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Centristai užsitikrino paramą
rinkinių įstatymo pataisoms

Nr.144
Kaina 50 c.

L^j Tėvynėje pasižvalgius

R. Ozolas.
Seimas birželį priėmė Sei
* Atleisti aukšti kariškiai
* Kadenciją baigiantis
mo rinkimų įstatymo naują re
prabilo
apie „galvų kapoji
JAV
ambasadorius
Keith
dakciją, kuria remiantis, vien
mą"
Lietuvos
kariuomenėje,
Smith
už
asmeninį
indėlį
plė
mandatėse apygardose panai
skelbia
„Kauno
diena". Per
tojant
Lietuvos
ir
JAV
tarp
kinamas antrasis ratas. Prezi
tris
mėnesius
Karinės
oro pa
valstybinius ryšius nei pagal
dentas šį įstatymą sustabdė,
jėgos
(KOP)
neteko
savo
vado
bą, Lietuvai jungiantis į pa
tačiau konservatoriai sutelkė
vybes.
Liepos
12
d.
kariuome
saulio valstybių bendriją, ap
reikiamą balsų daugumą ir
dovanotas Didžiojo Lietuvos nės vado Jono Kronkaičio tei
įveikė prezidento „veto".
kunigaikščio Gedimino III kimu netikėtai iš pareigų bu
R. Ozolas prezidentą infor
laipsnio ordinu. Antradienį or vo atleistas vienas iš oro pajė
mavo, kad CS, jau sudariusi
diną
diplomatui įteikė Lietu gų kūrėjų, daugiau kaip 9 me
rinkimų sąrašus vienmanda
vos
prezidentas
Valdas Adam tus joms vadovavęs pulkinin
tėse apygardose, baigia suda
kus,
kuris
padėkojo
ambasa kas Zenonas Vegelevičius. Ge
ryti daugiamandatės apygar
doriui už diplomatinę tarnybą gužės 1 d. savo darbo vietą tu
dos sąrašus. Pasak jo, CS su
Vilniuje bei asmeninį dėmesį rėjo palikti ir vado pavaduoto
naujosios politikos bendrinin
Lietuvai. K. Smith pažymėjo, jas pulkininkas Stasys Murza.
kais socialliberalais, liberalais
kad dvišaliai Lietuvos ir JAV Oro pajėgų vadas teigė buvęs
bei moderniaisiais krikščioni
santykiai „buvo, yra ir bus la priblokštas dar vieno smūgio
mis demokratais pasiryžusi
bai geri". 3 metus Lietuvoje — jam pasiūlytas darbas, vi
derėtis „dėl galimų pagal su
dirbusį ambasadorių pakeis siškai nesusijęs su oro pajėgo
tartas proporcijas nekonku
karjeros diplomatas John F. mis. Jo pavaduotojas S. Murza
ruojančių kandidatų atitinka
Tefft.
(BNS i nebeslepia, jog tai paprasčiau
mose apygardose".
* Piniginėmis baudomis sias atsikratymas tų, kurie
R. Ozolo teigimu, preziden
u i mokesčių nemokėjimą įgijo išsilavinimą sovietiniais
tas taip pat buvo supažindin
metais. „Jei jau taip, tai gal
tas su naujos vyriausybės dar Liepos 21 d. Vilniuje prasidėjo karšto oro balionų šventė „Euroo-ntras 2000', kuria surengė Lietuvos „Oreivystės cen nubaustiems mokyklų vado tada reikia atsikratyti visų,
bais ir uždaviniais, jei rinki tras". Tai — vienas ii ilgalaikio projekto „Eurocentras XXI", skirto Lietuvos tūkstantmečiui paminėti, renginių. Pro vams Vilniaus miesto meras kurie mokėsi tada, o priimti
jektas pradėtas (gyvendinti 1997 metais ir tesis iki 2009 mettj
GadinunoŽiluuko(Elu> nuotr
Rolandas Paksas siūlo bylinė
mus laimėtų „naujosios politi
tis su mokesčių inspekcija, ra tik Karo akademijos absolven
kos" sąjunga.
šo „Respublika". Pirmadienį tus?", klausė pik. Z. Vegele
vardį, bandė įsilaužti į FST
R. Paksas susitiko su sostinės vičius.
kompiuterių tinklą.
* Šiaulių mere, Naujosios
švietimo įstaigų vadovais ir
sąjungos
vicepirmininkė
aptarė
jų
finansines
proble
Tuo
tarpu
Lietuvos
VSD
ir
Vilnius, liepos 25 d. (BNS) nio Saugumo departamento
Vida Stasiūnaitė pareiškė, jog
mas.
„Pasirinkimas
nedidelis
pats
P.
Iljinas
šiuos
prane
Vilnius, liepos 25 d. (Elta) kose", „atrodo, ponas Kar
— Lietuvos pilietis Pavelas II- spaudimo". „Praėjusį trečia
šimus vadino propaganda ir — galima mokėti arba mokes susisiekimo ministras Riman
— Daugiau nei sunkaus pir bauskis norėtų žemę užsie
jinas, neseniai Rusijos apkal dienį pirmą valandą nakties
kerštu už nepavykusį verba čius, arba atlyginimus", teigė tas Didžiokas stabdo Šiaulių
madienio ryto kliedesiais pa niečiams pardavinėti iš savo
tintas šnipinėjimu, paprašė Saugumo departamento dar
oro uosto gelbėjimo programą,
vimą.
P. Iljinas teigė kelissyk sostinės meras.
vadinęs valdančiosios partijos rankų", yra ne kas kitas, kaip
Lietuvos teisėsaugininkus ap buotojas Antakalnio 4a name
ir pasiūlė imtis politinių
patyręs
Rusijos
žvalgybininkų
atstovų pareiškimus apie as sąmoningas šmeižtas.
*
Vienas
Nuosaikiųjų
ginti jį nuo Valstybės saugu man grasino, kad iškels
veiksmų — dėl oro uosto iš
LVP pirmininkas tvirtino,
meninius Lietuvos valstiečių
baudžiamąją bfią", dienraš mėginimus jį verbuoti ir tai konservatorių sąjungos kū
mo departamento (VSD).
pranešęs
VSD.
partijos (LVP) pirmininko ir jo kad per šiuos metus nepirko
rimo autorių, buvęs kultūros saugojimo problemų surengti
Kaip pranešė dienraštis čiui sakė P. Iljinis.
partiečiu siekius . Ramūnas nė hektaro žemės, nes kaip ir
Birželio pradžioje jam nu ministras Saulius Šaltenis pa Šiaulių miesto tarybos neeilinį
24 metų vilniete kompiute
„Respublika",
Generalinėje
posėdį Seimo rūmuose. V. Sta
Karbauskis dar šią savaitę kiekvienas Lietuvos ūkinin
prokuratūroje užregistruotas rių specialistas Pavelas Iljinas vykus į Karaliaučiaus sritį, pildys pasitraukiančių iš poli siūnaitei pritarė Šiaulių mies
teismo keliu
pareikalaus kas, verčiasi sunkiai. Be to, jo
tikos
Seimo
narių
gretas,
rašo
P. Iljino prašymas iškelti šių metų birželio pabaigoje per susitikimą su FST dar
to tarybos valdančiosios koali
premjero Andriaus Kubiliaus nuosavos žemės plotas — apie
baudžiamąją bylą Valstybės Rusijos Federalinės saugumo buotojais jis buvęs apsvaigin „Lietuvos rytas". „Pagrindinis cijos bendrininkai: Naujosios
bei Seimo pirmininko pava 600 hektarų žemės ūkio pas*
mano
sprendimo
motyvas
—
tarnybos (FST) bsvo apkaltin tas psichotropinėmis medžia
saugumo departamentui.
sąjungos, Centro ir LDDP
duotojos Rasos Juknevičienės kirties žemės, kurią jis pats ir
P. Iljinas į Generalinę pro tas šnipinėjimu į Lietuvos ir gomis ir prisipažino šnipinėjęs nerandu priežasčių likti politi frakcijų vadovai.
dirba, sudaro maždaug 0.0017
teiginių paneigimo.
koje.
Man
dalyvavimas
politi
kuratūrą kreipėsi teigdamas, JAV naudai Rusijoje. Pasak prieš Rusiją. Jo prisipažini
* Organizuotų nusikalti
Antradienį surengtoje spau proc. Lietuvos dirbamos že
kad VSD pažeidžia jo teises. Rusijos žvalgybininkų, P. Ilji mas buvo nufilmuotas ir paro- koje yra kaip rašymas — turi mų tyrimo tarnybos parei
mės.
Taigi,
pasak
R.
Karbaus
dos konferencijoje R. Karbaus
būti įkvėpimas. Dabar jo tik
Jis teigė bijąs susidorojimo ir nas, turėjęs Studento slapy- dytas per Rusijos televizijas
kis pabrėžė, kad A. Kubiliaus kio, nerimas, kad didelė dalis
rai nėra", sakė 54 metų Seimo gūnai Vilniuje prie JAV amba
einąs į prokuratūrą tam, kad
~
ir R. Juknevičienės teiginiai, žemės atsidurs jo rankose —
narys. Rašytojas pripažino, sados pirmadienį surengė pa
apsisaugotų nuo „psichologikad „R. Karbauskio valdos visiškai nepagrįstas.
kad šiam apsisprendimui įta salą, po kurios sulaikytas pre
greitai plečiasi, o žemė yra su
kos turėjo ir 95 metų tėvas kiautojas specialiais ženklais,
Pagaliau LVP nuostatą dėl Pėdnyčios iš Seimo tribūnos
Vilnius, liepoj 25 d. (Elta) tas antrasis rinkimų ratas Rapolas, ištikimas Seimo pir suteikiančiais teisę patekti
perkama pusvelčiui", „gali bū žemės ūkio paskirties žemės išsakytą informaciją, jog tar
ti, kad po dešimties metų di nepardavimo
užsieniečiams dymui pavyko nustatyti asme — Jungtinės Demokratų ir valstybei kainuotų milijonines mininko Vytauto Landsbergio pas JAV konsulą, rašo „Lie
tuvos rytas". Operacija prie
delė dalis Lietuvos žemės atsi artimiausiu metu palaiko dau nis, Vilniuje sekusius G. Kie Tėvynės liaudies partijų frak sumas, Seimas ir vyriausybė šalininkas.
JAV
ambasados Akmenų gat
darbą
pradėtų
keliomis
sa
cijos
seniūnas
\
Vidmantas
durs būtent Ramūno Kar gelis politinių partijų ir žem saus automobilį, rašo „Respub
* LDDP pirmininko pa
lika". Laikraštis apžvelgia Žiemelis skeptikai vertina vaitėmis vėliau tuo atveju, jei vaduotojas Juozas Bernato vėje buvo surengta po to, kai
bauskio ir jo bendražygių ran dirbių organizacijų.
vieną iš tyrimo prielaidų, kuri centristų siūlymai įvesti priva per pirmąjį ratą nebūtų iš nis teigia, kad pasibaigusi Sei JAV ambasada kreipėsi į Poli
remiasi tuo, jog net ir iš lomą minimalią rjbą vienman rinkti trys penktadaliai Seimo mo pavasario sesija įeis į isto cijos departamentą, prašyda
jungtas mobilusis telefonas datėse apygardose renka narių.
riją kaip „pati gėdingiausią". ma nustatyti asmenis, kurie
apie septynias paras į pagrin miems parlamentarams ir ly
V. Žiemelio nuomone, Cen Jis teigė, kad nors šioje sesijo skelbimuose Internet'e siūlo
Vilnius, liepos 25 d. (BNS) niaus pirmosios apylinkės dines stotis skleidžia signalus, gina jį su „skęstančiųjų kabi- tro frakcijos pataisa — „tai je buvo priimta labai daug įs pirkti specialius ženklus. Eka
* Bosnijai ir Hercegovi
— Tirdami buvusio bendrovės teismas leido jį suimti 10 pagal kuriuos lengva aptikti jo nimusi už šiaudo".
žingsnis atgal". Jo teigimu, E. tatymų projektų, jų kokybė
turėtojo vietą. Tad nusikal
^Mažeikių nafta" vadovo Gedi parų, iki rugpjūčio 3 dienos.
Centro frakcijos seniūnas Bičkauskas ir centristai, o gal yra labai abejotina. J. Berna nai priklausančioje Serbų
mino Kiesaus, jo sūnaus Valdo
Sulaikytas Nidoje, A. Vertel tėliai atimtuosius telefonų Egidijus Bičkauskas įregist ir prezidentūros atstovai ne tonis priminė, kad prezidentas Respublikoje liepos 12 d. pra
ir vairuotojo Alfonso Galmino ką šiuo metu uždarytas Lukiš aparatus sudaužė. Nors pa ravo Seimo rinkimų įstatymo išgalvojo nieko naujo, tik ban Valdas Adamkus grąžino 28 dėjo veikti Kaune įsikūrusio
pagrobimo bylą, liepos 21 d. kių kalėjime. A. Vertelkos ad reigūnai neteikia informacijos, pataisą, numatančią, kad iš do grąžinti 1996 m. galiojusio šio Seimo priimtus teisės ak Ūkio banko valdomas bankas
teisėtvarkos pareigūnai su vokatas „Lietuvos rytui" sakė tačiau manytina, jog šalia rinktu vienmandatėje apygar įstatymo normą, sumažindami tus svarstyti iš naujo, o iš jų ..Balkan Investment Bank".
laikė pirmąjį įtariamąjį — G. antradienį ketinąs apskųsti „Villon" viešbučio pakeles ap doje būtų laikomas tas kan ją perpus. Priėmus E. Bič net 15 priimta pavasario sesi
* Seimo rinkimus rudenį
Kiesaus pažįstamą nusikaltė teismo sprendimą, nes, jo nuo žiūrėję kareiviai rado sudau didatas, už kurį rinkimuose kausko siūlomą pataisą, anot joje. „Kuo daugiau ši daugu Lietuvoje spalio-8 d. ketina
lių pasaulio autoritetą, anks mone, suimdama A. Vertelką, žytų telefonų aparatų liku balsavo daugiausiai, tačiau ne V. Žiemelio, antrasis rinkimų ma suspės priimti tokių įsta aplankyti tarptautiniai stebė
čiau naftos verslu užsiimi- prokuratūra nepateikė jokių čius.
mažiau kaip 25 proc. rinki ratas būtų neišvengiamas. tymų, tuo daugiau turės darbo tojai. Kaip sake Vyriausiosios
nėjusį panevėžietį Algimantą įrodymų.
Teisėsaugininkai
Bet nusikaltėliai buvo neap muose dalyvavusių rinkėjų. „Per didelė prabanga švaistyti naujas Seimas juos keisda rinkimų komisijos pirminin
Vertelką.
šiuo metu tiria, koks buvo A. dairus. Valdas Kiesus turėjo Nė vienam kandidatui nesu valstybės pinigus dėl to, kad mas", teigė jis. Dabar prezi kas Zenonas Vaigauskas. rin
Antradienį dienraščiai pra Vertelkos vaidmuo pagrobimo du mobiliojo ryšio telefonus: rinkus 25 proc. rinkimuose da nedidelė dalis kandidatų per dentūroje susikaupė 50 Seimo kimus ketina stebėti Europos
nešė, jog 39 metų Panevėžio istorijoje. Įtariama, kad jis vienu naudojosi Lietuvoje, lyvavusių rinkėjų balsų, ne pirmąjį turą gavo mažiau nei priimtų įstatymų. Prezidento Saugumo ir bendradarbiavimo
gyventojas A Vertelką, pra dalyvavo tik grobiant Kiesų kitu Anglijoje. Būtent pastara vėliau kaip po 15 kalendorinių 25 procentus balsų", sakė par nuomone, toks parlamentarų organizacijos (ESBO) atstovai.
darbštumas paskutiniaisiais ESBO atstovai Lietuvoje ste
varde Pinčis, policijos sieja šeimos pinigus. Išklausiamas sis, V. Kiesui grįžus iš Angli dienų rengiamas antrasis bal lamentaras.
Seimo kadencijos mėnesiais bėjo 19% m. Seimo rinkimus.
mas su Panevėžio nusikalsta dėl trijų mažeikių dingimo jis jos, buvo padėtas į lagaminą. savimo ratas, kuriame daly
V. Žiemelis pasiūlė Centro
ma „talpinių" grupuote. Pa teigė nieko negalintis apie tai Kadangi nusikaltėliai aukų vauja du daugiausiai balsų frakcijos seniūnui nestatyti atskleidžia įstatymų leidybos 1997 m. ir 2000 m. savivaldy
bių tarybų rinkimai bei 1997daiktų atidžiai neapžiūrėjo, pirmajame rate gavę kandida „smėlio pilių", „nes ši pavė ydas.
reigūnai A Vertelką laikė vie pasakyti.
1998 m. prezidento rinkimai
nu apsukriausių „talpinių"
Pareigūnai slepia, kokius nerado ir „angliškojo" telefono tai.
*
Darbą
„Lietuvos
aido"
luota irrinkėjamsnenaudinga
gaujos narių. Panevėžio teisė įkalčius bei įrodymus surinko, aparato. Pareigūnai jau nu Pagal ką tik pakeistą, daug pataisa nesulauks Seimo na (LA) redakcijoje palikusi nebuvo stebimi. Z. Vaigausko
saugininkai žino, kad pasta kad būtų galima apkaltinti statė, jog V. Kiesui esant Lie politinių ginčų sukėlusį Seimo rių daugumos pritarimo".
moteris laikraščio savininką nuomone, tarptautinių orga
raisiais metais A. Vertelką, įtariamąjį
bendrininkavimu tuvoje, į „angliškąjį" du kartus rinkimų įstatymą, išrinktu
Algirdą Pilvelį apkaltino sek nizacijų susidomėjimą rinki
kaip verslininkas, patekdavo prievartaujant ii G. Kiesaus skambinta iš užsienio. Nusi vienmandatėje apygardoje lai
* Dabartinio policijos sualiniu priekabiavimu. Pa mais sukėlė tai. kad į savival
pas ministrus, viceministrus, turtą arba prisidėjus prie trijų kaltėliai šį telefono aparatą komas tas kandidatas, už kurį generalinio komisaro pava sak nukentėjusiosios, iš darbo dybių tarybas buvo išrinkti
kitus aukštus pareigūnus. Kai mažeikiškių pagrobimo. Ta aptiko ir taip pat sudaužė, tik balsavo daugiausiai rinkėjų, duotojo, kriminalinės policijos savo noru išėjo dar kelios dar ..įdomūs žmones", tokie, kaip
kurie šaltiniai tvirtino, jog čiau, vienų šaltinių teigimu, Panevėžio rajone, netoli Ragu — atsisakyta 1996 m. rinki vadovo Vytauto Grigavičiaus buotojos, nepasidavusios A. Kauno meru tapęs Lietuvos
dingęs G. Kiesus ir A Vertel po atliekamų tam tikrų ope vos gyvenvietės, šis faktas muose galiojusio antrojo rin vadovaujamas komisariatas Pilvelio vilionėms. Tuo tarpu laisvės sąjungos vadas VytauRNS
ką buvo geri pažįstami, turėjo ratyvinių priemonių Nidoje, leidžia manyti, kad pagrobto kimų rato.
nesumokėjo fizinių asmenų LA bendrovės direktorius, ku tas Šustauskas.
daug bendrų reikalų. Mano Vilniuje bei Panevėžyje, nera sios aukos gali būti slepiamos
riam
gresia
2,000
litų
bauda,
pajamų
mokesčių.
Mokesčių
V. Žiemelis Centro frakcijos
KALENDORIU8
ma, jog G. Kiesaus verslui A dus norimų įkalčių ir įrodymų, Siaurės Lietuvoje, viliasi „Res seniūno E. Bičkausko siūlomą inspekcija ne ginčo tvarka į skundą pavadino politiniu už
Liepos 26 d.: Šv. Ona ir JoakiVsrtelka buvo suteikęs vadi neatmetama prielaida, jog publika".
pataisą pavadino „pavėluota". biudžetą žada išieškoti apie sakymu ir generaliniam pro
mas,
Marijos tėvai, Aurelijus. Dau
namąjį -stogą" (apmokamą ap baudžiamosios bylos tyrimas
G. Kiesus ir jo bendrakelei Anot parlamentaro, ji įneštų 700,000 litų. Tai reiškia, jog kurorui Kaziui Pėdnyčiai jis
gintas.
Eigirde, Gluosnis, Greitute
saugą — rcd.).
sustos.
viai dingo liepos 6 d. pakeliui dar daugiau painiavos partijų, vieną mėnesį rajono ir miesto įteikė pareiškimą su prašymu
Liepos 27 d.: Danguole. Natalija.
Policijos pareigūnai neigia ir iš Vilniaus oro uosto j savo na tarp jų ir Centro, gretose. Be policininkai liks be atlygini iškelti baudžiamąją bylą už Pantalconas, Sergejus, Svalia, ŽinSulaikomas A Vertelką ne
O H tautas
IEIUI šmeižtą.
to, pataisos projekte numaty mų.
sipriešino. Sekmadienį Vii- generalinio prokuroro Kazio mus Mažeikiuose.

