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Į jūros dugną nugrimzdo
Rusijos povandeninis atominis
laivas

Vyriausybė ketina atgaivinti
Šiaulių oro uostą
Vilnius, rugpjūčio 12 d.
(Elta) — Vyriausybė ketina
atgaivinti merdintį Šiaulių oro
uostą, skiriant jam dar vieną
finansinę paramą.
Bus svarstoma galimybė su
teikti valstybės garantiją In
dustrijos bankui, teikiančiam
UAB „Šiaulių aerouostas" 5
metų laikotarpiui 750,000 do
lerių paskolą.
Iki rugsėjo 1 dienos turi bū
ti pasiruošta oro uosto per
tvarkymui, kuris užtruks iki
metų pabaigos. UAB „Šiaulių
aerouostas" turtas bus perduo
tas neseniai įkurtai valstybės
įmonei.
Šiaulių oro uosto pertvarkai
jau panaudota daugiau kaip
131 mln. litų. Įsiskolinimai
nevalstybiniams kreditoriams
siekia 1.87 mln. litų. Areštuo
tos sąskaitos. Dėl neišmokėtų
atlyginimų ir kompensacijų
priteista daugiau kaip 100
teismo ieškinių. Bendrovei
gresia bankrotas.
Minimalios oro uosto ūkinės
išlaidos mėnesiui sudaro apie
70,000 litų. Tokią sumą oro
uostas uždirbtų aptarnavęs 56 pirmos klasės (200 tonų pa
kėlimo masės) krovininius
lėktuvus.
Oro uosto administracija
teigia atlikusi krovinių perve
žimo oro transportu rinkos ty
rimus, kurie rodo, jog Šiau
liams šiuo metu yra susiklos
čiusi ypač palanki situacija.
Oro uostu noriai naudotųsi

Rytų aviacinės firmos, nes da
lies jų navigacijos įrengos
techninis lygis apriboja skry
džius į Vakarų Europos oro
uostus.
Jau pasirašytas ketinimų
protokolas dėl bendros Tailando-Rusįjos aviacinės bendro
vės lėktuvų galimų skrydžių į
Šiaulių oro uostą. Iš čia krovi
niai gavėjams būtų pristatomi
kitomis transporto priemonė
mis.
Pietryčių Azijos kroviniai
Baltarusiją bei vakarinius Ru
sijos regionus per Karaliau
čiaus muitinę pasiektų kur
kas greičiau nei iš Maskvos
oro uosto.
„Šiaulių aerouostas" su bū
simais vežėjais jau yra paren
gęs sutarčių projektus, tačiau
be minimalios finansinės pa
galbos jų neįmanoma įgyven
dinti.
Iš 3 mln. litų paskolos
penktadalis būtų skirtas ap
mokėti įsiskolinimui už atlik
tus darbus. Aeronavigacinės
įrangos patikrinimui, einamie
siems
pakilimo-nusileidimo
tako remonto darbams bei de
galų bazės remontui būtų pa
naudota per milijoną litų. Li
kę pinigai tektų įvairiems ki
tiems įsiskolinimams padeng
ti.
Praėjusiais metais Šiaulių
oro uostas aptarnavo 43 civi
linius lėktuvus ir patyrė 18.2
mln. litų nuostolio.

Nuotr.: Žolinės atlaidų eisena Pivašiūnų bažnyčioje.

