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Užsienio reikalų ministras vėl
imasi sutaikytojo vaidmens
Vilnius, birželio 26 d.
(BNS) — Lietuvos užsienio
reikalų ministras Algirdas
Saudargas, reikšdamas susi
rūpinimą „dėl nenaudingai es
kaluojamos diskusijos užsie
nio politikos klausimais",
kreipėsi į Lietuvos politinių
partijų vadovus, siūlydamas
„išsamias ir visapusiškas Už
sienio reikalų ministerijos
konsultacijas
neformaliame
susitikime".
Anot ministro, į diskusiją
jau įsitraukė aukščiausieji
valstybės pareigūnai, o „prin
cipinis svarbiausiųjų šalies
politinių jėgų sutarimas dėl
nacionalinės užsienio politi
kos prioritetų yra vienas iš
reikšmingiausių ligšiolinių Lie
tuvos vidaus politikos pasie
kimų, suteikiantis tvirtą pa
grindą užsienio politikai".
„Siekdama ir toliau išlaikyti

koordinuotus ir suderintus
šalies valdžios institucijų ir
kuo platesnio spektro politinių
partijų veiksmus užsienio poli
tikos srityje, URM yra pasi
rengusi šalies politikams su
teikti visapusišką informacija
apie tarptautinę padėtį, pri
statyti ministerijos požiūrį ir
vertinimus", rašoma A. Sau
dargo laiške Seime atstovau
jamų partijų vadovams.
Minėtasis A. Saudargo tar
pininkavimo pasiūlymas jau
antrasis per maždaug metus.
Pernai pavasarį, prezidentui
pareiškus nepasitikėjimą tuo
metiniu premjeru Gediminu
Vagnoriumi, įsiplieskė konser
vatorių daugumos ir valstybės
vadovo konfliktas. A. Saudar
gas pasisiūlė būti tarpininku,
tačiau jo pasiūlymas buvo ig
noruotas.

Valstybės vadovai turi aiškiai
pasisakyti dėl „Rusijos
diplomatijos"
kime pateiktos 1940 metų
aneksijos interpretacijos", ap
gailestavo ji.
Seimo narės nuomone, ne
reikėtų stebėtis, kad Seimas
priima įstatymą dėl SSRS
okupacijos žalos atlyginimo.
„Tačiau reikėtų pareikalauti
atsakomybės iš visų po 1992"
m. birželio referendumo dirbu
sių prezidentų, Seimų ir vy
riausybių, ką jie padarė, kad
mūsų valstybės piliečių refe
rendume išreikšta valia būtų
įvykdyta", sakė ji.
Tėvynės liaudies partijos
pirmininkės L. Andrikienės
nuomone, santykių su Rusija
ardymas, kurį atvirai provo
kuoja kaimyninė valstybė, tik
rai neatneš naudos Lietuvai.
„Matydami tai, turime rasti
būdą parodyti ir Europos
Sąjungos, ir NATO šalimsnarėms, ir plačiajam pasau
liui, kad Lietuva nenori gadin
Antanas Terleckas ti santykių su Rusija, bet, kita
nebuvo ir nebus 'Ru
įspėja apie „keturių vertus,
sijos Severo-Zapadnyj kraj'
komunarų" pavojų CŠiaurės-Vakarų kraštas' —
Vilnius, birželio 27 d. (BNS) re'd.) ar jos įtakos zona, kaip
— Radikalios Lietuvos laisvės to kai kas Maskvoje norėtų''!
lygos vadovas Antanas Ter teigė Seimo narė.
leckas pareiškė, kad besitel
Teismui perduota
kiančios kairiosios jėgos kelia
didelį pavojų Lietuvos suvere
sovietinių
numui.
„stribų" byla
Spaudos konferencijoje an
Vilnius, birželio 27 d.
tradienį jis teigė, kad prezi
dento remiamas „naujosios (BNS) — Generalinė prokura
politikos" išpažinėjų sparnas tūra baigė tirti ir Vilniaus
tikisi „pasinaudojęs mūsų ne apygardos teismui antradienį
išmanymu, užgrobti absoliu perdavė Lietuvos gyventojų
genocidu sovietų okupacijos
čią Lietuvos valdžią".
Pasak jo, jeigu Rusijos prezi metais kaltinamų penkių bu
dentas Vladimir Putin pa vusių Lietuvos SSR Valstybės
skelbtų ultimatumą dėl Lietu saugumo ministerijos (MGB)
vos įsįjungimo į NVS* „visų agentų ir agentu-smogikų
pirma mūsų prezidentas Val baudžiamąją bylą.
das Adamkus ir keturi komuGeneralinė prokuratūra iš
narai pirmieji pakeltų ran tyrė
nusikalstamos veiklos
kas".
epizodus dėl 15-kos Lietuvos
.Keturiais komunarais" A. partizanų, kovojusių prieš so
Terleckas pavadino bendra vietų okupaciją, sušaudymo ir
darbiauti Seimo rinkimuose vieno partizano ištrėmimo.
sutarusias Lietuvos liberalų
Nusikaltimai buvo įvykdyti
sąjungą, Naująją sąjungą (so 1952-1953 metais tuometi
cialliberalus), Centro sąjungą niuose Utenos,
Kupiškio,
bei Moderniuosius krikščionis Anykščių, Troškūnų, Dusetų
demokratus.
ir Ramygalos rajonuose. Dėl
„Prezidentas kartoja mums genocido kaltinimai yra pa
priešiškos valstybės — impe reikšti tuometiniams MGB
rialistinės Rusijos — žodžius. agentams ir agentams-smogiPavojus didelis, bet aš nema kams — 77 metų Broniui Viatau išeities. Jeigu taip toliau ter (Kalyčiui), 70-meciams
tesis, jeigu dešiniosios jėgos Pranui PreikŠaičiui ir Ignui
nesusiburs, mes vėl būsime Tamošiūnui bei 75 metų Ka
sąjungine respublika,", kalbė ziui Kregždei ir Algirdui La
pinskui.
jo A. Terleckas.

Vilnius, birželio 27 d.
(Elta) — Seimo narės, Tė
vynės liaudies partijos pirmi
ninkės Laimos Andrikienės
nuomone, Lietuvos prezidento
vadovaujama Valstybės gyni
mo taryba ir Užsienio politi
kos koordinavimo taryba jau
seniai turėjo išnagrinėti Rusi
jos daromus pareiškimus ir
suformuluoti Lietuvos val
stybės nuostatą.
Seimo narė antradienį spau
dos konferencijoje stebėjosi,
kad atsakingi už užsienio poli
tiką prezidentas ir užsienio
reikalų ministras „iki šiol ne
rado jokio būdo pareikšti Lie
tuvos poziciją dėl vis agresy
vesne tampančios Rusijos di
plomatijos". 4 Rusijos URM
pareiškimą atsakyta anonimi
nio Lietuvos URM pareigūno
komentaru, kuriame jis reiš
kia tik nuostabą dėl pareiš-
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Rusijos pranešimai apie tariamą
Lietuvos žvalgą — propaganda
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Nuotr.: Istorinis momentas. 1991 metų liepos 29 dieną tuonaetiria: vadovai — Lietuvos Aukščiausios tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis (kairėjei ir Rusijos Federacijos prozicli'ntas Boris Jelcin - pasirašo „Santykių tarpnuotr
Lie
tuvos Respublikos ir RTFSR sutartį".
Vladimiro (; uicviči' Elta,

Seimo vadovas pasirašė
įstatymą dėl okupacijos žalos
atlyginimo
Vilnius, birželio 26 d.
(BNS) — Seimo pirmininkas
Vytautas Landsbergis, nesu
laukęs prezidento parašo, an
tradienį pats pasirašė įsta
tymą dėl sovietų okupacijos
žalos atlyginimo.
Pirmadienį prezidentas Val
das Adamkus nepasirašė prieš
taringai vertinamo įstatymo ir
perleido šią atsakomybę Sei
mo pirmininkui.
Įstatymą, kuris priimtas
Seime birželio 13 d., parengė
pats V. Landsbergis. Įstaty
mas įpareigoja vyriausybę
derėtis su Rusija, kuri skelbia
si esanti SSRS teisių perė
mėja, dėl 50 metų trukusios
okupacijos žalos atlyginimo.
Prezidentas V. Adamkus
anksčiau netiesiogiai kritika
vo įstatymą, esą tokia konser
vatorių politika „rizikuojama
supriešinti Lietuvą su kaimy
nais" ir „tai prieštarauja na
cionaliniams valstybės inte
resams".
Įstatymas sukėlė piktą Rusi
jos reakciją. Dar vykstant
įstatymo svarstymui, Rusijos

URM paskelbė pareiškimą,
kuriame teigiama, kad 1940
m. Lietuva įstojo į SSRS sava
noriškai, todėl kalbos apie
okupaciją neturi pagrindo.
Pirmadienį V. Landsbergis

Popiežius pasveikino Lietuvos
katalikų suvažiavimą
Klaipėda, birželio 27 d.
(Elta) — Šventasis Tėvas mel
džia Viešpatį šv^g^js ir stip
rybės kiekvienam Lietuvių ka
talikų mokslo akademijos na
riui.

Vatikano valstybės sekre
toriaus kardinolo Angelo Sodano pasirašyta popiežiaus
Jono Pauliaus II sveikinimo
telegrama XVIII
katalikų
mokslo akademijos suvažiavi
mo dalyviams pasiekė Lietuvą
jo išvakarėse. Suvažiavimas
prasidės birželio 28 dieną
Klaipėdos universiteto patal
pose.
Savo sveikinime Šventasis
Tėvas išreiškė pasitenkinimą
pastangomis, kurias deda Lie
tuvių katalikų mokslo akade-

Amerikos gelbėtojai rado
dingusio lietuvių laivo daiktų
Klaipėda, birželio 27 d.
(BNS) — JAV gelbėtojai,
ieškantys audringame vande
nyne dingusio Lietuvos laivo
„Linkuva", rado įvairių jam
priklausiusių daiktų, tačiau
nei įgulos, narių, nei laivo nuo
laužų kol kas neaptikta.
JAV pakrančių apsaugos
* Prezidentas Valdas
Adamkus nusprendė nepa
sirašyti įstatymo, kuriuo Sei
mo pirmininkui Vytautui Lan
dsbergiui suteikiama prezi
dentinė pensija. Birželio 26ąją šį įstatymą skubiai pasi
rašė Seimo pirmininko pirma
sis pavaduotojas Arvydas Vi
džiūnas, net nelaukdamas po
kelių valandų iš užsienio grįž
tančio paties V. Landsbergio.
Tai buvo pirmasis atvejis šio
parlamento istorijoje, kai įs
tatymą pasirašo ne pats Sei
mo pirmininkas V. Landsber
gis, o jį pavaduojantis Seimo
pareigūnas. Prezidento atsto
vė spaudai Violeta Gaižaus
kaitė atsisakė komentuoti pre
zidento sprendimą nepasira
šyti įstatymo. „Lietuvos ryto"
žiniomis, V. Adamkų papikti
no tai, kad Šis įstatymas igno
ruoja kitų žinomų valstybės
žmonių teises ir kursto nesan
taiką.
•*•

išplatino pareiškimą, kuriame
argumentavo įstatymo pagrįs
tumą. Anot Seimo pirmininko,
priėmus įstatymą, „sistemiš
kai užbaigtas Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo tei
sinis pastatas".
Reikalavimas atlyginti pa
darytą Lietuvai žalą buvo pri
imtas 1992 metais visuoti
niame referendume.

tarnyba laivo savininkei ben
drovei „Klaipėdos transporto
laivynas" antradienį pranešė,
kad JAV karinis sraigtaspar
nis Ramiajame vandenyne
rado antrą gelbėjimo valtį,
kuri priklausė „Linkuvai".
Dar vieną gelbėjimo valtį
gelbėtojai rado išvakarėse. Abi
valtys buvo iškeltos iš van
dens ir apžiūrėtos. Jos stipriai
pažeistos, todėl manoma, kad
buvo bangų nupieštos nuo lai
vo šono. Valtyse žmonių ne
buvo.
JAV karinis sraigtasparnis
paieškos rajone taip pat apti
ko gelbėjimo plaustą, bet nu
statyta, kad jis ne iš „Lin
kuvos", nes laivas tokio tipo
plaustų neturėjo. Paieškos vie
toje dar rastas irklas su už
rašu „Linkuva".
Bendrovės „Kla.pėdos trans
porto laivynas" atstovai padė
ties dar nedramatizuoja. Lai
vo ir jo 18 įgulos narių te
beieškoma.
1988 m. pastatytas laivas
„Linkuva" audringame Ramia
jame vandenyne netoli Ameri
kos krantų dingo praėjusį
trečiadienį. „Linkuva" plaukė
be krovinio į JAV uostą Long
Beach, kur turėjo prisipilti
kuro ir plaukti į Kanadą kro
vinio.

mijos nariai, dirbdami įvai
riose mokslinio darbo strityse,
ir linki visada būti atviriems
tikėjimui, duodančiam galu
tinius atsakymus į esminius
žmogiškos dvasios klausimus.
Lietuvių katalikų mokslo
akademijos (LKMA) suvažia
vime, kaip informavo akade
mijos pirmininkas vyskupas
Jonas Boruta, SJ, bus paskel
bti naujų LKMA akademikų
rinkimų rezultatai. Naujais
LKMA akademikais išrinkti
Lietuvos mokslų akademijos
narė korespondentė, habilituo
ta biologijos mokslų daktarė
profesorė Sofija Kanopkaitė,
habilituota
humanitarinių
mokslų daktarė profesorė An
gelė Vyšniauskaitė ir Laisvo
sios Europos radijo lietuvių
tarnybos direktorius, knygos
„Partizanų kovos Lietuvoje"
autorius, filosofijos daktaras
Kęstutis Girnius.
LKMA suvažiavimas Klaipė
doje truks keturias dienas.
Veiks Teologijos ir filosofijos,
Etnologijos ir folkloristikos,
Pedagogikos,
Sociologijos,
Ekologijos, Komunikacijos ir
informacijos, Architektūros ir
dailės, Sakralinės muzikos,
Medicinos, Tiksliųjų mokslų ir
kitos sekcijos. Numatyta per
skaityti ir aptarti daugiau
kaip 150 pranešimų.