Vilnius, liepos 25 d. (BNS)
— Prezidentas Valdas Adam
kus remia Centro sąjungos pa
siūlytas Seimo rinkimų įsta
tymo pataisas, kuriomis re
miantis, vienmandatėse apy
gardose būtų įvedamas rinkė
jų balsų minimalus slenkstis,
antradienį po susitikimo su
valstybes vadovu žurnalis
tams sakė Centro sąjungos
(CS) vadas Romualdas Ozolas.
Pasak jo, CS tvirtai laikysis
nuostatos, kad ši pataisa būtų
svarstoma.
Praėjusią savaitę Centro
frakcijos Seime seniūnas Egi
dijus Bičkauskas užregistravo
Seimo rinkimų pataisą, kuria
remiantis, išrinktu vienman
datėje apygardoje būtų laiko
mas kandidatas, už kurį bal
savo daugiausiai, bet ne
mažiau kaip 25 proc. rinki
muose dalyvavusių rinkėjų.
„Tikrasis rinkėjų interesas
yra antrasis turas. Konserva
torių melas yra tiek akivaiz
dus, kad tiesiog žodžių trūksta
visam tam apibūdinti", sakė

Premjeras ir Seimo vadovo
pavaduotoja kaltinami šmeižtu

Rusijos kaltintas „šnipas" prašo
apginti nuo Lietuvos saugumo

Centrislams siūloma nestatyti
„smėlio pilių"

Suimtas įtariamasis
mažeikiškių pagrobimo byloje

.

»
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SKAUTYBĖS
KELIAS
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

DETROITO IR CLEVELANDO
SKAUTŲ „SPALVŲ SŪKURIO"
STOVYKLA
„Spalvų sūkurio" stovykla
smagiai prasidėjo birželio 17
d. Dainavoje. Suvažiavo 120
skautų iš Detroito ir Clevelando tuntų dar vienerius metus
kartu draugiškai stovyklauti.
Palapines statė ežero pakran
tėje, abiejose pusėse, o ,,geltonšlipsiai" skautai įsikūrė
aukštai ant Rambyno kalno ir
taip jie tapo „Kalno broliais".
Pirmą dieną skautai įsikūrė
— ne tik palapines pastatė,
bet ir pastovyklių vartus, lau
žavietes ir net supynęs, dide
liam paukštyčių ir vilkiukų
džiaugsmui.
Sekmadienį, birž. 18 d.,
Tėvo dienos proga, pagerbėm
visus stovyklaujančius tėve
lius. Vaikai maloniai patarna
vo savo tėveliams per pusry
čius. Po pusryčių buvo iškil
mingas stovyklos atidarymas.
Stovyklos viršininkės, v.s.
Rasa Karvelienė supažindino
su savo vadija: virtuvės šei
mininkai — Rita ir Edmundas
Kaspučiai; vyresnių skautų
„Kalno broliai'' pastovyklės
viršininkas — Phil Moss;
skautų pastovyklės viršinin
kas — Paulius Jankus ir pa
dėjėjas Paulius Jurgutis: pa
tyrusių skaučių pastovyklės
viršininkė — Evelina Maciule
vičiūtė: skaučių pastovyklės
viršininkė — Alma Sventickienė ir padėjėja Regina Puškorienė: paukštyčių pastovyk
lės viršininkė — Daiva Lukasievvicz ir padėjėjos Aleksa
Moss, Saulute Tamošiūnaitė,
Laura Rukšėnaitė ir Venta Civinskaitė: vilkiukų
pasto
vyklės viršininkas — Darius
Rudis ir padėjėjas Audrius
Moss: jaunų šeimų pastovyk
lės viršininkė — Vilija Matvekiene ir Daina Anužienė: vaka
rinių progfemų vedėja — Rū
ta Mikulioniene: sporto vado
vas — Linas Mikulionis ir sto
vyklos slauge Dalia RudytėHarp.
Viršininkė komendanto pa
reigas skyrė kas dieną skirtin
giems vyresniems skautams.
Per atidarymo iškilmes trys
skautai davė įžodį: Tadas
Anužis. Linas Kasputis ir Ma
rius Miliūnas. Trys paukšty
tės taip pat davė įžodį: Vilija
Mikeska, Monika Rudyte ir
Julija Sirgedaitė. Per vėliavų
nuleidimą vilkiukų įžodį davė
Mikas Giedraitis.

Vakare džiaugėmės, kad ge
ras pažįstamas, seniai bebu
vęs su mumis kartu šioje sto
vykloje, kunigas v.s. fil. Anta
nas Saulatis, S.J, nuoširdžiai
aukojo šv. Mišias ir vakare
smagiai bendravo su visais
stovyklautojais. Deja, jau tą
vakarą jis turėjo iškeliauti...
Užsiėmimų kas dieną netrū
ko. Paukštytės nudrožė iškylavimo lazdas ir jas nudažė
ryškiomis spalvomis. Vilkiu
kai ypatingus „periskopus"
padarė. Prityrusios skautės ir
skautai pastatė lauko virtu
vę. Skautai daug pasidarbavo
padėdami Pauliui Jurgučiui
išvalyti
miškelį prie kelio.
„Kalno broliai" pravalė du ta
kus Rambyno kalne ir pastatė
pastogėlę, iš kurios galima
Dainavą stebėti iš aukštumos.
Stefa Miškinienė dvi popietes
vadovavo marškinėlių dažy
mui gamtinėmis medžiagomis.
Šioje stovykloje skautai taip
pat įsigijo naujų specialybių.
Baidarių iškyla buvo supla
nuota skautams, skautėms ir
prityrusioms skautėms. Jie iš
sinuomavo baidares prie Manchester miestelio ir plaukė
Raisin upe. Skautai ir skautės
patyrė, kad irkluoti nėra taip
paprasta, kaip jie galvojo.
Smagiai irklavo ir miesto par
ke visi kartu pietavo. Kitą
dieną tik sesės iškeliavo į Waterloo State parką, eidamos
gamtos takais. Broliai skautai
tęsė savo gamtos projektus.
Vieną popietę atvyko gamti
ninkas iš Lansing, kuris pa
rodė ir pasakojo apie visokius
gyvūnus. Jis leido vaikams
laikyti gyvates. Nors skautai
yra gamtos draugai, ne visi
taip artimai norėjo draugauti
su šiomis gyvatėmis.
Ketvirtadienį stovyklautojai
tapo vadovais, kadangi buvo
savivaldos diena. Lukas Laniauskas buvo paskirtas sto
vyklos viršininku. Visos prity
rusios skautės ir „Kalno bro
liai" perėmė stovyklos pasto
vyklių vadovų pareigas. Pri
tyrusios skautės taip pat pra
vedė sporto šventę. Diena
buvo labai ilga, jie prisipažino,
kad vadovauti nelengva ir
džiaugėsi grįžę į stovyklautojų
eiles.
Vakarai taip pat buvo įvai
rūs. Šeštadienį pradėjom tra
diciniu laužu, prisimindami

Rako stovyklavietėje vykstančios Čikagos skautų ir skaučių „Medeinės" stovyklos „Svajonių salos" pastovyklė
jūrų s k a u t ė s vair. Vida Mikalčiūtė ir vair. Aleksandra Weir atlieka buriavimo praktiką.

senas dainas, šūkius ir juo
kus. Sekmadienio vakarą sto
vyklautojai „rinko" taškus sto
tyse: per kliūčių kelią, kelio
ženklų pažinimą, lenktynes,
galvosūkius, gamtos ieškinį ir
kimo žaidimą. Stovyklautojai
pravedė savo atskirus laužus
pirmadienio vakare. Susėdę
dainavo, žaidė žaidimus ir
vaišino savo svečius. Kai ant
radienį lietus barbeno į stogą,
buvo labai sunku susikaupti
susikaupimo vakarui. Po su
sikaupimo
tą vakarą Vieš
pats m u s apdovanojo labai
gražia vaivorykšte, kuri gaubė
visą ežerą nuo vienojo galo iki
kito,
tarsi
pašventindama
mūsų stovyklos vardą. Trečia
dienį su ypatinga garso siste
ma skautai turėjo progos pa
šokti ir labai
nuotaikingai
praleido vakarą kartu. Ketvir
tadienį, paskutiniame lauže,
stovyklautojai visokiais bū
dais išvaidino žinomas pasa
kas. Stebėjome operas, bale
tus, rebotiškus-•aktorius, se
nutes ir t.t. Paskutinį vakarą
stovyklautojai lošė „Jeopardy". Laimėtojai buvo apdova
noti skaniais ledais. Kiek
vieną vakarą užbaigėm, dide
liame rate su malda ir giesme
„Ateina naktis".

PIRMOJI DIENA „MEDEINĖS"
STOVYKLOJE
„Svajonių salos" jūrų skau
tės laimingai atvyko į Rako
„Medeinės" stovyklą! Sutiko
jas gražus Rako miškas ir laks
tančios vadovės, skubiai besiruošianeieB sesių atvykimui.
O kiek darbo ir nervų pasto
vyklės viršininkei j . ps. Aldo
nai Weir, pavaduotojai j . s.
Rūtai Kirkuvienei ir jų vadijai, bet kai sesės atvyko, jų
laukė dar gražesnė „Nerijos"
pastovyklė'-ir naujas laivo de
nis, įrengtas sesių — j . s . Lau
ros Lapinskienės ir j . ps. Da
lios Žygienės.
Jaunesnės ir vyresnės sesės
atvažiavo pilnos entuziazmo ir
džiaugiasi'vė! susitikusios. Se
ses sutiko-' linksma patyrusi
komendante g. kand. valt.
Giedrė Kazlauskaitė. Mažųjų
ūdryčių atvyko net 20! Jų va
dovės g.v.v. Uda Brakauskienė,
Rima* Jokubauskienė,
g.v.v. DaiiS -Vitkienė, g.v.v.
Lyda Budrienė, valt. Rūta Grigaliūnaitė, r valt. Vilija Pauliūtė buvo apibertos visokiais
klausimais. Jūrų jaunių vado
vės g.v.v. Aleksandra Stan-

ilkiukams

Gero vėjo!
Sesė Vilytė

SVEIKINAME NAUJUS
SKAUTUS VYČIUS!

Užbaigėm stovyklą apdova
nodami visus stovyklautojus
ir vadovus gamtiniais medžio
medaliais, kuriuos paruošė
Kęstutis Civiliškas. Septyni
skautai buvo pakelti į prity
rusius
skautus kandidatus;
Andrius Giedraitis, Algytis
Kasputis, Tadas Kasputis, Lu
kas Laniauskas, Gytis Miku
lionis, Andrius Miliūnas ir Jo
nas Paškus. Jvertindama jos
nepailstantį darbą, stovykla
įteikė stovyklos viršininkei
Rasai Karvelienei spalvotą
skėtį su visų stovyklaujančių
parašais. Susėdom visi Ram
byno kalno slėnyje ir, kaip
kasmet nuotraukoje įamžinom šią mūsų brangią sto
vyklą Dainavos krašte.
Rūta Mikulioniene

Dainavos stovyklavietėje vykusios Detroito ir Clevelando skautu „Spalvų sūkurio" stovykl
paukštytėms maloninusias laisvalaikio užsiėmimas buvo /.aidimai prie -Spyglio ežero.