Lietuva švenčia Švč. Mergelės
Marijos ėmimo į Dangų dieną

Pivašiūnai, rugpjūčio 13 d. orkestras.
Po šv. Mišių maldininkų ei
(Elta) — Pirmą kartą šiais
metais Lietuvoje Švenčiama sena su kryžiumi, Lietuvos
nauja valstybės šventė — Žo vyskupijų vėliavomis ir Dievo
Motinos paveikslu pasiekė Il
linė.
Švenčiausiosios
Mergelės gio ežero pakrantę. Čia visų
Marijos ėmimo į Dangų diena vyskupijų atstovai pristatė
— Žolinė — į valstybės šven simbolinius savo triūso vai
čių sąrašą įrašyta Seimo pri sius: Kauno arkivyskupija —
imtu nutarimu papildžius duoną, Vilkaviškio vyskupija
— linus, Telšių vyskupija —
Švenčių įstatymą.
Pagal Katalikų Bažnyčios javus, Šiaulių — daržoves, Pa
liturginį kalendorių, Šven nevėžio — medų ir pieną,
čiausiosios Mergelės Marijos Kaišiadorių — uogas ir gry
ėmimo į Dangų diena yra rug bus, Vilniaus arkivyskupija —
pjūčio 15-oji. Ši diena ir Seimo Lietuvos laukų gėles.
nutarimu įteisinta kaip vals
Vyskupai pašventino gėry
tybės šventė.
bes ir maldininkų atsineštus
Lietuvos bažnyčiose, kurios žolynus. Kaišiadorių vyskupas
turi Švenčiausiosios Mergelės
Ryga-Vilnius, rugpjūčio 15 sunkiai nukentėjo dar trys ke ėmimo į Dangų vardą, vyksta
ri. (BNS) — Žuvus lietuviui leiviai — du latviai ir JAV pi dideli atlaidai.
vairuotojui, baudžiamoji byla lietis, kurie buvo paleisti dar
Žolinė, pasak etnologų, Lie
dėl Lietuvos autobuso avarijos pirmadienį, suteikus jiems tuvoje švenčiama nuo labai se
Vilnius, rugpjūčio 15 d.
Latvijos pajūryje tikriausiai medicininę pagalbą.
nų laikų. Įvairiomis pagoniš (BNS) — Kaip pranešė „Ni
Pasak Lietuvos diplomato, komis apeigomis būdavo gar
nebus keliama.
jolės" kailių firmos atstovė
Kaip antradienį sakė Lietu be žuvusio vairuotojo, kitų binama deivė gimdytoja Lada, spaudai, šios firmos savi
vos ambasados Rygoje atašė Lietuvos piliečių autobuse ne jai būdavo nešamos subrendu ninkės Nijolės Veličkienės
Dainius Lucinavičius, pirma buvo. Visi keleiviai į Taliną sio derliaus aukos.
kvietimu į Lietuvą antradie
dienio popietę netoli Salacgri- buvo išsiųsti kitu, iš Rygos
Nuo pirmųjų krikščionybės nio rytą su privačiu vizitu at
vos įvykusios autobuso ne atsiųstu, autobusu. Nelaimės metų pradėjus švęsti Švč. vyko Rusijos Valstybės Dūmos
laimės priežastys kol kas metu Lietuvos autobusu va Mergelės Marijos ėmimo į pirmininko pavaduotojas Arnežinomos. Pasak D. Lucina- žiavo maždaug 30 žmonių.
Dangų šventę, jai pritaikyta tūr Čilingarov su šeima —
Tarptautiniu maršrutu „Vil- nemažai senųjų Žolinės papro žmona Tatjana bei vaikais
vičiaus, antradienio rytą Limvykusio čių. Į bažnyčią nešami šven Ksenija ir Nikolaj.
bažių rajono ligoninėje buvo nius-Ryga-Talinas"
sprendžiama, kur bus atlieka autobuso nelaimė įvyko pir tinti žolynai, javai, daržovės,
Anot pranešimo, svečiai poil
mas žuvusio vairuotojo Lietu madienį, maždaug 2 vai. die vaisiai. Tikima, kad pašven
siaus
N. Veličkienės versli
vos piliečio Jono Kvietkausko, nos prie Salacgrivos miestelio, tinti žolynai saugos namus
ninkės
sodyboje prie Margio
gimusio 1939 metais, skrodi maždaug už 100 km į šiaurę nuo žaibo.
ežero
netoli
Trakų.
mas — Limbažių ligoninėje ar nuo Rygos. Pasak vietos polici
Šiemet
pirmą
kartą
Pivašiū
Per trijų dienų vizitą A.
jos pareigūnų, autobusas nu
Rygoje.
nuose per Žolinę buvo švenčia Čilingarov lankysis Trakų is
riedėjo
nuo
kelio
ir
kliudė
Pasak Lietuvos diplomato,
ma ir žemdirbių diena. Piva toriniame nacionaliniame par