Vilnius, birželio 27 d.
(BNS) — Lietuvos Valstybės
saugumo
departamentas
(VSD) pranešė nustatęs asme
nį, Rusijos įvardintą kaip Lie
tuvos žvalgą, tačiau tvirtina,
kad jis nėra Lietuvos specia
liųjų tarnybų bendradarbis ir
negalėjo būti sulaikytas rusų
kontržvalgybos, nes yra Lietu
voje.
Tai trečiadienį VSD gene
ralinio direktoriaus pavaduo
tojas Arvydas Pocius teigė
žurnalistams po susitikimo su
prezidentu Valdu Adamkumi.
A. Pocius atsisakė nurodyti
asmens, Rusijos pavadinto
Lietuvos šnipu, pavardę. Jis
tik patvirtino, kad minimas
asmuo yra 24 metų Lietuvos
pilietis, ir dabar jis yra Lietu
voje. A. Pocius sakė, kad mini
mas asmuo yra žinomas VSD,
nes yra suteikęs konsultacijų
apie darbą su kompiuteriais
kai kuriems VSD darbuoto
jams, tačiau kategoriškai pa
neigė, kad tas asmuo yra VSD
darbuotojas — etatinis ar nee
tatinis.
Rusijos Federalinės saugu
mo tarnybos (FST) pranešimą
apie tariamo Lietuvos žvalgo
tariamą sulaikymą VSD gene
ralinio direktoriaus pavaduo
tojas pavadino „propagandi
nio pobūdžio pranešimu".
Anot A Pociaus, šis asmuo
.,neturėjo jokių kontaktų su
JAV Centrine žvalgybos val
dyba, nevykdė jokių tokio po
būdžio užduočių ir nedalyvavo
tokio pobūdžio programose".
Rusijos FST pirmadienį pra
nešė sulaikiusi Lietuvos VSD
agentą, įtariamą šnipinėjimu
Jungtinėms Valstijoms. Anot
pranešimo, agentas iš Lietu
vos nuo 1999 m. vykdė specia

lią CIA užduotį — rinko infor
maciją apie FST. Jo užduotis
esą buvusi įsilaužti į Rusijos
FST kompiuterių tinklus.
A. Pociaus teigimu, Rusijos
FST negalėjo nei sulaikyti, nei
apklausti minimo asmens, nes
jis ,jau senokai yra Lietuvo
je". Pasak jo, minimas asmuo
Lietuvoje buvo ir tuo metu,
kai Rusijos FST paskelbė apie
tariamą jo sulaikymo opera
ciją. A. Pocius teigė, kad Rusi
jos televizijų parodyta FST
medžiaga apie tariamo žvalgo
susitikimą su neįvardintu as
meniu buvo nufilmuota Kara
liaučiaus srityje, ir „tai nieko
bendro neturi su Maskvoje
įvykdyta operacija".
VSD duomenimis, minimas
asmuo prieš kurį laiką lankėsi
Karaliaučiuje, ir ten FST nu
filmuota medžiaga buvo pa
naudota Rusijos televizijų re
portažuose. A Pociaus teigi
mu, Karaliaučiuje „buvo fik
suoti tam tikri" minimo as
mens susitikimai. Jis atsisakė
nurodyti, kieno pavedimu ir
su kuo tas asmuo susitiko.
VSD vadovo pavaduotojas tei
gė, kad minimas asmuo „nėra
ir nebuvo" VSD darbuotojas,
tik yra suteikęs konsultacijų
VSD darbuotojams darbo
kompiuteriais klausimais.
A. Pocius neatmetė galimy
bės, kad Rusija ir ateityje gali
surengti panašių provokacijų.
Pasak A. Pociaus, tokių provo
kacijų vertinimas yra „politi
kų darbo objektas".
VS departamentas pirma
dienį atsiribojo nuo Rusijoje
sučiupto šnipinėjimu įtariamo
asmens, pareiškęs, kad „ne
vykdė ir nevykdo priešiškos ar
ardomosios veiklos Rusijos Fe
deracijos atžvilgiu".

Pranešimais apie šnipinėjimą
Rusija aštrina santykius su
Lietuva

Vilnius, birželio 27 d. (BNS)
— Rusija, skelbdama suėmusi
asmenį, neva šnipinėjusį Lie
tuvos ir JAV žvalgyboms,
mėgina toliau aštrinti santy
kius su Lietuva, teigia įvai
rioms partijoms atstovaujan
tys Lietuvos Seimo nariai.
Seimo pirmininko pavaduo
toja, NATO reikalų komisijos
pirmininkė Rasa Juknevičienė
antradienį sakė, kad dėl taria
mo Lietuvos šnipo suėmimo
„nėra jokių faktų". „Tai ap
gailėtinas bandymas nuteikti
Rusijos gyventojus prieš Balti
jos valstybes", sakė konserva
torė R. Juknevičienė. Ji sakė
apgailestaujanti, kad tokie
* Nors medikai nepritarė, bandymai J a u tampa siste
K a u n o meras Vytautas Šus ma".
tauskas anksčiau laiko išvyko
R. Juknevičienė prieš porą
iš gydymo įstaigos ir pirma savaičių pareiškė, kad pusė
dienį jau pradėjo darbą Kauno Rusijos ambasados Vilniuje
miesto savivaldybėje. Lietuvos darbuotojų dirba tos valstybės
dienraščiai antradienį prane žvalgybai.
šė, kad V. Šustauskas pats pa
R. Juknevičienės teigimu,
siprašė paleidžiamas iš III kli propagandiniai reiškiniai prieš
nikinės ligoninės reanimacijos Baltijos valstybes prasidėjo
ir intensyvios terapijos sky jau prieš kelerius metus. Pa
riaus, kur dėl širdies ritmo su sak jos, 1994-1996 m. pirmojo
trikimų praleido 5 dienas. To Čečėnijos karo metu Rusijos
kį poelgį V. Šustauskas aiš kariuomenės pareigūnai nuo
kino tuo, kad turi daug darbų. lat skleisdavo žinias apie neva
55 metų Kauno vadovas, bir čečėnų pusėje kovojančias
želio 21-osios naktį pasijutęs „snaiperes iš Pabaltijo". Nese
blogai, savo automobiliu pats niai Rusijos prezidento įgalio-

tinis Sergej
Jastržembskij
pranešė, neva čečėnų kovoto
jams padeda specialistai iš
Lietuvos.
Seimo Užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas, konserva
torius Audronius Ažubalis
sakė, jog „ši tam tikra Mask
vos reakcija
demonstruoja
naujosios administracijos po
žiūrį į Lietuvą". „Akivaizdu,
kad Rusija rimtai vertina Lie
tuvos pasirengimą narystei
NATO", sakė A. Ažubalis.
LDDP vadas Česlovas Jur
šėnas žinias apie tariamo lie
tuvių šnipo sulaikymą Mask
voje pavadino „esamos įtam
pos t a r p Lietuvos ir Rusijos
vienu akmenėlių". „Gali būti
ir daugiau tokių fokusų. Ti
kiuosi, kad abiem pusėms
užteks proto toliau neeskaluo
ti", sakė Č. Juršėnas.
Seimo pirmininko pavaduo
tojas, partijos „Socialdemo
kratija 2000" vadas Rimantas
Dagys sakė, jog tai yra „ben
drame kontekste judėjimas į
priekį, demonstratyviai blogi
nant santykius su kaimynais".
„Belieka apgailestauti, kad
šioje situacijoje Lietuvos vado
vai įsivėlė į tarpusavio prieš
taravimus, rinkimų kampaniją", sakė R. Dagys.

spūdį. Pastaruoju metu besi
skundžiantis nuovargiu V.
Šustauskas savivaldybėje iš
būdavo nuo ankstyvo ryto iki

Birželio 38 d: Sv. Irenejas;
Gaudrė, Leonas. Reda. Tulantas, Tulgedas
Birželio 29 d.: Šv. Petras ir Pau
lius, apaitalai; Benita, Gedrime. Matigirdas, Povilas.

atvyko pas medikus iš namų
Kaišiadorių rajono Kibučių
kaime. Apžiūrėję širdies iše
minę ligą turintį miesto vado
vą, medikai rado širdies ritmo
sutrikimus, padidėjusį kraujo-

vėlaus vakaro.
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SKAUTYBĖS
KELIAS
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

PADANGĖJ ATVIROJ...
Štai miškas rimsta vakarop
Ramybe skleidžiasi aplink
Tu maldą mūs priimk
Padangėj atviroj.
K u n . S t a s y s Yla
Kiekvienas pavasaris malo
nus mūsų skautėms ir skau
tams. O šiemet jis buvo ypa
tingas — Cleveland. OH.
skautija šventė auksine — 50
metų veiklos sukaktį. Plati
skautijos šeima, jos bičiuliai,
artimieji ir rėmėjai gegužės 27
d. suvažiavo į Richmond
Heights. Ohio. Kiwanis Club
sodybą. Nors kone kasdien te
levizijos orų pranešėjai gąsdi
no būsimu lietumi, tas šešta
dienis pasitaikė nuostabiai
gražus.
Šventė pradėta 3 vai. p.p.
skautiškojo jaunimo užsiėmi
mais, o .Jaunų širdžių"' daly
viams buvo pasižmonėjimas
— 50-mečio
prisiminimai.
Erdvios sodybos salėse apžiū
rėjome gausias
skautiškos
praeities nuotraukas. Greitai
bėgo minutės ir valandos. Pui
kus oras sužadino apetitą. Su
malonumu valgėme stovykli
nius užkandžius: sumuštinius,
salotas, daržoves, troškintas
pupr-les. Troškulj malšinome
vaisvandeniais.
Vadovai pakvietė visus į
kiemą vakariniam patikrini
mui, kur plevėsavo žvaigždė
toji y-trispalvė vėliavos. Malo
niai stebino, kaip mažieji bro
liukai ir sesės pranešinėjo
apie savo vienetus. Apie visą
sąskrydį abu tuntai — „Ne
ringa"' ir „Pilėnai" — raporta
vo v. s. N. Kersnauskaitei.
Šias eilutes rašančiam įžodžio
apeigos sujaudino širdį, nes
mūsų būrin vėl ateina vis nau
ji broliai ir sesės. Skautininko
įžodį davė į paskautininkus
pakeltas v.skl. Andris Dunduras. AŠ gi skauto įžodį daviau
už jūrų manų. 1931 metais.
Ačiū. atžalyne, kad renkatės
skautybes kelią! Jaudinančiai
į dangų nuplaukė visų gieda
mas Tautos himnas, vėlia
voms nusileidžiant. Mišias
klubo svetainėje aukojo dva
sios vadovas s. kun. Gedimi
nas Kijauskas. SJ. Švenčiau
siąjį priėmė gausūs Mišių da
lyviai.
Lauke susėdome prie laužo.
Programa pravedė s. Virginija
Rubinski. Ačiū jai už tas pui

kias d a i n a s ir sutartines. Dė
kui sesėms ir broliams už ko
miškus vaizdelius. Rankom
susiėmę, sugiedojom „Ateina
n a k t i s " ir nenoriai išvažiavom
namo. Buvo malonu pasi
džiaugti skautų ir skaučių pa
siekimais bei jų jaunatviška
dvasia. Vasarai atėjus, lin
kime skautams smagiai sto
vyklauti.
Gerardas J u š k ė n a s
„Dirva"
SU AUSTRALIJA
ATSISVEIKINANT
LSS
Australijos
rajono
Broliai ir Sesės,
greičiausiai j a u žinote, kad
mudu su žmona grįžtame į Tė
vynę. Atsisveikinimai visada
esti liūdni, bet šį kartą gal ir
nereikia liūdėti, nes mes grįž
t a m e į visų lietuvių Tėvynę, į
gimtąją Tėvų Žemę Lietuvą.
Liūdime tik todėl, kad čia pa
liekama tiek daug gerų drau
gų — brolių ir sesių skautų, jų
vadovų ir vadovių! Mano nuo
širdžiausias sudiev LSS Aus
tralijos rajono vadijai, kurios
tarpe be pertraukos dirbau
nuo 1956 metų!
Esu optimistas — anksčiau
ar vėliau tikiuosi J u s sutikti
Tėvynėje, ypač Vilniuje, kur
mes kursimės. Tad ačiū už jū
sų draugystę ir — iki pasima
tymo!
J ū s ų senas skautas
v.s. B r o n i u s Žalys

RUOŠKIMĖS
STOVYKLAUTI
RAKĖ
Čikagos ir apylinkių skautų
ir skautių stovykla Rako sto
vyklavietėje vyks š.m. liepos
15-26 d. Stovyklos pavadini
mas „Medeinė". Registracya
bus vykdoma per tuntus. In
formacijai
ir
registracijai
kreipkitės \ savo pastovyklių
viršininkus:
„ A U S T O S Vartų" /„Kerna
v ė s " t u n t a s — ps. Jūratė Vallee, tel. 708-839-1305;
„Lituanicos" t u n t a s — ps.
Gintaras Aukštuolis, tel. 708352-2664;
„Nerijos" t u n t a s — ps. Al
dona Weir — 630-964 9120;
J a u n ų s e i m ų — s. Ginta
ras Lietuvninkas, tel. 708447-7033.

JURŲ SKAUTES
PASIRUOŠUSIOS
STOVYKLAUTI
Čikagos jūrų skaučių „Neri
jos" tunto stovyklos vadovybė
j a u baigia pasiruošti šios vasa
ros stovyklai Rako stovykla
vietėje, Custer, Michigan. Sto
vykla vyks š.m. liepos 15-17 d.
Stovyklos „Svajonių sala"
viršininkė bus j . ps. Aldona
Weir, viršininkės pavaduotoja
j . s . Rūta Kirkuvienė, komen
dante g. Giedrė Kazlauskaitė,
ūdryčių vadovė g.v.v. Aldona
Brakauskienė, j ū r ų jaunių va
dovė g.v.v. Aleksandra Stančiauskienė, uosto direktorė ir
jūrų skaučių vadovė j . s . Lau
ra Lapinskienė, uosto komen
dante g. Vilija Kielienė, vado
vių patarėja ir instruktorė j . s .
Taiyda Chiapetta bei būrelis
vadovių talkininkių.
Stovyklos programa remsis
skautamokslio praktišku pri
taikymu gamtos aplinkoje ir
jūrų skaučių patyrimų progra
mos vykdymu. Pagrindinę pro
gramos dalį sudarys įvairūs
užsiėmimai ežero pakrantėje
ir ežere. Daug dėmesio bus
skiriama tinkamam maisto
gaminimuisi stovyklinėse są
lygose, todėl prityrusių vado
vių prižiūrimos, priešpiečius
pačios sesės gaminsis lauko
virtuvėje,
o pusryčiai ir vaka
Stovyklauti pasiruošusi pavyzdinga skautiška šeima — jrų budys Linas
ir j.s Laura Lapinskai su savo šauniomis atžalomis - oebru Aliuku ir rienės bus valgomos stovyklos
valgykloje, vedamoje prityru
ūdryte Sigute.
sių šeimininkių. Tikimasi gero
oro, malonaus ir darbingo sto
vyklavimo.
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Jūrų skautų organizacija
įkurta Kaune prieš 78-erius
metus. Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, jūrų skautai
kasmet organizuoja įvairius
renginius, kurių metu mokosi
buriuoti, iškylauja jūroje. Su
vaikais kartu stovyklauja ir
suaugusieji, nusprendė būti
skautais visą gyvenimą.
Šiuo metu, be Kauno, jūrų
skautų organizacijos dar vei
kia Vilniuje, Klaipėdoje, Mari
jampolėje, Panevėžyje. Gana
artimai
bendradarbiaujama
su Prancūzijos jūrų skautais
bei Švedijos jūrų kadetais.
(Elta)

A A v.s. fil. JONAS DAINAUSKAS
PRISIMINTAS VILNIUJE

Cleveiande lietuviško skautavimo penkiasdešimtmetį, f enčiant, kovo 19
d. Dievo Motinos parapijos patalpose vykusioje 45-je Kaziuko mugėje
įspūdžiais dalinasi buvęs „Pilėnų" tunto tuntininkas, dioartinis PLB pir
mininkas fil. v.s. Vytautas Kamantas, ps. Andrius Durduras ir dabarti
nis tuntininkas v s. Remigijus Belzinskas.
Nuotr. Lino J o h a n s o n o

Š.m. birželio 13 d. Vilniaus
Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo
aukojamos šv. Mišios, už a.a.
v.s.fil. Joną Dainauską. Šv.
Mišias koncelebravo prelatas
Albertas Kontautas, kun. Jo
nas Rikteraitis ir kun. Petras
Burkauskas. Gerbiami kuni
gai su JAV maldininkų grupe
lankėsi Lietuvoje dalyvauti
Eucharistiniame
kongrese.