čiauskienė, valt. Sabrina Česaitė ir valt. Nida Lendraitytė
tuoj pristatė jaunes prie pala
pinių statymo ir įsirengimo
darbų. J ū r ų skaučių vadovės
j . s . Laura Lapinskienė ir g.v.v.
Kristina Jonušaitė atvykusias
seses ragino greitai palapines
susitvarkyti, nes prie ežero j ų
laukė g.v.v. Vilija Kielienė,
stovyklos uosto komendante.
Darbo užteko visoms, nebuvo
kada nei atsikvėpti. J a u n i a u 
sioji „Svajonių" salos ūdrytė
Maja Chiapetta džiaugiasi tu
rėdama tiek meilių sesyčių.
Sese j.s.fil. Taiyda Chiapetta
taip pat šypsojosi ir džiaugėsi
po metų pertraukos sugrįžusi
į Raką. Kokia graži „Nerijos"
šeima, džiugu matyti vis
naujų vadovių ir skaučių. Die
nos pabaigoje sesės susirinko
prie lauželio, vadovaujamos
valt. Taros Mikužytės. Taip ir
prabėgo pirmoji „Medeinės"
stovyklos diena j ū r ų skaučių
pastovyklėje!

Su didelū džiaugsmu pre>.
nešam, kad liepos mėn. 15 d.
naktį Bror.ųs Fabijonas ir
Paulius Lutas davė skautų
vyčių įžodį. Abu broliai pri
klauso Stas o Lozoraičio skau
tų vyčių bū eliui, veikiančiam
Vašingtono apylinkėje. Skau
tas vytis Eronius Fabijonas
užaugo Čikigpje, kelis metus
dirbo Vašingtone, o dabar gy
vena Texas valstijoje su savo
žmona Rasa. Skautas vytis
Paulius Lukas užaugo Vašing
tono apylimėje, o dabar stu
dijuoja Virg nia Tech universi
tete. Abu Iroliai į būrelį įsi
jungė 19H metais. Atrodo,
kad Bronius ir Paulius yra
pirmi skautu, šiame šimtme
tyje davę skiuto vyčio įžodį.
Stasio Lozoraičio skautų vy
čių būrelis sikūrė Vašingtono
1998 m. B relio vadovas yra
s.v. Tomas Skučas. Kas vasa
rą būrelio nariai iškylauja
gamtoje. Š:*is metais broliai
plaukė baidarėmis Shenandoah upe. šeštadienį, liepos
15 d., ketu: vyčiai ir du kan
didatai, pa.Krovę tris baidares
maistu be: reikmenimis, iš
plaukė ramia, giedra upe.
Jautėsi, ka'l sekama Leis ir
Clark pav\/džiu, nes upės ne
buvo mat> prieš šią kelionę.
Stebėjo ga:rjtą. Mate kelias
žuvėdras (>reat Blue Heron).
Dažnai žuvys iššokdavo į orą.
Upei vingui jant keitėsi App.i
lachian tanų vazdai. Nors
upė ganu ivari. retkarčiais
galima buvo matyti šiukšlių.
Skautai pr plaukdavo ir su
rinkdavo j . . s , taip atlikdami
gerąjį darb.-lj. Radę smėlėta

ir
•

•

•

p a k r a n t ę broliai išsikrovė bai
dares, pasistatė palapines ir
paruošė vakarienę. Pavalgę
perplaukė upę apžiūrėti van
dens išgraužtas granito uolas.
Sutemus prasidėjo garbingos
Skautų Vyčių įžodžio apeigos.
Sekmadienio rytą šeši vyčiai
tęsė kelionę. Pastebėjo retai
matytą
mažesnę
žuvėdrą
(Green Heron). Nugalėjo nedi
delius
Compton
krioklius
(Compton Rapids). Pavalgė
pietus ir dar paplaukę nepilną
valandą 19 mylių, baigė iškylą.
S k a u t a s Vytis

K<p\t.j,
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EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C
/
Specialybė - Vidaus Hgų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

ARASŽUOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

*E C. DECKER, DDS.P.C.
464/ W. 103 S t , Oak. Lawn, IL
Pirmas apyl. su Noithwestern un-to

diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Tel. 708-422-8260

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

DR JOVITA KERELIS

Tel. 815-741-3220

9525 S.79th Ave., HJctory Hite, IL
Tai. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS KISIELIUS
INKSTU, POSIĖS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Canter for Health,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2600

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D.
Fellow: American Academy of
Family Practice
ŠEIMOS GYDYTOJA
320W.6l8tAve.
Hooart, IN 46342

Fax

s

947-5279
947-6236

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja
900 Ravinla PI., Orland Park, IL
Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
Nuolaida naujai atvykusiems.

MIRĖ MARIJA
MILVYDIENĖ
Gavome pranešimą, kad š.
m. birželio 21 d. Vilniuje mirė
a.a. Marija Milvydienė. Ve
lionė prieš du mėnesius iš
Šveicarijos grįžo ir apsigyve
no Lietuvoje. Jautėsi laimin
ga, bet kankinama astmos
išėjo amžinybėn. Palaidota
Kaune, Kleboniškių kapinėse,
k u r ilsisi jos a.a. vyras in
žinierius fil. Juozas Milvydas,
1941 m. birželio mėn. kilus
karui žuvęs kovodamas dėl
Lietuvos laisvės. Neseniai jam
skirtą Vyčio Kryžiaus ordiną
Lietuvos prezidentas įteikė ve
lionio žmonai ir dukrai.
Dukrą Dalią užjaučia ir kar
tu liūdi visa lietuviškoji skau
tiška šeima.

DANTŲ GYDYTOJA

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hekory Hifls, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.
Tel. (708) 598-4065
Valandos pagal susitarimą

VAJE!
Praėjusią savaitę maketuo
jant „Skautybės kelią", išsprūdus straipsnio apie De
troito ir Clevelando skautų
stovyklą antraštei, du straips
niai susiliejo į vieną ir gavosi
— „VAJE! VAJE!!!" Atsipra
šome straipsnių autores. Rū
tos Mikulionienės straipsnį iš
tisai pakartojame, o sesės J.
Pečiūrienės „Gabijos" tonto is
toriją ateinančioje laidoje tę
sime toliau.
Red.
SKAUTŲ
STOVYKLOS
Rugpjūčio 5-13 d . — LSS
Ramiojo vandenyno rajono
stovykla „Rambyno" stovykla
vietėje, Big Bear, CA.
R u g p j ū č i o 6-20 d. — Ka
nados rajono stovykla „Romu
voje".

I .iW uvr>* l..ii*-\*t'> 1!M1 m bir/i-lm men Kauno žuvusiam Til .Juozui Milvydui s k u t o Vyčio Kryžiaus
'linus Ri'<pul)liki>^ prividi nt;i< Valdas Adamkų- )t<ike didvvno žmonai Mani.u NUIvvdionoi ir (Ink-

SUNKIAUSIA, KAI NEGALIU
ŽMOGUI PADĖTI

gyvenančiam Lietuvoje, tie
siog atsigaivinimas nueiti į tą
mokyklą ir pabendrauti su
moksleiviais bei mokytojais.
Tai
yra staiga visiškai kitas
„Draugo" redakcijoje kalbamės su apsilankiusiu Pa*
pasaulis — tai Lietuva, kokia
šaulio Lietuviu Bendruomenės atstovu Lietuvoje, Gab
turėtų būti, kokios mes no
rielium Žemkalniu.
»
rime.
—Jūsų dabartinis titulas. tas Lietuvos vyriausybės,
—Jeigu iš tos mokyklos
Pasaulio Lietuviu Bend ypač skatinant JAV LB
butu daugiau informacijos
ruomenės atstovas, šiuo at Krašto valdybai. Kaip žino
ir žmonės apie tai pasiskai
veju pabrėžiant žodi „pa te, centrui iiuo metu vado
tytu, sakykim, „Drauge",
saulio", atrodo, tikrai tin vauja Žilvinas Beliauskas,
tai butu iš Lietuvos labai
ka, nes tam tikra prasme ar nesikerta Jūsų įstaigos
skaidrus šviesuliukaa, ka
esate pasaulio pilietis. Aus pareigos bei interesai?
dangi mes girdime tiek
tralija, Lietuva, Amerika...
—Ne, visiškai nesikerta. Iš
daug neigiamybių—
Kur lengviau buvo prisitai tikrųjų aš labai džiaugiuosi,
—Norėtųsi, kad tas šviesukyti — emigravus i Austra kad yra toks centras, tik
liukas plėstųsi ir galėtų plės
liją, ar dabar, grįžus į Lie norėčiau, kad jie turėtų darbo.
tis jau dabar. Yra užtenka
tuvą?
Jie atsakinėja į klausimus no
mai patalpų mokymui, yra
—Žinot, čia labai reliatyvus rintiems sugrįžti į Lietuvą,
pedagogu, visi kvalifikuoti —
klausimas. Amžiaus skirtu tad tuo pačiu man nereikia at
Švietimo ministerija neleis
mas tarp pirmojo prisitaikymo sakinėti. Aš galiu sakyti žmo
mėgėjų dėstyti vidurinėje mo
ir antrojo yra apie 50 metų, nėms, eikite pas Žilviną. Jis
kykloje, bet pagrindinė kliūtis
todėl negaliu lyginti, kur man duoda informaciją, arba nu
— nėra vietų bendrabutyje.
buvo geriau — ar kai buvau kreipia, kur galima tokią in
Kur kitur moksleivius apgy
dvidešimt metų, ar kai esu formaciją gauti. Be to, centras
vendinti negalima, nes auk
yra orientuotas į Vakarus, no
speptyniasdešimt.
lėjimas toje mokykloje vyksta
—Kokios Jūsų pagrin rintiems grįžti iš Vakarų.
ne tik pamokų metu. Švietimo
—O kaip žmonės sužino
dinės pareigos Lietuvoje?
ministras sako, kad dabar pi
Ar daugiau reikalu turite apie įstaigą, kuriai Jūs va
nigų nėra, o kai bus, galės dar
su lietuviais, gyvenančiais dovaujate?
vieną tokią mokyklą pastatyti.
—Pasiskaito „Pasaulio lie
Vakaruose, ar Rytuose?
Tačiau pastatyti naują yra
—Sakyčiau, daugiau su Ry tuvį". Tai yra pirmoji vieta,
daug daug brangiau, negu šitą
tuose gyvenančiais. Jų proble kur gali rasti informaciją apie
išplėsti.
mos yra santykiai su pačia mus. Be to, visos Bendruo
—Tai skamba, kaip tik
Lietuva, sugrįžimas, bet iš menės mus žino, nes su viso
ras biurokratijos pavyzdys.
tikrųjų mūsų, t.y. Pasaulio mis turime ryšį.
—Taip, ir aš daugiau apie
Lietuvių Bendruomenės, di
—Ar yra daug grįžtančiu
tai nekomentuosiu...
džiausias rūpestis yra lietu i i Rytu? '
—Jūs domitės mokykla,
vybės — lietuviškumo išlai
—Dabar jau ne tiek daug,
domitės Rytuose gyvenan
kymas, jeigu, žinoma, jie to nes tie, kurie dar pasilikę, yra
čių lietuviu problemomis,
nori. Tuomet teikiama mūsų tai padarę dėl įvairių priežas
koks dar Jūsų veiklos aki
parama ir pagalba. Ji gali būti čių, kurios juos stabdo nuo
ratis? Kokie ryšiai yra s u
metodinė, materialinė ar ko grįžimo. Tačiau yra grįžtančių
Lietuvos Seimu, Vyriausy
kios rekomendacijos, prašy kitokiu būdu,.būtent, per savo
be, Prezidentūra?
mai Lietuvos institucijoms, anūkus, kurie yra siunčiami į
—Gyvenant, dirbant Seimo
kad jiems padėtų. Vyksta toks Lietuvą mokytis Lietuvių na
patalpose,
neabejotinai susi
bendradarbiavimas ir su jais, muose.
tinkama,
susipažįstama,
pasi
ir su Lietuvos institucijomis.
—Papasakokite apie mo
kalbama
su
įvairiais
žmonė
Kai kuriais atvejais aš esu kyklą, įkurtą tremtiniu
mis. Jeigu yra koks klausi
tarpininkas, kai kuriais — tie- vaikaičiams i i Rytu*
mas, aš ii karto žinau, kur
siogis Kalėdų senelis.
—Tai yra vidurinė mokykla
kreiptis. Tie dalykai palengvi
—Juk Lietuvoje, Vilniu su dvylika klasių, su bendra
na.
je, veikia Lietuviu grįžimo bučiu. Ji yra viena Švietimo
—Kaip seniai J ū s t a s pa
informacijos centras, įkur ministerijos mokyklų, specia
reigas atliekate?
—Dveji-su puse metų. Rug
pjūčio mėnesį įvyks Pasaulio
lietuvių seimas ir bus naujos
valdybos rinkimai. Mano ka
dencija baigiasi, tad nežinau,
ar aš toliau tose pareigose
pasilieku. Priklausys nuo nau
jos valdybps. Aš nesu samdo
mas darbininkas. Gal ir pasi
liksiu, gal ne, nežinau. Ar
nauja valdžia, kokią mes be
turėsime, norės, kad ai pasi
likčiau, ar aš norėsiu su nau
ja valdžia dirbti, dabar ne
įmanoma atsakyti.
—Ar jaučiate, k a d Jūsų
darbui apskritai Lietuvos
valdžia yra palanki?
—Aš manau, kad visos val
džios bus palankios, juk Lietu
vai mūsų įstaiga nieko nekai
nuoja, o tiek daug atlieka.
„Draugo" redakcijoje S.m. vasaros pradžioje. Iš kaires: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirm. Vytautas Kaman- —Kas yra sunkiausia Jū
sų pareigose?
tas, redaktore D. Bindokiene ir PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis. Jono Kuprio nuotrauka.

SU PALAPINE Į MEKSIKĄ
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ
Nr.19
Tęsinys
vie skalbyklos automatams. Prie
ta graži, restoranėlis, krau registracijos stalo patarnauto
tuvėlė, skalbykla, baseinas, jų nėra. Atėjo daugiau bend
bet nr.es per paskutines kelias rakeleivių, dairomės, laukia
dienfJa labai išlepome ir nusi me. Pagaliau atėjo vienas se
vylėme, kad nesame prie plia nukas. Sako, galiu padėti.
žo. Pliažas toliau, miestas dar Klausiu, kiek skalbimui mone
toliau, pasiekiamas taksi (10- tos kainuoja. Pasakė: 150 pe15 dol.) arba vietiniu autobu sų už vieną monetą skalbimui
su (apie 1 dol.). Mano maisto ir 150 už vieną monetą džio
atsargos beveik likviduotos, vinimui. Taigi, 300 pesų už
bet dar turiu truputį konser vieną išsiskalbimą. Padavė
vų. Planavau čia restoranus man monetas, aš atskaičiavau
lankyti, bet nieko arti nėra, 300 ir pagalvojau, lyg labai
tačiau čia kas rytą galima brangu. Čia pat stovinti bend
gauti gerus pusryčius. Puiku, rakeleivė pakomentavo, kad 3
nes aš duonos jau visiškai dol. brangoka, bet taip jau
nebeturiu, o ir gero pieno čia yra. Aš dar pagalvojau ir sa
nėra. Galima pirkti tik labai kau, čia ne 3, o 30 dol., tai tik
perdirbtą, kuriam nereikia ra nesąmonė. Atsiėmiau pini
šaldytuvo. Tokį esame pirkę gus ir atidaviau monetas. Dar
pakeliui į Aliaską, ir dar da palaukus, atėjo savininkė, už
bar prisimename skonį — lyg sirašėme vakarienei, paklau
truputį prisvilęs. Romas neno siau kiek monetos, sakė 15
ri tokio gerti. Aš pritariu.
pesų, nusipirkau keturias ir
grįžau
į mums paskirtą aikš
Užtrukau, kol surinkau in
tę.
Jau
iš tolo matau, kad po
formaciją raštinėje. Čia reikė
jo pirkti specialių monetų lova buvę sudėti šilti rūbai iš-

liai skirta užsienyje gyve
nančių lietuvių vaikams. ,
—Ar galėtu, pavyzdžiui,
i i Amerikos vaikai joje mo
kytis?
—Galėtų ir yra buvę, bet nei
vienas ilgai neišlaikė. Sąlygos
yra sunkesnės.
—Kiek toje mokykloje
yra mokinių?
—Šiuo metu buvo 253. Dau
giau ir negali būti, nes visi gy
vena bendrabutyje ir jame yra
tik tiek vietų.
—Kas apmoka jiems pra
gyvenimą ir mokslą?
—Lietuva. Mokykla yra
Švietimo ministerijos išlaiko
ma.
—Ar, baigė mokyklą, tie
jaunuoliai grįžta atgal, i i
kur atvykę, ar pasilieka
Lietuvoje?
—Dauguma, kaip man sako
mokyklos direktorius Rudys,
pasilieka. Ir, aš manau, gry
nai praktiškais sumetimais.
Įsivaizduokim, atvažiavo vai
kas į pirmą klasę, jis nemoka
lietuviškai kalbėti. Rugsėjo
mėnesį pradeda mokytis, per
Kūčias jau susikalba lietu
viškai ir paskui jisai už tam
tikro metų skaičiaus tą mo
kyklą pabaigia. Jau lietuvių
kalba. Jis eina toliau, į aukš
tesnį mokslą. Per tą laiką gal
jau ir jo tėvai sugrįžo į Lie
tuvą. Tokių atvejų irgi labai
daug, kai vaikus atsiunčia pir
miau. Ir tas vaikas-jaunuolis
jau yra baigęs mokslą Lietu
voje, turi lietuvišką diplomą,
tai ką gi jis darys Rusijoje? Jis
yra Lietuvos pilietis su iš
silavinimu Lietuvoje valsty
bine kalba.
—Jeigu taip greitai ir ge
rai mokykla vaikus išmoko
lietuviškai, tai tą sistemą
turėtu panaudoti ir mūsą
lietuviškosios
mokyklos
čia Amerikoje.
—Jūs neįsivaizduojate, kaip
yra man pačiam, jau dabar

