasmerkimo ir 
draudimo nuo komunistinės 
revoliucijos pradžios 1949 me
tais, kai komunistine sistema 
pradėjo formuoti plačiųjų ma
sių galvoseną ir suplanuoti 
kiekvieną kasdienybes žings
nį. Kas negalėjo prie tos siste
mos prisitaikyti, buvo sunai
kintas. Tad galima sakyti, kad 
komunizmo pastangos sukurti 
„idealią proletarinę visuome
nę" buvo tam tikra prasme 
sėkmingos. Jeigu šiuo metu ir 
pasireiškia disidentiniai judė
jimai Kinijoje, jie yra palyginti 
silpni ir daug pasekėjų nesusi
laukia. 

Daugelį vakariečių nustebi
no Falun Gong uždraudimas, 
nes ši veikla nelabai įsiri
kiuoja į politinių ar net religi
nių srovių eiles. Vis tik, atro
do, komunizmas bijo bet kokių 
pastangų prarasti visišką savo 
pavaldinių lojalumą, jiems sa
vo dėmesį nukreipiant į pa
šalinius dalykus. Be to, Falun 
Gong populiarumas kaskart 
didėja, nes į šį judėjimą jun
giasi vis daugiau vyresnio 
amžiaus kiniečių, ieškančių 
užpildyti tuštumą, kurią jų 
dvasioje paliko pusšimtį metų 
besitęsianti komunistinio auk
lėjimo sistema. Iš esmes tie 
žmones nėra priešingi komu
nizmui, lojalūs savo kraštui ir 
jo valdžiai, tik, artėjant am
žiaus saulėlydžiui, jaučia kaž
kokį vidinį trūkumą. 

Deja. Beidžingas nepasi
mokė iš Maskvos. Jeigu būtų 
įžvalgiau susimąstęs, dėl ko 
sovietinis komunizmas sukiu
žo kaip sena puodyne, su
prastų, kad knyga deginimas, 
disidentų areštai ir griežtos 
draudimu proklamacijos ne
daug turi įtakos, jeigu idėja 
patraukia ir uždega žmones 
Kinija jau yra ..užsikrėtusi ka
pitalizmo bacilomis", kai pir
mą kartą pro pravertą jos 
sieną įsiveržė Vakarų komer
cija ir kultūra. Ilgainiui tos 
„bacilos" atliks tam tikrą 
komunizmo mutaciją ir mark
sistinės idėjos tiek išsigims, 
kad ir patys ių kūrėjai negalės 
atpažinti. 

ISPANIJA PRO AUTOBUSO 
LANGĄ 
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Šių metų atostogas pradėjo
me planuoti iš anksto. Iš tik
rųjų jas planavo mano žmona. 
Aš pats. keip pensininkas, 
atostogomis galvos per daug 
nebekvaršinu. Laisvo laiko 
marios — ką noriu, tą ir da
rau. Giedrei kas kita: kas
dienė rutina įstaigoje. Žodis 
atostogos įgauna kitą reikšmę, 
yra apie ką pagalvoti, žiūnnt į 
kompiuterį, o pietų pertrau
kos metu apie tai ir su bendra
darbėmis pasitarti. 

Kelionių skyrių sekmadie
niniame „Ohicago Tribūne" 
laikraštyje Giedre atidžiai 
pradėjo sekti nuo Nauju metų, 
retkarčiais ir mane painfor
muodama, kai surasdavo pa

trauklesnę kurortinę • vietą 
atostogoms už nupiginta kai
ną. Nupiginimus ji labai grei
tai pastebi. 

Šiais metais Giedrė pasiūlė, 
kad atostogas reikėtų kaip 
nors labiau pažymėti — su
kaktis atšvęsti. Kodėl ne, pa
keliauti niekada nepabosta. 
Pradėjus apie keliones galvoti, 
ir žiema lyg greičiau praeina. 
Šalčiai ir sniego pusnys, va
žiuojant į darbą, nebe taip bai
sios, kai mintyse iškyla mėly
nas dangus ir spinduliuojanti 
j ū ra . 

Po ilgesnių svarstymų ir ieš
kojimų laikraščio kelionių sky
riuje, o. be to. pasirūpinome ir 
keletą spalvotų brošiūrų su vi

liojančiais pasiūlymais; suta
rėme, šių metų sukakčių pro
gai rinksimės kelionę laivu Vi
duržemio jūroje: aplankysime 
keletą Graikijos salų ir patj 
Europos civilizacijos lopšį — 
Atėnus. 

Kaip tarėme, taip ir pada
rėme — kelionių agentūroje 
užsisakėme atostogas laivu į 
Graikiją. Kelionių agentė net 
pagyrė, kad pasirinkome labai 
įdomią kelionę ir pačiu geriau
siu laiku, kai da r ne per karš
ta ir audros nesiaučia. Giedrė 
visu intensyvumu ėmė planuo
ti kelionės detales. Tačiau iš 
mūsų romantiškos kelionės 
laivu liko vien gražūs planai. 

Dviem ar t r ims savaitėms 
likus iki išvykimo dienos, pra
sidėjo ne ramumai Kosove ir 
apylinkėse. Stebime su Giedre 
televizoriuje ne ramumus tame 
rajone ir mums patiems nera
mu darosi. Daug kur Euro

poje, o ypač pietinėje jos da- lėktuvų atakas Serbijoje. Ate-
lyje, vyksta demonstracijos nuose. net nemalonu ir j ek-
prieš amerikiečių pradėtas raną žiūrėti — didžiule minia 

protestuoja, degina Amerikos 
vėliavas, piktais žodžiais plūs
ta .Jankius". 

( • i cd r f Koti --Į; mijoje džiaugiasi žydinčiu krūmų gausumu 

„Nebeturiu ūpo važiuoti į 
Graikiją, jei jie šitaip ameri
kiečių neapkenčia", vieną va
karą, stebėdama pasaulines 
žinias televizoriuje, sako žmo
na. Aš kur] laiką tyliu. Gaila 
suplanuotos romantiškos ke
liones laivu, bet k3 padarysi, 
sutinku ir aš. Kokia čia su
kaktuvine kelione, jei nebėra 
ūpo. „Važiuojam į Ispaniją", 
pasiūlo Giedrė, kiek aprimusi. 
Geras pasiūlymas. Ten irgi 
daug saules, šilta. Ispanija 
tikrai įdomus kraštas. 

Tiesa. Ispanijoje mes j au 
lankėmės kartą prieš maž
daug dešimt) metų. Nemažą 
jos dalį pamatėme ir į Portu
galiją buvome užsukę: Fatimą. 
Lisaboną, kitas įdomesne^ vie
tas aplankėme. Sužavėjo mus 
tada Ispanija ir nutarėme, 
kad į Ispaniją dar kada nors 
sugrįšime. 

t Bus daugiaui 
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GYVENIMĄ PASKYRĘS 
DIEVUI, BAŽNYČIAI IR 

LIETUVAI 
V a i k y s t ė , moks la s , ve ik l a minarija, įsikūrusi nuostabio-

i r emig rac i j a je aplinkoje, ant gražuolio 
Masčio ežero kranto. Semina-

Žemaitijoje. Švėkšnos valsč. rijos įkūrėjas buvo Telšių vys-
Šnypšlių kaime, kur vingiavo kupas Jus t inas Staugaitis. Re-
sraunūs Šalpės ir Graumenos to grožio ir architektūros ka
upeliai, tais tolimais ir Lietu- tedra buvo dviejų aukštų. Iš-
vai sunkiais carinės priespau- kiLningas altorius, viskas. An-
do.- 1908-ais metais tėvų Ste
pono ir Barboros Kučinskų 10-
ies vaikų šeimoje gimė ir da
bartinis prelatas. Vėliau Ame
rikoje jo pavardę sulietuvinus, 
tapo Kučingis. 

Pirmasis pasaulinis karas , 
būrys vaikų, okupantų plėši
kavimas dar labiau apsunkino 
ir taip nelengvai gyvenusių tė
vų šeimą. K ii mažąjį Jonuką 
ištiko baisus plaučių uždegi
mas, jis vargais negalais iš 
sunkios ligos išsikapstė. Net 
prel. J . Macijauskas, dalyda
mas pirmosios Komunijos at
minimo paveikslėlius sakė: 
„Jonui Kučinskui reikia duoti 
patį gražiausią, nes jis yra pri
sikėlęs iš numirusių". 

t r ame aukšte buvo vyskupo 
sostas. Čia vykdavo didžiau
sios iškilmes, pamaldos, iškil
mingi mišparai. Katedroje 
skambėjo daug religines muzi
kos, visa tai darė įtaką klieri
kams. 