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4647 VV. 103 St., Oak. Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kabėti angliškai)
Tel. 706-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hfckory H l s , IL
Tel. (706) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

PAVASARINĖ KAUNO JŪRŲ
SKAUTŲ REGATA
Kauno jūrų skautų laisvalai
kio centras gegužės 6 dieną,
šeštadienį, surengė Lietuvos
'jaunimo regatą jūrų skautų
taurei laimėti. Regatos daly
viai Neries upe nuo Salupių
poilsiavietės plaukė iki Nemu
no ir Neries santakos Kaune.
Pasak Lietuvos Skautijos
jūrų skautų krašto Kauno
Pavyzdingoji „Nerijos" tunto ūdryčių valtis ir jų v dovės stovykloje jūrų skautijos „Divytis" vado
išsirikiavusios tns[X'kcijai.
vo Algimanto Malkevičiaus, ši
regata — vienintelė regata,
kurios nugalėtoju galima tapti
ir neturint savo laivelio. Ren
ginio tikslas — skatinti plau
kiojimą upėmis bei sudominti
jaunimą jūrų skautų veikla.

3 men.
$38.00
$45.00

Mišiose dalyvavo maldininkai
iš Amerikos, būrys Lietuvos ir
JAV Akademinio Skautų sąjū
džio narių bei skautininkų iš
Vilniaus. Dalyvių tarpe buvo
malonu turėti poetą Kazį
Bradūną su žmona Kazyte,
atėjusius pagerbti savo drau
gą iš Čikagos.
v.8. fil. Rita Penčylienė

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.Roberts Rd., Hickory Hls, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem'Ave.

Tel. (706) 598-4056
Valandos pagal susitarimą
ARAS ŽUOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E Ogden Ave.. Suite 310
NaperviOe, IL 60563

Tel. (630) 527-0090
3825 HigMand Ave.,

Tower1.SuH.e3C
Downers Grove, IL 60515

Tel. (630) 435-0120

DR. PETRAS KISIELIUS
INKSTU. PŪSLĖS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

CenterforHeelh,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

630-941-2609
TERESE KAZLAUSKAS,
M.D.
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Ortand Park, IL
Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ Ugoninėms.
Nuolaida naujai atvykusiems.

Tai - Jfisit laikraštis
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S E S Ė v.s. KUNIGUNDA
KODATIENĖ RAŠO:
Mielos „Gabij s" tunto Sesės
ir „Baltijos" tuno Broliai,

Clcv»>lando skautm ..Neringos" ir skautų „Pilėnų" tuntų 45-sioe Kaziuko mugės atidaryme Dievo Motinos para
pijos patalpose S. m kovo 19 d dalyvavo buvę ir dabartiniai tuntininkai ir tuntininkes.

J

nuoširdžiai dkoju tuntininkei v.s. Rasai Karvelienei ir
fil.s. Pauliui Jarkui už pakvie
timą dalyvauti Detroito lietu
vių skautų ir skaučių 50 metų
veiklos sukakties minėjime.
Man buvo lahai miela šioje
didžioje šventėje dalyvauti ir
kartu su Jumi- švęsti. Ypač
malonu buvo sutikti tiek daug
mano tuntininkavimo laikais
skautavusių
«esiųDėkojo
joms ir už užuojautą „Drau
ge", mano a.a. vyrui v.s. Keistučiui Kodačiui mirus.
J ū s visi guodėte
mano
skausmą sunkiose netekties
dienose. Jūs liekate mano
Širdyje ir mintyse.
Dėkinga
v.s. K u n i g u n d a
Kodatienė

Po šv Mišių, aukotų a.a. fil. v.s. Jono Dainauako atminimui, prie Šv Kazimiero bažnyčios Vilniuje. Ii k. : pir
moje eil. — soliste Aušra Liutkutė, kun. Jonan Rikteraitis, poetas Kazys Bradanas, Kazytė Bradonienė, LSS
Seserijos Vyriausia skautininke fil v.s. Rita Penčylienė, v.s. Alina Dvoreckienė, prelatas Albertas Kontautas
Antroje eil — fil. s. Leonas Maskalionas, fil. Edmundas Kulikauskas, fil Rata Kulikauskienė, fil s K. Jurciene,
fil Milda Mikėnienė, skautininke is Vilniaus fil. Rita, fil. Končius, fil. s. Ilona Laučienė ir fil. K. Mikėnas.
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KAIP ŠIEMET
BALSUOSIME?

Danutė Bindokienė

Neribotos ir galimybės,
ir pavojai

BRONIUS NAINYS
„Iki iiol mes buvom vienin- • Atsiskyrus Žiemeliams, Vag
gi, bet dabar mus taip sumai noriaus grupei, prisidėjus val
šė, kad pradėjome vienas ki stybės vairavimo nesėkmėms,
tam kenkti", — grįžo atmintin paskiausioji apklausa konser
girdėti buvusio VLIKo pirmi vatorių pasitikėjimą tautoje
ninko dr. Kazio Bobelio žo žymi tik 4.6 nuošimčiais ir
džiai, išsitraukus iš Internet duris į Seimą užtrenkia. Nors
„Lietuvos ryte" paskelbtus Landsbergio
vadovaujama
paskiausius Lietuvos gyven grupė kol kas gausiausia, bet
tojų apklausos duomenis, pa girdėti, kad nebe visi ir jo ar
gal kuriuos Lietuvos politikų, timiausieji nori konservatorių
partįjų, valstybės ištaigų, vi rinkiminiame sąraše pasilikti,
suomeninių organizacijų po taigi byrėjimas tebesitęsia. Ar
puliarumo rikiuotė vėl kito savo svorį perkelsime į Vag
kia, negu ji buvo prieš mėne noriaus pusę, jeigu jis Lands
sį, prieš du, prieš tris. Išeitų, bergį nurungs? Apie Žieme
kad ne tik VLIKo laikais mus lius, aišku, nėra ko galvoti, jie
kažkas maišė, bet maišo ir per silpni, bet Landsbergio
dabar, ir, ko gero, nebesuvok- buvę sandorininkai krikščio
dami išeities, mes vėl pradė nys demokratai šiame maišy
sim vienas kitam kenkti. O mo katile karščiausiai kunku
gal taip jau ir darom, nes mai liuoja. Kuriuos jų remsime:
šymas ne toks, kaip anais lai atsiskyrusius modernistus ar
kais, kai nežinojom, nei kas kamiene likusius tradicinius,
mus sumaišė, nei kaip sumai kurie vėl vadus vartalioja:
šė, nei kaip mes galėjom vie birželio 10-tą pakeitę valdybą,
nas kitam kenkt, bet aiškus ir galvoja ir apie tarybos pirmi
tikras, nes maišosi valstybės ninko Zinkevičiaus pakeitimą.
demokratijos ramstis — poli O jeigu jis nepasiduos, arba
tinės grupuotės bei jų vadai. išguitas steigs savo grupę,
Maišosi vadai viduje tarp sa maišatį tik dar labiau su
vųjų, grupuotės viena su ki jauks, ir vieniem kitų kenkita, maišosi jų ideologijos, pro .mui dirva karališka, jeigu ne
gramos, ir toje maišatyje ne norėsime spjaut į viską ir eiti
begali suvokti, kur čia kairė, namo, įsitikinę, kad dešinie
kur dešinė, kur tas vidurys, siems Seimas iš šio rudens
bandantis arba du besipešan nusikels į 2004-tųjų rudenį.
čius sutaikyti, arba jų pešty
Tad kas šiam rudeniui liks?
nėmis pasinaudoti. Todėl, ir Jeigu Seimo rinkimai botų
nenorėdamas, pradedi galvoti, vykę birželio 9-12 d. pagal
kad gal tų kairių, dešinių ir partijas jis būtų toks (nuošim
vidurių iš viso nėra ir nieka čiais): socliberalų (Paulausko
da nebuvo, nes, tautai ban partija) — 19.7, LDDP social
dant balsuoti ir vienaip, ir ki demokratų sandoros — 11.2,
taip, per pirmąjį Lietuvos ne liberalų (Pakso partįja) —
priklausomybės
dešimtmetį 10.1, valstiečių — 9.2 ir cen
valstybėje beveik niekas į ge tristų — 6.8 Kokios partinės
rą puse nėjo. Ir dabar — juo grupuotės čia galimos? O gal
tolyn, tuo blogyn.
visi tik į vieną dūdą pūs? Pa
Priimdami dr. Bobelio teigi gal mus, JAV lietuvius, taip ir
nį dėmesin, iš tiesų galime sa turėtų būti, nes mums jie visi
kyti, kad iki šiol, bent mes, kairieji. Bet ar iš tikrųjų ta
Šiaurės Amerikoje gyvenantys dūda tokia ir būtų. Prieš porą
lietuviai, buvome vieningi. savaičių apie tai rašydamas,
Rėmėme tik Vytauto Lands samprotavau, kad jų bus bent
bergio vadovaujamus arba trys: centristai pasiliks vidu
kartu su juo einančius deši ry, liberalai bus dešinė, nors
niuosius, net ir socialdemok gal ir ne tokia ryški, kaip kon
ratus prie jų priskirdami, de servatorių-krikščionių demok
šiniesiems aukojome, už juos ratų sandora, bet vis tiek ne
balsavome. Mošų sąraše deši kairė ir ne centras, o visos ki
nieji buvo konservatoriai, tos — kairė. Bet, atrodo, iš
krikščionys demokratai, tauti kažkur įsisukęs naujas maininkai, ir praėjusiuose rinki šiklis partinę politiką sumai
muose jiems atpažinti bėdų šė vėl kitaip. Kažkodėl silpnėneturėjome. Jie mums buvo jantys centristai, pasilikę vie
tokie aiškus, kad net Bobelio ni ir dėl to bijodami į Seimą
- vadovaujamos Krikščionių de nebepatekti, bet nė už kokį pi
mokratų sąjungos, jos pirmi nigą nenorėdami dėtis su kon
ninkui retkarčiais drauge su servatoriais, pradėjo dairytis
Brazausku pamedžiojant, prie kitos išeities. Griebė prezi
dešiniųjų nenorėjome priskir dento skelbiamos naujos poli
ti. Ir labai džiaugėmės, kai tikos dūdą ir kartu su pakely
1996 metais konservatorių — pasipainiojusiais, taip pat
krikščionių demokratų sando kažko ieškančiais, liberalais,
ra Seimo rinkimuose laimėjo atleidę pastariesiems už Vil
daugumą. Bet kaip bus dabar? niaus mero kėdės jiems iš pa-

SU PALAPINE I MEKSIKĄ
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ
Nr.l
Pradedant naują tūkstant miausią ligoninę su atitinka
metį, norėjau šiuos metus su mais patarnavimais; įsigyti
tikti kokioje nors atmintinoje nustatytų atsarginių motorna
vietovėje. Buvo vilčių, kad In mių dalių, nes Meksikoje nėra
grida suorganizuos pobūvį garažų, kurie taiso motornaTrakų pilyje, bet tai neįvyko. mius; reikalingas specialus
Romas jau kelis metus skaitė automobiliams draudimas, ku
apie Copper Canyon aplanky ris metams kainavo mažiau,
mą, valiuojant traukiniu ir negu 25 dienoms, tai paėmė
stovyklaujant. Mano nuomo me metams. Reikėjo ir drau
ne, Meksikoje pavieniui sto dimą advokatui, jei kartais
vyklauti nėra saugu. Tad, kai įpultumėm į bėdą, kad greit
pasitaikė proga prisirašyti mus iš kalėjimo iškrapštytų.
prie 20 motornamių karavano Paskiausiai įsigijome draudi
ir su palyda keliauti per Mek mą, jei dėl sveikatos ar kokios
siką, užsirašėme trijų savaičių nelaimės negalėtume šiame
kelionei bei Naujųjų metų su* maršrute dalyvauti, atgauti
tikimui.
įmokėtus pinigus. Taigi, nu
Ruošiamės. Reikia įsigyti matytos kelionei išlaidos gero
trumpų bangų radįją susisie kai pakilo.
kimui su kitais karavano ke
Nors planai buvo seniai pa
liauninkais; reikia išsiimti daryti, bet paskutinėmis die
sveikatos draudimą, kad, ava nomis atsirado nesklandumų.
rijai atsitikus, mus malūn Man po pagrindinės kelionės
sparniu išskraidintų į arti reikės iš Texas skristi namo,

Š.m. kovo 11 d., Lietuvos nepriklausomybes atkūrimo dešimtmečio proga, į JAV sostinę Washington, DC, buvo
pakviestas ir JAV Kongrese specialiai pagerbtas Lietuvos Seimo pirm. prof. Vytautas Landsbergis. Iš kairės:
JAV LB Krašto valdybos pirm. Regina Narušienė. Seimo pirm. pavaduotojas Rimantas Dagys, prof. V. Lands
bergis ir Emanuelis Zingeris.