—Pasakyti ne! Arba — pa
sakyti, kad čia ne mano kom
petencija, tad, deja, negaliu
padėti. Yra prašoma dalykų,
kurie nėra mano galioje. Pa
vyzdžiui, prašoma, kad pa
daryčiau įtaką ir kam nors
būtų grąžintas turtas. Čia ne
mano sritis. Yra taip pat, kai
prašo kokios paramos ir toji
parama ne mano galioje duoti
ar skirti, be to, aš neturiu lė
šų.
Neseniai aš turėjau prašy
mų paremti projektus už 14
milijonų dolerių. Kažkaip gal
vojama, kad užsienis turtin
gas, tad reikia žmonėms iš
aiškinti, kad tai neįmanoma...
' —Ar žmonės tą Jūsų „ne"
priima, kaip tiesą, kad tik
rai negalite padėti, ar pasi
lieka prie nuomonės, kad
tik nenorite?
—Jeigu aš galiu išaiškinti,
kad tai ne mūsų kompetenci
ja, pavyzdžiui, pastatyti naują
bažnyčią, bet, jeigu,norite tai
daryti, štai jums vyskupų, in
stitucijų ir kiti adresai, kreip
kitės. Yra užsienyje tam tikri
fondai, nebūtinai vien Ameri
koje, ar vien lietuvių, kreip
kitės ir jie spręs, ar skirti pi
nigų, ar ne.
Dar sunkiau, kai ateina,
kreipiasi žmogus su tikrai as
meniška problema — gali tai
būti sveikatos, gali būti vaikų
išlaikymo, tiesiog neturtingas
žmogus. Ką aš galiu daryti,
išskyrus iš savo kišenės išimti
50 litų... O tai tie yra sunkiau
si dalykai — kreipiasi pagal
bos ir aš negaliu jos suteikti!
Taip pat yra nemažai ieškan
čių giminių...
—Galima praktiškai tą
reikalą išspręsti. „Drauge"
turime skyrelį, kuriame
nemokamai skelbiame gi
miniu ir artimųjų paieš
kas. Jeigu J ū s galėtumėte
tokius prašymus registruo
ti ir mums perduoti, pa
skelbsime ir galbūt pavyks
surastu
—Nors dauguma besikrei
piančių ieško giminių Šiaurės
Amerikoje, bet yra ir Pietų
Amerikoje ieškančių, taip pat
yra, kurie ieško Sibire ir tuos
kartais labai sunku surasti.
Aš laikausi tokios nuostatos
— jeigu kas ieško savo gimi
nių, kai giminės atsiranda, tai
tų atrastųjų giminių reikalas
yra kontaktuoti savo artimuo
sius Lietuvoje, ne per ką nors
kita. Bet mes mielai Jūsų
pasiūlymu
pasinaudosime.
Ačiū.
—Baigiant prašome atsa
kyti į klausimą; kas yra
lengviausia,
maloniausia
Jūsų pareigose?
—Viskas, kada būna rezul
tatai.
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Danutė Bindokiene

Vargas tau, Jeruzale

Gal reikėtų sakyti — vargas utralia, tarptautine zona. Tik
su Jeruzale, nes kaip tik šis taip būtų užtikrintas jų priei
miestas yra aštrus akmuo ant namumas ir teikiama derama
kelio į palestiniečių ir žydų pagarba be jokių politinių, ra
taikos derybas. Žinoma, kliū sinių ar religinių trukdymų.
čių per 22 metus nuo toje Popiežius ragino ypatingą dė
pačioje Camp David vietovėje mesį atkreipti į tų šventųjų
pasirašytos sutarties tęsti dia vietų reikšmę, nes tas daug
logą, buvo nemažai. Daugiau prisidėtų prie artimesnio visų
sia galbūt sabotažinio pobū trijų religinių bendruomenių
džio, pasireiškiančio tiek iš sugyvenimo.
palestiniečių, tiek iš Izraelio
Jau anksčiau panašią mintį
pusės.
buvo iškėlę palestiniečiai, siū
Jeruzalės miestą galima lai lydami senąją Jeruzalės dalį
kyti visame pasaulyje vienin kurioje yra šios šventosios
tele vietove, šventa — trims žydams, krikščiomims bei mudidžiosioms religinėms ben solmonams vietos, pavesti
druomenėms: judizmui, isla Jungtinių Tautų globai. Tad
mui ir krikščionybei. Musul jie ir dabar teigiamai atsiliepė
monai trečiąja pagal šven apie popiežiaus Jono Pauliaus
tumą vieta laiko Aqsa mečetę, II pasiūlymą. Tačiau griežtai
esančią Jeruzalės senamies pasipriešino Izraelio vyriau
tyje. Žydams nemažiau svarbi sybė ir jų užsienio reikalų
yra vadinamoji Vakarinė sie ministro patarėjas Aviv Shina, nes tai vienintelė antro ron pareiškė, kad derybose toks
sios jų šventyklos liekana. atvejis net nenumatytas.
Šventyklą 70 m. prieš Kris
Izraelio derybininkai nuo
taus gimimą sunaikino romė pat pasitarimo pradžios nu
nai. O krikščionims ypatingai matė tik vieną galimybę susi
šventa yra Holy Sepulcher tarimui: visa Jeruzalė turi
bažnyčia, pastatyta toje vie priklausyti jiems vieniems.
toje, kur Jėzus Kristus buvo Deja, tokios pat nuomonės yra
nukryžiuotas ir palaidotas.
ir palestiniečiai. Kadangi šiuo
Verta pastebėti, kad senoji metu nebėra išmintingojo ka
Jeruzalės dalis, ir rytinė jos raliaus Saliamono, o Bill Clin
puse pateko Izraelio valdžion ton toli gražu negalėtų įsipc 196" m. vadinamojo Šešių spirti į jo kurpes, tai derybos,
dienu karo. Nuo to laiko tiek atrodo, vel įklimpusios į ne
tuščiažodžiavi
musuimocai. tiek krikščionys išbrendamą
daug kartu nusiskundė, kad mą. Izraelio premjeras Barak
priėjimas prie jiems taip svar turėjo ir tebeturi problemų
bių religinių objektų buvo savo vyriausybėje (galbūt ir
įvairiais būdais varžomas. tautoje, nors jis tvirtina, kad
ypač didžiųjų žydų švenčių tauta iš esmės nori taikos ir
metu, kai buvo uždaromas Va yra už sėkmingą derybų pa
karinis krantas ir Gaza juos baigą), kuri tik per plauką
nesubyrėjo, kai premjeras pa
tos ruožas.
Nors JAV prez. Bill Clinton, siryžo vykti į Camp David ir
pakvietęs į Camp David pales net daryti reikalingas nuolai
tiniečių vadą Yasser Arafat ir das palestiniečiams —šiuo at
Izraelio ministrą pirmininką veju grąžinti okupuotas že
Ehud Barak, dėjo daug pas mes.
Tačiau šį kartą derybas
tangų, kad šį kartą derybos
pasibaigtų sutartimi, o jis ga daugiausia dominavo Jeru
lėtų antrosios savo kadencijos zalės klausimas. Gal ir dėl to,
pabaigą apvainikuoti nemažu kad jis yra toks painus, sun
laimėjimu, kone dvi savaites kiai išsprendžiamas (nebent
užsitęsę pasitarimai kol kas būtų pasinaudota popiežiaus
dar nieko konkretaus nepa patarimu). Vis tik Barak išsi
siekė. Žinoma, kol tebekalba tarė, kad jis pasiruošęs pales
ma, tol yra vilties. Kad taika tiniečiams grąžinti apie 95
Artimuose Rytuose svarbi ne proc. Vakarinio kranto srities,
vien palestiniečiams, žydams o Arafat nuolat kartojo, kad
ar amerikiečiams, bet visam palestiniečiai stovi ant nepri
paskelbimo
pasauliui, liudija net popie klausomybės
žiaus Jono Pauliaus II komen slenksčio. Arafat pasiruošęs ją
tarai bei pasiūlymas dėl gali paskelbti iki rugsėjo 13 d.
mo Jeruzalės klausimo spren
Ar bus pasiektas susitari
dimo.
mas ir išsipildys prez. Clinton
Praėjusį sekmadienį šv. svajone — palestiniečių-žydų
Tėvas pareiškė, kad reikėtų sutarties pasirašymas? Tas
visoms trims religijoms reikš gali įvykti kiekvienu momen
mingas ir šventas vietas Jeru tu, arba vėl nuslinkti į ne
Nukelta į 5 psl. zalės senamiestyje palikti ne apčiuopiamą ateitį...

džiauti ant suolo ir stalo. Pasi vakarienės, reikės kombinuo jinę. Aš vėl „suporuota".
rodo, kai važiavome per tas ti. Skalbykloje buvo kai kurių
stačias „bites", mūsų 5 galionų kitų restoranų reklamos. Vie
Sausio 11 d., antradienis
geriamo vandens bakas atsi nas net į vietą pristato. Gera
darė ir beveik pusė išsipylė. informacija, gal ir pasinaudo
Sočiai papusryčiavę stovyk
Sušlapo ten dėžėje padėti žie sime.
lavietės valgykloje, 10 vai. ry
miniai rūbai. Dabar Romas
Pradėjau skalbti, prieš ei to išvykome į suplanuotą eks
jau saulėje džiovina. Gerai, nant valgyti. Čia vėl reikėjo kursiją — miesto apžiūrėjimą.
kad tik tiek mažai ten buvo, laikrodžius pasukti 1 vai. į Susitarta praleisti apie 6 va
nes prieš dvi dienas visus va priekį, tai vėl kitas laikas, o landas.
Pirmiausia
gidas
sarinius sudėjau į spintą. La pilvas to nepripažįsta. Pasa mums aprodė vieną prabangų
bai mažai nuostolio.
kiau Romui palaukti bent pus kvartalą. Gražūs namai, daug
Valandėlę pakalbėjus ir už valandį. Iki tada sudėsiu rū žydinčių krūmų, dekoratyvi
kandus, ėjau maudytis. Mau bus į džiovintuvą, kol valgy niai ežerėliai, grotos ant lan
dykloje iš krepšelio kraunu sime, baigsis skalbynė. Tačiau gų. Po to užvažiavome aukštai
reikiamus dalykus ir žiūriu — rūbai nebuvo gerai išdžiūvę, ant kalno. Panoramiškas vaiz
ten dugne kažkas blizga. Pasi tai įdėjau dar vieną monetą, o das. Fotografavome. Toliau
rodo, mano šampūno buteliu Romas grįžo į motornamį. Be sustojome prie vieno viešbu
kas truputį atsidarė ir nema laukiant priėjo Karen, pa čio. Už įlankos buvo matyti
žai skysčio išsipylė. Išėmiau klausė, kaip viskas sekasi, pa vietovė, kurioje filmavo JNight
viską, prausykloj apiploviau ir sakiau, kad antrą kartą mo of the Iguana". Dabar visa
patį maišą kiek galima išplo netą įmečiau, kad viskas gerai įlanka prabangiais viešbučiais
viau. Neįtikėtina, kad taip šią išdžiūtų. Ji norėjo dar šį va „apsodinta", pliažas žmonių
dieną nesiseka, net du kartus karą skalbti, bet jau 7:15 vai. kūnais nuklotas.
„išsiliejome".
vak., o raštinė užsidaro 7 vai.
Apie 1 vai. sustojome resto
Šį vakarą vakarieniavome Patariau nueiti į valgomąjį, rane pietauti. Susėdome trys
stovyklavietės kavinėje. Savi ten dar gali būti šeimininkė, poros, dalinamės kelionės
ninkė tik porą kartų per sa ir tikrai monetų parduos, vis įspūdžiais. Jau kelintą kartą
vaitę ruošia vakarienę, už ku tik čia jos uždarbis. Taip ir keliu temą, kaip patiktų būti
rią mes sumokame. Šį vakarą buvo. Ji nuėjo skalbti, aš pri tokios keliones vadovu? Iki
„lasagne" arba „spaghetti", o sėdau rašyti, ir ji grįždama šiol vis girdžiu atsakymą „už
ketvirtadienį bus jautienos sustojo ir Romui, kuris lauke jokius pinigus".
Šutinys. Lieka du vakarai be skaitė, padavė rastą mano ko
Bus daugiau

K i Į n i u g dft.ili
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Gyvenimo
.