Studijuojant seminarijoje, 
nemažą įtaką apsisprendimui 
dėl kunigystės J. Kunčingiui 
darė ir dvasios tėvai. Savo pri
siminimuose prel. J. Kučingis 
apie vieną dvasios tėvą rašo: 
„Vyskupas Pranciškus Bučys, 
buvęs Vytauto Didžiojo uni
versiteto rektorius ir profeso
rius, buvo gyva enciklopedija, 
intelektualas kartu praktiš
kas . Vyskupas Bučys šiose pa
reigose išbuvo tik dvejus me-

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto Įvairūs 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTTOMCaUO. NAMLL SVBKATOS, 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Agentas Frank Zapots r Ofl Mgr Auka* 
S. Kana kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 We«t 9Gth Streat 

Tel. (706) 424-M54 
(773)581-8664 

GREIT PARDUODA 

f ?RE/MAX 
REALTORS 

o«c (773) 5*6-5959 
honw(7QS) 425-71601 
pagtr (708) 886-4919' 

RIMAS LSTANKUS 
•Gretos ir sąžiningas patarnavimą* 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Nuotraukoje iš kairės: prel. J. Kučingis su sesutėmis Br 
noje. 

Onute ir Elenute prie Bronytes namelio SvekS-

Pasaulinis karas nutraukė jo veikla. 
studijas ir J . Kučingis grįžo į Klebonas J . Kučingis įkūrė 
Telšius. 1939-1940 m. ėjo 6-ojo Lietuvos Vyčių kuopą, Katali-
L. K Margio pulko ir amatų kių Moterų sąjungos skyrių, 
mokyklos kapeliono pareigas, lituanistine šeštadieninę rno-
Pirm'ojo bolševikmečio metu kyklą, vaikų darželi, organiza-
1940-1941 m. administravo vo Kalifornijos lietuvių dienas 
Šilalės parapiją. Vokiečių oku- ir kt . Lietuvos laisvinimo rei-
pacijos metais grįžo į Telšius, kalais klebonas palaikė ry-

Turtingoje ir įdomioje savo tus. ir aš turėjau laimės prie jo 
senovine praeitimi Švėkšnoje, baigti seminariją, tapti kuni-
kur mokėsi jaunasis Kučingis, gu. Jis man buvo lyg tas Mai-
puikavosi gražuoliai parkai, 
mokyklos, nuostabiai gražiai 
ir didingai į dangų stiebėsi 
bažnyčios bokštai. Čia ilgą 
laiką klebonavęs prelatas Ju
lius Macijauskas paliko neiš
dildomus pėdsakus. Su prela
tu Jonas Kučingis susitiko 
jaunystėje ir tai j am padare 
lemiamą įspūdį. 

Pasižymėjęs nepaprastais 
garbumais, darbštumu ir rū
pestingumu. 1923 m., baigęs 
du skyrius ir pasiruošęs iš 
svarbiausių dalykų, J . Kučin
gis išlaikė stojamuosius eg
zaminus į pirmąją progimna
zijos klasę. Mokydamasis 3-oje 
progimnazijos klasėje, jis įsto
jo į ateitininkus ir skautus , 
dalyvavo mokyklos chore, pa
dėdavo pasiruošti silpnes
niems mokiniams. 1927 m. 
baigęs Švėkšnos progimnaziją, 
išvyko Italijon, kur Turine 
1929 m. baigė Saleziečių kole
giją-

1929 m. grįžęs iš Italijos, J . 
Kučingis toliau mokėsi Telšių 
Kunigų seminarijoje. Telšiuo
se buvo gerai organizuota se-

ronio prisikėlęs senelis iš ka
pų milžinų. J am vadovaujant, 
padariau lemtingus sprendi
mus, kurie mane surišo su 
Kristumi ir Bažnyčia visam 
gyvenimui". 

Baigęs Kunigų seminariją ir 
išlaikęs egzaminus su pagyri
mu, 1937 m. birželio 6 d. Tel
šių Katedroje vyskupas Justi
nas Staugaitis Joną Kučingį 
įšventino į kunigus. 

Kunigas J . Kučingis pei sa.-
vo primicijas birželio 20 d. 
Švėkšnos bažnyčioje tarė: 
„Prisiartinsiu prie Dievo alto
r iaus, prie Dievo, kuris links
mina mano jaunystę". Kokie 
tai gražūs ir kilnūs žodžiai — 
jaunystė ir Dievas. Tarsi ga
lingi sparnai, kurie į gyveni
mą iškėlė jauną, dorą žmogų. 

Naujojo kunigo pirmosios 
pareigos — vikaras Šilalėje, 
drauge ir vidurinės mokyklos 
kapelionas. Čia jis dirbo 1937-
1938 mokslo metais. 1938-
1939 m. studijavo Milano Jė
zaus Širdies universitete. Gili
no teisės, sociologijos ir peda
gogikos studijas. Prasidėjęs 

o 1941-1944 m. buvo Telšių 
gimnazijos kapelionas. 

1940 m. bolševikinė Lietu
vos okupacija skaudžiai pa
lietė Joną Kučingį, tuometinį 
karo kapelioną. Ši Lietuvos 
tragedija skaudžiai, veikė jį. 
„Atrodė, kad mano pastangos, 
patriotiniai pamokslai, jau 
mokyklos suole išsvajota švie
si tautos ateitis, žmonės, in
stitucijos, viskas byrėjo lyg ru
dens šalnų pakąsti lapai", — 
savo atsiminimuose rašo pre
latas J. Kučingis. Reikėjo ap
sispręsti, ką toliau daryti? 
Vysk. Ramanauskas leido pa
tiems kunigams apsispręsti. 

Išaušo gražus rugsėjo 8-o-
sios, Marijos gimimo ir mūsų 

sius su JAV Kongreso nariais 
bei vietos valdžios pareigū
nais. Jo aktyvi religinė, kultū
rinė ir visuomenine veikla kė
lė lietuvių išeivių dvasią, ska
tino juos dirbti, kad būtų 
išsaugotas tikėjimas ir lietu
vybė svetimame krašte, bei iš
laisvinta pavergta Tėvynė. 
Lietuvišką veiklą ir spaudą 
klebonas palaikė stambiomis 
savo aukomis. 

Klebonas J . Kučingis palai
kė ryšius su amerikiečių pa
sauliu, su Kalifornijos ir Los 
Angeles apskrities bei miesto 
tarybomis. J i s ir L. Valiukas 
buvo vieni iš pirmųjų, kurie 
pavergtos Lietuvos laisvinimo 
reikalais išvystė ryšius su 

Tautos šventės rytas. Nuėjęs į JAV Kongreso nanais, nuola-
Švėkšnos bažnyčią prie Švč. tos belsdavosi į tuometinę pa-
Jėzaus Širdies altoriaus kuni- šaulio vadovų atbukusią sąži-
gas, atlaikęs šv. Mišias, mel
dėsi, prašydamas Dievo ap-
švietos. Pasilikti a r pasitrauk
ti. Palikti motiną brangiausią, 
sesutes, tėviškę, gimtąją že
mę, kurią taip mylėjo, kur 
Dievo, Bažnyčios ir žmonių la
bui tiek daug aukotasi, dirbta, 
svajota. 

1944 m. vėlų rudenį kun. Jo
nas Kučingis su kit" ;s pabė
gėliais pasitraukė į vokietiją, 
nes Lietuvą tada okupavo so
vietinė Raudonoji armija. Lai
kiną prieglobstį J . Kučingis 
surado Rottenburgo vyskupi
joje, kaip Nasgentadto vokie
čių parapijos valdytojas ir na
cių evakuotų seselių kapelio
nas. Kartu buvo ir Rottenbur
go vyskupijos lietuvių tremti
nių kapelionas, daugeliui lie
tuvių padėjęs surasti darbą ir 
užuovėją pas savo parapijos 
vokiečius ūkininkus. 

P r e l . J . Kuč ing is 
Los Angeles 

1945 m. pasibaigus karui, 
prel. J . Macijauskas labai ap
sidžiaugė, sužinojęs, kad Vo
kietijoje atsirado jo globotinis 
jaunas kunigas Jonas Kučin
gis. Prašė jį kuo greičiau atva
žiuoti į Ameriką ir padėti or
ganizuoti naują parapiją. Ku
nigas J . Kučingis 1946 m. ru
denį jau buvo Los Angeles pas 
savo globėją ir geradarį, bi
čiulį prel. J. Macijauską. Nau
jasis kunigas tuoj pat buvo 
paskirtas Sv. Kazimiero para
pijos vikaru. Prel. J. Macijaus
ko sveikatai pablogėjus, 1947 
m. balandžio 11 d. kun. Jonas 
Kučingis paskiriamas Šv. Ka
zimiero parapijos klebonu. 

nę. 
Įvertindamas klebono Jono 

Kučingio darbus, Šv. Tėvas 
1965 jam suteikė popiežiaus 
rūmų prelato titulą su visomis 
galiomis ir privilegijomis. Šis 
t i tulas suteiktas už nenuils
tamą darbą išeivijoje, už para
pijos išugdymą ir už nuopel
nus Katalikų bažnyčiai. 