nosės „nušvilpimą", nusinešė
ją pas Paulauską ir įtaigavo
kartu pūsti. O kodėl gi šiam
politikui toks pasiūlymas ga
lėtų nepatikti, ko gero, gal jo
pradininkas pats Paulauskas
ir buvo? Savivaldybių rinki
muose parodęs savo partijos
jėgą ir trečias mėnuo ją laikąs
vertinimo lentelės viršūnėje,
jis nepriėmė kvietimo dėtis į
LDDP-socialdemokratų san
dorą ir likti Brazausko, Jur
šėno, Andriukaičio šešėlyje,
bet dairėsi kitų galimybių. Ir
štai viena kaip iš dangaus
nukrito. Kodėl gi nepapūsti į
savo buvusio varžovo, išliku
sio populiaria ir toje priešta
ringoje maišatyje, vadinamą
naujos politikos dūdą ir ja
pačiam pasigarsinti. Prieš ke
lias savaites „Drauge" pirma
me puslapyje išspausdinta lai
mingos ketveriukės — Adam
kaus, Paulausko, Ozolo, Pak
so — nuotrauka rodo, kad
Paulauskas gerai pataikė: bu
vusio savo priešininko, dabar
sėdinčio aukščiausioje valsty
bės kėdėje, asmeny globėją su
sirado. Pagal Ozolo pareiški
mą („Draugas" 6.1.2000), šios
trys, save liberaliomis laikan
čios, partijos ruoš forumą
bendrai rinkimų į Seimą poli
tikai nustatyti, o valstybės va
dovas sutiko šį forumą globo
ti. Ir mano ankstesnė mąsty
sena— tik šuniui ant uode
gos: neliko nei mano centro,
nei dešiniųjų, nei Paulausko
kairiųjų. Dabar jie visi libera
lai, ir kurioje pusėje atsistos,
vėl tik vienas perkūnėlis žino.
Bet kur tas perkūnėlis ir patį
prezidentą nutrenkė? Juk čia,
Amerikoje, visi balsavo už
Adamkų, kad išvengtų Pau
lausko, o dabar Adamkus su
juo ranka rankon — net kaip

globėjas. Ar taip iš tikrųjų — bus ketvirtas. Kažin, kas
yra? Ar jau priimtina jam dar čia išeis? Viltis —iki rin
Paulausko užmačia mažinti kimų dar trys mėnesiai, ir
biudžetą kariuomenei, kai suskilusieji gal spės „į protą
NATO vadovai reikalauja jį sugrįžti" ir kokią nors vieny
didinti? Iš prezidento lūpų bę sulipdyti, gal pradės atsi
priešingo žodžio lyg ir neiš gauti centristai arba bent ki
girdom. Tad ar išeina, kad, tokių galimybių paieškos?
pasikliaudami globėju ir jo Centras — politinių jėgų pu
nusiteikimą palaikydami, mes siausvyra, valstybei visada
dabar turėsime balsuoti už reikalingas, todėl reikia, kad
Paulausko grupę, kai prieš jįs toks ir išliktų. Taigi gal...?
trejus metus, taip pat juo pa Bet taip samprotavome ir
sikliaudami, mes buvome lie prieš tris mėnesius, ir po to
piami balsuoti priešingai ir reikalai tik dar labiau susi
baudėme tuos, kurie, abiem jaukė. Tad patikimesnė gali
suabejoję, ieškojo trečio. Kas mybė, kad tokie jie ir liks, o
ir ką čia aumaišė?
su jais kartu ir mes. BalsuoBet atrodo, kad atsakymo il sim turbūt kiekvienas pagal
gai laukti neteks. Vienas tos savo nosį ir, nors sumaišyti,
prezidento žadėtos globoti tri bet vienas kitam nekenksim.
julės pakliuvo į naują bėdą: Bent jau patriotizmo viens
Vilniaus maras Rolandas Pak- kitam gal nebematuosim.
sas kaltinamas neteisėtai
miesto ižde užlaikęs mokesčių
mokėtojų
pinigus, skirtus
* Prancūzijos policinin
Lietuvos vyriausybei, ir pro kams kelia nerimą Lietuvos
kuratūra kaltinimą nagrinėja. pareigūnų abejingumas. Pran
Ozolas ir Paulauskas dėl to cūzijoje vienas po kito įkliūva
forumą porai savaičių atidėjo. Lietuvos piliečiai, apkaltinti
Po to gal reiks jį vėl atidėti, o sąvadavimu. Šios valstybes
gal ir visiškai pamiršti? Nebe pareigūnai tvirtino, jog kova
bus forumo, nebereikės nė su prekyba merginomis būtų
globėjo, ir šis klausimas gal kur kas geresnė, jei jie su
taip išsispręs. Taip lyg ir ge lauktų Lietuvos teisėsauginin
riau būtų. bet partijų jaukalas kų paramos. „Kol kas galima
visgi nepasibaigs, o Lietuvai kalbėti tik apie vieningą ban
jis nieko gero nežada. Jeigu ditų Europą. Garsiai skelbia
šiandien vyktų Seimo rinki mo policijos bendradarbiavimo
mai, mūsų pasirinkimas, ką Europoje dar nėra", su kartė
remti, už ką balsuoti — tik liu sakė Strasbūro dorovingu
maišatis. Visą laiką dešiniuo mo ir alkoholio pardavimo
sius rėmusi, išeivija už kai kontrolės brigados vadas. Jo
riuosius nebalsuos, bet už ku tvirtinimu, iš visų Rytų bei
riuos dešiniuosius dabar bal Vidurio Europos valstybių pa
suoti, jeigu jie, jau į šešias galbą Strasbūro policijai su
grupes suskilę, žada ir toliau teikė tik Čekijos policija. Tuo
byrėti? Krikščionis modernis tarpu su Vengrijos, Bulgarijos
tus naujosios politikos trijulė bei Lietuvos policininkais jo
vilioja, Bogušis su jais prie vadovaujamai brigadai net ne
ežerėlio ir alučio tarėsi, sako pavyko užmegzti ryšių. (Eitai

nes prasideda universitete
kursas, o Romui po to dar
tūkstantis mylių. Pagal Romo
patarimą, nusipirkau bilietą
skridimui iš Dalias į Lansing.
Tik, paėmus negrąžinamą bi
lietą, įsitikinom, kad Texas iš
tikrųjų yra didelė valstija. Po
kelionės mums reikės nuva
žiuoti 1,200 mylių per pusant
ros dienos, kad spėčiau į lėk
tuvą. Pakuojamės. Paskutinį
vakarą prieš kelionę įjungiau
sterblinį kompiuterį pažiūrėti,
ar dar veikia. Deja, programos
buvo dingusios, nes ilgesnį
laiką šio kompiuterio nevarto
jau. Skambinau sūnui Arui į
Minnesota, šaukdamasi pagal
bos. Jis man patarė, kaip vis
ką sutvarkyti, smagiai pasi
kalbėjome, nes jis ten prieš sa
vaitę persikraustė su savo
nuotaka ir pradėjo naują dar
bą.

sio aikštelėje, bandydamas ka
vos nusipirkti, nuo šalčio visas
drebėjo, negalėjo puodelio iš
laikyti. Nupirkau jam karštos
kavos.
Tokiose sąlygose važiuoda
mi, vakare pasiekėme India
napolį. Pasisveikinau su Aidu
ir prašiau savo šilčiausią švar
ką nunešti tėvui, kad jis ga
lėtų iš motornamio išlipti. Kol
jie lauke tvarkėsi, prijungda
mi elektros kablį „Avino" šal
dytuvui, su marčia Tracey kal
bėjau, kai išgirdau Audros —
anūkėlės balselį: „Ar nenori,
močiute, čia ateiti, su anūkais
pasisveikinti?" Audra vos 6 su
puse metų, bet jau pakalba,
kaip suaugusi.
Vakarą praleidome, žaisda
mi su anūkais, kurie labai
linksmi ir malonūs vaikai. Ro
mas anksčiau nuėjo gulti, aš
dar su Aidu pakalbėjau. Bet
laikas visiems miegulio. Nebu
vome gerai nusprendę, kada
kelsimės, bet mūsų anūkai tai
patvarkė.
Bus daugiau

išgėrė vaistų, prigulė. Man
reikia baigti pakuotis ir dar
patikrinti, ar vis veikia kom
piuteris. Valio! Viliuosi, šią
techniką naudodama, daugiau
parašysiu, nes rankos taip ne
pavargsta, kompiuteriu ra
šant, kaip pieštuką varto
jant... o, grįžus namo, gan
daug įdomių detalių lieka už
miršta.
Už poro? valandų Romas pa
budo, pasiruošęs vairuoti. (Aš
mūsų „Avino" nevairuoju.)
Šios dienos tikslas — pasiekti
Indianapolį. kur gyvena mūsų
vyriausias sūnus Aidas su šei
ma. Kelionė buvo siaubinga.
Pūtė stiprus vėjas iš vakarų.
tad, kai pataikėme už sunkve
žimio, buvo didesnis mėtymas.
Romas apsilpęs, ne taip pui
kiai kaip paprastai valdo auto
mobilį — refleksai lėtesni. Be
to, jis nutarė rengtis sluoks
niais, kad nereikėtų imtis žie
Gruodžio 20 diena
minio švarko. Deja, pasitaikė
ypatingai
šalta diena. Apsivil
Ruošiamės išvykti, o Romas
kęs
vasariniu
švarkeliu, poil
susirgo. Anksti grįžo iš darbo,

Šios savaitės pirmadienį
paskelbta, kad mokslas žengė
dar vieną milžinišką žingsnį
pirmyn — atrado ilgai ieškota
raktą ir atvėrė genetinių žmo
gaus sudėties paslapčių kny
gą. Joje įrašyta daugiau negu
trys milijardai „raidžių", ku
rias atpažinti ir surikiuoti į
atitinkamus žodžius dar, be
abejo, negreit pavyks. Tačiau
pradžia padaryta. Kaip vie
name pranešime išsireikšta:
turime žodyną, bet dar ne
žinome, ką didžioji dalis žo
džių reiškia, ar kaip tie žo
džiai tariami... O dr. Francis
Collins, „Human Genome"
projekto Valstybiniame svei
katos institute viršininkas, at
radimą pavadino „žmonijos
gyvybės ir būties instrukcijų
knyga".
Vis tik kai kas tvirtina, kad
genetinės žmogaus sudėties
atidengimas savo svarbumu
prilygsta pirmą kartą atlik
tam atomo suskaldymui. Kaip
ir atomo tyrimų atveju, ši
pradžia, be abejo, pažymi neri
botų galimybių kelią, kuriuo
mokslininkai vis spartesniu
greičiu važiuos į geresnę —
tikėkime — žmonijos ateitį.
Tačiau tarp tų galimybių tyko
nemažiau pavojų, kad nuosta
bieji atradimai gali būti pa
naudojami piktiems tikslams.
Apie tai, dar atradimo
džiaugsmui tebespindint, taip
pat nevengiama kalbėti.
Genetiniai tyrinėjimai — ir
atradimai — ne naujiena. Gal
būt jie vyko nuo pat žmo
giškojo savęs supratimo ir
sąmoningumo pabudimo pra
džios. Į mokslininkų-genetikų
pasiekimus
įskaičiuojamas
1866 m. austro vienuolio atlik
tas genetinio atradimo pagrin
das, darant tyrimus su pa
prastais žirniais. Vėliau rem
tasi ne tiek augaliniais, kiek
bakterijų, vaisinių muselių ir
kitais tyrinėjimais. Nuo 1990
m. JAV valstybės lėšomis
įkurtasis „Human Genome
Project" pasiryžo iki 2003 me
tų atrasti raktą į žmogaus ge
nus. Kaip matome, tas pavyko
porą metų anksčiau.
Nors šis milžiniškas pasie
kimas pripildo džiaugsmu ir
pasididžiavimu, bet kartu
atneša ir tam tikrą nuotaikos
nuosmukį, nes parodo, kad
visa gyvoji gamta mūsų plane
toje yra labai tampriai tarp
savęs susijusi. Ir musė, ir
višta, ir varlė, ir karvė, ir
žmogus turi labai daug vie
nodų genų, tik vienu kitu tarp
savęs besiskiriančių. O visa
. žmonija, t.y. 99.9 nuoš., dali

nasi tais pačiais genais! Šiuo
atveju nėra nei rasių, nei tau
tybių, nei kitokių skirtumų,
dėl kurių žmonija amžių
amžiais tarpusavyje kovojo,
vieni kitus skriaudė, žudė —
vieni save laikydami svarbes
niais, pranašesniais už kitus...
Prie genų tyrinėjimo — su
tuo pačiu projektu — darbavo
si Jungtinių Amerikos Vals
tijų, Japonijos ir Vokietijos
mokslininkai. Tačiau jie, pra
nešę gerą naujieną pasauliui,
apie tolimesnius darbus kalba
labai atsargiai. Kaip pasakė
dr. John Sulston, Sulston Cen
tre Londone, Didžiojoje Bri
tanijoje, genų tyrinėjimo di
rektorius: „Mes dar nepasie
kėme kelio galo. Mes tik atsi
radome naujo, nežinomo kelio
pradžioje".
Vis tik spėliojimams ir gali
mybėms, ką šis atradimas gali
reikšti žmonijos ateičiai, nėra
galo. Kai kurios teikia vilties,
kai kurios baugina. Be abejo,
ateityje bus susidurta su
abiem atvejais.
IŠ teigiamosios pusės: mano
ma, kad ši informacija įgalins
ir pagreitins įvairių ligų gy
dymą. Žinant žmogaus specifi
nę genetinę sudėtį, bus
įmanoma pagaminti ir pritai
kyti tik jam vienam veiksmin
giausius vaistus. Tuo būdu vi
sos vėžio rūšys ir daugelis
kitų ligų, dabar kamuojančių
žmoniją, pasidarys nebepavo
jingos, lengvai pagydomos.
Prognozuojama, kad daugelis
negalių visiškai išnyks, net
bus galima sustabdyti žmo
gaus senėjimo procesą ir su
juo susietas blogybes: atmin
ties praradimą, regėjimo,
klausos sumenkėjimą, širdies
sutrikimus ir pan. Kitaip ta
riant, genetika gali būti „am
žinos jaunystės šaltinis", apie
kurį visais amžiais svajota ir
jo ieškota...
Tamsioji medalio pusė, be
abejo, ne tokia patraukli. Pri
leidžiama, kad ateityje darb
daviai, patikrinę norinčio
darbą gauti asmens genetinę
sudėtį ir radę joje nepageidau
jamų sutrikimų, gali žmogaus
nepasamdyti. Tėvai gali pasi
rinkti nužudyti negimusį kū
dikį, jeigu būtų atrasta, kad jo
genuose yra palinkimas į psi
chines ar fizines negalias. Dik
tatoriai (arba okupantai), pa
tikrinę gyventojų genetinę
sudėtį, gali likviduoti „nepa
geidaujamą elementą" ir t.t.
Tačiau, kaip paprastai gyve
nime pasitaiko — norim neno
rim — reikės priimti ir tai kas
gera, ir kas bloga...
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LIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ
ATSTOVAI SUSITIKO SU
VYSKUPU P. BALTAKIU
Jau pranešėme, kad birželio
25 d. Šv. Antano parapijoje
Cicero. Čikagos priemiestyje,
lankėsi lietuvių išeivių vysku
pas Paulius Baltakis, dalyva
vęs kun. dr. Kęstučio Trimako
kunigystes 40-mečio iškil
mėse. Tai buvo pirmoji vysku
po programos Čikagoje dalis.
Po šv. Mišių ir iškilmingų
pietų parapijos salėje įvyko
Čikagos lietuviškų parapijų
atstovų susitikimas su ganyto
ju. Pokalbis vyko parapijos
viename iš kambarių, kuriuo
sekmadieniais lietuviai para
pijiečiai naudojasi.
Susitikimą vedė Lietuvių
Romos katalikų federacijos
Čikagos apygardos valdybos
pirmininkas Algis Kazlaus
kas. Jis vyskupą informavo
apie lietuviškų parapijų rei
kalus, išdėstė birželio 23 d.
vykusio parapijų atstovų pa
ruošiamojo pobūdžio posėdžio
rezultatus. Vėliau jį papildė
patys parapijų atstovai.
Nepageidautina padėtis yra
susidariusi Cicero parapijoje,
kur lietuviams nepavyksta su
sitarti su nelietuviu klebonu.
Apie šią problemą ne kartą
buvo rašyta ir „Draugo" dien
raštyje. Parapijoje yra arti
200 lietuvių ir arti 3,000 ispanakalbių parapijiečių. Pra
ėjusių metų pabaigoje lietu
viams, kurie iki tol galėjo
melstis 11 vai. r. šv. Mišių
metu, buvo pranešta, kad nuo
šiol jie melsis 7 vai. r. Tarpi
ninkaujant vyskupui P. Balta
kiui, Mišių laikas buvo per
keltas į 9 vai. r., bet para
pijiečių tai taip pat dar nepa
tenkina. Jie mano, kad jų
teisės yra pažeidžiamos. Cice
ro ir apylinkėse, kuriose nėra
lietuviškų pamaldų, gyvena
nemažai naujai atvykusių lie
tuvių, kurie prižiūri senukus
ir anksti iš ryto negali daly
vauti šv. Mišiose. Be to, Cice
ro parapija galėtų aptarnauti
visą šiaurinę Čikagos dalį.
Parapijiečiai
pageidautų