medikai vis dar stebi nelaimės gyvenamąjį namą. Apgadintas šiūnų bažnyčios šventoriuje, ke, Trakų pilyje. Lietuvos
metu sužeistų dviejų keleivių autobuso priekis ir namo ap prie stebuklais garsėjančio pajūryje.
— 8 metų amerikietės mer daila.
Dieyo Motinos paveikslo buvo
Anot „Nijolės" pranešimo, A.
Kaip sakė D. Lucinavičius, meldžiamasi už žemdirbius,
gaites ir 50-metės Estijos pi
Čilingarov
susitiks su Lietu
lietes — būklę. Jų patirti su Latvijoje bus atliktas autobu prašoma Viešpaties palaimos vos politikais, tačiau jie ne
žalojimai nėra sunkūs, tačiau so techninis patikrinimas. Re jų išaugintoms gėrybėms. Šv. įvardijami. URM pareigūnai
pacientės tebejaučia nervinio miantis važiavimo duomenis mišias aukojo Lietuvos vysku šio politiko privataus vizito
sekančių prietaisų parody pai, kiti aukšti dvasininkai.
sukrėtimo pasekmes.
antradienį nekomentavo.
Autobuso nelaimės metu ne- mais, nelaimės metu autobuso Koncelebracijai
vadovavo
Stebėtojų vertinimu, A. Či
greitis buvo 80-85 km per va Apaštalinis nuncijus arkivys
lingarov,
kuriam rugsėjo 25
* Daugiau kaip pusė Lie landą, o maksimalus leistinas kupas Erwin Josef Ender. Pa
d.
bus
61-eri
metai, yra nuo
tame
kelio
ruože
—
90
km/h.
tuvos savivaldybių, prašy
mokslą sakė Telšių vyskupas
damos atlyginti centrinės val Pirminiais duomenimis, auto Antanas Vaičius. Giedojo Kai saikus, niekuo ypatingai nepa
džios padarytą beveik 90 mln. busas buvo techniškai tvar šiadorių vyskupijos jungtinis sižymėjęs politikas. Per savo
politinę karjerą jis kelis kar
litų žalą, kreipėsi į teismą. kingas.
choras, grojo Didžiosios Kuni
Rugpjūčio 12 d. Lietuvos savi Pasak Lietuvos diplomato, gaikštienės Birutės bataliono tus keitė politinę orientaciją.
Prieš kelerius metus priklau
valdybių asociacija Aukštes kadangi vairuotojas žuvo,
sęs
provyriausybiniam blokui
niajam administraciniam teis baudžiamoji byla tikriausiai Mazovijos Tomašovu, rėžėsi į
„Mūsų
namai — Rusija", da
dešinėje kelio pusėje esantį
mui pateikė prašymą dėl žalos nebus keliama.
bar
jis
yra 43-jų deputatų
atlyginimo ir pažeistų savival Vienas keleivių iš pradžių kelio aptvarą ir nuvirto nuo
grupės
„Rusijos
regionai (Ne
dybių teisių gynimo. Vyriau policijai sakė, kad nelaimė maždaug septynių
metrų
sybė yra atsakovas byloje dėl įvyko dėl vairuotojo nedė-» aukščio pylimo. Nelaimės priklausomų deputatų sąjun
Lietuvos miestų ir rajonų sa mėsingumo, nes vairuotojas tą metu žuvo 2 keleiviai ir 38 ga)" atstovas. Minėtoji depu
vivaldybėms priskirtų uždavi akimirką buvo pasilenkęs. Ta buvo sužeisti. Praėjus vos tatų grupė kartu su kitais de
nių, neskiriant papildomų pi čiau po kitų keleivių apklau mėnesiui po šios nelaimės, putatų susivienijimais Vals
nigų jų vykdymui. Prašymą sos Ši prielaida nepasitvirtino. rugpjūčio trečiosios naktį, tybes Dūnvjje sudarė pre
Aukštesniajam administraci Tai — jau trečioji skaudi tame pačiame kelyje, vos už 7 zidentą Vladimir Putin re
niam teismui pateikė 39 Lie Lietuvos autobusų nelaimė km nuo ankstesnės tragedijos miantį „Vienybės" sparną.
tuvos tavivaldybės iš 60-ties. per pastaruosius porą mėne vietos, nelaimę patyrė kitas
Tai — aukščiausio lygio Ru
Bendra pretenzijų suma vy sių. Liepos 1 d. j Kroatiją poil Lietuvos autobusas. Jos metu sijos politiko vizitas į Lietuvą
riausybei sudaro 88.7 mln. li siautojus vežęs Lietuvos auto žuvo viena keleivė ir 45 buvo po abiejų valstybių santykių
tų.
BNS' busas Lenkijos pietuose, ties sužeisti.
atšalimo vasaros pradžioje.