Titulo suteikimo iškilmės 
vyko 1965 m. gegužės 23 d. 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, da
lyvavo du vyskupai, daug ku
nigų ir beveik visi parapijos 
žmonės. Iškilmių pamaldose 
pamokslą sakęs vyskupas dr. 
Pranciškus Brazys pasakė: 
„Dideli darbai atliekami tų, 
kurie turi didelį tikėjimą, vil
tį, ištvermę kančioje, sutarimo 
dvasią". 

Nenu i l s t ama i r ū p i n a s i 
a tg imus ia L i e t u v a 

Nors prel. J. Kučingis oficia
liai į poilsį pasitraukė 1984 
m., jau sulaukęs solidaus ir 
gražaus amžiaus, tačiau jis ir 
toliau, būdamas Šv. Kazimie
ro parapijos garbės klebonas, 
nenuilstamai darbuojasi Baž
nyčios, tautos ir lietuvių išei
vijos labui. Nors prel. J . Ku
čingis gyvena toli už Atlanto, 
saulėtosios Kalifornijos Los 
Angeles mieste, j is ir toliau 
rūpinasi ne tik bažnyčios, bet 
ir Lietuvos gerove. J a m rūpi 
dvasiniai, moraliniai ir sociali
niai reikalai Lietuvoje. 

Pirmiausia, prel. J- Kučingis 
1993 m. gegužės 2 d. pasi
rūpino, kad jo geradario ir il
gamečio buvusio Švėkšnos kle
bono prelato Jul iaus Macijaus
ko palaikai būtų atvežti iš 

žvekšnos Šv Jokūbo bažnyčia, pastatyta 1905 m 

Prel. Julius Macijauskas mirė Amerikos ir palaidoti Švėkš- jšventinių 
1947 m. gegužės 11 d. 

Atvykęs į saulėtosios Kali
fornijos Los Angeles kun. J . 
Kučingis ėmėsi darbų, pastatė 
naują bažnyčią, mokyklą, įsi-

f ljo kleboniją, seselių namus, 
alia maldos namų pirmiau

sia buvo įkurta lietuviška mo
kykla, susirūpinta kultūrine 

nos bažnyčioje. Rūpindamasis 
Lietuvos bažnyčios, kai kurių 
Kunigų seminarijų i r katali
kiškos spaudos reikalais, prel. 
J . Kučingis savo aukomis pa
deda Švėkšnos ir Žygaičių 
bažnyčioms, Telšių kunigų se
minarijai, vyskupijai, Vilka
viškio katedrai, prof. Rubšio 

leidžiamam Šv. Raštui, Logos 
leidyklai ir kt. J i s yra kai ku
rių spaudos ir knygų leidinių 
mecenatas. 

Prel. J. Kučingis yra sakęs, 
kad Lietuvai atgavus laisvę, 
mūsų pareiga yra kuo galint 
padėti, kad j i greičiau prisi
keltų iš 50 metų trukusios 
vergijos. Aš esu kilęs iš Telšių 
vyskupijos, kuriai jau daug 
metų vadovauja neeilinė as
menybė — Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius. J i s lyg tas 
prisikėlęs Valančius, trokštan
tis Žemaitiją padaryti religin
gą, blaivią ir patriotinę. Nese
niai prel. J . Kučingis rašė: 
„Mano motina Tėvynė Lietu
va. J i dar tik kūdikis. Todėl, 
remdamas Lietuvos bažny
čias, seminarijas, vyskupijas, 
spaud s ir knygų leidyklas, 
padedu ir Lietuvai". Sekančių 
metų pradžioje prel. J . Kučin
gis taip pat pasiruošęs atlikti 
Lietuvai ir Telšių kunigų se
minarijai gal dar didesnę mi
siją. Apie prel. Jono Kučingio 
didelius nuopelnus byloja ir 
Lietuvos prezidento lekretas, 
kuriuo praėjusiais metais lie
pos 4 d. jis buvo apdovanotas 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino ordinu. 

Vienas didžiausių, labiau
siai įsimintinų įvykių buvo 
prel. J. Kučingio susitikimas 
ir pagerbimas praėjusiais me
tais liepos 27 d. Švėkšnoje. 
Tada ne tik Švėkšnos, aplinki
nių parapijų, bet ir viso Že
maitijos krašto žmonės kuni
gystės 60-ies metų sukakties 
proga gražiai pagerbė savo že
mietį, kaip vieną uoliausių, 
iškiliausių Bažnyčios, išeivijos 
ir lietuvių tautos sūnų. 

Didžiulis prel. J . Kučingio 
gyvenimo ir veiklos dvasinis ir 
moralinis tur tas sukauptas jo 
parašytose knygose. Pirmosios 
„Mano gyvenimo takais" kny
gos išleistos JAV 1994 ir 1996 
m. Lietuvoje šią knygą pakar
totinai išleido Logos leidykla 
Vilniuje 1997 m. 

Knygose J . Kučingis pasako
ja apie savo gimtinę Švėkšną, 
sunkų kelią į mokslą, kuni
gystės metus Lietuvoje, sovie
tinę ir fašistinę okupacijas. 
Karo audros nublokštas į Vo
kietiją, o vėliau į JAV, kurda
mas Los Angeles Šv. Kazimie
ro parapiją, prelatas niekada 
neužmiršo savo Tėvynės. 

Knygoje „Šventiniai ir progi
niai pamokslai", išleistoje Lo
gos leidykloje Vilniuje šių me
tų pavasarį, prel. J . Kučingio 
Kalifornijoje spausdinami Či
kagoje ir Lietuvoje pasakyti 
pamokslai, kuriuose jis puo
selėja meilę Tėvynei ir skatina 
išlikti lietuviais ir katalikais. 

Knyga „Dievo ir Bažnyčios 
tarnyboje", išleista šių metų 
pabaigoje Logos leidykloje, yra 

ir proginių pa-

Muzlka vestuvėms Ir 
pokyliams! 

Tel. 708-267-1645; 
708-974-3919. 

Virginijus Švabas. 

Ieškome pflnalaikes auklės 
Detroito priemiestyje. Priedo prie 
algos mes jus apgyvendintume ir 

parūpintume automobilį. 
TeL 313-408-1515, palikite žinutę, 
mes jums atskambinsime. vm 

Moteris gali pavaduoti 
senelius prižiūrinčias 

moteris. 
Tel. 708-974-3186. 

ATTENTION IMMIGRANTS1 
Canada is accepting appKcants for 

Permanant Reskience! 

For tnse informatton call: 
1-773-282-9500 

8TS csneanbating in immigrabon to Canada 
www.redausa.com 

JUK. 
Ieškome patyrusių dažytojų, 
turinčių savo transportą. Darbas 
šiaurės vakarų priemiesčiuose 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai. wi24 

SIASYS CONSTRUC TION 
Staliaus damai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; *skings", 

'soffits-, 'decks*. 'gutlers*, ptokM 
ir "shingte" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
. S.Bmta08, tmL 630441-1912.. 

tflV[RDALfc A U l O M O H V r 
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Pigiai 
kėjimui; remontuojame po avarijų: aata-
tome aiao.jeometriją, ntiaknar data ge-
naatta kaina, keičiame agregatus. 

Tt artimi Rnani tft 7M-2M-MK. 

Lamp Base AsacmMer 
Part time; some toryhaniral skills 
preferrable; will train Mušt speak 
some Engiish. Clean environmem. 

Cill to apply. Lamp Baat 
Spedalties, 11319 S. Hartem A ve., 

Worth, IL. TeL 768-361-1199. 

Prityręs dažytojas atlieka 
visokius dažymo ir namų pa
taisymo darbus greitai, sąžiningai, 
kokybiškai. Geros rekomen
dacijos. Tel. 708-656-6599 į 

Lietuviais esame mes girną. 
Lietuviais turime ir būt. 

Tą garbę gavome uigime, 
Jai ir neturim leist pražūt. 

(J. Sauerveinas) 

T Ė V E L I Ų DĖMESIUI! 