Brighton Parko Švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo ir Marąuette Parko
Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijose trūksta kunigo,
kuris galėtų lietuviškai aukoti
šv. Mišias. Klebonai teisinasi,
kad neturi iš ko mokėti algos
vikarui, kuris aptarnautų lie
tuviškai. Marąuette Parko
bažnyčioje parapijiečių susi
renka ypač daug, beveik pilna
bažnyčia, o apie 80 proc. be
simeldžiančių yra naujai atvy
kusieji lietuviai, kuriems rei
kalinga ypatinga dvasinė pa
galba. Šios dalies žmonių
apaštalavimas yra gerokai
apleistas. Šiuo metu vyksta
parapijų atstovų tarpusavio
pasitarimai dėl vikaro dviems
parapijoms išlaikymo. Svars
tomas Brighton Parko parapi
jos klebono prašymas Lemonto Palaimintojo J. Matulaičio
misijai
padėti
finansiškai
išlaikyti šį vikarą. Kadangi
kun. R. Gudelio, padedančio
Marąuette Parko parapijai,
pirmoji pareiga yra Amerikoje
įsigyti daktaro laipsnį, jis gali
prisiimti tik kai kurias parei
gas.

melstis 10-11 vai. r., bet kle
bonas yra kategoriškas ir į de
rybas nesileidžia. Tarp klebo
no ir parapijiečių lietuvių sto
jo nesusikalbėjimo siena. Lie
tuvius įžeidžia tai, kad jie,
kurių broliai po Pirmojo pa
saulinio karo pastatė šią baž
nyčią, saugančią Palaimintojo
Jurgio Matulaičio relikvijas,
neturi teisės į labai nedidelę
privilegiją - melstis patogiu
laiku. Dėl ankstyvo Mišių me
to, manoma, negali dalyvauti
40-50 parapijiečių. Cicero lie
tuviai, kurie mano esantys
parapijos šeimininkai, šiuo
metu neturi savo patalpos,
kurią galėtų papuošti ir ku
rioje galėtų rinktis esant rei
kalui. O parapija turi bent 50
kambarių. Jiems išskirtas vie
nas kambarys naudotis sek
madienį. Su parapijos komite
to nariais meksikiečiais lie
tuviai susikalba, ir šie sutiktų
užleisti jiems vienerias iš
vėliam vykstančių Mišių (iš
viso ispaniškai vyksta 5
Mišios). Galima spėti, kad į
Cicero
traukiami
ispanakalbiai žmonės dirbtinai, no
rint sunaikinti lietuvių pa
rapija. Kadangi Mišių ispanų
kalba metu atvažiuoja žmonės
iš labai tolimų apylinkių, kur
vyksta Mišios ispaniškai (tai
rodo mašinų numeriai), gali
ma manyti, kad tai daroma
sąmoningai. Cicero tapo tarsi
meksikiečių
maldininkų
centru Lietuviai parapijiečiai
skundžiasi,
kad
parapijos
būstinėje, reikalui iškilus, ne
galima susikalbėti ne tik lie
tuviškai, bet kartais netgi
ingliškai. Lietuviai pagei
dautų lietuvio pasauliečio ad
ministratoriaus.

Parapijų atstovai pageidavo,
kad parapijų komitetai būtų
informuojami, kiek surenka
ma lėšų, ir norėtų dalyvauti
svarstant parapijos biudžetą
bei darant didesnes išlaidas.
Brighton Parko parapijiečiai
buvo susirūpinę kun. Kireilio
likimu. Jų nuomone, kunigas,
netenkantis sveikatos, yra
užsitarnavęs
ramų
ir
aprūpintą likusį gyvenimą.
Mažiausiai problemų tik
riausiai turi Lemonto misijos
tikintieji, nes čia pamaldos
vyksta tik lietuviškai ir para
pijai vadovauja lietuvis klebo
nas.
Susitikime dalyvavęs
A.
Regis, Šv. Kryžiaus parapi
jiečių komiteto pirmininkas,
informavo, kad jų parapijoje
šv. Mišios lietuvių kalba
nutrūko nebelikus pačių para
pijiečių. Su klebonu ispanu
atsisveikinta labai širdingai,
nes jis lietuviams, kurie statė
ir šią bažnyčią, buvęs labai
palankus ir atsidavęs. Jis
nuolat viešai primindavęs,
kad lietuviai parapijai padovonojo katedros vertės baž
nyčią, mokyklas, ir kol para
pijoje bus nors keletas tuzinų
lietuvių, pamaldos lietuviškai
vyks. Pagaliau atėjo diena,
kada lietuvių teliko vienas tu
zinas.
Čikagos lietuviškų parapijų
atstovams atsakė vyskupas
Paulius Baltakis. Jis pranešė,
kad šiais klausimais yra ga
vęs JAV Lietuvių bendruo
menės pirmininkės R. Narušienės laišką ir' pasiūlė su
rengti visų lietuviškų para
pijų Čikagoje atstovų ir JAV
Lietuvių bendruomenės susi
tikimą ir parengti bendrą nu
tarimą bei kreiptis dar kartą
į kardinolą. Vyskupas mano,
kad daugelis problemų neišsisprendžia taip greitai, kaip
norėtųsi, dėl informacijos ne
turėjimo ir dėl procedūros
nežinojimo. Parapijiečiai daž
nai kreipiasi asmeniškai, be
klebono ir vyskupo pritarimo,
ir dažnai todėl jų prašymai
nebūna svarstomi. Vyskupo
nuomone, ir Cicero problema
nėra didelė, reikia tik klebono
geros valios. Jis pažadėjo da
lyvauti toliau sprendžiant su
sidariusius sunkumus.
„Konfrontacija
niekuomet
nieko nepasieksime",- pasakė
vyskupas P. Baltakis. Jis ap
gailestavo, kad Čikagos nelie
tuviškų parapijų klebonai ne
labai domisi lietuvių rei
kalais: per 15 metų nėra atsi-

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
m GYVYBES DRAUOMAS.
Agantas Frarfc ZapoSs ir Ott Mgr Aifcs*

S Kane kalba lietuviškai.
FRANKZAPOUS
3206 1/2 Weet 96th Street
Tel. (708) 424-8654
(773)561-8654
Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti ]
Romui teL 630-774-1025. :

Kun. dr. Kęstučio Trimako kunigystės 40 m. sukakties Mižias Šv. Antano bažnyčioje Cicero, IL, birželio 25 d.
koncelebruoja (iš kaires) parapijos klebonas kun. James Ka- ingar, vysk. Paulius Baltakis, OFM, kun. K Tri
makas ir prel. Ignas Urbonas. Jono Kuprio nuotrauka
'

•

Cyvenimo kelią prisimenant
Kun. V. Rimšelis, MIC
Laisvoji v a l i a Alinos
teisme
Kiekvieną sekmadienį atei
davo pas mane visi lietuviai
Mišių išklausyti. Per visą po
pietę visokius klausimus ap
tardavom. Karui pasibaigus,
spręsdavom Lietuvos ateitį.
Man atrodo, kad iš tokių po
kalbių atsirado ir VLIKo rei-"
kalas. Mažesnėje grupėje su
Antanu Maceina, Zenonu ir
Alina Grinienė dažnai nueidavom į pamiškę, kur buvo ame
rikiečių kareivių apkasai. Čia
gamtos ramybėje aptardavom
visokius teologinius, filosofi
nius klausimus ir istorinius
įvykius. A. Maceina buvo nuo
monės, kad žmogus turi abso
liučiai laisvą valią, kad gali
apsispręsti be protinio spren
dimo. Aš jam vis prieštarau
davau. Sakydavau, jog šv. To
mas Akvinietis mokė, kad
laisvoji valia visada seka
praktinio
proto
paskutinį
sprendimą. Aš A. Maceinos
laisvąją valią
vadindavau
akląja galia ir neprotinga jė
ga. O jis mano laisvos valios
sampratą vadindavo belaisvės
valia, atseit, kad ji nėra lais
va, nes seka proto duotus mo
tyvus. Vieną sekmadienio po
pietę buvom tik trys — A. Ma
ceina, Alina Grinienė ir aš.
liepę į Religinės šalpos, kuriai
jis vadovauja, prašymus su
rengti rinkliavą. Lietuvių vys
kupas oficialiai nėra buvęs
kviestas į Čikagą.
Dėl Cicero ir kitų parapijų
bažnyčių, statytų lietuvių
lėšomis, nuosavybės vyskupas
perdavė kardinolo anksčiau
išsakytą nuomonę, kad lietu
viai, statę bažnyčią, gali gauti
kompensaciją tik tokiu atveju,
kai visa bendruomenė keliasi
į kitą vietą. Vyskupija tokiu
atveju sumoka už pastatus.
Naujoji bendruomenė tuomet
gali statyti naują bažnyčią.
Taip atsitiko Toronte, kai Šv.
Jono parapija kėlėsi už miesto
ir kūrėsi nauja - Lietuvos
kankinių parapija. Vyskupija
sumokėjo 400,000 dol.
Kardinolas žino ir vertina
lietuvių pastangas statant
bažnyčias, bet jie, persikėlę į
kitas apylinkes, naudojasi ten
kitų
pastatytomis
bažny
čiomis ir netenka teisės į ko
kias nors kompensacijas.
Vyskupas informavo, kad
dėl vikaro Brighton Parko ir
Marąuette Parko parapijų su
sitarta su Vilkaviškio vysk. J.
Žemaičiu,
kuris
pagelbės
išeivijai ir netrukus atsiųs
jauną kunigą.
Vyskupas pranešė, kad lie
tuvių parapijiečių norai turėti
parapijoje
savo
administ

Nutarėm laisvosios
valios
sampratą kiekvienas išdėstyti,
ir Alina Grinienė turės pasa
kyti, kuri samprata jai yra
priimtina. Paskyrėrr. tam mū
sų pokalbiui dvi valandas.
Aliną pasodinom ant kelmo.
Tai jos teismo katedra.
Toks mūsų dviejų valandų
pokalbis būtų įdomus plates
nei publikai. Jis pnmena vi
duramžių laikų teologinius ir
filosofinius ginčus bažnyčioje.
Dar ir dabar anų lįtikų bažny
čiose randame dvi sakyklas —
viena dešinėje, kita kairėje.
Žmonės susirinkdavo paklau
syti ginčų tikėjimo, teologijos
ir filosofijos klausifr.ais. Kar
tais publika apšaukdavo vieną
ar kitą eretiku. A Maceina
man padarė priekaištą, kad
laikausi šv. Tomo Akviniečio
mokslo, nes esu baigęs studi
jas Angelicumo universitete.
Tai yra viduramžiu laisvai va
liai sudarytas determinizmas
— laisvos valios ajpribojimas
proto motyvais. Ti determi
nizmą viduramžių filosofo Jo
no Buridano, Paryžiaus Sorbonos profesoriaus rrokiniai iš
reiškė palyginimu su išalku
siu asilu. Jei asias stovėtų
vienodame
nuotolyje
tarp
dviejų vienodos koKybės šieno
kupetų ar tarp d\ ejų kibirų
ratorių pasaulieti yra ne
realūs. Pagal Bažnyčios ka
noną, parapija yra vyskupijos
dalis ir jos reikaus tvarko
vyskupas, o parapįos - klebo
nas, padedant komitetui ar ta
rybai.
Į pareiškimą, <ad lietu
viams ten, kur jie yra statę
bažnyčias, turėtų būti pri
pažįstama nuosavyr>ės teisė ir
sprendžiamasis balsas, vysku
pas atsakė, kad parapijiečių
nėra pirmarūšių ir antra
rūšių. Bet kuris tikintysis,
įsijungęs į bet kurą parapiją,
tampa pilnateisis rarys.
Vyskupas informavo, kad
išeivijoje
Eucharistiniam
kongresui buvo surinkta apie
90,000 dol. Šia intencija auko
jo ir amerikiečiai vyskupai as
meniškai.
Susitikime su vyskupu daly
vavo: R. Vedegys, P. Kisielius,
M. Baubas, S. Kuprys, A.
Zailskaitė (Šv. Antano parapi
ja); J. Polikaiti8, A. Šmulkštienė, A. Paužuolis. B. Jasai
tienė (Švč. Mergeles Marijos
Gimimo parapija
B. Vindašienė, A. Kazlauskas (Palai
mintojo J. Matulaičio misija);
A. A. Regis (Šv. Kryžiaus pa
rapija); B. Barodicaitė, E.
Oželienė, M. F. Kinčienė (švč.
Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapija).
Audronė V. Škiudaitė

vandens, tai, turėdamas lais
vą valią, vienon ar kiton pu
sėn lygių motyvų skatinamas,
negalėtų nuspręsti, kurią ku
petą šieno ar kurį vandens
turėtų pasirinkti ir šitaip besvarstydamas neėdęs ir negė
ręs pastiptų. Mano asilas, at
sakiau, nepastiptų. Jis nueitų
prie tos kupetos, kurią jis pir
ma pamatytų. Jo laisvoji va
lia, jei tokia būtų, būtų ap
spręsta pirmo ir paskutinio
motyvo. Mano asilas nepa
stiptų. Jis suėstų abidvi kupe
tas ir išgertų visą vandenį. A.
Maceinai pasakiau, kad jo asi
las, turėdamas absoliučiai nuo
nieko nepriklausomą laisvą
valią, jeigu norėtų tokią valią
įrodyti, tai greičiau pastiptų.
Jo asilas nenorėtų būti mo
tyvų vergu.
A. Maceina įvedė ginčą į
žmonių ir krikščionių gyve
nimą. Jis pavyzdžius ėmė iš
gyvenimo. Krikščionys, nors
tiki, kad yra pragaras, bet ne
paiso ir gyvena, kaip jiems pa
tinka. Laisvamaniai tyčia ne
paiso jokių motyvų. Jie rodo,
kad žmogus turi absoliučiai
laisvą valią. Aš jam atsakiau,
kad jie, pagal Kristaus moks
lą, vaikšto tamsoje. Bet ir jie,
matydami pragaro ugnį, dėl
laisvos valios niekad nešoktų į
tokią ugnį. A. Maceina vis tiek
tvirtino, kad laisva valia tiek
yra laisva, kad gali šokti ir į
ugnį, kaip daugelis šiame pa
saulyje nusižudo ar susidegi
na.
Būtų dabar įdomu turėti tą
mūsų dviejų valandų»pokalbį.
Aliną paklausėm, koks jos
sprendimas. Ji atsakė, kad,
kaip ten bebūtų, niekas į ugnį
laisvai neitų. Jei kas susidegi
na, tai turi vis tiek kokius
aukštesnius motyvus. Laisva
valia nėra laisva nuo žmogaus
troškimo būti laimingam.
1945 m. gegužės mėnesį
daug lietuvių susibūrė Bam
berge. Tenai susidarė mūsų
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo komitetas — VLIKas. Į su
sirinkimus važinėdavo Zeno
nas Ivinskis, A. Maceina ir
Liudvikas Šmulkštys. Z. Ivins
kis man pasakė, jog kun. My
kolas Krupavičius nepatenkin
tas, kad aš neatvažiuoju į su
sirinkimus, kad turiu šiltą
vietą vokiečių parapijoje. Aš
pradėjau aiškintis Zenonui, kad
nenoriu būti visą laiką klajū
nas ir kad aš nesu politikie
rius. Zenonas Ivinskis, Anta
nas Maceina, Alina Grinienė
visur mane užstodavo ir gin
davo. Zenonas ta proga pa
sakė, kad manimi visur pasiti
ki ir už mane galvą atiduotų,
jei kas neteisingai šmeižtų.
Jis suprato, kad aš lyg ir su
sirūpinau dėl tokio kun. M.
Krupavičiaus pasakymo ir kri
tikos. Jis man tada pasakė lyg
ir suraminimui: „Džiaukis, jei
kas apkalba nekaltai ar net
šmeižia, nes esi visuomenėje