kelią

S K E L B I M A I

prisimenant

Kun. V. Rimšelis,

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

MIC

Važiuojant į Cherbourgą, ti, kada laivas atplauks į uossustojau penkioms dienoms' tą. Sužinojau, kad ir iš VokieLisieux mieste, kur gyveno ir tijos atplaukia mažesni laivai
mirė šv. Teresėlė Vaikelio Jė su lietuviais tremtiniais. Kun.
zaus. Karmeličių vienuolynas J. Vaškas papasakojo apie vie
ir visa sodyba karo nepaliesta. ną lietuvį, kuris atvažiavęs iš
O už vienuolyno apgriauti na Vokietijos, nerado, kas jį pasi
mai, d a r nepataisyti. Seselė tiktų. Jis, išvargęs ir sušilęs.
durininke pasakojo, kad per atsisėdo ant žemės ir kepurę
karą vienuolės meldėsi į Šv. šalia pasidėjo. Praeidami žmo
Teresėlę, kad ji apsaugotų sa nės pradėjo j a m mesti į kepu
vo buvusius namus. Vienas rę pinigus. Vargšas žmogelis
kambarys vienuolyne paskir nežinojo, ką daryti. Bet j a m
tas šv. Teresėlės muziejukui. primetė į kepurę tiek pinigų,
Čia gražiai išstatyti jos geltoni kad galėjo iš New Yorko nuva
plaukai, kuriuos nukirpo, {Sto žiuoti pas savo gimines.
jant jai į novicijatą, vienuoli
Kai atsiradau Amerikoje,
niai drabužiai, knygos, poezi buvo balandžio 22 diena, kun.
Vaizdas nuo Kerna-es piliakalnio.
ja, paskelbimo šventąja doku J. Vaškas atvežė mane į Mamentai ir visa kita, ką mes rianapolį, Thompson, Conn.
galimybė siunčiamų pinigų
vadiname relikvijomis. Ji nėra Čia buvo aukštesnioji berniu
pėdsakus atsekti yra esminiai
baigusi aukštųjų mokslų, bet kų mokykla — High School.
bet
kokios piniginės apyvartos
ANTANAS DUNDZILA
jos rašymo stilius labai pa Namai ir visa aplinka padarė
bruožai.
trauklus ir mielas. Vienuolyno man didelį įspūdį — mokykla
JAV
Lietuvių
Bendruo deponuoti sumas į nurodomas
Čia suminėtas rūpestis ne iš
koplyčioje kasdien aukojau šv. kaip operos rūmai, aplink ma
menės Socialinių reikalų tary bankų sąskaitas. Vienu metu piršto išlaužtas. Kaune, 1999Mišias. Čia tos dienos buvo žesni namai, kaip pilaitės,
ba reguliariai ir efektingai buvo skelbiama, kad į voką 2000 metų bėgyje keistas įvy
man daugiau kaip rekolekcijos prie namų gėlių lysvės ir rau
spaudoje talkina mūsų visuo dėti dolerinius banknotus kis atsitiko. Aukotojas iš Ame
— visur tylu. jauku ir apmąs donos spalvos lapuoti medžiai.
menei įvairiais patarimais. draudžia Lietuvos įstatymai ir rikos Lietuvoje
vykdomam
tymams geriausia aplinka. Radau čia keletą pažįstamų
Tarybos pirmininkė B. Jasai kad Lietuvos paštas turi prie darbui per r a n k a s siuntė 500
Tada dar buvo gyva šventosios kunigų, kurie lankėsi Lietu
tienė su talkininkėmis savo mones laiškus su pinigais su dol. Dėl laiko stokos pinigai
sesuo Paulė. Dėl ligos ji ne voje ir drauge su manimi stu
praktiškais rašiniais skaityto laikyti. Vienaip a r kitaip nebuvo įteikti adresuoto vie
atėjo pas mane pasikalbėti. J i dijavo Romoje. Radau ir ma
jus informuoja apie, pvz., pasi mūsų visuomenėje vis tik iš neto pareigūnui, bet palikti
atsiuntė savo pavaduotoją. Ši tematikos . mokytoją Eidutį,
keitimus socialinės globos ar liko paprotys pinigus siųsti pas aukštą organizacijos vado
atnešė man šv. Teresėlės pa- • kuris karo metu bombardavo
imigracijos įstatymuose, gali per rankas. Girdėjau, kad dar vą. Per devynis mėnesius pini
veiksliuką su relikvija ir Wuerzburgą. J i s m a n iš tų
muose pavojuose su kredito prieš keletą metų net mūsų vi gai buvo tarpininkavusio va
trumpu rašteliu, jog ji mel bombardavimų parodė visą
organizacijos dovo žinioje, neužpajamuoti ir
kortelėmis, prekių ar patarna suomeninės
džiasi, prašydama, kad mažoji krūvą nuotraukų. J i s tarnavo
vimų užsisakymu per kompiu stambias pinigų sumas „gry neįnešti į organizacijų iždą.
šventoji manęs neapleistų. Šv. Amerikos kariuomenėje kaip
terinį internetą bei telefoną, nais" veždavo į Lietuvą.
Nemalonų reikalą aiškinant,
Teresėlė Vaikelio Jėzaus yra lakūnas. Kadangi jis lietuviš
galimas žulikystes ir kt. Tie
tarpininkavęs vadovas pripa
Ypač
nesavų
pinigų
vežimas
misijonierių ir kunigų globėja. kai gerai kalbėjo, tai buvo pa
straipsniai tikrai yra vienu iš ir įteikimas ,4 rankas" nėra žino, kad sąmoningai pažeidė
Ją 1998 m. popiežius Jonas ruoštas
veikti
užfrontėje. pasigėrėtinų LB patarnavimų.
patikimas a r saugus būdas. aukotojo valią: kad nepranešė
Paghus II paskelbė Bažnyčios Prancūzijoj jis netiko veikti,
Jie pateisina Socialinių rei Daug geriau, kai gaunanti or — gal buvo užmiršęs; pinigus
daktare. Ji mirė, būdama tik nes, šampano ir vyno įsigėręs,
kalų tarybos vardą ir, mūsų ganizacija čekį ifeikeičia ban ilgainiui perdavė vienetui, ku
24 7netų. Ir yra-tik viena, to- pradeda daug ir atvirai kal
spaudos dėka, pasiekia didelę ke ir tuo būdu gautas Įplaukas riam jie buvo skirti; ir teigė,
kia*ja"iina paskelbta Bažnyčios bėti. J i s tiko veikti Vokietijoje,
visuomenės dalį. šis rašinys pažymi iždo knygose. Pasiro kad jo sąžinė švari... Neaišku,
daktare. Lisieux palikau su nes alaus išgėrimas jo nepa
— pastangos jungtis prie su do, kad kai kad* organizaci kas būtų nutikę su pinigais,
keista nuotaika, lyg su kokia keičia. Todėl iš lėktuvo su vi
minėtų pastangų su viena joms į rankas įteikti pinigai jei jų pėdsakai nebūtų buvę
nostalgija, kaip pasakoje. Čia sais aparatais jis buvo nuleis
nauja tema, kuri yra svarbi ir nebūna uzpajaimojami kasoje atrasti a r aukotojas Amerikoje
ta -vtrta, is k»r danguje pas t a s Vokietijoje pranešinėti sa
išeivijai, ir išeivijos Lietuvoje ir tuo būdu gal* būti visai ki būtų pvz., numiręs.
Dievą yra mano užtarėja.
vo kariškam daliniui. J i s susi' remiamiems užmojams bei as
taip panaudojau i. Laikui bė
Atrodo, suprantama, tačiau
rišo su lietuviais ir pasisiūlė menims. Reikalas sukasi apie
Cherbourgo uoste buvo ma
gant, išeivyos tarpe pradėjo pinigus svetimam žmogui a r
t a r n a u t i vokiečių kariuomenė pinigų siuntimą į Lietuvą.
tyti paskandintų laivų stiebai.
plisti žinios, kad kartais ne organizacijai įteikus, svarbu
je. Jis n e t kareivius vežiojo į
Balandžio 16 Prancūzijoj buvo
siskaitoma su pinigus siuntu- gauti pakvitavimą. Keista, ta
J
a
u
Lietuvai
atgavus
ne
prancūzų frontą. Baigiantis
graži, saulėta diena. Kai
siųjų norais ir t:. T a d šio ra čiau esu matęs šabloniškus
priklausomybę,
bet
prieš
iš
karui, jis vėl buvo paimtas į
America" laivas išplaukė į at
šinio tikslas ir / r a mūsų vi „aukos" tikslu išduodamus
vystant
finansinius
ryšius
su
lėktuvą. Pagal jo aiškinimą, jo
virą Atlanto vandenyną, oras
suomenę skatina, ypač orga kvitus be datos, be numerio,
Vakarais,
pinigų
siuntimas
divizijos generolas buvo nuta
pasikeitė. Įplaukėra į audrą.
nizacijas, pinigus siųsti tik be buhalterijos ar iždo parei
ręs sunaikinti
katalikišką daugiausia vyko „per rankas":
Laivas pradėjo smarkiai lin
kas nors, vykdamas į Lietuvą, čekiais arba per • agentūras, gūno išrašomus, kvito rašy
miestą.
guoti. Ant bangų aukštai ga
kam nors nuveždavo ir įteik tuo būdu užtikrinant pinigų tojui nepasiliekant kvito nuo
lėjai pamatyti dideles ir ma
Kun. J . Vaškas dėstė lietu davo prašytus perduoti pini gavimą ir pajamavimą. Aišku, rašo. Tuo momentu atrodė lyg
žas žuvis. Buvo malonu viską vių kalbą. Jis paprašė, kad iki gus. Šį patarnavimą už už gavus pinigus dar galima juos tai būtų nebičiuliška, neman
stebėti. Per pietus dėl jūros li semestro pabaigos aš perim mokestį dabar atlikinėja Ame ir įvairiai naudot, bet tuomet dagu prašyti tokių biurokrati
gos valgykloje apie puse žmo čiau jo pamokas. Visi mokiniai rikoje įsisteigę įmonės, taip liks reikiami įrašai buhalteri nių detalių, lyg tai reiškia ne
nių buvo mažiau. Susirgau ir kalbėjo gana gerai lietuviškai, pat galima Lietuvon siųsti joje ir t.t. Pasitikėjimas, atsa pasitikėjimą. Dar būna keb
aš jūros liga. J New Yorką bet ne visi norėjo eiti į lietuvių čekius ar Amerikos bankuose kingumas ir cokumentuota liau, kai remiamos organizaci
turėjom nuplaukti per ketu kalbos pamokas. Mokinius tu
jos atstovas išvis nė nebando
rias dienas, o užtruko dvi die rėjau paruošti egzaminams.
įmokėjimą nė laikinu rašteliu
nas ilgiau. Nepaisant tų aud Paėmėm iš knygos apsakymėlį
patvirtinti. Visa tai gali būti
fijos).
Liepiau
vakare
valgyti
rapija
turi
savo
palapinę.
rų, laive buvo visokių įdomy apie žvirblį a n t mėšlyno. Per
ateityje atneš sunkumų ar n e t
bių ir pasilinksminimų. Savo pamokas nagrinėjom tą* apsa Daug didesnė mugė, kokią rūgusį pieną su fcurvėm, o ryte nemalonumų.
skystos
grucės.
Fo
poros
dienų
mačiau
Paryžiuje.
Mišias
lai
kajutėje aš tik girdėjau varpo kymėlį iš visų pusių, kad per
Kai kurių organizacijų vado
skambinimą „hong-kong". Tas egzaminus mokiniai galėtų šį kiau ir pamokslą sakiau lau jis pas mane atėjo ir dėkojo,
kad
aš
jį
taip
išgydžiau.
Esą,
ke,
prie
mokyklos.
Vietinis
vai
bando atsiskaityti šalia or
balsas buvo eiti į valgyklą, o tą apie tą žvirblį parašyti. Vie
kaip
su
ranka
kas
skausmus
laikraštis
parašė,
kad
į
gegu
ganizacijų
kasos iš asmeninių
man atrodė, kad mes važiuo nam mokiniui mokslai visai
atėmė.
žinę
suvažiavo
daugiau
kaip
sąskaitų.
Tai
irgi nepageidau
jame į Honkongą. Kai pama nerūpėjo. Kai paklausi, kodėl
dešimt
tūkstančių
lietuvių.
tina
procedūra.
Štai, 1999 m.
Marianapolyje
išmokau
vai
tėm laisvės statulą, jūros liga neišmokai a r neparašei, kas
Žmonės
kalbėjo,
kad
buvo
su
pradžioje
gavau
laišką, kurį iš
ruoti
automobili,
traktorių
ir
buvojau praėjusi.
buvo užduota, tai vis atsaky važiavę penkiolika tūkstančių. mokyklos autobusą. Su auto dalies cituoju (kalba netaisy
davo, kad neturėjo „penalo" a r
Marianapolyje buvo didelis busu šeštadienį veždavau Jo ta), tik, aišku, išleisdamas
kas nors jo „pencilą" paėmė.
ūkis, kurį prižiūrėjo ir prie jo ną Banį į Putnarną į kiną. Au vardus ir kai kuriuos duome
Prieš karą Marianapolis bu dirbo Aleksas Tėtulis. Jo žmo tobusą pastatydavom prie pa nis:
vo lietuvių kultūrinis centras. na dirbo prie virtuvės ir skal čių durų. O aš leidimo dar ne
„Nuoširdžiausi sveikinimai
1933 m. Marijonų kolegija iš bimo. A. Tėtuliui visur kur pa turėjau. Marianapolyje su nuo mano visos šeimos ir J u s
Marian Hills, IL, buvo perkel gelbėjo brolis Tadas Margis. daugeliu lietuvių susipažinau. gerbiančio kolektyvo sveikatos
ta į Marianapolį, Thompson, Buvo čia keletas senyvo am Daug lietuvių parapijų aplan ir neblėstančios energijos kil
Conn. 1937 m. Connecticut žiaus vyrų, kurie prie ūkio kiau. Jonas Banys daug man niuose J ū s ų darbuose.
Mielas Antanai, ta pačia
valstijos senatas Marianapolio gavo pragyvenimą ir užlaiky papasakojo apie lietuvišką gy
kolegijai suteikė teisę duoti mą. Greitai susipažinau su se venimą ir veiklą parapijose. proga noriu paaiškinti, kad
abiturientams mokslo laips nuku Mykoliuku. Jis turėjo Jis gerai žinojo visą Maria Sąjungos vardu atsiųsti čekiai
nius. Tuo metu kolegijos rek smuikelį, taigi jis šioks toks napolio istoriją, pažinojo visus ar pravedant grynais, pagal
torius buvo kun. Jonas Na muzikantas. Kitas muzikas mokytojus ir mokinius. Jis pa dabartinę finansinę tvarką...
vickas. J i s visą gyvenimą ko buvo brolis Jonas Ranys. J i s pasakojo ir apie kun. Joną (A. Dundzilos sutrumpintas
vojo už lietuvišką žodį. Mo buvo dainų ir muzikos moky Starkų, su kuriuo susipažinau išdėstymas: atskaičiavimams
kykloje visi mokiniai turėjo tojas, tikras menininkas. J i s vėliau. Kun. J . Starkus čia ke p r a r a n d a m a net 2/3 siun
kalbėti tik lietuvių kalba. Mo piešdavo labai gražius pa lis metus mokytojavo. Jis po čiamos sumos). Kad Jūsų pa
kykla turėjo savo orkestrą. veikslus, mylėjo gamtą ir tu pamokų surinkdavo mokinius ramą sunaudoti produktyviai,
Mokiniai važinėdavo po para rėjo keletą bičių avilių. Myko ir jiems pasakodavo apie Lie atidariau savo asmeninę są
pijas su vaidinimais. Maria- liukas apie avilius žolę apšie- tuvą, apie savo gyvenimo pa skaitą, kurios duomenis iš
E i t .Juozas Vaškas, MIC
napolyje kasmet būdavo ge- naudavo. Aš jam padėdavau tyrimus, bet mokiniai neturėjo siunčiu šiame laiške. (A. Dun
gužinė-piknikas liepos 4 d. Tai šienauti, ir taip mudu susi kantrybės visko išklausyti. dzilos pastaba: argi asmenims
- Marianapolyje
buvo valstybes ir Rytų Ameri draugavom. Vieną sekmadienį Tada jis klausytojams už va išrašyti čekiai neapmokestina
Mykoliukas atėjo ir pradėjo landą pradėjo mokėti po 25 mi?)".
Mane pasitikti buvo atvažia kos lietuvių didelė šventė. prašyti, kad aš jam išrašyčiau
centus. Bet vaikus daugiau
vus kun. Juozas Vaškas. Aš jį 1947 m. į gegužinę suvažiavo receptą. Nesupratau, ko jis
Ant atskiro lapelio buvo LIviliojo
sportas ir žaidimai nei
(,'crai pažinojau dar prieš ka iš visų parapijų minios žmo nori. Jis pradėjo aiškinti, kad pinigai. Atrodė, kad lietuviš TIMPEKS banko sąskaitos
rą, kai buvome studentai Ro nių. Didžiausias laukas, kiek žmonės j a m sakę, jog aš gydau kas gyvenimas čia niekad ne duomenys ir t.t.).
moje. Jis pirmiausia papasa- akys užmato, pilnas automobi žmones nuo pilvasopės (filoso išnyks.
Bendra išvada būtų tokia:
kojorknip buvo sunku sužino- lių ir autobusų. Kiekviena paapart giminių ar tikrai artimų

IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agantas Frank Zapois ir Off. Mgr. Auka*
S. Kana kalba liatuvilkai.

FRANK ZAPOUS
3206 1/2 Wsst 96m 8 M
Tei. (708) 4 2 4 4 6 6 4
(773)581-6664
Window VVashers Nccdcd!

40,000 per year. We need 100 crews
No exp. necesstry. W»U train. Mušt
have valid dnver's license and transporiation. Mušt be flucnt m Enclish.
LA. McMabon Window vVashing.
TeL 800-820-6155.

•

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui teL 630-774-1025.