KVIEČIAME JŪSŲ ATŽALAS 
INDIVIDUALIAI MOKYTIS 

K A L B O S L I E T U V I Ų K A L B O S . 
Mokymas organizuojamas Darien. IL, nuo rugsėjo 4 dienos. Dttbs kvafiflkimtr 
specialistai. Mokymo trukmė ir laiku pagal justi pasirinkimą. 
SŲA'IfillffrF-n jei pageidaujate patobulinti savo lietuvių kalbą ar rašybą, taip pat 
mielai kviečiami. 
Registracija TeL630-724-1673 šeštadieniais 12 - 9 v.v. 
¥ux. 630-724-1674 bet kuriuo metu. 

Vadovė 

mė, tikėjimų tiesų praktinė 
svarba ir gyvenimo prasmės 
klausimas. Aktuali pamokslų 
mintis — Tėvynės meilė, su
sirūpinimas jos likimu ir vil
tis, kad Dievas neapleis". „Tik 
pasišventęs ir taurios išmin
ties kunigas, didelių pastangų 
ir darbo dėka galėjo taip vaiz
džiai ir įdomiai parašyti mi
nėtas knygas", — sakė Logos 
leidyklos direktorė dr. D. M. 
Stančienė. Sveikindama jubi
liejaus šventės proga J . Ku-
čingiui linki sveikatos ir palai
mos. 

Lyg sraunioje upėje, kasdie
ninių rūpesčių sraute, nusku
bėjo dienos, nubangavo metai 
į gelmę įsiliejo dešimtmečiai. 
Šiandieną Jums , garbusis pre
late, nesunku atsigręžti ir pa
žvelgti į nuskubėjusius gyve
nimo ir darbo dešimtmečius. 
Visi jie gražus ir svarūs. 

Jubiliejaus 90-čio proga Jus, 
gerb. Prelate, nuoširdžiai svei
kina Švėkšnos parapijos kle
bonas, dekanas Petras Stukas. 

mokslų" knygos tęsinys. Šios 
knygos pratarmėje Telšių vys
kupas Antanas Vaičius rašo: 
„Svarbiausiu savo uždaviniu 
laikydamas Dievo bažnyčioje, 
prel. J. Kučingis ypatingą dė
mesį skyrė pamokslams. Pa
moksluose aiškinama švenčių 
kilmė, religinių apeigų pras-

Prel. Jono A. Kučingio knygos 
„Dievo Žodžio tarnyboje* antroji 
laida, Vilnius, 1999. 

Kartu nuoširdžiai dėkoja už 
Jūsų paramą Švėkšnos bažny
čiai ir sekančiais metais prašo 
apsilankyti gimtojoje Švėkšno
je. 

Gimimo šventės proga, savo 
brolį, prelatą J . Kučingį nuo
širdžiai sveikina sesutės Ona, 
Bronislava ir Elenutė, linkė-
damos geros sveikatos, gražių 
Kalėdinių švenčių ir laimingų 
Naujųjų metų. 

Kiek perfrazuojant, noriu 
pažymėti prel. J . Kučingio, 
vieno pamokslo metu pasaky
tus žodžius: „Lietuvos istoriją 
kūrė ne tik priespaudą ken
čiantys lietuviai Tėvynėje, bet 
ir tie jos vaikai, kurie su savi
mi išsinešė didelę savo krašto 
meilę, laisvės troškimą ir norą 
ją vėl matyti laisvą". 

Stasys Gentvi las 

* L i e tuvos gyventojai v i s 
maž iau įsigyja naujų bei 
prabangos prekių, o naudotų 
prekių parduotuvių apyvarta 
auga. Ypač smuktelėjo auto
mobilių pardavimas. Naujų 
prekių mažmeninės prekybos 
apyvarta specializuotose par
duotuvėse, kuriose prekiauja
ma laikrodžiais, juvelyriniais 
dirbiniais, ginklais bei šaud
menimis, kompiuteriais bei fo
toaparatais, sumažėjo daugiau 
kaip 14 proc. 28 proc. sumažė
jo parduotuvių, prekiaujančių 
buitiniais elektros prietaisais, 
radijo ir televizijos prekėmis, 
mažmeninė prekyba. Tačiau 
prekybos apyvarta naudotų 
prekių parduotuvėse padidėjo 
51.6 procento. <EIW> 

• Kartais ir pasauliečiui 
naudinga į save pažvelgti vie
nuolio akimis. 

http://www.redausa.com


RENGINIAI ČIKAGOJE 

1999 METAI 

RUGPJŪČIO MĖN. 
8 <L, sekmadienį — V.D. 

Šaulių rinktinės administraci
jos gegužinė Šaulių namuose. 

15 <L, sekmadieni — Su
valkiečių klubo gegužinė Šau
lių namuose. 

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos gegužinė PLC, Le-
monte. Pradžia 12 vai. 

— Susitikimas su suvalkie
čiu poetu Jeronimu Šalčiumi 
„Seklyčioje", 5 val.p.p. 

22 d^ sekmadieni — 
„Draugo" metinė gegužinė 

Marijonų vienuolyno sodelyje. 
29 d., sekmadieni — Illi

nois Lietuvių respublikonų ly
gos metinė gegužinė PLC, Le-
monte. 1 radžia 12 vai. 

— Beverly Shores, IN, Lie
tuvių klubo metinė gegužinė 
Lituanikos parke, Beverly 
Shores. Pradžia 1 vai. p.p. 

RUGSĖJO MĖN. 

5 d-, sekmadieni — Tautos 
šventės minėjimas V.D. Šau
lių rinktinės namuose. 

— Gegužinė PLC, Lemonte. 
9 iki 12 d. — Santaros -

Šviesos federacijos 46-tas su
važiavimas PLC, Lemonte. 

12 i , sekmadieni — V.D. 
Šaulių rinktinės gegužinė 
Šaulių namuose. 

Hamiltono „Aukuras" PLC, 
Lemonte 

19 d , sekmadieni — JAV 
LB Kultūros tarybos globoja-

* mo teatro spektaklis Jaunimo 
centre. Režisuoja Audrė Bud
rytė. 

— Dariaus ir Girėno pa
minklo atnaujinimo iškilmės 
bus pradedamos 10 vai. r. vė
liavų pakėlimu prie Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčios. 10:30 vai. r. iv. Mi
šios parapijos bažnyčioje. Po 
Mišių eisena link Dariaus Gi
rėno paminklo, kur vyks iškil
mingoji dalis. 

— Fortepijoninės muzikos 
popietė „Kai susitinka poezija 
ir muzika". Skambina Rokas 
Zubovas. T vai. p.p. Lietuvių 
Dailės muziejuje, PLC, Le
monte. 

21 d^ antradieni — Ša
kiečių klubo pusmetinis susi
rinkimas Šaulių namuose. 

26 d„ šeštadieni — Lithu-
anian Mercy Lift metinė lėšų 
telkimo vakarienė „Stebuklų 
kelionė" ruošiama „Yvette 
Wintergarden", 311 S. Walker 
Drive, Čikagoje. 

26 d., sekmadieni — 
„Draugo" jubiliejinis pokylis 
Martinique salėje. 

SPALIO MĖN. 

2 dM šeštadieni — Lietu
vos Dukterų dr-jos metinis 
pokylis Jaunimo centro didž. 
salėje. 

— „Lituanicos" skautų tun
to 50 metų veiklos sukaktuvi
nis pokylis Willowbrook poky
lių salėje Willow Springs, IL. 

S d., sekmadieni — Lietu
vos himno autoriaus Vinco 
Kudirkos 100 metų sukakties 
minėjimas Jaunimo centre. 
Rengia LB Kultūros taryba. 

— Šakiečių klubo Derliaus 
šventė Šaulių namuose. 

9 d., šeštadieni — Lietuvos 
Vyčių 75 m. jubiliejinė šventė 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje, Marąuette Parke. 

10 d., sekmadieni — Či
kagos ir apylinkių Nekalto 
Prasidėjimo M. Marijos vie
nuolijos seselių rėmėjų metinė 
šventė-vakarienė. 3 val.p.p. 
šv. Mišios Tėvų jėzuitų kop
lyčioje; 4 v.p.p. vakarienė ir 
meninė programa Jaunimo 
centro didž. salėje. 

— Pabendravimo pietus 12 
vai. PLC salėje, Lemonte, ren
gia Pal. J. Matulaičio misija. 

— Šaulių namų administra
cijos gegužinė Šaulių namuo
se. 

— Almai Adamkienei pager
bimą Drury Lane, Oak Brook, 
IL, rengia Čikagos Lietuvių 
moterų klubas. 