Window VVashen Needed!
40,000 per ycar. Wc necd 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's license and transportarjon Mušt be fluent in Engbsh.
LA. McMahon Window vVashing.
TeL 800-820-6155.
Live-in caregivers needed. English, experience, references, nonsmokėrs a mušt. Mature, well-mannered ladies preferred. Daily
salary $100-$120. Located in SE
Wisconsin. TeL262-763-3375.
.
Moteris ieško darbo. Gali atlikti
namų ruošą, gaminti maistą,
prižiūrėti ligonius arba vyr. amžiaus
žmones ir gyventi kartu. Turi
patirties ligonių priežiūroje. TeL
773-736-5886.
»u«>
Atternathrc Home Care is looking for responsible, live-in
caregivers ana CNAs. Fluent Eng- s
lish & mušt drive & be able to liti. I
References reąuired Exccllent sal- s
ary between »80 and $130 per
DAY. Call 708-784-1088 *for
appotoncnt.
Vyrų ir moterų kirpėja.
15 metų patyrimas. Greitas,
malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai,
tel. 708-422-6558.
gyvas. Kai niekas nieko apie
tave nesako, tai tada tu visuo
menėje esi miręs. Man tie Z.
Ivinskio žodžiai buvo padrąsi
nimas, kai išgirsdavau piktų
žmonių apkalbas ar dėl žemo
pavydo piktus šmeižtus.
Karui pasibaigus, lietuviai
kunigai pradėjo organizuotis
pastoraciniam darbui. Dar
1944 metais salezietis kun. Jo
nas Puišys Berlyne suorgani
zavo Lietuvių informacijos
centrą. Kunigai pabėgėliai bu
vo paskirstyti į didesnes lietu
vių vietoves pastoraciniam
darbui. Kun. J.. Puišys 1945
m. birželio mėn. lankė lietu
vius kunigus. Pas mane va
žiuodamas motociklu, netoli
Schweifurto susidūrė su ka
riuomenės sunkvežimiu. Sun
kiai sužeistas, nuvežtas į
Schweinfurto ligoninę, trečią
dieną mirė. Aš jam gavau iš
mano aptarnaujamos parapi
jos kunigiškus drabužius ir
palaidojau jį Schvveifurto ka
pinėse.

GREIT PARDUODA
RE/MAX
REALTORS
onerm) Mt - M S
EI7MI4S-71»
l(7tS)ftM-4tlt

RIMAS LSTANKUS
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas voltui
• Perkamo ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida
Apartment for Rent
Marąuette Park area, healed
with range & refrig. One
bedroom, $325 a mo.
TeL 773-476-8727.
Perkate intomobU?
Turite kredito problemų?
Nėra kredito istorijos?
Pirma* automobilis?
Neilgai naujame darbe?
KąnkatvykotįJAV?
Ne problema!
Žemos automobilių kautos!
Maži mėnesiniai mokesčiai!
Nėra pradinio mokesčio!
Galėsite sėst oi vaire BaacHea!
(630)-234-8222

ATTENTIONIMMIGRANTS!
Canada is accepting applicanti for
Permanent Resktence!
For free information call:
1-773-282-9500.
GTS concentnting in immigratkn to
Canada
www.immigration-service.coin
Sf/^SVS C O/VS/«(/< IH)N
Staliaus darbai, rOsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plyteles; *stcfngs',
'soffits", 'decks*. 'gutters*. plokšti
ir "shingte" slogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudmą.
i S.Benacs, m. 630-241-1912.\
• Šiauliai. Balandžio 30 d.
Katalikių moterų sąjungos
Šiaulių draugijos narės aptarė
būsimą savo veiklą. Daugiau
dėmesio skirta maldingų ke
lionių organizavimui, nutarta
prisidėti prie permaldavimo
žygio aplink Lietuvą, taip pat
dalyvauti Lietuvos II Eucha
ristiniame
kongrese.
Šios
draugijos iniciatyva keliasde
šimt tikinčiųjų kiekvieną mė
nesį vyksta į Šiluvą.
• Elektrėnai. Balandžio 29
d. Elektrėnų Švč. M. MarijosKankinių Karalienės bažny
čioje Kaišiadorių vyskupas J.
Matulaitis aukojo iv. Mišias,
kurių metu pašventinta Elekt
rėnų miesto vėliava bei her
bas. Po pamaldų mieste vyko
bendruomenės šventė, kurioje
apsilankė Lietuvos preziden
tas V. Adamkus. Prezidentas
taip pat apžiurėjo Elektrėnų
bažnyčią, kurioje tebevyksta
fasado kapitalinio remonto
darbai.

Tai — Jūsų laikraštis!
.-•

Nauji skaitytojai gali užsiprenumeruoti
„DRAUGĄ"
papiginta kaina: tik už 65 dol. metams,
tik gyvenantiems JAV-se.
JAV naujiems prenumeratoriams
„Draugas" bus siunčiamas
13 mėn. už 65 dol.
Papiginimas tęsis iki liepos 1 d.

t

„GYVENU AMERIKOJE, BET
SIELA ESU LIETUVOJ..."
Reškutėnų „Ryto" drau
gijos pagrindines m o ^ >
Mas muziejaus svečių kny
goje a.a. Albina Prunskie
ne uirasė:
1994.07.18. Kokia grati ir
gera yra mūsų Lietuva ir kiek
neapsakomai čia daug yra
skurdo ir vargo. Kiek daug
tėvų yra pavergęs, sužlugdęs
alkoholizmas. Kaip labai nu
skriaustas tokių tėvų vaikas.
. Džiaugiuosi susitikusi žmo
nes, kurie aukojasi, aukoja
pinigus ir laiką, mylėdami tą
vaikelį, keldami jį ii vargo,
paguosdami jį, priglausdami,
vesdami jį į geresnį rytojų.
Sujungę jėgas nugalėsime.
Atsistos nauja, tvirta, morali,
gražesnė tėvynė.
.1995.07.23. Štai vėl laimin
gi, lankau Reškutėnų brangų
kampelį, su miela mokyklos
direktore Viktorija Lapėniene
priešaky. Čia tiek daug mei
lės, gerumo, rodos, kad ir
gamta ta meile alsuoja.
čia suprantu, kad gyvenimo
tikslas yra besąlyginai mylėti,
tarnauti ir duoti.

Albina Prunskiene

ti mūsų tėvynės ateitį".
Po Atgimimo dr. Albina be
veik kiekvieną vasarą atva
žiuodavo į Lietuvą. Begalinis
ilgesys veržte veržėsi laiško,
rašyto 1995.08.09, eilutėse:
„Minomis jau dabar lankau
Reškutėnus, Ignaliną, Tvere
čių, N. Daugėliškį ir visą man
taip labai brangią tėvynę, o
ypatingai Vilniaus kraštą. Tai
skaudanti, atvira žaizda mano
širdyje". 1997 m. iš laiško pra
Daug žmonių gyvenime su siveržia gili meilė Lietuvai:
tikau. Vieni jų nejučia pasi „Kada tik atvykstu į tėvynę,
traukia į praeitį. Kiti — iš visi takeliai veda į Reškutė
lieka širdyje visam gyvenimui, * nus, Tverečių, Švenčionis, į tą
ir tampa tarsi versmėmis, iš brangų kraštą, kur gimiau,
kurių gali pasisemti gyvenimo augau, sėmiausi mokslų ir ku
prasmės. Nepaprastai gyvy rio niekad užmiršti negaliu.
binga versme man tapo nuo Gyvenu Amerikoje, bet siela
stabi draugystė, užsitęsusi vos esu Lietuvoj".
5 metus, su a.a. Albina Prun
Albina Prunskienė, kiek
skiene iš Čikagos.
vieną kartą vaikščiodama po
Ji šventai tikėjo, kad tikrai mokyklą, muziejų, botanikos
galima nugalėti „...dvasinį, mo sodelį, su meile lietė mūsų se
ralinį ir materialinį skurdą, nolių surinktus daiktus, įvai
slegiantį brangiausią mūsų rių kaimo žmonių buities ra
tautos dalį, tai vaikelius, kandus, šimtametes audimo
mūsų tautos ir valstybės at stakles, pagonišką aukurą —
eitį" — rašė laiške 1994.07.11. tarsi norėdama pasisemti stip
Ji atkakliai visokeriopai rėmė rybės iš tos gilios lietuvių
mūsų
mokyklos
vaikus. praeities. Visa tai atlikdavo su
Stengėsi padėti ir suteikti vil tokiu rimtumu, kad lydintieji
ties ateičiai. Norėjo apglėbti sustodavo ir sustingdavo, pa
visus kenčiančius, juos su jutę akimirkos rimtį ir svarbą.
Viešnia sėmėsi stiprybės ir
šildyti ir apvalyti nuo blogio,
tamsos ir gyvenimo negandų, vežė ją kitiems lietuviams į
Ameriką, o mums skleidė iš
kurių dar gausu Lietuvoje.
Jos nepaprastas kuklumas tvermės šviesą, ateities viltį ir
žavėjo ir stebino. Į mūsų ryžtą dirbti Lietuvos ateičiai.
padėką už dovanas ir apsilan Mūsų krašto ne tik vaikai, bet
kymą dr. Albina laiške parašė: ir visi kaimo žmonės su
„Mes gavome, išsivežėme dau dėkingumu mena šią nuosta
giau, nei palikome arba bią moterį iš Tverečiaus, kuri
davėme". 1996.04.23 laiške padėjo daugeliui vaikų išbristi
mane ragina: „Tik nenuleiskit iš alkanų dienų skurdo.
rankų, tik kelkit vaikelių dva
Viktorija Lapėniene
sią ir stiprinkit ryžtą. O visus
Reškutėnų „Ryto" draugįjos
vaikelius glaudžiu prie šir
pagrindinės mokyklos
dies. Linkiu nepavargti ir kur
direktorė

A A PETRAS PETRUŠAITIS
1917-2000
ordinais ir medaliais. Vokieti
joje studįjavo Pabaltijo univ.
Hamburge. Atvyko į JAV 1949
m., apsigyveno Racine, WI".
Petras gimė gausioje ūkinin
ko šeimoje. Tai buvo darni ir
darbšti šeima. Petras turėjo
devynis brolius* ir sesutes. So
vietų okupacijos Petrušaičių
šeimai buvo žiaurios. Brolį
Kazimierą 1941 m. birželyje,
Varėnos poligone suėmė ir su
šaudė. Sugrįžus sovietams,
brolis Vytautas buvo suimtas
ir nuteistas 25 metams kalė
jimo. Baisiame Putmos kalėji
me iškalėjo visus 25 metus.
Pasibaigus bausmei negavo
Petraa Petrutaitia.
Š. m. vasario 23 d., po ilgos teisės apsigyventi Lietuvoje.
ligos, mirė Lietuvos karo mo Lietuvon sugrįžo tik jai atga
kyklos aspirantas P. Petru- vus nepriklausomybę. Pripa
šaitis. Palaidotas vasario 26 d. žintas politiniu kaliniu.
Holy Cross kapinėse, Racine,
Rašant apie Petrą, prisime
WI. Liko mylinti žmona Stasė nu vokiečių poeto eilėraštį
Petrušaitienė - Šimoliūnaitė, „Treue Liebe bis zum Grabe",
kurią buvo vedęs 1944 m. kur sakoma: „Ištikimą meilę
Kaune. Lietuvoje liko trys bro iki karsto prisiekiu tau šir
liai bei kiti giminės. Apie dimi ir ranka, kas aš esu, ką
Petrą Lietuvių Enciklopedi aš turiu dėkoju tau, mano Tė
joje rašoma: „Gimė 1917 m. vyne". Petras iki mirties liko
liepos mėn. 9 d. Gailionių kai ištikimas ir dėkingas Lietuvos
me, baigė Linkuvos gimnaiįją, sūnus.
Apsigyvenęs Racine, WI.,
1940 m. aspirantų kursus. An
tro pasaulinio karo metu karia tuoj įsijungė į lietuviškų orgavo Rytų fronte. Apdovanotas nitacįjų veiklą. Dirbo valdy-

* Klaipėdos apskrities
viršininkas susirūpino Ni
dos bendrovės „Neringos žu
vis" teritorijoje laikomu dide
liu kiekiu nuodingo amoniako.
Apskrities viršininkas Laisvū
nas Kavaliauskas nuogąstau
ja, kad, įvykus nelaimei ir
amoniakui išsiliejus, gali būti
apnuodyti bendrovės darbuo
tojai, Nidos gyventojai bei po
ilsiautojai. L. Kavaliauskas
nusiuntė raštą Neringos me
rui Stasiui Mikeliui ir Žemės
ūkio ministrui Edvardui Makeliui, kuriame padėtį bendro
vėje „Neringos žuvis" vadina
„komplikuota". Pasak Civili
nės saugos specialistų, „Ne
ringos žuvis" nepasiruošusi
veikti ypatingų situacijų atve
ju.
(BNS)