LIETUVON SIUNČIANT PINIGUS

i

I

GREIT PARDUODA

CARE GIVERS for ASSISTED
LIVING FACIL1TY FOR
ELDERLY. We$t Los Angeles,
CA. Live-in 5 days a week; sinall
facility & care. Flucnt Englith.
Mušt be carine & likę to work
with elderiy. T A 310-479-893X
Alternative Home Care is. looking for responsible, hve-in
caregi vers antfCN As. Flucnt Eng-;
lish 2c mušt drive & be able to liti i
References rcąuired. Excellent salary between!80 and_$130 per
DAY. CaD 708-784-1088 for an
appotoncnt
Reikalingi dalytojai ir staliai
su p a t y r i m o . $600 -$900 į
savaite. Skambinti: 847-9281000, ezL 114. Gali dirbti tuoj

£2L

RIMAS LSTANKUS
• Gretas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimą* vaHui
• Parkam* ir parduodama namus
• Pensininkams nuolaida
_

ForRent
Large 2 bedrootn apt; 1 bam;
73rdaDdWbįple.
Heat included. $550. f
773-778-7821.
«
S/4SKS

( ON\IHU(

IION

Stataus darbai, rOaių, vonių ir
virtuvių {rangirnas; priaalatar,
keramikos prytatat; *akinoj»,
"•offits*, 'dacks", "gudsis*, plokšti
ir Vingia' stogai; camaotaa,
dažymas. Turiu darbo drauoTmą

L S-flenatia, m. 69&441-191Z,
ATTENTIONIMMIGRANTS!
Canada is accepong applicaatt for
Permanant Restdeace!
For frcc information call:
1-773-282-9500.
GTS concentrating in imrmgrabon to
Canada
www.immigration-ierviccXoin

Vyrų ir moterų kirpėja.
15 metų patyrimas. Greitas,
malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai,
teL 708-422-4558.

r-

i
i
i

Paremkite DRAUGĄ ir
Laimėkite bilietus į Vilnių
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skrydį parūpino
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Vardas
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Adresas
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Telefonas (

) _.

AUKA 1 dol.
Galima įsigyti ir daugiau bilietų.
iškirpkite atkarpėle pažymėkite kiek bilietų norite.
Ir siųskite su atitinkamos sumos čekiu.

bilietų

$
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i
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i
i
i
i
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Laimingasis bilietas bus traukiamas
DRAUGO pokylyje, 2000 rugsėjo 17 d.

DRAUGAS
4545 W. 63rd ST,
CHICAGO, IL 60629
.

. - .

bičiulių, iš kurių jokios atsis
kaitomybės nereikia, pinigus
patartina Lietuvon siųsti tik
čekiais ar per agentūras; už
įteiktus pinigus a r daromus
mokėjimus iš organizacijų rei
kalaukime iždo pareigūnų ofi
cialios atskaitomybės;
nesiduokime vilionėms į šalia or
ganizacijų atidarytas priva
čias pareigūnų sąskaitas.
Atskaitomybės ir tinkamai
vykdomo darbo reiškinius vie
name laiške bendrais bruožais
svarsčiau su viena žymios or
ganizacijos vadove Lietuvoje,
jai minėjau 1999 m. „Į Lais
ve", Nr.130 čikagiškio Jono
Pabedinsko straipsnį ,.Apmo
kamas idealizmas, arba tau
tiečiuose pasiaukojimo beieš
kant". Į tai ji atsiliepė: „Pabe
dinsko
straipsnį
skaičiau.
Deja, idealizmas buvo būdin
gas tik mūsų tėvų kartai.
Mūsuose idealizmo nedaug.
Nelaikau ir savęs idealiste".
* „Lietuvos rytaa" b a n d ė
išsiaiškinti, kas kaltas dėl
tragedijos, kai Neringos* val
gykloje „Nida" moterys apsi

nuodijo salietrą supainiojusios
su druska, o viena iš apsinuo
dijusiųjų mirė. „Atrodo, pačios
liksime kaltos, kad iš maitini
mo įstaigos konditerijos cecho
gavome nuodų?, sakė viena
nukentėjusiųjų Rita Vorotaikiną, kuri vis dėlto nepraran
da vilties rasti teisybe. Ta
čiau, laikraščio manymu, svei
katos apsauga besirūpinantys
aukšti valdininkai nedaro nie
ko, kad Lietuvoje pagaliau bo
tų įteisinti nuodus nukenks
minantys vaistai. Klaipėdos
medikai dviejų moterų gyvybę

išgelbėjo tik todėl, kad turėjo
nuo sovietmečio užsilikusio ir
Lietuvoje neregistruoto prieš
nuodžio — metileno mėlio.
(Ikat

• Naujamiestis. Gegutės
21 d. šv. Mato bažnyčioje gie
dojo 17 vaikų ir jaunimo chorų
iš Panevėžio vyskupijos. Tai
giesmių šventes „Kristui gieda
Lietuva", skirtos Krikščiony
bės 2000 metų jubiliejui, Pa
nevėžio vyskupijos vaikų ir
jaunimo chorų baigiamasis
koncertas.
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Dr. Bronius Povilaitis

Kai rieda metai po miru
siųjų atsiskyrimo su šiuo pa
sauliu, .. prisimename juos
įvaJrTar. Prisimename išvydę
jų nuotraukas, prisimename
jų pareiškimus įvairiais klau
simais. Kai miršta mokslo
žmonės, turime jų palikimus:
mokslo darbus — knygas bei
straipsnius. Jeigu pastatome
jų atminčiai kokį paminklą ar
įsteigiame kokį fondą, turime
būdų juos pagerbti ir prisimin
ti bei parodyti ateities kar
toms.
2000 m. liepos 17 d. sueis 15
metų nuo dr. Broniaus Povi
laičio mirties. Prisimename jį
kaip giminaitį, mokslo žmogų,
katalikiškos veiklos veikėją.
Nuo 1996 m. jo vardą žino ir
jaunas studentas Lietuvoje,
Kęstutis Bagdžius, a.a. Bro
niaus Povilaičio fondo stipen
dininkas. Fondas buvo įsteig
tas velionio našlės Monikos, jo
mirties 10 metų sukakčiai paminėtiį Kęstutis buvo parink
tas, neš jo ateitininkiška veik
la ir pasirinkta mokslo šaka
atitiko įsteigto fondo užmo
jams. Skaitytojai ir moks
lininkai Š. Amerikoje bei Lie
tuvoje gali užtikri a.a. Bro
niaus Povilaičio parašytus
mokslinius straipsnius lietu
vių bei anglų kalbomis bei jo
dvi parašytas knygas.
A.a. Bronius Povilaitis gimė
1907 m. Diržių kaime, Žei
melio valsčiuje, Šiaulių ap
skrityje, vyriausias šonus pen
kių vaikų šeimoje. Kaip tais
laikais Lietuvoje būdavo, net
kaimo vaikai, jei būdavo pa
linkę mokslams,'turėdavo ga
limybių gauti reikiamos para
mos siekti mokslo. A.a. Bro
niaus jaunesnis brolis pa
veldėjo šeimos ūkį, o Bronius
taip pat nepaliko žemės ūkio.
1930 m. Žemės ūkio akademi
joje, Dotnuvoje, Bronius įsigijo
diplomuoto agronomo laipsnį
ir vėliau ten liko — buvo jaun.
ir vyr. laborantas, vyr. asist.
docentas ir specialiosios žem
dirbystės katedros vedėjas.
1939-41 m. jis buvo Žemės
ūkio ministerijos sėklų kon
trolės stoties direktorius Kau
ne. Per visą jo gyvenimą ši
mokslo įstaiga — Žemės ūkio
akademija, liko Broniui miela
ir artima. Jau vėliau, gyve
nant Kanadoje, jis parašė
knygą apie jos istoriją, pava
dintą „Žemės ūkio akademija".
Knyga 1979 m. buvo išleista
Agronomų sąjungos ir jos pri
statyta Čikagoje.

ro laipsnį 1954 m. Jo specia
lybės buvo augalininkystė, seHekcya, ir genetika. Po kelių
metų
akademinio
darbo
McGill universitete, a.a. Bro
nius Povilaitis dirbo valdžios
tabako tyrimo stotyje ir vėliau
privačios tabako bendrovės
augalininkystės tyrimo dar
bus Ontario valstijoje.
A.a. dr. Bronius Povilaitis
rašė mokslinius straipsnius
anglų bei lietuvių kalbomis,
kuriuos dar ir dabar savo
straipsniuose cituoja pasaulio
mokslininkai. Pažvelgus į žy
mią duomenų bazę Web of
Science — Science Citation Index (1982-2000), 17 Broniaus
Povilaičio straipsnių yra cituo
jami net 136 atvejais! Pasi
domėję matome, kad jo tyri
mais naudojosi autoriai iš
Kroatijos, JAV valdžios Miš
kininkystės skyriaus (US Forestry Service), Turkijos, An
glijos, Vokietijos, Izraelio, Ka
nados (įskaitant ir jo buvusių
bendradarbių darbai), bei kt.
Autoriai cituoja a.a. Broniaus
Povilaičio straipsnius, rašytus
tarp 1956 ir 1971 metų. Kai
kurie straipsniai cituojami tik
vienas sykį,, bet kiti net iki
18-19 kartų. Vėlyviausias
straipsnis, cituojantis velio
nio darbus, buvo išspaus
dintas 1999 metais. Šiuo būdu
įrodoma, kad mokslo žmogaus
darbais gali naudotis ateities
mokslininkų kartos.

Aa. Bronius Povilaitis buvo
aktyvus ateitininkas 50 metų,
nuo gimnazijos laikų Lietu
voje. Jis buvo veiklus Lietuvių
katalikų mokslo akademijos
narys, veikė Lietuvių Ben
druomenėje, parapijos veikloje
jau Vokietijoje, vėliau Kana
dos dviejose provincijose —
Kvebeke (Montrealyje), ir On
tario (Delhi ir Toronte). Tai
buvo žmogus, mokėjęs derinti
savo mokslinį darbą su veikla
bei asmeniniais užsiėmimais.
Laikas riedą, ir mūsų gyve
nime tenka patirti tik istorijos
tarpsnius. Aa. Povilaitis gyve
no pirmos Lietuvos nepriklau
somybės laikus ir galėjo savo
žiniomis prisidėti prie Lietu
vos žemes ūkio kilimo bei
būsimų specialistų paruošimo.
Prisidėjo ir prie savo adoptuoto krašto — Kanados, žemės
ūkio žinių lobyno. Gaila, kad
a.a. Bronius dabar, po nepri
klausomybės atstatymo, nega
li prisijungti prie įvairių Lie
tuvos žemės ūkio atstatymo
darbų. 1986 m., jau jam mi
rus, išleista jo prieš mirtį
spaudai paruošta knyga „Lie
tuvos Žemės ūkis 1914-1940
m." 1997 m. „Tėvynės sargo"
leidykla su Tautos fondo para
ma išleido antrąją knygos
laidą Lietuvoje, tais pačiais
metais, kuriais jo našlė Moni
ka Povilaitienė ir giminės bei
draugai paminėjo velionio au
toriaus 90 m. gimimo sukaktį.
Tai gražus agronomo ir moks
lininko palikimas Lietuvai,
atgavusiai nepriklausomybę,
kurios velioniui neteko sulauk
ti, bet jis lyg nujautė reikalą
tokiai knygai. Ji užfiksuoja
anų laikų atliktą Lietuvos
Antrojo Pasaulinio karo vė žemės reformą.
jams siaučiant, a.a. Broniaus
Velionį prisiminti galės jo
Povilaičio kelias nelengvas, krikšto vaikai (įskaitant ir
bet-jis liko mokslo žmogum— Lietuvos rezistencijos veikėją
Pabaltijo universitete, Vokieti ses. Nįjolę Sadonaitę), buvę jo
joje, buvo asoc. profesorius, mokiniai, jo giminės ir drau
vėliau paskirtas žemės ūkio gai bei jų vaikai. Prisimins jį,
fakulteto dekanu. Jis buvo skaitę ir skaitantys jo straips
vienas iš dviejų lietuvių, gavu nius bei su juo dirbusieji. Pa
sių Lady Davis Foundation galiau prisimins jį ir klausę jo
stipendiją, kuri apmokėjo jo patarimų kurioje nors srityje
kelionę į Kanadą ir viene — visuomeninėje, augalinin
riems metams parūpino jam kystės, ar mokslinėje. Jo pasi
darbą universitete. A.a. Bro rinktos mokslo šakos (augali
nius Povilaitis buvo ty ninkystė, genetika, ir se
rinėtojas MacDonald College, lekcija) būtų populiarios ir
McGill universitete prie Mont- šiandien. Jo visuomeniniai
reaHo. Išklausęs reikiamus darbai, darbštumas bei parei
kursus, įsigijo magistro laips gingumas yra pavyzdžiai, kaip
nį 1951 m. ir filosofuos dakta laikytis principų ir lavinti

SUNKU PASAKYTI NE
Atkelta iš 3 psl.
Turbūt vis dėlto malo
niausia, daugiausia džiaugs
mo suteikiantys įvykiai yra,
kai gali padėti užsienyje gyve
nantiems lietuviams, prade
dant nuo Gudijos, iki Vladi
vostoko, iki dar kur nors.
Didžiausias malonumas, kai
atvažiuoja vaikų ekskursija iš
kito krašto ir jie atvažiuoja
Lietuvos pažinti, bet turi tiek
mažai pinigų, kad negali
maisto nusipirkti. Jie atsiveža
trijų dienų ekskursijai sausą
maistą. Ir tada man labai
smagu pasakyti ekskursijos
vadovams — nuveskite juos į
valgyklą ir pamaitinkite. Ir
sako, kiek mes galime išleisti.
Sakau, kiek gi ten kainuoja?
Tada suskaičiuoja, sako, bus
po keturis litus ir 75 centus
kiekvienam. Jeigu turėtume
dar 10 centų, tai jie gautų po
duonos riekelę, o dar 15 centų
— gaus kompoto stiklinaitę.
Aš sakau, tai dar ir ledų nu
pirkite. Na ir va, pamaitini
tokį būrį atvykusių lietuviu
Kai dar buvome drauge. Iš k Ingrida Gailute Ancevičiute Cunkų...
Manęs jie neatsimins, bet
ninghame Blank ir Vyga Dikinienė
atsimins, kad Lietuvoje nebadavo.
—Jau minėjote, kad ne
AA. INGRIDA G. ANCEVIČIŪTĖ
gaunate jokio piniginio at
CUNNINGHAME-BLANK
lyginimo už savo darbą,
Ingrida Gailutė Ancevičiūtė gogės Paulinos ir teisininko tad turbūt didžiausias atly
Cunninghame-Blank, 65 metų dr. Pranciškaus Ancevičių šei ginimas yra, kad galite
amžiaus po sunkios ligos mirė moje. Būdama septynerių me žmonėms padėti.
š.m. gegužės 22 d. Kaliforni tų pradėjo pabėgėlės kelią
—Taip, pasitenkinimas at
joje. Ingrida buvo profesorė Berlyne. Po karo, visa šeima liekamu darbu yra atlygini
College of Marin, Kentfield persikėlė gyventi į Toronto, mas. Nemanau, kad esu kaž
(netoli San Francisco) kur dės Canadą. Cia Ingrida baigė kokia išimtis. Dauguma mūsų
Trinity College, Toronto uni visuomenininkų, dirbančių lie
tė vokiečių ir rusų kalbas.
Paliko vyrą, dvi dukras, tris versitete įsigijo modernių kal tuviškiems reikalams, irgi dir
mažus vaikaičius, brolį ir se bų bakalauro • laipsnį. Magis ba be jokių algų. Aš nesu joks
serį Toronte. Jos liūdi daug tro laipsniui ji grįžo į Vokie stebuklas. Galbūt esu stebuk
buvusių mokinių ir draugai, tiją, Heidelbergo universitetą. las tik Lietuvos žmonėms, kad
Į Kaliforniją' Ingrida atvyko dirbu be atlyginimo. Jiems tas
kurie ją gerbė ir mylėjo.
1958
metais kai ištekėjo už labai neįprasta, o mūsų sąly
Ingridos pelenai buvo pada
Naujosios
Zelandijos škoto gomis visai normalu.
linti į dvi dalis: viena jau pa
laidota bažnyčios šventoriuje Derėk Cuartinghame-Blank.
—Nuoširdžiai dėkojame
— sodelyje tarp kalnų. Kita Ingrida visad buvo šviesia už skirtą laiką pokalbiui.
dalis bus nugabenta į Naująją plaukė, lieknutė, švelnaus bū Sėkmės visuose darbuose.
Zelandiją, į jos mylimo vyro do lietuvaitė.
Kalbėjosi D. Bindokienė
šeimos kriptą.
= 1F!.'-!'.!' r ...Į'yi
rvi^/l
fyga Dikinienė
Ingrida gimė Vilniuje, peda