15 dL, penktadieni — Lie
tuvių rašytojų draugijos Jau
nimo centro Čiurlionio galeri
joje rengiamas „Jaunesniųjų 
gyvojo žodžio vakaras". 

17 d*, sekmadieni — 
„Margutis II" renginys Jauni
mo centre. 

— Moters savaitgalis PLC 
Lemonte. 

— ALRK Moterų sąjungos 
85 metų veiklos sukakties mi
nėjimo iškilmingi pietus May-
field pokylių salėje. 

21 &, ketvirtadieni — Či
kagos Venezuelos lietuvių drau
gijos pusmetinis narių susirinki
mas 1 v.p.p. Šaulių namuose. 

22, 23 ir 24 d., savaitgali 
— Ateities savaitgalis Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 
Šeštadienio vakare vyks Atei
tininkų šalpos fondo vakarie
nė. 

23 ir 24 d. — Amerikos Lie
tuvių 13-tasis Kongresas Jau
nimo centre. 

LAPKRIČIO MĖN. 

4 d., ketvirtadieni — Za
rasų klubo matinis narių susi
rinkimas Šaulių namuose. 

5 d^ penktadieni — Jauni
mo centro didž. salėje 7:30 v.v. 
koncertuoja Vilniaus Styginių 
kvartetas, skambina pianistai 
Sonata ir Rokas Zubovai. 

6 d '̂ šeštadieni — Lietuvių 
fondo metinis vajaus užbaigi
mo pokylis Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. 

7 dn sekmadieni — Tilžės 
Akto paskelbimo sukakties 
minėjimas 2 v.p.p. Šaulių na
muose. Rengia Mažosios Lie
tuvos Rezistencinis sąjūdis, 
dalyvaujant Mažosios lietu-
vos lietuvių draugijai, šau
liams, ramovėnams ir visuo
menei. 

— Arvydo ir Nelės Paltinų 
koncertas 3 v.p.p. Jaunimo 
centre. Ruošia Amerikos Lie
tuvių radijas. 

— Panevėžiečių klubo meti
nis narių susirinkimas Jauni
mo centre. 

— Kamerinės muzikos po
pietė. Griežia Vilniaus Stygi
nių kvartetas, skambina pia
nistai Sonata Zubovienė ir 
Rokas Zubovas. 1 val.p.p. Lie
tuvių Dailės muziejuje, PLC 
Lemonte. 

14 d., sekmadieni — Ang
lijos Lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Šaulių na
muose. 

— LB Kultūros Tarybos pre
mijų įteikimo šventė Jaunimo 
centre. 

— Madų paroda, PLC, Le
monte. 

20 d., šeštadieni — LFK 
„Lituanicos" futbolo klubo me
tinis pokylis PLC, Lemonte. 

— Lietuvių operos metinis 
pokylis Jaunimo centre. 

21 d„ sekmadieni — Ne
priklausomos Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 81-rių metų 
sukakties minėjimas Šaulių 
namuose, Čikagoje. Rengia 
Lietuvių karių veteranų s-ga 
„Ramovė". 

—- Prezidento Smetonos su
kakčių minėjimas PLC, Le
monte. 

28 d., sekmadieni — 
„Draugo" didysis koncertas 
Maria mokyklos auditorijoje. 

DRAUGAS, 1999 m. rugpjūčio 4 d., trečiadienis 

A. t A. 
JULIJA GRIGARAVIČIENĖ 

Gyveno Westfield, WI. Mirė 1999 m. rugpjūčio 2 d., 
sulaukusi 90 metų. 

Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: sūnus Algimantas Grigas ir duktė 

Milda Mikeniene, jos vyras Kęstutis; anūkai: Audrius 
Grigas, Rimas Grigas, Paulius Grigas, Dalia 
Olšauskienė, Darius Mikėnas ir proanūkai; sūnėnas 
Leonas Juozą, dukterėčia Meilyte Kukuškiene 

Velionė priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir 
Vilniaus krašto lietuvių sąjungai. 

Šv. Mišios už a.a. Juliją bus atnašaujamos 
sekmadienį, rugpjūčio 8 d., 9 vai. ryto Tėvų Marijonų 
koplyčioje prie „Draugo". Laidotuves privačios. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose. 

Nuliūdę: sūnus, duktė su šeimomis. 

Maironio lituanistinės mokyklos mokslo metams pasibaigus. Iš kaires: Pal Jurgio Matulaičio misijos kapelio
nas kun. Algirdas Paliokas, SJ, JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė Regina Kučiene, PLB pirmininkas Vytau
tas Kamantas. 

GRUODŽIO MĖN. 

3 d., penktadieni — Šam
pano vakarai. Rengia 
„Lietuvos Vaikų viltis". 

4 ir S i , savaitgali — 
Prieškalėdinė mugė PLC, Le
monte. 

5 d., sekmadieni — Tau

ragės Lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Šaulių 
namuose. 

11 dL, šeštadieni — Labda
ros vakaras 6:30 v.v. „Sekly
čioje". Rengia JAV LB Sociali
nių reikalų taryba. 

12 d~, sekmadieni — V.D. 
Šaulių rinktinės Kūčios Šau
lių namuose. 

19 dM sekmadieni — PLC 
Kočios Lemonte. 

31 d^ penktadieni — 
Naujųjų metų sutikimas Šau
lių rinktinės namuose. 

— Naujųjų metų sutikimas 
PLC, Lemonte. 

— Lietuvių operos Naujųjų 
metų sutikimas Jaunimo cen
tre. 

2000 METAI 

SAUSIO MĖN. 

16 d., sekmadieni — Pa
bendravimas su Brone Nai
niene, 12 vai. Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Ruošia 
komitetas. 

VASARIO MĖN. 

13 d., sekmadieni — Va-

ISTORIJA TIKRAISIAIS 
VARDAIS... 

Atkelta ii 3 psl. 
Nie

kas iki šiol rimtai nesusi
rūpino įkurti specialų muziejų 
komunistinio teroro vykdy
tiems nusikaltimams atskleis
ti ir nukentėjusiųjų žmonių 
atminimui įamžinti. Verta su
simąstyti, juo labiau, jog apie 
nacių žiaurumus Lietuvoje by
loja faktai ir sukaupti ekspo
natai net keliuose muziejuose: 
Kauno DC forte ir Paneriuose. 
Vietų ir pastatų tokio muzie
jaus įkūrimui pakankamai tu
rime. Galėtume panaudoti ir 
Kaune merdinčius Rusijos ka
rinius fortus, gal tiku ko
kia sovietinio karinio dalinio te
ritorija su statiniais. Tokiame 
muziejuje galėtume ir vieną 
kitą. iiraiSkingesnę sovietme
čio stabų statulą „priglausti", 
žinoma, pirmiausia didelė
mis raidėmis nurodę jų bai
sius darbus ir įrašę tikruosius 
vardus. Tik tam reikia ne 
tiek privačios iniciatyvos, kiek 
tvirto valstybinių institucijų 
požiūrio ir nusistatymo. Ne
laukime, kol kas nors kitoje 
pusėje Atlanto, Vašingtone, o 
gal New Yorke, pastatys pa
minklą ar įkurs muziejų stali
nizmo aukoms atminti, pra
kalbins ir užraiys dar gyvų 
liudininkų prisiminimus. Sku
bėkime ir mes parašyti XX 
amžiaus Lietuvos istoriją tik
raisiais vardais, faktais bei 
svarbiais argumentais, tada 
pasaulis tikrai išgirs, supras, 
ir mūsų tautos išgyventąją 
tragedyą. 

Pabaiga 

lentino dienos proga dainų ir 
arijų apie meilę popietė. Dai
nuoja sopranas Angel Petro, 
fortepijonu skambina Rokas 
Zubovas. 1 vai. p.p. Lietuvių 
Dailės muziejuje, PLC, Le
monte. 

KOVO MĖN. 

26 d., sekmadieni — Kon
certas Jaunimo centre. Rengia 
LB Kultūros taryba. 

BALANDŽIO MĖN. 

9 d., sekmadieni — Teat
ro spektaklis Jaunimo centre. 
Globoja LB Kultūros taryba. 

— Fortepijoninės muzikos 

popietė. Skambina Sonata Zu
bovienė. 1 vai. p.p. Lietuvių 
Dailės muziejuje, PLC, Le
monte. 

GEGUŽĖS MĖN. 
7 d., sekmadienį — Lietu

vių Operos spektaklis Morton 
mokyklos auditorijoje. Pradžia 
3 val.p.p. 