Latvijoje eismo nelaimę patyrė
Lietuvos autobusas

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

Juozapas Matulaitis palinkė
jo, kad Dievo palaima ir globa
lydėtų kiekvieną mūsų žings
nį. Buvo giedamos giesmės.
Žemdirbius sveikino Seimo
narys Juozas Listavičius.
Išnešus kryžių ir Dievo Mo
tinos paveikslą, vyko žemdir
bių dienai skirtas meno savi
veiklos koncertas.
Pivašiūnai, kaip sakė Aly
taus apskrities viršininkas Ig
nas Aleškevičius, dar niekad
neregėjo tiek žmonių. Nema
žiau kaip 15,000, o gal ir
žymiai daugiau, pabrėžė jis.
Tai rodo, kad žemdirbiams
reikia švenčių.
Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
truks iki rugpjūčio 19 d. Kas
dien bus meldžiamasi vis kita
intencija.

Prie Trakų poilsiauja Rusijos
Dūmos vicepirmininkas

Maskva, rugpjūčio 14-15 d. vo paviršių ir išgelbėti įgulą,
(Interfax, BNS, dpa, Reuters, visą naktį dirbo nuleidžiama
Elta) — Rusijos laivyno atsto sis paieškų aparatas. Tačiau
vas spaudai pranešė, kad dėl iki šiol padėtis dėl nepalan
techninių gedimų sekmadienį kaus oro iš esmės nepasikeitė.
į Barenco jūros dugną tolimoje Iš viso gelbėjimo darbuose da
Rusijos šiaurėje, šalia laivyno lyvauja maždaug 15 laivų,
pratybų zonos, nugrimzdo Ru tarp jų ir povandeniniai.
suos atominis povandeninis
Povandeninis atominis lai
laivas „Kursk" su 116 žmonių vas „Kursk" yra 108 metrų gy
įgula.
lyje. Toje vietoje dugnas pa
Povandeniniame laive nebu dengtas dumblėtu smėliu.
vo branduolinių užtaisų, bran Povandeniniams
nuleidžia
duolinis laivo reaktorius buvo miesiems prietaisams dirbti
išjungtas, ir gedimai, dėl ku trukdo prastas matomumas.
rių laivui teko nugrimzti į jū
Vertindamas padėtį, KJL
rą, su reaktoriumi neturi nie
vyriausiasis
vadas, laivyno ad
ko bendra. Laivo variklių
mirolas
Vladimir
Kurojedov
skleidžiamas radiacijos lygis
pažymėjo,
kad
šiuo
metu „la
yra normalus.
bai
sunku
nuspėti
galimus
šio
Atominis povandeninis lai
įvykio
padarinius
povandeni
vas „Kursk" priskiriamas kla
sei „Antei". Pagal NATO kla nio laivo 'Kursk' įgulos gyvy
sifikaciją tai — „Oscar-ir kla bei". Jo nuomone, palanki lai
sės povandeninis laivas. Jis vo įgulos gelbėjimo operacijos
yra 155 metrų ilgio. Laive gali baigtis didžia dalimi priklauso
būti nuo 100 iki 130 žmonių. nuo to, kokia yra padėtis laivo
Be to, tokio tipo laive galima viduje, kiek dalių yra užtvin
įrengti 24 branduolinius įtai dytos, koks slėgis ir tempera
tūra, ar yra aukšto slėgio oro
sus.
atsargų.
Nepaisant prastų oro sąlygų
Rusijos gynybos ministras
(jūros bangavimas — 4-5 ba
Igor
Sergejev pranešė, kad
lai, vėjas šiaurės vakarų — 20
gelbėtojų
komandos jau pra
metrų per sekundę), antra
dėjo
laivo
įgulos evakuaciją.
dienį „Kursk" gelbėjimo dar
Pasak
I.
Sergejev,
nelaimės
bai buvo tęsiami. Gelbėjimo
rajone
oro
sąlygos
šiek
tiek
laivų įgulos „dirba labai iš
pagerėjo.
Jis
nenurodė,
kokių
tvermingai ir praktikoje įrodo
savo didžiulį profesionalumą, būtent imtasi gelbėjimo dar
nemažindamos gelbėjimo dar bų. Ministro teigimu, kol kas
bų intensyvumo", pranešė Ru neaišku, ar laive yra žuvusių
sijos karinio jūrų laivyno jų. Pirmadienį gelbėjimo dar
(KJL) spaudos tarnybos vir bams trukdė stipri audra,
kuri nurimo tik antradienio
šininkas Igor Dygala.
popietę.
Pasak jo, siekiant ištirti lai-