AA. JUOZO DZENKAIČIO MIRTIES
METINĖS
fomijoje reiškėsi Los Angeles
lietuvių veikldje. Buvo dosnus
įvairių lietuviškų reikalų rė
mėjas. Šią gražią tradiciją da
bar tęsia jo ' žmona Bronė
Dzenkaitienė.
'-•
Velionis šv.' Mišiomis buvo
prisimintas ir jo gimtojo Vil
kaviškio katedroje.
IR

Juozas Dzenkaitis

Prieš vienerius metus —
1999 m. birželio 18 d. Kalifor
nijoje miręs a.a. Juozas Dzen
kaitis jo mirties metinėse bu
vo prisimintas šv. Mišiomis ir
jo kapo aplankymu.
Dalyvaujant gražiam būriui
velionio draugų ir artimųjų,
šeštadienį, birželio 17 d., 11
vai. ryto Los Angeles Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje
šv. Mišias už velionį aukojo
kun. Stanislovas Anužis. įspū
dingai giedojo sol. Stasė Pautienienė, vargonais grojo muz.
Viktoras Ralys.
Po Mišių buvo nuvykta į
Forest Lawn kapines, kur bu
vo pasimelsta ir kun. St. Anu
žis pašventino a.a. J. Dzenkaičio kapo paminklinę lentą.
Po apeigų, velionio žmonos
Reginos kviečiami, dalyviai
nuvyko į restoraną pietums,
kurių metu dalijosi prisimini
mais apie velionį. O prisimin
ti buvo ką. Velionis buvo gi
męs Vilkaviškyje 1916 m. Il
gesnį laiką gyvendamas Kalisavo protą. Šių dienų studen
tai galėtų daug ko iš jo gyveni
mo pasimokyti.
Ramunė Kubiliūtė

MALDOS ŽYGIS UŽ
GYVYBE
Gegužės 31d. Lietuvos kata
likių moterų sąjungos Šiaulių
draugija surengė maldos žygį
už gyvybe. Šiaulių Šv. Petro ir
Povilo katedroje vyko Švč.
Sakramento adoracija. Po to
vysk. E. Bartulis tikinčiuosius
palaimino Švč. Sakramentu.
Iš katedros į Kryžių kalną ėjo
procesija, nešina kryžiumi ir
vėliavomis. Eisenai, kurioje
buvo kunigų, vienuolių, pa
sauliečių iš Kauno, Tauragės,
Radviliškio, Baisiogalos, Vil
niaus ir kitur, vadovavo vysk.
E. Bartulis. Kryžių kalne buvo
pastatytas kryžius su užrašu
„Gerasis Dieve, vesk Apvaiz
dos keliais mus ir mūsų Lie
tuvą". Šv. Mišias, kurių metu
buvo prašoma supratimo ir
pasiryžimo tausoti gyvybę nuo
pat prasidėjimo iki mirties,
drauge su vyskupijos kunigais
koncelebravo vyskupas E.
Bartulis. Per pamokslą gany
tojas padėkojo visiems, kurie
Atgailos eisenoje nešė kryžių,
giedojo ir meldėsi. Vyskupas
paragino branginti viską, ką
duoda Dievas, pavesti savo gy
venimus Dievo Gimdytojai,
kiekvieną paklydusį atvedan
čiais pas Kristų, kasdien
kalbėti rožinį. Mišių aukoje
buvo prisimintas ir pagerbtas
kardinolas V. Sladkevičius.

DRAUGAS, 2000 m. liepos 26 d., trečiadienis

A.tA.
JADVYGA SASNAUSKIENĖ
MIKALAUSKAITĖ
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Mirė 2000 m. liepos 16 d., sulaukusi 94 metų.
Gyveno Lisle, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette
Parko apylinkėje. Amerikoje išgyveno 53 metus.
Gimė Čikagoje. Vėliau grįžo į Lietuvą.
Nuliūdę liko: dukra Dana Česnauskienė; sūnūs:
Vytas Sasnauskas, Algis Sasnauskas, marti Ellen;
anūkai: Rimas Česnauskas ir jo žmona Nanette, Thomas Česnauskas; anūkės: Rūta ir jos vyras Robert
Rehayem, Rita ir jos vyras Bernard Mega; proanūkai:
Brian, Thomas, Anthony; proanūkės: Elise, Madeline,
Theresa, Emily ir giminės Lietuvoje.
Velionė priklausė Lietuvių Šaulių organizacijai,
Marąuette Parko namų savininkų organizacijai, ilgus
metus dirbo BALFe.
A.a. Jadvyga buvo palaidota 2000 m. liepos 19 d. Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse iš Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčios.
Nuliūdę: duktė, sūnūs, anūkai, proanūkai.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600.
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Mielam studijų laikų draugui

A. t A.
Dr. VYTAUTUI GYLIUI
mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą žmonai DANUTEI
su šeima, broliams — dr. JONUI ir dr. JULIUI su
šeimomis.
Juozas Baltrušaitis
Ormond Beach, FL

tmmm
„DRAUGAS'' lietuvybės švyturys ir sargas 1

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ'
„DRAUGĄ"' a t m i n k i m e savo testamenU-

KĄ PASĖSI, TĄ IR PJAUSI
Stįgtojai Metuvių liaudies patarlė. Paklausykite
liaudies išminties Ir atidarykite 17-kos mėriesių
sertifikatą Rrst Personai Banke,

Gausite aukštą — 7.00 % APY — nuošimti.
Jūsų santaupos atneš gražų derliui
Sąskaitos apdraustos federalinės valdžios agentūros.
Dėl platesnės informacijos skambinkite
Rūtai Staniulienei, Editai Žiurinskienei ar Jūrai Antanaitytei.
\

/

.

G r r t — Personai Qam
/
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Buitding Personai Banking Relationshifrs***
LOBBY:
DRIVE UT;
1 5 0 1 4 S. LaGrange Rd.
1 5r 2l a5 n5 d S.P a9r4kt,h IL
Ave.
O
(in the InTrust building)
Orland Park, IL
(in the Orland Greens Shopping Center)

Member
FDIC

SSR

(708) 2 2 6 - 2 7 2 7
Amrai Percentagr Yitkl (APY) it effacth* u of July 18,2000 and « * ^ todwm«eiirf*out«itte^lilnlmaBi
dcporftof 6S0 i» r*quixwdtodbtainthe APY Penalty omy be imposėdforearly vvithdnmnk.
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Švč. M. Marijos G i m i m o
p a r a p i j o s m o k y k l o s šių me
tų registracija vyks rugpjūčio
1 d., antradienį, nuo 4 val.p.p.
iki 8 val.v.; rugsėjo 2 d., tre
„Lithuanian
H e r i t a g e " čiadienį, nuo 9 val.r. iki 1 vai.
„Draugo" gegužinė
s t o v y k l o s „ L i e t u v a d a i n ų p.p.; rugpjūčio 15 d., antradie
šalis", Dainavoje vyksiančios nį, nuo 1 val.p.p. iki 7 val.v.
Pati linksmiausia šm. liepos 30 - rugpjūčio 6 d., Parapijos mokyklos mokslo
mergaičių būrelių vadovės metai prasidės rugpjūčio 24
vasaros šventė
bus: Audra Prialgauskaite, In d., ketvirtadienį, 7:45 val.r.
Čikagoje —
grida Latožaitė, Elytė Strak- pradedant nuo pirmo iki
„Draugo" geguiine!
šytė, Kristina Dėdinaite, Ele- aštunto skyriaus. Vaikų dar
nutė Sventickaitė ir Auksė Ri- želis prasidės rugpjūčio 29 d.,
Be visų linksmybių, vyks ir
maitė. Berniukų būrelių vado antradienį, 7:45 val.r.
laimėjimų traukimas.
vai — Erikas Mikaitis, Tadas
„ D r a u g o " g e g u ž i n ė j e bus
Pripildykite mūsų laimės
Mikužis, Damien Batz ir Da didelis knygų (ir po 1 dol.)
šulinį — smagu bus iš jo
rius Norvilas. Stovyklon kvie pasirinkimas! Štai dr. Jonas
semti ir neišsemti!
čiamas lietuvių kilmės jauni Adomavičius jau nupirko 200
mas nuo 7 iki 16 m. amžiaus. knygų, kurias ruošiasi siųsti į
Ačiū už laimikius, kuriuos
Stovykla ruošiama silpnai lie Lietuvą.
atnešė:
tuviškai kalbantiems ar net
Stasė Pacevičienė,
T R Ū K S T A LAIMIKIŲ!
lietuviškai nemokančiam jau
Juzė Ivašauskienė,
nimui. Informacijai tel. 630„Draugo" vasaros gegužinės
Margarita ir Vaclovas
257-2022. Prašoma skambint laimėjimams labai trūksta lai
Monikai,
vakare.
mikių! Prašau visų mūsų
Ramunė Kubiliūtė,
Lietuvos
Vyčių
87-sis brangių skaitytojų padėti ir
Audra ir Vitas Dauliai,
m e t i n i s s u v a ž i a v i m a s š.m. padaryti laimėjimų traukimą
Karolina Kubilienė,
liepos 27-30 d. ruošiamas Los kuo įdomesnį. Atvežkite savo
Liudmila Vilimienė.
Angeles, CA,
statulėles, paveikslus, rankų
A m e r i k o s L i e t u v i ų t a r y  darbo dalykėlius, kurie jums
bos (ALTO) v a l d y b a prane jau atsibodo, ir leiskite ki
tiems jais pasidžiaugti! O
J e i g u n o r i t e , kad jūsų gi ša, kad būstinės valandos šią
j
u m s bus daugiau vietos nau
minaičiai Lietuvoje pamatytų, savaitę yra prailginamos, nes
jiems daiktams.
vyksta
akcija,
kad
būtų
sugrą
kaip jūs linksminatės Čikago
V. K r u m p l i s ,
je, atvykite į „Draugo" geguži žinta 20 mln. dolerių parama
Lietuvos,
Latvijos
ir
Estijos
„Draugo"
administratorius
nę! Visą gegužinę filmuos
Amerikos lietuvių televizija ir gynybos vystymui. ALTo būs
jos vadovas Arvydas Reneckis, tinės darbo valandos šią savai
L I E T U V O S T V LAIDOS o po to medžiagą perduos Lie tę bus nuo 9 val.r. iki 4 val.p.
tuvos televizijos laidoms. Pa p. Būstinės adresas - 6500 S.
P E R ,4NTERNETĄ W !
Pulaski
Road,
Chicago;
tel7fax
tys save Čikagoje galėsite iš
Seimo tinklalapyje „Interne
vysti ketvirtadieniais, 7 vai. 773-735-3946, ei. paštas
te" nuo šiol bus galima peržiū
AltCenter@aol.com
vakaro per 23 televizijos kana
rėti Lietuvos televizijų laidų
Būstinėje galima gauti infor
lą žiūrėdami Amerikos lietu
įrašus. Kaip sakė Seimo Infor
macijos apie šią akciją ir pa
vių televizijos laidas.
macijos technologijų skyriaus
U n i o n P i e r l i e t u v i ų d r a u  vyzdinių laiškų siųsti valdžios vedėjas Jonas Milerius, Seimo
gija liepos 29 d., šeštadienį, pareigūnams.
vidinio tinklo vartotojai nuo
B e v e r l y S h o r e s ( I n d i a n a ) praėjusių metų galėjo klausy
..Gintaro" vasarvietėje rengia
tradicinę šios vasaros metinę l i e t u v i ų k l u b a s ruošia links tis LTV, BTV ir LNK televizi
gegužinę, kur gražios Union mą gegužinę, kuri vyks rug jos žinių laidų bei pagrindinių
Pier paežerio gamtos prie pjūčio 6 d., sekmadienį, 1 vai. visų televizijų publicistinių
globstyje galima bus linksmai p.p. Lituanikos parke (Beverly laidų garso įrašų.
ir draugiškai pabendrauti, pa Shores). šioje gegužinėje lau
Nuo šiol visi Seimo tinklalasivaisinti
skaniais
užkan kiame narių ir svečių - iš arti pio (www.lrs.lt) vartotojai gali
džiais bei gaivinančiais gėri ir iš toli. O kad visi laimėjimų peržiūrėti Audriaus Siaurusemais ir vakarėjant prie laužo bilietai būtų su laimikiais, vičiaus laidų „Spaudos klu
pakiliai nusiteikus pasilinks mielai priimsime jūsų dova bas" įrašus. Netrukus ketina
minti. Bus surengtas vertin nas. Visi išbandykite laimę!
ma pateikti kitos populiarios
gų
dovanų
paskirstymas.
Santaros-Šviesos
47-sis LTV pokalbių laidos - „Pas
Kviečiami visi Union Pier ir s u v a ž i a v i m a s PLC, Lemon- kutinė kryžkelė" - bei žinių
Beverly Shores draugijų na te, vyks rugsėjo 7-10 d.
laidų įrašus.
riai tautiečiai, naujai atvyku
„Mūsų nuostata yra ta, kad
C i c e r o Šv. A n t a n o p a r a p i 
sieji iš Lietuvos su savo arti
j o s k u n . J i m K a s t i g a r para nę vien tik Seimo nariai ir Sei
maisiais bei svečiais dalyvauti
pijos biuletenyje praneša, kad mo tarnybos galėtų naudotis
gegužinėje ir pasilinksminti.
sekmadieniais per 9 val.r. šv. mums teikiamomis investicijo
Iki malonaus pasimatymo lie
Mišias parapijos kiemas bus mis, bet ir visi, galintys nau
pos 29 d., šeštadienį, 4 vai.p.p.
uždarytas ir masinas reikės dotis 'Internetu*", sakė J. Mi
Union Pier „Gintaro" vasar
statytis kitur. Tai nutarta po lerius.
vietėje!
liepos 16 d. įvykio, kai buvo
Šiuo metu tiesiogiai per Sei
O n a N o r v i l i e n ė „Draugo" iškviesta policija, kieme pa mo tinklalapį galima klausytis
gegužinės laimėjimams pado mačius mašiną, iš visų pusių tik Seimo posėdžių, nes, pasak
vanojo tris didelius, gražius apstatytą kitomis mašinomis.
J. Mileriaus, aparatų gali
paveikslus. Dėkojame ir kvie
T a u t o s š v e n t ė s minėji mybės ribotos, todėl bent jau
čiame kitus mums atnešti įdo
m a s sekmadienį, rugsėjo 3 d. kol kas neįmanoma rengti tie
mių laimikių!
sioginių vaizdo transliacijų.
Vytauto Didžiojo šaulių rink
Balzeko l i e t u v i ų k u l t ū r o s
Pasak J. Mileriaus, sudaroma
muziejus
rengia
linksmą tinės namuose, Čikagoje.
gera galimybė užsienyje gyve
V i e n o s s a v a i t ė s a t o s t o g a s nantiems lietuviams sekti Lie
>ventę prie ežero. Linksmybės
„
N
eptūno"
v a s a r v i e t ė j e tuvos naujienas bei stebėti
vyks rugpjūčio 13 d., sekma
(Wisconsin
valstijoje)
galite publicistines laidas. Pasak jo,
dienį, nuo 12 vai. iki 6 val.v.
laimėti
„Draugo"
vasaros
New Buffalo. MI. J ū s galėsite
per Pasaulio lietuvių suvažia
atostogos vimą Informacijos technologi
džiaugtis privačiu paplūdi šventėje. Tai miu, žaidimais, muzika, už dviem asmenims rugsėjo mė jų skyrius pasiūlys pastatyti
kanda ir gėrimais. Į šventę nesį - tuoj po Darbo dienos naują aparatą, kuris galės pei
bus galima vykti ir autobusu. (rugsėjo 4 d.) bet kada iki naktį retransliuoti įvairias lai
kuris važiuos nuo Balzeko mu mėnesio pabaigos. Laimėjimą das. (BNS)
ziejaus. Reikia užsiregistruoti dovanojo Dalia ir Liudas Slė
5l<e/l)mi<ii
niai.
tel.773-582-6500.
ALRK m o t e r ų s ą j u n g o s 3
ADVOKATAS
k u o p a rugpjūčio 15 d. rengia
GINTARAS P . ČEPĖNAS
Carl Milles, garsus švedų piligriminę kelionę į National
6436 S.Pula»kiRd.,CWa*o,IL 60629
-kuiptorius. daugiau kaip du Shrine of St. Therese švento
Tel. 773-582-4500
dešimtmečius dirbo Michigane vę. Darien, IL. Šios kelionės
Valandos pagal susitarimą
ir sukure dideles, bronzines tikslas yra pelnyti 2000 metų
skulptūras, kurios puošia įvai Jubiliejinius atlaidus Švč. M.
Advokatas J o n a s GflbsJtis
rias Čikagos. Kansas City, St. Marijos į Dangų Paėmimo
Civilinės
ir kriminalinės bylos
šventėje.
Pamatysime
šv.
Te
Louis, Vašingtono. Detroito ir
6247 8JCedsie A v e n i u
\'( w Yorko vieteles. Tačiau resėlės relikvijas, bus šv. Mi
Chicago, IL 60629
pabandykite paklausti apie šį šios, sukalbėsime rožančių.
TeL 773-776-8700
skulptorių, ir pamatysite, kad Autobusu išvažiuosime 9 vai.
Ton free 24 hr. 888-7766742
ne daug kas apie jj žino. Nau r. iš Švč. M. Marijos Gimimo
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v.
ja paroda, kurią sudaro 45 parapijos bažnyčios Marųuette
Šeitad 9v.r iki lv.p.p.
mažesni skulptoriaus
Carl Parke ir grįšime 4 vai.p.p. Au
Milles darbai ir 21 jo piešinys, tobusas sustos ir prie Švč. M.
veikia Amerikos švedų muzie Marijos Nekalto Prasidėjimo
ADVOKATAS
juje (Svvedish American Mu- parapijos bažnyčios Brighton
Vytenis Lietuvninkas
s e u n Center, 5211 N. Clark Parke. Autobusas - su patogu
4536 W. 63 Street
St.). Muziejus veikia pirma mais. Kviečiame visus. Dau
Chicago,
IL 60829
dieniais-penktadieniais
nuo giau informacijos skambinant
(Skersai gatvei nuo .Draugo")
10 vai.r. iki 4 vai.p.p., šešta Angelai Leščinskienei tel. 773TeL 773-384-0100.
dieniais nuo 10 vai.r. iki 3 582-7452 arba Reginai VaitTeL 630-157-0200, Lsaaottt, IL
kūnienei tel. 773-737-7780.
va!.p.p. Tel. 773-728-8111.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i