14 d., sekmadienį — Poo-
perinis koncertas Jaunimo 
centre. Pradžia 3 vai. p.p. 

21 d., sekmadienį — „Poe
zijos diena" Jaunimo centre. 
Rengia LB Kultūros taryba. 

— Koncertas fortepijonui 
keturiomis rankomis. Skambi
na Sonata ir Rokas Zubovai. 1 
vai. p.p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, PLC, Lemonte. 

Mylimam Dėdei 

A.tA. 
JUOZUI RUDZINSKUI 

mirus, nuoširdi užuojauta jo žmonai ELENAI, sūnui 
ir dukroms bei sesriai MARYTEI. 

Ina, Vita ir jų šeimos 

A. t A. 
BARBORAI 

BLINSTRUBIENEI 
iškeliavus Amžinybėn, liūdesyje likusiems: jos vyrui 
TEODORUI, dukroms SEVERINAI JUŠKIENEI, 
žentui NARDŽTUI ir DAIVAI PANARIENEI, žentui 
RAYMONDUI, anūkui EGIDIJUI JUŠKUI su šeima, 
seserims STELLAI PAŠKONIENEI, vyrui 
AUGUSTUI ir JADZEI VANAGIENEI su šeima bei 
svainei EUGENIJAI BLINSTRUBIENEI 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Elena ir Paulius Leonas 

Vilnius, Lietuva 

A. t A. 
JUOZUI RUDZINSKUI 

mirus, reiškiame užuojautą jo žmonai ELENAI ir 
vaikams, seseriai MARYTEI JASJULEVIČIENEI bei 
visiems giminėms. 

Rūta Rakutytė 

Liuda ir Algis Kaupai 

Ilgamečiai draugijos nariui 

A. t A. 
JUOZUI RUDZINSKUI 

mirus, liūdesyje jungiamės su žmona ELENA, sūnumi 
JUOZU, dukromis GRAŽINA, DANUTE, GENUTE 
ir jų šeimomis bei visais giminėmis. 

Union Pier Lietuvių draugija 

A.tA. 
Gerb. BARBARAI 

BLINSTRUBIENEI 
mirus, jos vyrui TEODORUI BLINSTRUBUI. dukrai 
SEVERLNAI/žentui NARDŽJUI JUŠKAMS. anūkui 
EGIDIJUI ir proanūkui RAIMUNDUI JUŠKAMS, 
dukrai DAIVAI/žentu; RAY PANARAMS, sesei 
STELLAI/svainiui AUGUSTUI PAŠKONIAMS, 
kartu liūdėdami, reiškiame gilią užuojautą. 

Aldona ir Stasys Mažuliai 

Barbara ir Algimantas su šeima Mažuliai 

Viešpačiui pašaukus į Amžinybę brandaus amžiaus 
pusiaukelėje 

A. f A. 
ALBERTĄ SINKJ, 

nuoširdžiai užjaučiame gilaus skausmo prislėgtus 
velionio žmonąCATHARINE, mūsų mielus kaimynus 
- tėvus JULIJĄ ir EMILf, brolį AUGUSTINĄ su 
šeima ir visus gimines bei artimuosius. Liūdime kartu 
su Jumis. 

Edmundas ir Elena Arbai 

Halina Balcerienė 

Kazys ir Sigita Černiauskai 

Stasys ir Ona Daugėlos 

Antanas ir Emilija Daukantai 

Petras ir Gražina Gauronskai 

Jadvyga Jusionienė 

Juozas ir Elena Kojeliai 

Stasė Koriene 

Vitalis Lembertas 

Monika Lembertiene 

Janina ir Antanas Mikalajūnai 

Halina Milakmene 

Jadvyga Mulokienė 

Salomėja Nyergienė ir sūnus dr. Antanas 

Dana Paškevičiene 

Genovaite Plukienė 

Gražute Sirutienė 

Dr. Jurgis ir Petronėlė Starkai 

Janina Šišienė 

Romas Šveinauskas 

Laima \Yheeler 

Mielai draugei 

A. t A. 
NIOLEI MIKŠYTEI 

ČEREKIENEI 
mirus, jos vyrui ALGIUI ir jos broliui ŽIBUNTUI 
reiškiame širdingiausią užuojautą 

Prisiminimuose ir liūdesyje: Liliana Masaitis 

Irena ir Antanas Rimavičiai 

i 
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DRAUGAS. 1999 m. rugpjūčio 4 cL trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Nepamirškite, kad jau 
netoli „Draugo" vasaros 
šventė gamtoje — t. marijonų 
sodelyje, Čikagoje (.prie mūsų 
dienraščio patalpų >. Ji 
ruošiama rugpjūčio 22 d., sek
madienį, prasidės šv. Mišio-
mis t. marijonų koplyčioje 
11:30 vai. r., 12 vai. pietūs, at
gaiva — visa dieną, o be to. 
muzika, programėlė, svečiai iš 
arti ir toli. laimėjimai. Iki 
pasimatymo! 

„Židinio" pamaldos vyks 
šeštadienį, rugpjūčio T d.. 4 
vai.p.p. jėzuitų koplyčioje Či
kagoje. Visi nuoširdžiai kvie
čiami šiose pamaldose pagar
binti Dievą su dangun paimtą
ja Švė. Marija. 

Amerikos Lietuviu tau
tinės sąjungos pirmininkas 

" Petras J. Buchas atsiuntė 
..Draugui" gražų sveikinimą 
90-OJO gimtadienio proga ir 
pridėjo 90 dol. dovaną. Esame 
labai dėkingi! 

Lemonto LB rengiamoje 
gegužinėje, kuri įvyks rugpjū
čio 8 d. Pasaulio lietuvių cen
tre, klausysimės P. Strolios ir 
A. Blažuko atliekamų nuotai
kingų lietuviškų dainų. Šven
tė prasidės tuoj po šv. Mišių. 
Vaišes paruoš Talman delika
tesų parduotuvė. Bus laimėji
mu. Kad būtų patogiau, valdy
ba nutarė ne bilietų traukimo 
būdu išaiškinti laiminguosius 
numerius. Dabar kiekvienas 
galės juos pasitikrinti tuoj pat 
vietoje. Atvykite! 

JAV LB Švietimo taryba, 
per darbščiąją jos pirmi
ninkę Reginą Kučienę, ne 
tik prasmingais žodžiais pas
veikino „Draugą"' 90 metų su
kakties proga, bet apdovanojo 
100 dol. dovana. Labai ačiū! 

Tik vieną kartą per metus 
LB Vidurio vakarų apygardos 
valdyba rengia gegužinę, kuri 
vyks PLC sodelyje rugpjūčio 
15 d. Visi kviečiami pasi
vaišinti puikiu maistu, gaivi
nančiais gėrimais, pasiklausy
ti, padainuoti ir pašokti su 
Algimanto Barniškio muzika. 

Nesnauskite rugpjūčio 7 
dienos šeštadienį - Cook 
County ligoninėje nemokamai 
bus matuojamas kraujo spau
dimas, tikrinamos akys. dan
tys, taip pat bus galima pasis
kiepyti, pasitikrinti, ar neturi
te diabeto. Jus mokys, kaip 
save stebėti ir bandyti apsi
saugoti nuo krūtinės, prosta
tos vėžio. Taigi šeštadienio 
rytą vykite į Cook County li
goninę! Sveikatos patikrini
mas prasidės 9 vai. r., baigsis 
3 vai.p.p. Daugiau informaci
jos galėtumėt! sužinoti, pas
kambinę tel. 312-633-7361. 

Vilniaus „Lėlės" teatras 
Čikagoje vaidins du kartus -
Jaunimo centre rugpjūčio 14 
d., šeštadienį, 2 vai.p.p. ir Pa
saulio lietuvių centre Lemonte 
rugpjūčio 15 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. Žiūrovai išvys spek
taklį „Cirkas yra cirkas™. 
Teatrą globoja informacinė ra
dijo laida „Studija R". 

Šv. Kazimiero seserys 
kviečia visus dalyvauti šv. Mi
šiose kiekvieną pirmą mėnesio 
šeštadienį 9:30 val.r. motiniš
kojo namo koplyčioje ir melsti, 
kad kongregacijos įsteigėja 
Motina Marija būtų paskelbta 
palaimintąja. Seselės taip pat 
praneša, kad kiekvieną pasku
tinį mėnesio sekmadienį nuo 1 
vai. iki 3 vai. p.p. bus galima 
lankyti Motinos Marijos sar
kofagą seselių koplyčioje. 