kai Seimas priėmė įstatymą,
įpareigojantį Lietuvos vyriau
sybę siekti iš Rusijos buvusios
SSRS okupacijos padarytos
žalos atlyginimo. Dėl šio įsta
tymo kilo Rusijos ir Lietuvos
politikų „pareiškimų karas",
buvo atidėtas Valstybės Dū
mos delegacijos oficialus vizi
tas į Vilnių.
* Įstatymus pritinančia
me Lietuvos Seime teisinin
kai sudaro absoliučią mažu
mą — iš 137 Seimo narių tik 6
yra baigę teisės studijas. Var
gu, ar išrinkus naują Seimą,
padėtis iš esmės pasikeis, nes
įtakingiausių partijų sąrašų
pirmuosiuose dešimtukuose
teisės specialistų tėra viene
tai. Partijoms į savo sąrašus
pritraukti teisininkų sunku
dėl žemo Seimo nario autorite
to ir mažų atlyginimų, kuriuos
gauna politikai. Kaip rodo
praktika, ekonomistai nėra to
kie išrankūs — jie mieliau
renkasi parlamentaro karjerą.
Šios kadencijos Seime yra 20
ekonomikos ar finansų studi
jas baigusių parlamentarų, o
artėjant Seimo rinkimams,
tarp kandidatų vėl ekonomis
tų daugiau nei teisininkų.
• Verslininkui Jonui Urkai iškelta baudžiamoji by
la. Vilniaus m. apylinkės pro
kuratūra J. Urkai ketina pa
teikti kaltinimą paskleidus
prasimanymus, žeminančius
Seimo pirmininko Vytauto
Landsbergio garbę ir orumą.
Už šį nusikaltimą gresia lais
vės atėmimo bausmė iki 2 me
tų. Generalinės prokuratūros
Kvotos ir tardymo kontrolės
skyriaus prokuroras Česlovas
Norinkevičius sakė, kad J. Urkos pranešimai dėl tariamos
paskolos V. Landsbergiui yra

I

Lietuva sugrąžino Baltarusijos
traukiną su kariniu kroviniu
Vilnius, rugpjūčio 15 d. įvažiavo per Kenos pasienio
(BNS) — Lietuvoje sulaikytas
ir grąžintas Baltarusijai į Ka
raliaučių vykęs traukinys su
karinės paskirties kroviniu
bei jį lydėję keturi ginkluoti
Rusijos kariai.
Pirmadienio naktį Vilniaus
rajone sulaikytas prekinis vie
nuolikos vagonų traukinys
„Nižnij
Novgorod-Kaliningrad", kuriame buvo vežamos
karinių automobilių radijo sto
tys. Krovinį lydėjo leidimų
neturintys keturi Rusijos Fe
deracijos kareiviai, ginkluoti
automatais.
Kaip sakė Pasienio policijos
departamento atstovas spau
dai Rokas Pukinskas, traukinį
Vaidotų geležinkelio stotyje
sulaikė Krašto apsaugos mi
nisterijos Transportavimo tar
nybos (KAM TT) pareigūnai.
Traukinys į Lietuvos teritoriją