ZfamŽDŪTi
Įsteigta Lietuvių Mokytąją Sąjungos Čikagos tkyriauš

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą

siųsti: 3206 W. 65th Plmce, Chieago, IL 90629
1. Iš ko kilo posakis anglų k.
„OK"? 2. Kada vakare turkų
religingam musulmonui užsi
baigia dienos pasninkas? S.
Kuris nuošimtis lietuvių ir ru
sų gyvena Klaipėdoje? Atsiun
tė kuo. dr. E. Gerulis. 4.
Kai už miesto jis išėjo,
Gražus dailus ponaičiukas,
Varlės pabaliuos kvaksėjo.
kai užpyksta, pats pranyksta.
Pievoj staipėsi kuoduotos,
Gražios pempės karūnuotos. 5. Guli piktas šunelis mėsos ir
kaulo spyna užrakintas,. 6.
(Joninių kryžiažodis). Sker
Vos tik kiškį jos pamatė,
Lėkė kuo greičiau prie tako, sai : 1. Kokia rožė minima Jo
ninių liaudies dainose? 3. PaKai tik kiškis priartėjo,
sakų veikėja. 5. Jėzaus krikš
Jos kuodus tvarkyt
pradėjo. tytojo vardas. 6. Deivės, kuri
duoda gyvybę visai gyvasčiai
vardas. 7. Gyvybės atsinauji
Kiškis drožė sau ramus,
nimo ir atgimimo simbons. 9.
Nesižvalgė į kuodus.
Po kuriais medžiais senovės
Jis skubėjo į namus,
lietuviai ir senprūsiai Joninių
Ruošės raugti kopūstus.
išvakarėse kurdavo laužus?
Dar viena kita mylia
Žemyn: 2. Svarbus Joninių
Ir čia pat žalia giria.
šventės komponentas. 3. Kuo
Ten kiškienė su vaikais
prausiasi Joninių rytą? 4. Kuo
Laukia vyro nejuokais.
puošiasi mergaitės per Joni
nes? 6. Dvilypė būtybė, nuos
Vos į girią tik įėjo.
Uodas zvimbt aplink pra tabi darbininkė, bet kartais
dėjo. daranti ir bloga. 8. Senovės
Kiek pazvimbęs, pasekiojęs, baltų griausmo ir žaibų die
vas. 10. Vienas iš saulės me
Cakt kiškučiui jis į koją.
džių. Sudarė Lįjana Stakąuskaitė iš Vidiškių, Ignalinos ra
Kiškis, — oi! Balsu suriko,
jono. 7. Atlikite sudėties
Metė puodą, dangtis krito.
veiksmą: PMA+PMA*RPM.
Koją daige lyg dygliai,
raides pakeiskite skaitmeni
Kanas ėjo šiurpuliais.
mis. R.P.M. atstovauja logi
nius skaitmenis. 8. Fizikos
Kol kiškutis aimanavo,
dina (dyne), kieno yra viene
Uodas jau kitus kamavo.
tas?
Pavaitojęs, padejavęs.
Šoko lyg apsisapnavęs.
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Kur gi puodas, kur namai?
ATSAKYMAI <;l,....
Kur kiškienė, kur vaikai?
1. Šv. Rašte briedV stirną
Griebė puodą už ausų,
randame du kartus: 5 Moz. 14:
Užsikėlė ant pečių.
5 ir 1 Kar. 4:23 (A Rubšio ver
time IKar. 5:3) 2. Lietuvos
Linksmas ruko takeliu
pirmoji vyriausybė buvo su
Ligi pat gimtų namų.
daryta
1918JO.ll. (LX. 18Kai namų duris pravėrė
518, 523, 526, 527, 529, 533,
Štai ir baigės pasakėlė.
Mokytoja Violeta bet 521 p. nurodyta kita data:
Pakalniškienė 1918.XI.7 +15-338, Boston,
1968). 3. Popiežiaus Griga
liaus XIII (1572-1585) laikais,
MES LAIMINGI, KAD
dėl egiptiečių ir romėnų astro
ESAME LIETUVIAI
nomo Sosigeno (L. E 28-305)
Aš laiminga, nes esu lietu 11 minučių ir 14 sekundžių
vaitė. Aš švenčiu visas lietu klaidos, šimtmečiams slen*viškas šventes. Tada būna kant, kalendorius buvo atsili
smagu, nes kartu dalyvauja kęs 10 parų, taip kalendorius
visa šeima. Aš žinau, kaip visi kas 500 metų atsilikdavo po 3
lietuviai kariavo už savo lais paras. Minėto popiežiaus įsa
vę. Aš patenkinta turėdama kymu 1582 m. spalio 4 d. va
tautinius drabužius, nes kiti kare teko prie kalendoriaus
jų neturi. Aš šoku lietuvių pridėti 10 parų, todėl spalio 5tautinių šokių grupėje ir oji tapo 15-tąja. Šią kalen
žaidžiu krepšinį lietuviškoje doriaus reformą Europa pri
ėmė nedelsdama, bet Anglda
komandoje.
Sigita Paskočimaitė ją priėmė 1752 m., kai rugsėjo
3-ji tapo 14. Japonįja šią re
Man patinka būti lietuviu, formą priėmė 1875 m., Kinus
nes galiu žaisti krepšinį lietu — 1912 m., Rusija — 1917 m.
vių komandoje ir bendrauti su ar 1918 m., Graikįja — 1924
gražiomis lietuvaitėmis. Gar- m. ir Turkija — 1927 m. (J.
džiuojuosiu lietuvišku šoko Abarbanel
„Merchandiser",
ladu ir virtinukais (koldū Nr. 12, A River Clipper, 198J*
nais). Nešioju lietuviškus L.E. 10:303-309; K. Sietynas ,
marškinėlius. Jei aš nemokė „Darbininkas" Nr. 20, 1967).
čiau lietuviškos kalbos, netu 4. Durų rankena. 5. Bitės švy
rėčiau tiek daug lietuvių drau lyje. 6. 1. Nuolankumas -rgų. Aš didžiuojuosi būdamas puikybė. 2. Dosnumas — go
lietuvis.
dumas. 3. Skaistumas •—
Andrius Aukštuolis gašlumas. 4. Romumas y
Abu Lemonto Maironio lit. rūstumas. 5. Pavydas — mei
m-los 5 sk. mokiniai lumas. 6. Nesaikingumas —(„Žingsniai į pasaulį") saikingumas. 7. Tingėjimas —
uolumas. 8. Ii šiaurės ašigalio
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arba iš bet kurio pietų mmamtu'.io lygiagretės taško, jei ta
lygiagretė yra į šiaurę nuo ly
giagretės, kurios ilgis 5/n km
(n = natūralinis skaicifis s»8.
Teisingas yra c paaišMnima.
Psaltetionss yra seng|jjęs-»tyginis muzik/M instrumentas.
RŪPESTINGAS KIŠKIS
Kiškis turguj pirko puodą,
Grįžo jis namo per Skuodą,
Ėjo sau ramiai keliu,
Nešė puodą ant pečių.

Darper jaunas medžiot:, geriau linksmai pažaisti...
Piešė dmU. J. Paukštiene

Liepos mėnuo yra turtingas
prisimintinais įvykiais. Nese
niai prisiminėme Mindaugo
vainikavimąsi karaliaus vaini
ku. Jo laikais prie Durbės eže
ro, 1260. VII. 13, įvyko žemai
čių mūšis prieš kryžiuočius,
kurį lietuviai laimėjo. Antras
didelis
mūšis
įvyko
1410.VII.15 Vytauto Didžiojo
laikais. Tada buvo sunaikinta
kryžiuočių galybė. 1933.VH.15
Darius ir Girėnas nugalėjo At
lantą, bet VII. 17 žuvo netoli
Lietuvos. Jie žymūs Lietuvos
didvyriai. Liepos men. 2 d. Že
maičių Kalvarijoje vyko dideli
atlaidai, panašūs į Šiluvos at
laidus, kurie sutraukia dideles
mases tikinčiųjų.
Tuos įvykius mes prisimena
me ne vien dėl pačiu datų, bet
dėl įvykių svarbos mūsų tau
tai, kurie kelia mūsų pasidi
džiavimą istoriniais laikais.
Tai pat moko ateities kartas
mylėti savo tėvynę ir būti
garbingais jos vaikais. Šiais
laikais kartais pasigendame
tos meilės ir sąžiningumo.
Redaktorius
MINTYS
PAGALVOJIMUI
Mano profesija tampriausiai
susijusi su fizine .ėga ir gink
lais, tačiau aš nesu vienų fizi
nių ginklų šalininkas. Vienais
fiziniais ginklais r.egalima nei
pasiekti laisvės, nei jos apgin
ti. Tik fizinių i: moralinių
ginklų tampri talka gali pada
ryti net ir mažą tautą stiprią
ir galingą. Morą nių ginklų
reikšmė iškyla ypač tada, ka
da fiziniai ginklai yra išmušti
iš tautos rankų.
Aš tikiu, kad patriotiška,
morališkai stipri, kultūringa,
vieninga, su didelėmis valsty
binėmis tradicijomis praeityje
ir su dideliu pasiryžimu atei
čiai lietuvių tauta tikrai susi
lauks naujo prisikėlimo ir bus
vėl labai vertingas ir reikš
mingas narys laisvų ir neprik
lausomų tautų bei valstybių
tarpe.
Aš tvirtai tikiu, kad Visaga
lis Dievas neapleis mūsų tau
tos ir padės jai per kančias ir
pasišventimą vėl pasiekti lais
vės ir nepriklausomybės.
Generolas Stasy*
Raštikis
Istorikas, Lietuvos kariuo
menės vadas, rašytojas.
P.S. Jis šias mintis rašė ta
da, kada Lietuva dar buvo ru
sų vergijoje. Kaip matome, jos
pranašiškai išsipildė.
Red.

KREGŽDĖS ANT
NUKRYŽIUOTOJO
PEČIŲ
(Tęsinys)
Krautuvėje už didelio stalo
snaudė šeimininkas ir pro
miegus išgirdo kregždes. Atsi
kėlęs rūstus (piktas) pravėrė
langą ir iškišo laukan susivė
lusią (nešukuotą) galvą.

— A štiš, raganos. Vėl prie
langų kaip pernai triukšmą
kelsit, — užgriaudė (piktai pa
sakė) kregždėms, susišaukė
vaikus ir liepė jas nuvyti.
Traukdamas galvą vidun, įsidaužė į rėmus ir dar labiau
supyko:
— Pamėginkite tik grįžti,
grūmojo
skrendantiems
paukščiams. — Tai atėjo lai
kai: visi gyventi trukdo.
Kregždės pakilo ir norėjo
skristi tolyn, bet vėjas buvo
šaltas ir stiprus, ir jų pavargę
sparnai nepajėgė irtis (skris
ti). Iškilusios tuoj pat niro
(leidos) palei aukštus bokštus
ir susirado užuovėją antro
aukšto lange. Bet vėjas ir ten
užtiko (surado).
Kregždės drebėjo nuo šalčio.
Čia pastebėjo lange išmuštą
ratą (skylę lange). Čypsėdamos, sparneliais daužydamos
stiklą ir kovodamos su vėju,
skrido prie skylės ir lindo vi
dun.
Patekusios į tamsią didelę
erdvę, nutūpė ant palangės ir
dairėsi, ar neatpuls (neateis)
koks piktas Seimininkas vyti
laukan.
Viduje buvo šilta ir tylu. Tik
vėjas, rūstaudamas ir negalė
damas jų pasiekti, daužėsi ant
skardinio stogo. Kregždės, įsi
žiūrėjusios į sutemų pilną erd
vę, pamatė besisupantį rau
doną žiedą, kuris dieną buvo
sugavęs saulės spindulį ir sa
vyje uždaręs. Nūn spindulys
žaidė įvairiomis spalvomis, ir
jos nuskrido ton pusėn, norė
damos pabučiuoti žiedo taurę,
kuri išsaugojo saulės spindulį,
bet rado jį apvožtą (apdengtą)
stiklu. Nuliūdusios pakilo ir
susirado netoliese vietelę. Ten
buvo šilta ir gera, ir jos užmi
go.
Paulius J u r k u s
(Bus daugiau)
MIELA MOČIUTE
Sveikinu Tave gimtadienio
proga ir kartu su pavasariu.
Mūsų mokykla dalyvavo teat
ro
festivalyje.
Vaidinome
„Eglę žalčių karalienę". Komi
sijai patiko mūsų festivalis —
spektaklis.
Buvome ir Zoo panoramoje
2000. Ten vyko kačių paroda.
Pasirodė ir šunes. Mačiau
daug gražių šunų. Jų buvo di
delių ir mažų bei keistų. Mo
kykloje su keliomis draugėmis
kuriu žurnalą — „Ciau-čiau"
pavadinimu. Mokslas sekasi
gerai, mokausi puikiai. Grei
tai priimsiu Pirmąją Komu
niją. Tikybos egzaminą išlai
kiau. Labai džiaugiuosi, nes
buvo sunkokas.
-,
-Mičius (žiurkė) ir Pūkis
(triušis) laikosi labai gerai.
Pūkis jau sulaukė vienerių
metų amžiaus.
~\
Kaip Tau sekasi Amerikoje?
Laukiu laiškų. Linkiu'sėkmės
ir laimės!
• *
Jurga Dirsytė
3 klasės mokinė. Vilnius

— Kaip padalinti 12 bulvių
trims "žmonėms? — "klausia
mokytoja.
— Reikia išvirti bulvių košę,
— pirmasis paaiškina Arūnas.