Neatsisakykite dalyvauti 
Lietuviškoje šokių dienoje 
' Lithuanian Day Dance"), 

kuri vyks rugpjūčio 20 d.. 
penktadienį, pietinėje Čikagos 
pusėje (6117 S. Kedzie Ave)! 
Renginys prasidės 12:30 vai., 
šokiai - 1 val.p.p., visą dieną 
jus linksmins Joe Pat orches
tras, garuos lietuviškas mais
tas ir skaniosios bandelės su 
lašinukais! Galima atvykti su 
tautiniais drabužiais. Įėjimas 
- nemokamas. Tel. 312-747-
0440 ir 312-744-0323. 

Solistė Laimutė Stepai-
tienė (sopranas), akompanuo
jant muzikui Manigirdui Mo-
tekaičiui. Dainavos lietuviškų 
studijų ir poilsio savaitės bai
giamajame vakare dainuos lie
tuvių ir kitų šalių kompozito
rių kūrinius. Vakaras-koncer
tas vyks rugpjūčio 14 d., šeš
tadienį. 

Jonas Kasčiukas, Chicago, 
IL, atsiuntė „Draugui" 100 
dol. dovaną ir linkėjimus: 
„Sveikiname, sulaukus 90 
metų!" Kaip malonu, kad mū
sų skaitytojai prisimena savo 
dienraštį jo gimtadienio pro
ga, atsiunčia linkėjimus ir net 
apdovanoja. Dėkui! 

Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos mokyklos 
pamokos prasidės ketvirtadie
nį, rugpjūčio 26 d.. 7:45 val.r. 
Vaikų darželio pamokos prasi
dės antradienį, rugpjūčio 31d. 
Visi kviečiami registruotis ki
tiems mokslo metams. Skam
binkite tel. 773-476-0571. Už
mokėti už mokslą galite rug
pjūčio 3 d. nuo 9 iki 1 val.p.p.. 
rugpjūčio 4 d. nuo 4 iki 8 
val.p.p., rugpjūčio 8 d. nuo 9 
iki 1 vai.p., rugpjūčio 23 d. 
nuo 1 iki 5 valp.p. Patikrinti 
vaikų sveikatą galite Šv. Kry
žiaus ligoninėje. Norėdami su
sitarti dėl patogaus- laiko, 
skambinkite tel. 1-888-471-
4440. Patikrinimo kaina - 15 
dol. 

Maironio lituanistine? mokyklos mokiniai praėjusiais mokslo metais svečiavo- Balzek i kultūros niaziejuje 
Ateinančiais mokslo motais mokinuku vėl laukia įvairios ekskursijos, renginiai ir šventes Maironio lituanisti
nės mokyklos naujųjų mokslo metų atidarymas vyks šeštadienį, rugsėjo 11 d . 10 val.r. ir tęsis iki 12 val.r. 
Kviečiami visi, dar neužsiregistravę, bet norintys lankyti šią mokyklą vaikučiai. Atvykite rugsėjo 11d. tarp 9-
10 vai ryto Mokykla yra įsikūrusi U-monte U4911 127th Street). Mokyklos — 
kyklos direktorės namų tel 630-257-2897. 

i raštines ei. 630-237-0888 arba mo-

ŽVAIGŽDUTĖ 
* JI ^ * Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

• Reikalinga moteris ar
ba vyras laikinam spaustuvės 
darbui nuo 1 vai. p. p. iki 6 vai. 
vakaro Skambinti ..Draugo" 
administratoriui, tel. 773-585-
9500. <M83 

• Parduodu šias knygas: 
„Lietuvių Enciklopedija" 37 
tomai, leidėjas - J. Kapočius; 
,.Mūsų Lietuva" 4 tomai, pa
ruošė B. Kviklys: ..V. Krėvės 
Raštai' 6 tomai. Kreiptis pas 
Fabijoną, tel. 708-448-4027 

• Vytauto Didžiojo Šau
lių rinktinė rengia linksmą 
gegužinę š. m rugpjūčio 8 d., 
12 vai. Šaulių salėje Visi 
kviečiami ir laukiami •<-

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 8 J(edxie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-7764742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Sefttad. 9 v.r iki 1 v p.p. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPėNAS 
6436 SJulMkj Ri, Chkago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(SVomai gatvės nuo .Draugo") 
TeL 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Nedraugiška vasaros bičiulyste 

VASARĖLĖ 

Vasarėlė kaip mama, — 
Skuba bėga dirbdama... 
Saulės spinduliu paglosto 
Žemuogėlės baltą skruostą, 
Apkabinus šiltą veją 
Pradalgiais kvapniais 

nuskrieja 
l siūbuojančius javus, — 
Rugiui šildo petukus, 
Miežį už ūselių kelia, 
Skobia avižai geldelę... 

Net nakčia nebeužmiega, — 
Skuba vasarėlė, bėga... 

Mokytoja Gražina 
Ragalevičienė 

VASARA 

Vasarą labai karšta. Vasarai 
priklauso birželio, liepos ir 
rugpjūčio mėnesiai. Visi me
džiai žali, ir vaikai gali jais 
laipioti. Vasarą mums nerei
kia lankyti mokyklos. Kai 
grįžti į namus, būna labai ge
ra, nes yra vėsu. Galima val
gyti ledus ir gerti Šaltus gė
rimus. 

Saulius Fabianovich, 
Čikagos lit. m-los, 7 klasės 

mokinys 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Religija davė pradžią ir kul
tūrai. Kultūra turi ryšį ir su 
morale. Žmogus formuoja save 
ir aplinką, siekdamas Tiesos, 
Gėrio ir Grožio idealų. 

Išsilavinusį ir padorų žmogų 
vadiname kultūringu. Mok
slas, menas, teisė — tai kul
tūros vaisiai. Iš jų apspren-
džiame ir tautos kultūrinį ly
gi-

Civilizacija priklauso kultū
rai, bet liečia daugiau mate
rialinius dalykus. 

Lietuvių tauta giliai religin
ga. Jos morale — aukšta. Kul
tūros lygis — ne žemas; tai 
liudija mūsų tautos istorija, 
papročiai, apeigos, menas... 

Viduramžiais lietuviai pasi
žymėjo didelia;s žygiais, o 
vėlesniais laikais daug ken
tėjo nuo svetimųjų tautų, bet 
nesumenkėjo dvasia. Atgavę 
nepriklausomybę, pasirodėme 
visiškai pribrendę laisvos val
stybės gyvenimui. 

Garbė priklausyti lietuvių 
tautai! 

Magdelena Galdikienė 
Pedagogė, redaktorė, 

visuomenininke 

Piningi, siuntiniai 
persikr.iustym.is i I ir 

p. r TRANSPAK 
( U t . l H Į . l D r . l l K Į n | l . | \ l l l 

rhn v/.il ') S k.iulur, w . M 

Tel 1 7 7 $ 8 J 8 10SO 
• Legaliai dar galima 

išrūpinti „Sočiai security". 
E. Šumanas, tel. 1-708-720-
2651. (sk.) ->(*>Vtt><*ą* 

LAIŠKAI KARALIUI 
MINDAUGUI 

Ačiū, kad suvienysi Lietuvą 
ir kad tiek daug stiprybės tu
rėjai, kariaujant už Lietuvą. 
Jei aš būčiau tokia stipri kaip 
Tu, aš irgi ką nors gero pa
daryčiau. Gal visiems bena
miams padėčiau. Ačiū Tau! 

Nida Vidutytė 

Piešė dail. J. Paukšt ienė 

Ačiū, kad sukūrei Lietuvą. 
Aš irgi norėčiau būti Lietuvos 
karaliumi. Būdamas karaliu
mi, aš sukurčiau Lietuvą, nu
galėčiau priešus ir prijung
čiau prie Lietuvos daugiau 
žemių. Aš taip daryčiau bū
damas Lietuvos karalius. 

Sigitas Rimkus 

Ačiū, kad sujungei Lietuvą 
ir priėmei krikščionybę. Tu 
buvai labai geras karalius. Ar 
Tau patinka pilis statyti? Kur 
buvo tavo pilis? Dabar mes 
turime kitokius pastatus vie
toje pilių... Sėkmės kariauti 
prieš kitus kryžiuočius! 

Su meile, 
Gintas Bradūnas 

Baltimorės Karaliaus 
Mindaugo lit. m-los 

mokiniai. („Mūsų metai") 

MANO RINKINYS 

Aš turiu rinkinį, kuris gali 
būti vertas daug pinigų atei
tyje. 

Aš renku pašto ženkliukus. 
Aš turiu surinkusi daug ame
rikietiškų ženkliukų ir iš kitų 
kraštų, ypač iš Lietuvos ir Ka
nados. 