kontrolės postą.
Pirmadienį traukinys su
sargyba buvo sugrąžintas į
Baltarusiją.
Pasak R. Pukinsko, atlieka
mas tarnybinis patikrinimas
dėl pasieniečių veiksmų įleidžiant traukinį į Lietuvą.
Rusijos karinius krovinius
lydintiems kareiviams leidi
mus vykti per Lietuvos terito
riją išduoda KAM TT. Kartu
su Rusijos kariais krovinį per
Lietuvą lydi ir KAM parei
gūnai.
Pastarąjį
kartą nesklan
dumų dėl Rusijos karinio tran
zito per Lietuvą kilo gegužės
pabaigoje, kai Kenoje buvo
išlaipinta neturėjusi leidimo
Rusijos karinė komanda. Šie
met užregistruoti trys atvejai,
kai pasienyje išlaipinamos Ru
sijos karinės komandos, netu
rinčios KAM TT leidimų tran
zitu vykti per Lietuvą. Karine
komanda vadinama daugiau
kaip 3 kariškių grupė.
Kaip sakė Lietuvos Užsie
nio
reikalų
ministerijos
(URM) Informacijos departa
mento direktorius Petras Zapolskas, „artimiausiu metu į
URM bus pakviesti Rusijos
ambasados atstovai, kuriems
bus priminta, kad Lietuvoje
privalu laikytis galiojančių
taisyklių dėl karinio tranzito".
Anot P. Zapolsko, Rusijos am
basados atstovai taip pat bus
paprašyti „paaiškinimo del
įvykusio incidento".

prasimanyti. „Meluodamas J.
Urka ne viską apgalvojo. Be
to, rasti dokumentai, priešta
raujantys faktams, kuriuos jis
išdėstė savo prašyme Genera
linei prokuratūrai", sakė Č.
Norinkevičius.
< Eitai
* Vilniaus miesto valdy
bos posėdyje buvo nuspręsta
pakeisti prieš du mėnesius už
darytą paskutinę sostinėje iš
blaivinimo įstaigą ir įsteigti
nakvynės namų padalinį „Sa
la". „Dabar neblaivūs bei na
mų neturintys žmonės vėl tu
rės kur prisiglausti nakčiai",
sakė savivaldybės pareigūnė.
Ar už nakvynę mokėti reikės,
kol kas dar neaišku. Vilniaus
KALENDORIUS
miesto valdyba nusprendė iš
Rugpjūčio 16 d.: Šv Steponas
2000 m. biudžete numatyto Vengras;
Alvitą, Butvydas, Grasilda,
valdybos
rezervo
skirti Jokimas. Rokas, Steponas. Šarūne
290,000 Lt sostinės nakvynės
Rugpjūčio 17 d.: Hiacintas (Ja
namų padaliniui steigti. <BNS> cintas. Jackus). Laisvvdas, Mažvile
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ČIKAGOS SKAUTŲ IR SKAUČIŲ
„MEDEINĖS" STOVYKLA
Skautai ir skautes ilgus
žiemos mėnesius skautaudami
uždarose patalpose nekantriai
laukia pavasario iškylų ir va
saros stovyklų. Jų vadovai ir
vadovės rūpestingai planuoja
suteikti jaunimui galimybę
stovyklose ne tik praktikoje
įgyvendinti
žiemą
įgytas
teoretines žinias, bet gyvenant
atviroje gamtoje pajusti dvasi
nę atgaivą, kurią teikia ošian
tis miškas, žvaigždėti dangaus
skliautai, paslaptingi nakties
garsai.
Čikagos ir apylinkių skau
tai, skautės, vadovai ir va
dovės š.m. .liepos 15 d. suva
žiavo į Rako stovyklavietę,
esančią Michigano valstijoje,
ir ten įsikūrė savo „Medeinės"
stovykloje. Medeinė — seno
vės lietuvių miškų deivė. Jos
vardo stovykloje įsikūrusių
skautiškų vienetų šūkis buvo:
„Skautija jungia mus visus,
Medeine, saugok Rako -miš
kus!" Šioje stovykloje atskirai
įsikūrę stovyklavo „Aušros
Vartų7„Kernavės"
skaučių
tuntas, „Lituanicos" skautų ir
-jūros skautų tuntas, „Nerijos"
jūros skaučių tuntas ir Jaunos
skautiškos šeimos.
Jaunųjų šeimų „Medeinės
girios grybukai" pastovyklei
vadovavo s. Gintaras Lietuv
ninkas, talkinamas žmonos
Dalios, Laimutės Bacevičienės
- iiv". Lauros VaičekauskaitesStalionienės. Prie veiklos pri
sidėjo ir kartu stovyklavusieji
8 tėvai ir senelis Antanas. Ši
pastovyklė turėjo savo atskirą
programą ir dalyvavo bend• ruose „Medeinės" stovyklos
gairės pakėlimuose, vėliavų
nuleidime, laužuose ir kt.
Šįmet ši pastovyklė buvo ne
gausi, stovyklavo 8 jauni „gry
bukai". Jų šūkis: „Medeinės
girios grybukai greitai auga!"
Jaunesniųjų skautų pasto
vyklei „Vilktakiai" vadovavo
skautas vytis ps. Romas Sen
kevičius, parodęs daug suma
numo, kad vilkiukai būtų pa
tenkinti užsiėmimais. Komen
dantu buvo s.v. ps. Petas Plačąs. Skiltys pasivadino: „Ere
liai", „Gyvatės", „Šuniukai",
„Vanagai", JLietus ir Žaibas".
Skilčių vadovai — Algis Stri
kas, Linas Sadauskas, Algis
Garsys, Gailė Leipus. Loreta
Jucius ir Vytenis Lietuvnin
kas. Jų šūkis: „Vilktakiai, vilk
takiai, dienomis — vaikai,
naktimis — vilkai. A-ūūū!"
Jaunesnieji skautai ir jų va
dovai buvo pasistatę net vir
vinį tiltą. Jų karalystė buvo
uodų slėnis su varlių kurki
amu, -^'ors gyveno arti uodų,
j bet su jais daug vargo ne
turėjo. Berniukus gerai tvarkė
-komendantas Petras Plačas.