NEPAMIRŠKIME PARTIZANŲ
Skaitydami Lietuvoje lei
džiamus laikraščius, gaudami
partizanų ir lankančių Lie
ti vą fondo atstovų laiškus,
pastebime gyvuojantį priešiš
kumą buvusiems partizanams
ir tremtiniams. Ypač jo pa
daugėjo po medalio įteikimo
aukštam, okupantui tarnavu
siam KGB valdininkui.
Pradėta šmeižti partizanus,
būk jie žudė nekaltus žmones,
bet nutylima, kad žudė KGB
agentai, stribai ir net rusų ka
reiviai, apsivilkę Lietuvos ka
rių uniformas. Jie partizanų
vardu degino sodybas, žudė
žmones ir plėšė jų namus.
Partizanų ir tremtinių orga
nizacijų vadovybės yra tvirtai
nusistačiusios vieningai kovo
ti prieš neteisingus kaltini
mus. Partizanai ir tremtiniai
reikalauja Lietuvos vyriausy
bės Rumšiškėse įrengti paro
domąsias slėptuves, kuriose
gyveno Lietuvos laisvės kovo
tojai, bet susidurta su vilkini
mu.
Partizanai ir tremtiniai sta
to paminklus žuvusiųjų atmi
nimui ten, kur yra suranda
mos palaidojimo vietos: prie
šulinių, žvyrduobių, liūnų ar
buvusių patvorių. Rasti kaulai
yra palaidojami kapinėse. Į
paminklų atidarymą visada
atvyksta Seimo pirmininkas
prof. Vytautas Landsbergis ir
pasako patriotines kalbas.
Lietuvos Partizanų globos
fondo valdyba, talkinama
„Vaikų vilties" tėvų ir kitų pa
galbininkų, išsiuntė aukų pra
šymo laiškus su veiklos ap
linkraščiu, pavadintu „Ryši
ninkas". Lietuvos Partizanų
globos fondas yra dėkingas
Los Angeles akademikams
skautams, — Valerijai Baltušienei, o ypač fU. Eugenijui
Vilkui, už šio numerio paruo
šimą, o Los Angeles „X" mece
natui už „Ryšininko" atspaus
dinimą ir persiuntimą į Čika
gą, nepaimant jokio mokesčio.
Gyvenimo sąlygoms blogėjant,
pasigydymo naštai sunkėjant,
paramos reikalingumas didė
ja. Aukos priimamos šiuo ad
resu: LP.G. Fund 2711-15
West 71st St., Chicago, IL
60629, jos gali būti nurašomos
nuo federalinių mokesčių.
bose, arba buvo narys ALB,
ALTui, Tėvynės mylėtojų
draugijai, Tautinei sąjungai,
Lietuvos žurnalistų sąjungai,
Lietuvos Šaulių
sąjungai
tremtyje, kur daug metų buvo
centro valdybos narys. Buvo
D. L. K Kęstučio Wisconsin
kuopos pirmininkas. Buvo
Saulių sąjungos bei kuopos
garbės narys. Keletą metų
„Kario" žurnale redagavo
Šaulių s-gos „Trimito" skyrių.
Rašė lietuviškoje spaudoje,
daugiausia
pasirašydamas
„Jurgis Milas". Skaitė beveik
visą išeivijos lietuvišką spau
dą. Aukojo lietuviškoms or
ganizacijoms, lietuviškos kny
gos leidimui. Visur buvo re
miamas mylimos žmonos Sta
sytės. Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, Petras pareiš
kė: „Išgyvenau neramius lai
kus, buvo sunkių dienų, bet du
atvejai padarė mane laimingą,
tai vedybos su Stasyte ir su
laukimas Lietuvos nepriklau
somybės".
Turėjo gerus santykius su
Wisconsin valstijos atstovais,
Washington, DC, todėl savo ir
Stasytės pastangomis nuola
tiniam apsigyvenimui suge
bėjo iškviesti į JAV net dvi
šeimas iš Pietų Amerikos.
Nuolatos ir gausiai* šelpė Lie
tuvoje likusius gimines.
Mes, Wisconsin, pietryčių
lietuviai, kartu su jo žmona
Stasyte, liūdime netekę pui
kaus lietuvio ir draugo. Jis
mums buvo ir liko pavyzdys,
kaip reikia mylėti Lietuvą ir
jai dirbti.
Zenonas Lukauskas

Tik mes, išvykę iš Tėvynės
ir ilgus metus ugdę nepriklau
somybės sėkme, galime savo
aukomis palengvinti likusių
partizanų-tremtinių paskuti
nius gyvenimo metus.
Fondo motto: padėkime Lie
tuvos partizanams! Jų beliko
vos keli šimtai ir jų skaičius
kas metai mažėja.
A. Paužuolis
• Balandžio 6 d. - birže
lio 25 d. Prancūzijoje ekspo
nuojama Lietuvos naciona
linės Martyno Mažvydo biblio
tekos parengta vienuolikos M.
Veriovkinos laiškų (fragmen
tų) — piešinių paroda.
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A. t A.
JANINA POŠKUTĖ
Mirė 2000 m. birželio 25 d. 7:45 vai. vakaro, sulaukusi
80 metų.
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuctte
Parko apylinkėje. Gimė Lietuvoje, Šiauliuose.
Amerikoje išgyveno 53 metus.
Nuliūdę liko broliai: Henrikas Paškevičius su šeima
Kanadoje, Vladas Paškevičius su šeima Lietuvoje.
Šv. Mišios už Velionę bus atnašaujamos ketvirtadienį,
birželio 29 d. 11 vai. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje. Po Mišių laidotuvės privačios.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šv. Mišiose.
Nuliūdę broliai su šeimomis.

j

A. t A.
REGINAI

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600.

užbaigus šio gyvenimo kelionę ir palikus gražias
Michianos apylinkes, ją giliai mylinčiai sesutei
ANGELEI KARNIENEI, jos vyrui ALBINUI ir
sūnums RIMUI ir ALGIMANTUI su šeima
KARNAVIČIAMS bei kitiems giminėms ir
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir
dalinamės jų liūdesiu bei skausmu.

A. t A.
Dr. ANNAIBALIŪNIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą ADOLFĄ
BALIONĄ, dukrą dr. GRAŽINĄ AUSTIN, žentą
RICHARD, sūnų adv. ALGJ, marčią PATRICIA ir
anūką ALGI BALIŪNĄ.

Alfa ir Vytautas Budrioniai

Ona ir Albinas Garimai

Edvardas Lapas
Marytė Miklienė
Vida Sabienė
Irena ir Mečys Šilkaičiai
Algė ir Adolfas Šležai

Mirus mielai mamytei

A. t A.
ELENAI BALTRUŠAITIENEI,
reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukrai, „Saulutės"
narei BIRUTEI BUBLIENEI ir jos šeimai bei kitiems
artimiesiems.

St Petersburg, Florida

:
A. t A.
REGINAI SRIUBIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškiame vyrui BALIUI, dukrai
ŽIVILEI, sūnui AUDRIUI su žmona ir seseriai
ANGELEI KARNIENEI su Šeima.
Irena ir Albertas Kereliai

„Saulutė"
Lietuvos vaikų globos būrelis

J

Reginos Duobienės seseriai

A.tA.
ELENAI BALTRUŠAITIENEI
mirus, mums mielą REGINĄ, jos šeimą ir artimuosius
čia ir Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame.

PADĖKA
A. t A.
VALTERIS BERZINSKAS
1921 — 2000

Elisabeth Andrijauskienė
Algis ir Dalia Augimai
Vladas ir Rolė Bariai
Liucija Beftinskienė
Vytas ir Aldona Biliūnai
Antanas ir Birutė Čiuriai

Mirė 2000 m. balandžio 24 d. Juno Beach, FL.
Palaidotas birželio 8 d. Boston, MA.
Trūksta žodžių išreikšti padėką mūsų brangiems
draugams Daliai ir Algiui Augūnams, kurie tiek daug
širdies ir meilės parodė Valteriui ir padėjo man iki jo
mirties valandos.

Elena Damijonaitienė
Edvardas ir Dana Eringiai
Jonas Garla
Jonas Jakubauskas

Dėkoju Aldonai ir Algiui Dulskiams, kurie guodė
Valterį, lankė jį ir suteikė visokeriopas paslaugas.

Jadvyga Jokubaitienė
Elena Jonušienė

Nuoširdi padėka mielai Birutei Čiurienei už jos tokį
didelį rūpestį ir nuoširdumą, parodytą mūsų sunkiose
skausmo valandose. Širdinga padėka Česla vai ir Tadui
Aleksoniams už visokeriopą pagalbą Floridoje ir Cape
Cod ir už tokias gražias gėles atsiųstas į koplyčią.
Dėkoju seseriai Gražinai ir jos vyrui Jonui Stankūnui
už rūpesti ir visas paslaugas.
Ačiū visiems, kurie lankė Valterį ligoninėje, o ypatinga
padėka Vytautui Dudėnui, kuris, atskridęs iš Lietuvos,
tiek daug kartų aplankė Valterį ligoninėje.
Dėkoju jam ir jo žmonai Eglei už man pareikštą
užuojautą „Lietuvos Ryte". Ačiū visiems už aukas šv.
Mišioms, už man pareikštas užuojautas spaudoje ir
asmeniškai.
Dėkinga už Cape Cod Lietuvių Bendruomenės
apylinkės ir Juno Beach Lietuvos Dukterų skyriaus
pareikštą užuojautą.
Visiems Cape Cod draugams, atvykusiems į laidotuves,
nuoširdus ačiū.
širdinga padėka mielam draugui Česlovui Mickūnui
už tokį jautrų atsisveikinimą koplyčioje.

Anelė Kazlauskaitė
Elena Karosienė
Vytas ir Giedrė Kulpai
Leonas ir Regina Liūdliai
Alice Lopez
Irena ir Povilas Manomaičiai
Dana Mošinskienė
Vytas ir Bronė Pauliai
Elizabeth Sakevičienė
Jonas ir Ona Samoškos
Jonas ir Gralina Stankūnai
Apolina Stankūnienė
Antanas ir Anela Stepanauskai
Marijus ir Katrina Sodoniai
Henrikas ir Alicija Soliai

Pasilieku amžinai dėkinga visiems draugams už man
suteiktą paguodą mano sielvarto valandose.

Vincas ir Ona Šalčiūnai
Jonas Štaras ir dukterys

Liūdinti žmona Liucija.

i

J

Rimgailė Zotovienė

•

\

\
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P r e l a t a s J o n a s Kučingis,
gyvenantis Los Angeles. CA,.
Draugo fondo pirmojo laips
nio g a r b ė s n a r y s , prie anks
tyvesnių 4.600 dolerių įnašų
milijono užbaigimui atsiuntė
500 dolerių, linkėdamas sėk
mes ir Dievo palaimos. Nuo
širdžiai dėkojame gerb. prela
tui už stambią paramą Drau
go fondui ir linkėjimus. Džiau
giamės, kad jo ir kitų mūsų
spaudos patriotų pastangomis
jau yra sutelktas milijonas
Draugo fonde.
Vytauto Didžiojo šauliu
r i n k t i n ė š. m. liepos 2 d., sek
madienį, 12 vai. rengia nuo
taikingą gegužinę su visokiais
įvairumais Šaulių namuose.
Visi kviečiami ir laukiam:.

APYLINKĖSE.
J u o z o Žvynio mirties me
tiniu proga šeima užsakė šv.
Mišias šiose vietose: liepos 9
d. 10:30 val.r. Švč. M. Marijos
Gimimo
bažnyčioje. Marąuette Park. Chicago. IL: lie
pos 16 d. 1 va!.p.p. Šv. Vardo
bažnyčioje. Gufport. FL. ir lie
pos 23 d. 9 val.r. Palaimintojo
J. Matulaičio misijos bažnyčio
je. Lemont. FL. Prašoma gimi
nes, draugus ir pažįstamus
prisiminti a. a. Juozą Žvynį
maldose.

Pasaulio lietuvių centro
gegužinė vyks liepos 9 d. 12
vai. centro sodelyje. Bus links
ma muzika, daina, gal ir šo
kis, skanus maistas, linksmi
draugai ir pažįstami. Atvyki
te - pabendrausime ir tuo
pačiu paremsime lietuvišką
Illinois
g u b e r n a t o r i a u s centrą. Gegužinę rengia PLC
žmona Lura Lyrų: Ryan skel renginių komitetas.
bia konkursą vaikams, kuris
Atsirado 4 laisvos vietos
pavadintas "Ycuth Making a
kelionei autobusu į XI Tauti
Difference". Taip bus atrinkti
nių šokių šventę Toronte. Šią
labiausiai pasižymėję mažieji
kelionę organizuoja LB Lesavanoriai. šventėje, kuri
monto apylinkės Socialinių
vyks rugpjūčio 9-11 d. Sherareikalų skyrius. Skambinti Li
ton viešbutyje Čikagoje, jie
lijai Kizlaitienei tel. 708-346bus apdovanoti specialiais pri
0756 arba Gediminui Kazėnui
zais. Vaikai, norintys konkur
tel. 630-243-0791.
se dalyvauti, turi būti 6-17
metų. juos turi iškelti kokia
Tik kelios d i e n o s beliko
nors organizacija arba pavie pigiau užsisakyti „Draugo"
niai asmenys, o taip pat per laikraštį! Iki liepos 1 d. šį vie
paskutiniuosius 12 mėnesių nintelį lietuvišką dienraštį
vaikai turi būti dirbę savano išeivijoje galima užsisakyti tik
rišką darbą. Reikia užpildyti už 65 dol. Tai gali padaryti tik
formą (kurią turi „Draugo" re tie skaitytojai, kurie gyvena
dakcija) ir išsiųsti ją iki liepos JAV ir kurie laikraštį užsipre
15 d.
numeruoja pirmą kartą.

IŠRINKTA NAUJA VIDURIO VAKARŲ
APYGARDOS VALDYBA
Į pirmą JAV LB Vidurio va daugiau kaip 15 apylinkių,
karų apygardos posėdį susi kurioms apygardos valdyba
rinko naujai išrinkta valdyba, tarpininkauja tarp JAV LB
kurią sudaro: Birutė A. Vin- Krašto valdybos ir apylinkių,
dašienė — pirm., Nijolė Griga esančių jos žinioje. Taip pat
liūnienė — sekretorė, Stasė vykdo iš LB Krašto valdybos
Korres — ižd., Paulius Guo- gaunamus uždavinius, rūpina
bužis, Irena Kirkuvienė, Rita si LB reprezentacija amerikie
Šakenienė, Žibutė Žiupsnienė čių tarpe. Vidurio vakarų apy
— nariai.
gardos valdyba praneša apy
JAV LB Vidurio vakarų apy linkėms iš LB Krašto valdybos
gardos suvažiavime buvo nu atsiųstus įpareigojimus apy
tarta dar leisti pakviesti 3 as linkėms, o apylinkės privalo
menis į valdybą, nes darbo yra savo pasiūlymus ir pageidavi
daug. Būtų labai malonu, kad mus bei bėdas pranešti LB Vi
atsirastų savanorių, kurie įei durio vakarų apygardai. Taigi
tų į šią valdybą, nes daugiau susirašinėjimų bei telefoninių
pasikalbėjimų yra daug ir
rankų lengviau dirba.
JAV LB Vidurio Vakarų brangiai kainuojančių, o dir
apygardos darbai nesunkūs, bančių labai mažai.
Tenka priminti, jog apylin
bet platūs. Ši apygarda turi

Padėkos vakaronė! Nuo
širdžiai dėkodama už darbą,
pasiaukojimą.
kantrybę,
..Saulutės"". Lietuvos Vaikų
globos būrelio, pirmininkė
kviečia „Saulutės" nares, jų
šeimas bei visus, padedančius
..Saulutės"* šalpos darbuose,
talkinančius daiktus suvežti,
pakuoti bei krauti siuntinius į
talpintuvus, į Padėkos vakaro
nę, kuri vyks penktadienį, lie
pos 7 d.. 7 val.v. PLC Bo
čių menėje
Lemonte. Bus
trumpa programėlė, užkan
džiai, pabendravimas. Galin
tys dalyvauti prašomi pra
nešti Indrei Tijūnėlienei tel.
847-537-7949 arba 847-5413702.
Įvairių tautų muzikos
koncertas vyks Šv. Kazimie
ro seselių vienuolyno kieme šį
sekmadienį, liepos 2 d. Kon
certe dainuos ir daininkė iš
Kauno - Audronė Simanonytė. Muzikos šventė vyks po
Eucharistinės procesijos, kuri
prasidės 2:30 val.p.p. vienuo
lyno kieme.
Į praėjusių metų „Drau
go" gegužinę atvyko daug
linksmų žmonių, tačiau turbūt
patys laimingiausi buvo loteri
jos laimėtojai. Šiemet laimėji
mai ir vėl bus, o įvairiausių
jiems dovanų jau laukiame
„Draugo" administracijoje dar
bo valandomis. Ne tik laimėji
mais džiuginsime savo ištiki
muosius skaitytojus ir svečius.
Galėsite pasivaišinti lietuviš
kais valgiais, suaugusiems
bus proga pasitikrinti svei
katą, vaikams — pažaisti,
piešti, šokti. Neužmirškite lie
pos 30-osios, sekmadienio, tą
dieną visų lauksime tėvų ma
rijonų sodelyje.
kių pareiga išlaikyti tiesioginį
mūsų Lietuvių Bendruomenės
dirbantį ir administruojantį
vienetą — apygardos valdybą,
kad ji pajėgtų atlikti savo
darbą. Ypač šiais rinkiminiais
metais, kai išlaidos viršija
tūkstantį dolerių. Iš visų rin
kiminių apylinkių tikimės su
pratimo ir finansinės pagal
bos.
Taip pat nuoširdus ačiū
„Draugo" redakcijai už visus
rinkiminius skelbimus ir
straipsnius, išspausdintus dar
prieš rinkimus.
Tuo pačiu sveikiname visus
laimėjusius rinkimus į JAV
XVI Tarybą ir į Pasaulio Lie
tuvių seimą. Geros sėkmės vi
suose darbuose!
Birutė A. Vindašienė,
JAV LB Vidurio vakarų
apygardos pirm.