Aš pradėjau rinkti ženk
liukus būdama šešerių metų 
amžiaus. Mano mama man 
nupirko ženkliuką, ir aš su 
džiaugsmu pradėjau pati rink
ti pašto ženklus. Man patinka 
spalvoti maži piešinėliai ant 
tų ženkliukų. Mano ženkliu
kai yra sudėti knygoje. Jie 
ten surūšiuoti pagal kraštus. 

Kai man nusibos rinkti 
ženkliukus, aš juos ateityje 
perduosiu savo vaikams. Ir 
taip ženklai keliaus iš kartos 
į kartą. O gal vieną dieną ma
no šeima bus turtinga. Turiu 
pasitenkinimą rinkdama žen
kliukus, turiu progos juos pa
rodyti ir savo draugams. 

Laura Seštokaitė 

Aš renku batus. Aš turiu jų 
jau nemažai surinkusi, gal 5 
ar 10 porų. Aš aviu batais ei
dama į krautuvę. Aš laikau 
savo batus spintoje, kurioje 
yra daug batų. 

Vilija Viliamaitė 
Philadelphijos Vinco Krėvės 

lit. m-los mokinės 
(Bitutė") 

KRAUTUVININKAS 
(Žaidimas) 

Žaidžiama nedidelėse gru
pėse. Jei yra daug žaidėjų, jie 
suskirstomi į grupes su vado
vu kiekvienai grupei. Grupės 
vadovas ar padėjėjas turi pla
katą su krautuvės — parduo
tuvės pavadinimu. Pvz., Kny
gynas, Kepykla, Gėlininkystė, 
Valgykla, Vaisių — Daržovių 
parduotuvė ir t .t. 

Grupės vadovas turi sąrašą 
prekių, kurių galima gauti to
je parduotuvėje. Kiekvienas 
pirkėjas nurašo savo kortelė

se visas prekes, kurias jis nori 
pirkti. Paprastai nustatomas 
laikas, per kurį jis gali suda
ryti sąrašą. Pasibaigus nusta
tytam laikui, visi pirkėjai savo 
prekių sąrašus įteikia parda
vėjui — vadovui, parašydamas 
kortelėje ir savo vardą. Vado
vas, patikrinęs visų prekių 
sąrašus, paskelbia laimėtoją, 
kuris daugiausia ir teisingai 
surašė prekių pavadinimus. 
Per tą laiką, kol vadovas tik
rina sąrašus, kas nors turi 
užimti žaidėjus pasikalbėjimu* 
apie parduotuvę ir pirkinius. 

Šis žaidimas labai naudin
gas lietuvių kalbos žodyno 
turtinimui. Šį žaidimą galima 
žaisti šeimų šventėse, organi
zacijų sueigose, lituanistinėse 
mokyklose ir kituose sam
būriuose. Kad žaidimas nenu
sibostų, reikia keisti parduo
tuvių pavadinimus. Laimėto
jams galima skirti ir mažas 
dovanėles. 

NARĖS 
(Lietuvių liaudies 

mitologija) 

Senais laikais vandenyje gy
veno narės. Iki pusės jos bū
davo moters pavidalo, o nuo 
pusės — žuvies. Narės labai 
gražios, kaip laumės. 

Naktimis, patekėjus mėnu
liui, jos išlįsdavo iš vandens, 
šokdavo rateliu, dainuodavo 
Tuo metu jos bodavo ypač 
gražios — nuo jų raibuliuoda
vo visos vaivorykštės spalvos, 
jos visos spindėdavo, žėrė
davo. Ne vienas susigundyda-
vo pasižiūrėti į šias gražuoles. 
Bet tokiems smalsuoliams 
būdavo galas — narės at
keršydavo jiems už smalsumą 
ir nuskandindavo. 

KO IEŠKO PO ŽEME 

— Seneli, gal sliekai po že
mėmis ko ieško? 

— Ne, Juozuli, jie taikosi į 
kitą žemės pusę nusikasti ir 
pažiūrėti, ar ten toji pati sau
lelė šviečia. 

— Na, o kurmis, ko jis rau
siasi po žeme? 

— Kurmis, Juozuli, Lietuvos 
karaliaus vainiko ieško. 

— Ir neranda? 
— Kad po žeme, vaikeli, taip 

tamsu, o tamsoje juk nerasi. 
Reikėtų kurmiams žibuku gal 
pasišviesti, bet ir žibukai po 
žeme kaipmat užgęsta. 

o Žagariai yra į šiaurę nuo 
Alytaus. 4. Ausys. 5. Girnos. 
6. Kengūra, orangutangas, 
dramblys, tigras, žirafa, ruo
nis, kupranugaris, ungurys. 7. 
Excaliburas. 8. Machaonas 

PAGALVOKITE NR. 10 

1. Ar toli nuo Kauno yra 
Kaunatava? 2. Ar toli Šiau
liškiai nuo Šiaulių? 3. Keli 
miestai Lietuvoje, kurių var
das — Šiauliai? Atsiuntė kun. 
dr. E. Gerulis. 4. Du tvarte
liai vienos durys 5. Duona be 
rūgšties, alus be putų, piemuo 
be botago. 6. Trys ledo ritulio 
žaidėjai — komandos E. F. G. 
žaidė vienas prieš kitą po 
vieną žaidimą. Jų žaidimo re
zultatai surašyti lentelėje. Su
raskite rezultatus (score) kiek
viename žaidime (match)? 7. 
Išspręskite tėvų žaidimą : FA-
THER+MOTHER =PARENT. 
Pakeiskite raides skaitmeni
mis. Ta pati raidė reiškia tą 
patį skaitmenį. Yra du galimi 
sprendimo būdai. 8. Ar leo
pardas ir juodoji pantera yra 
tas pats gyvulys? 
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— Seneli, o ar Jėzuliui pra-
kartėlėje nesalta? 

— Šalta, vaikeli, bet jį gy
vulėliai šiltu kvapu šildo. 

— O gal man, senutėli, 
nunešti savo kailinėlius? 

Leonardas Gutauskas 

PAGALVOKITE NR. 9 
ATSAKYMAI 

1. Retenybė, kad zebras 
duotųsi pakinkyti. Jis nuosta
biai priešinasi tapti naminiu 
gyvuliu, kad taptų žmogaus 
tarnu. Jis nepasiduoda net 
mokslininkų hibridiškoms pa 
stangoms iš zebro ir arklio 
išvesti ką panašaus į mulą 
arba asilą. Manoma, kad ze
bras netarnauja žmogui arba 
iš kvailumo, arba būdamas 
išmintingas (E. Brit. 23-951, 
Chicago, 1968). 2. Marijampo-
lis yra į pietus nuo Vilniaus ir 
į vakarus nuo Medininkų. Nuo 
Marijampolės tiesiai į rytus už 
128 km. yra Marijampolis. 3. 
Žagarė yra Latvijos pasienyje. 

SENUTĖ IR ĄSOTIS 

Senutė pamestą ąsotį rado 
vienąsyk. Falerno nuosėdom 
ir moliu jis atsidavė, ir kvapas 
plačiai aplinkui skleidėsi. Pa
traukus godžiai nosimi, senė 
ištarė: „Koks kvapo saldis! 
Tai kvepėta kitados, jei ligi 
šiol toks kvapas liko šiame 
inde!". Pažįstantys mane su
pras, ką galvoje turiu. 

Fedras 

LINKSMIAU 

Iš ligoninės grįžo patenkin
tas tėtis ir pasakė: 

— Na, Simuk, dabar tu 
turėsi mažą sesutę! 

— Bet tu, tėtuk, man žadėjai 
papūgą... 

*** 

— Tėte, kodėl tasai daini
ninkas taip šokinėja ir laksto 
dainuodamas? 

— I judantį taikinį sunkiau 
pataikyti, sūneli? 

Linas klausia savo tėvelio 
meteorologo: — Tėti, ar tavo 
pranašystės visada išsipildo? 

— Visada, tik dienos kartais 
nesutampa. 

Gatvėje berniukas kumščio-
ja kitą mažesnį už save ber
niuką. Pro šalį eidama 
praeivė gėdina mušeiką: 

— Ar tu nežinai, kad reikia 
atleisti savo priešui? 

— Jis man visai ne priešas, 
tai mano broliukas! 

**« 
Mariau, aš tau nupirkau 

gaublį, o jis toks dulkėtas... 
—Negaliu, mama, aš šluos

tyti dulkes nuo viso pasaulio. 

Pauliuk, nupiešk pomidorą. 
— Nenoriu. 
-Kodėl? 
— Išsigąsi... 