Jis gerai išmokė juos šūkių,
vesdavo maudytis, prižiūrėjo,
kad visi būtų nusiprausę ir
pavalgę. Didelė paguoda jau
niems „vilkams" buvo sesės
Gailė ir Loreta, atlikusios
„mamyčių" pareigas. Jos daly
vaudavo visuose jų užsiėmi
muose. Reikia pastebėti, kad
jaunesnieji skautai sugebėjo
sau maistą gamintis, bet daž
niausiai valgė „Lituanicos"
valgykloje.
Brolijos rajone stovyklavo
skautai, prityrę skautai ir
ūkio darbuotojai — taip pat
prityrę skautai.
Skautų pastovykiės viršinin
ku buvo ps. Edis Leipus, ko
mendantu ir viršininko pava
duotoju — ps. Justinas And
riušis. Pastovyklėje buvo 15
skautų, susibūrusių į „Perkū
nų", „Liepsnų" ir Vilktakių"
skiltis. Jų tarpe buvo ir sve
čias iš Clevelando Vėjas Belzinskas. Pastovyklė pavadinta
„Aitvarų" vardu. Dalyvaujant
jų laužuose teko pastebėti,
kad skautai geri dainininkai,
moka daug dainų, atliko
įdomius pasirodymus. Stovyk
los metu daug iškylavo, gami
nosi valgį, plaukė baidarėmis
ir ruošėsi patyrimo laipsnių
egzaminams.
Prityrusių skautų buvo tik
keturi. Jiems vadovavo ps.
Edis Andriušis ir Andrius
Brooks. Pasivadinę „Parstukaiš". Jų šūkis „Parstukai mes
esame, dievaičiams mes gelbstime". Stovykloje atliko svar
bų gerąjį darbą, iškasdami vi
dury kelio buvusį didžiulį
kelmą. Tai skautai — Darius
Aleksiūnas, Danius Čarauskas, Saulius Fabianovich ir
Darius Andriušis. Jie taip pat
gaminosi sau maistą ir atlik
davo visus kitus programoje
numatytus darbus.
Prityrusių skautų pastovyk
lei priklausė ir ūkio darbuoto
jai: Aris Dumbrys, Jonas
Genčius, Ron Padalino ir Ju
lius Griauzdė, pasivadinę
„Medkirčių" vardu. Jie visur
pasirodydavo ne su kirviu, bet
su dantytu grėbliu. Jų šūkis:
„Mes stebime jus, kai mie
gate!" Jie kartu su savo vado
vu s. dr. Mindaugu Griauzde
budėdavo naktį, saugodami
stovyklą nuo netikėtumų. Jie
atlikdavo visus ūkio darbus,
susijusius su stovyklos švara,
talkino virtuvės personalui.
Jie atliko svarbų gerą darbelį
iškasdami platų griovį, kad ly
jant vanduo neapsemtų vir
tuvės pastato, o tekėtų pa
kalnėn. Taip pat jie nudažė ir
„Lituanicos" prausyklos pasta
tą.
Seserijos pastovyklė vadino
si „Užburta šalis". Jos virši-