Dalis -JAV LB Vidurio vakarų apygardos suvažiavimo, vykusio gegužės 13 d., dalyvių. Sėdi: Birutė A. Vinda
šienė, LB Vidurio vakarų apygardos pirmininke; Regina Narušienė, JAV Krašto valdybos pirmininkė; Marija
Remienė. LB Kultūros tarybos pirmininke; Birutė Vilutienė, East Chicago apylinkės pirmininkė: Žibutė Žiups
nienė, apygardos valdybos narė. Stovi: Paulius Guobužis, Kranto apylinkės apylinkės pirmininkas; Rita Šake
nienė, apygardos valdybos narė, Stase Korres, iždininkė; dr J. Juknevičius, Cicero atstovas; Nijolė Grigaliūnie. •. apygardos sekretorė; Birutė Matutienė, Šv. Kazimiero kapinių draugijos pirmininkė; Irena Kirkuvienė, apygardos valdybos narė; Aušrelė Sakalaitė, XV tarybos prezidiumo narė, Kostas Dočkus, Cicero valdybos narys,
dr. P Kisielius, Cicero atstovas. Mindaugas Baukus, Cicero apylinkės pirmininkas; Vytautas Janušonis, LB
Kr->..-to valdybos vicepirmininkas.

Stcdbii
• i.ithuanian Mercy Lift
nuoširdžiai dėkoja rėmėjui
Raphael Sealey iš Berkeley, CA,
už $240 auką, kuri skirta pa
rieti mediciniškai nukentėjusiai
Lietuvai. Ačiū ponui Sealey.

Advokatą* Jonas Gibaitia
Civilinės ir kriminalinė* bylos
0247 SKedsie Avenue
Chicago, IL 60829
ToL 773-778-8700
ToDftwe34 hr. 888-77*4742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v v
Saitad 9 v.r. iki 1 v.p p

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvei nuo .Draugo")
TcL 77S-SB4-O100.
TeL 630-SS7-0100, Lsamont, IL

ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPtNAS
6436 S Pulaslri Rd., Chicago, U. 60629
Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą
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Pamėginkite surasti paparčio žiedą.
Gedimino Naujokaičio nuotrauka

MINTYS
PAGALVOJIMUI

JONINĖS

*

Birželio mėn. 24 d. yra Šv.
Pirmiausia aš tikiu Dievą. Jono šventė. Tai religinė šven
Esu labai dėkingas savo tėve tė. Tačiau žmonės ją padarė ir
liams, kad jie įskiepijo man tautine švente. Lietuvoje šią
Dievo meilę. Tikėjimas ir gili šventę vadina Rasos švente,
savo žodžiais, mintimis ir mat rasa labai senais laikais
jausmais išreikšta malda visa turėjusi ypatingą reikšmę. Jo
da stiprina mane ir padeda ninės yra linksma šventė. Lie
pakelti dažnai net labai sun tuvoje ant piliakalnių degami
kius gyvenimo kryžius. Savo laužai, šokama, dainuojama
gyvenime esu turėjęs keletą per visą naktį. Ieškoma pa
tokių momentų, kada be tikė parčio žiedo, bet nerandama,
jimo ir maldos oūčiau tikrai tik pasakose minimas, kaip
žuvęs. Tikėjimas ir malda iš laimės simbolis. Žmonės apie
Jonines yra sukūrę daug įvai
gelbėjo mane.
Aš tikiu šeimos galybe tau rių pasakų, kurių vieną ir
tos ir valstybės gyvenime. Jo man teko skaityti. Tad jos tu
kia mokykla, jo.dos, net ge riniu pasidalysiu ir su jumis:
riausios, organizacijos ir jokie
„Kaip pasakoja nekurie žmo
auklėtojai negali turėti įtakos nės, maždaug prieš 110 metų,
vaikui ir jaunuoliui, kiek turi viena jauna 13 metų mergaitė
geras tėvas ir gera motina. Aš (dabar jau seniai mirusi) pasa
netikiu, kad gaktų būti gerų kojo iŠ šv. Jono papročių tokį
tėvų blogi vaikai. O jei ret atsitikimą. Ji ėjo anksti rytą
karčiais taip ir pasitaiko, tai į saulei netekėjus per rugių lau
tai tenka žiūrėt;, kaip į išim ką ir pamatė moteriškę ru
tis, nes ir geri tėvai kai kada giuose: lyg pusei nusiėmus
gali padaryti vieną kitą klai drabužius, palaidais plaukais.
dą. Tai yra žmogiška ir nesu Ji turėjo rėtį ir krėtė į jį nuo
griauna principe kad pagrin rugių žiedus. Tai buvo jų kai
dinis visos tautos moralinių mynė. Jai užklausus, kodėl ji
jėgų šaltinis yra [era šeima.
šitaip daro, ji labai nusigando,
kad
ją pamatė, ir labai įprašė,
Generolas
kad
apie tai niekam nieko ne
Stasys Raštikis
sakytų.
Ją prisaikdino, kad ji
Istorikas, Lietuvos kariuo
tylės.
Davė
daug dovanų ir ji
menės vadas ir rašytojas
nesužinojo, kodėl ta moteriškė
žėrė į rėtį rugių žiedus. (Iš
Višakio Rūdos parapijos. Už
Dorovingumas ateina per rašė J. Dovydaitis, 1932 m.)
dyglius ir erškėč us, ir ne per
Ii J. Balio archyvo
vieną metą.
Redaktorius
Poetė Marija Aukšta i tė
KURTU.MAMA
Rytą vos prabudus
Greit apsidairą u.
Klausiu: — Kw tu, mama?
Kur vėl išėjai?

KA ŽINOME APIE
LIETUVIŲ KALBOS
ŽODYNUS

Lietuvių kalbos žodynų isto
rija siekia 17 amžiaus pra
džią. Tiesa, kaip ir kaimynų
šalyse galėjo būti ir anksčiau
Aš labai džiaugiuosi,
parengtų lietuviškų glosarijų
Kad matau tave,
(senų ir mažai vartojamų žo
Kad prie tavo skruosto
džių aiškinamasis žodynas),
Priglundu nak< ia.
bet tikrų žinių apie juos netu
rime. Lietuviški, kaip ir kitų
Tu, sapne atėjus,
kalbų, žodynai yra tarnavę ir
Patari dažnai.
dabar leidžiami kalbų moky
Tu ir ten išėjus
muisi ir dažnai buvo visuome
Saugai kaip kadais.
nės sąmoningumo, jos kultū
ros lygio rodiklis. Nors mūsų
Tu mane globoji.
leksikografija (spausdintų žoGal net ir kenti.
dyninio
tipo veikalų visuma,
Ačiū tau, brangioji,
žodyninė
literatūra) prasidėjo
Kad nepamiršti.
jau
knygų
spausdinimo lai
Mokytoja
kais,
bet
dėl
sunkių
kultūrinio
Violeta Pakalniškienė

PAGALVOKITE NR. 6
gyvenimo sąlygų 17-19 am
žiaus visuomenė tepamatė tik
i,
dalį žodynų rengėjų pastangų.
Pirma, didelė dalis žodynų
buvo nebaigti rengti arba ne : ! • . . - » . • : • • : | [ S « J . M
išspausdinti. Antra, ne visi
i
neišleistųjų žodynų rankraš r j J » « i « « » ^ SKUBI
čiai kiek plačiau buvo žinomi
amžininkams ir yra dingę ka
rų ir kitokių negandų metais.
L Kiek klavišų turi fortepi
Todėl dabar apie dalį jų ne jonas, pianinas arba fisharmo
daug ką težinome, o ir iš ži nija? 2. Kiek klavišų randame
nomųjų žodynų vos vienas ki vienoje oktavoje? 3 . Sūduvoje
tas tėra plačiau ištirtas.
yra miestelis Sūduva. Kur jį
Dr. Antanas Balašaitis randame? 4. Graži mergelė,
sušukuota galvelė, cinboliški
rūbeliai, adverniška kalbelė.
LIETUVIŠKO ŽODŽIO
5. Graži panelė būtų, tik po
ŠVENTĖ
nosim burbulas. 6. (Kryžiažo
Lietuviško žodžio šventė yra dis) Įrašykite į langelius dru
įdomi. Šia proga skaitymo ir gių — peteliškių pavadinimus.
rašymo konkurso dalyviams Sudarė 8 klasės mokinės Jus
yra įteikiami žymenys. Laimė tina ir Kristina Zabielaitės iš
tojai skirstomi į tris grupes: Rokiškio. 7. Šachmatininkams
pirmą, antrą ir trečią. Pirmos uždavinys: keliais būdais gali
vietos laimėtojai gauna po 15 ma pastatyti šachmatų lentoje
dol., antros — 10 dol., o trečios baltą ir juodą bokštus taip,
— 5 dol. Dar priedo šokolado. kad jie vienas antro negalėtų
Aš laimėjau antrą vietą, ga kirsti? 8. Kas išrado X spindu
vau 15 dol. ir šokolado. Už lius?
skaitymo konkursą kitokie
PAGALVOKITE NR. 5
įvertinimai, bet taip pat visi
ATSAKYMAI
buvo suskirstyti į tris grupes.
1.
Ribbentropo-Molotovo
Buvo galima gauti ledų ir pi
suokalbio
„dėka", repatriantų,
nigų.
tremtinių ir pabėgėlių buvo
Gytis Stanevičius, 320,000 asmenų. Viso — Lie
Čikagos lit. m-los 7 klasės tuva neteko 1,053, 185 žmo
mokinys. nių, kas sudaro 34.18 proc.
visų Lietuvos gyventojų. (J.
IEŠKOME
Dainauskas „Draugas", Nr.
177, 1996.DC11). 2. Kirtis de
„Varpo" leidėjai ieško knyg damas žodžio pabaigoje: nuonešio. Jis turi būti senas, bet širdžiaL 3. Dalinant pietus,
greitas, vidutinio aukščio. Tu kirtis dedamas ant „u": pietus.
ri mokėti taip elgtis, kad neat 4. Lietsargis. 5. Kalvaratas —
rodytų įtartinas rusų žanda verpimo ratelis. 6. Kryžiažo
rams. Mes negalime tiksliai dis. 1. Velykos, 2. žibuoklės, 3.
nurodyti darbo valandų, nes plukė, 4. kovas, 5. margutis, 6.
neaišku, kaip ilgai viskas už vasara, 7. pumpuras, 8. sula,
truks. Prisimintina, kad šis 9. šalpusnis. 7. 497+447=944.
darbas bus atliktas visos Lie 8. Panamos kanalas turi šliu
tuvos naudai. Norintys dirbti zus, o Suezo kanalas neturi
atsiliepkite Gintui Bradūnui šliuzų.
KAD? TĖVAI SAVO
VADSUSMYLI
Mums reikia knygnešio. Ieš
Žaibas
uždegė vieno ūkinin
kome vyro arba berniuko. Turi
ko
kluoną,
ant kurio gandras
turėti vežimą ir arklį. Priim
buvo
sukrovęs
lizdą ir augino
sim įvairaus amžiaus asmenis
savo
mažyčius
vaikelius.
— tarp 7 ir 40 metų. Turėtų
Jauni gandreliai lakioti dar
sverti tarp 45 ir 200 svarų.
nemokėjo,
todėl, tupėdami liz
Aukštis tarp 4 ir 8 pėdų. Turi
de,
laukė
savo
liūdno galo.
būti ūkininkas arba turėti
Žmonėms
gaila
buvo nelai
daug draugų. Turi atpažinti
kelius nurodytus žemėlapyje. mingų paukščių, ir vienas jau
Norintys dirbti atsiliepkite nas berniukas jau buvo bešo
kąs jų gelbėti, bet liepsna ant
Mantui Vidučiui.
Abu Baltimorės karaliaus sausų stogo šiaudų taip smar
Mindaugo lit. m-los mokiniai kiai platinosi, kad kopti ant jo
niekas nedrįso.
(„Mūsų metai")
Senieji gandrai, pamatę ne
laimę,
puolėsi gelbėti savo
GALVOSŪKIU
mažyčių
ir nutvėrę juos bandė
SPRENDIMO
pernešti į kitą vietą; bet ne
DUOMENYS
galėjo jų pakelti, nes paukš
teliai buvo per sunkos.
Šio pasibaigusio sezono me
Bet štai ir lizdas pradėjo
tu, galvosūkių sprendime da
liepsnoti...
Tada gandrienė at
lyvavo nemažai sprendėjų, bet
sitūpė
ant
lizdo ir, apdengusi
jie buvo nepastovūs — ne
sparnais
savo
vaikučius, drau
nuolatiniai; išspręsdavo kiek
ge
su
jais
žuvo
liepsnoje.
ir nustodavo, jų vieton kiti at
Ksaveras
Sakalauskas
sirasdavo. Tad susumavus vi
Vanagėlis
sa, nutarta konkursui skirtą
sumą išdalinti nuolatiniams
sprendėjams: Vaivai Bučmytei
Agurkas. Bosi tu pilnas
ir Lindrei Šilėnaitei, surinku-' kaip agurkas (Leipalingis).
šioms lygiai po 830 taškų, Arklys priėdęs kaip agurkas
skirti po 175 dol. Darijai Mali (Leipalingis). Vyras — kaipnauskaitei, surinkusiai 635 agurkas, pati — kaip pupa
taškus, skirti 135 dol. ir Gin (Duokiškis). Jo nosis kaip
tui Bradūnui už 65 taškus, agurkas (Ėriškiai).
skirti 15 dol. Lietuvių fondas
šiems konkursams skyrė 500
dol., ui kuriuos visų galvo
Ma'žasis Tadukas ?uli lovy
sūkių sprendėjų vardu tariu tėje. Staiga ant lango pamato
nuoširdų ačiū. Mes visi prašo musę:
me ir ateityje mūsų nepa
— Mušė, musė! — švepluoja
miršti, nes mes palaikome lie mažasis.
tuvišką spaudą. Visų vardu:
— Taduk, kas tave musė? —
Redaktorius klausia mama.