Malonu susitikti stovykloje. Broliukas ir sesi-tė — brolis Vytenis Lietuv
ninkas ir sese Žibute Lietuvninkaite-Pranckevičiene Rako stovykloje
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Pavyzdingoji „Lituanicos" tunto prityrusių skautų „Medkirčių" skiltis „Medeinės" stovykloje. Iš k.: K. Užgiris,
J. Griauzdė, R. Padalino, A. Brooks, J. Genčius ir A. Dumbrys.

ninkė buvo s. Jūratė Vallee. J
šią pastovyklę įsijungė paukš
tytės, skautės, prityrusios
skautės ir vyresnės skautės
kandidatės.
„Užburtos šalies" pasto
vykiės komendantės pareigas
ėjo vyr. skautė Rima Griauzdytė. Jų šūkis: „Mūsų dainos
dangų siekia, kaip Tėvynės
ąžuolai". Pastovykiės techni
nio prižiūrėtojo pareigas atli
ko sk. vytis, oro skautas Aras
Lintakas.
Paukštyčių pastovyklė buvo
pavadinta „Aitvaro gojus", jos
vadovė, ps. Audra Lintakienė.
Čia stovyklavo 7 jaunosios
sesės ir trys vadovės; ps.
Fausta Varaneckienė, vyr.
skautė Violeta Srikienė ir vyr.
skautė Žibutė Pranckevičienė. Jaunosios sesės pasivadino
„Boružėlėmis" su šūkiu: „Bo
ružėlės stovykloje skrenda,
dirba su daina".
Pastovyklėje stovyklavo še
šios skautės su vadovėmis:
Egle Garsiene, pirmąją savai
tę, o likusioms dienoms, ps.
Ina Luneckienė. Jų skiltys va
dinosi „Gabija" ir „Aušrinė".
„Žvėrienės" — (žvėrių deivė)
skiltį sudarė 7 prityrusios
skautės; šešios iš jų buvo kandi
datės į vyresnes skautes, kurios
pirmos savaitės metu davė
vyresnės skautės įžodį: Rasa
Milo, Audra Adomėnaitė, Au
ra Platakytė, Inga Janušaitė,
Eglė Milavickaitė ir Aušra
Brooks. Prityrusių skaučių
įžodį davė Krista Glačaitė, Re
gina Matranga ir Julytė Val
lee. Skaučių įžodį davė Rima
Garsytė, o paukštyčių — Ale
na Kazlauskaitė.
„Užburtos šalies" laužavedžių pareigas ėjo sesės Siga
Vasaitytė ir Viktorija Trakytė.
Sesės pasižymėjo mokėjimu
daug dainų.
Sesėms ir broliams daug
padėjo pulkininkas, skautinin
kas Algis Garsys. Jis va
žiuodavo į iškylas, mokė
„puolimo meno", kad nebūtų
pagauti ir daug kitų skautiškų
gudrybių, reikalingų patyrimo

laipsniams.
Didžiausią
skautaujančių
grupę sudarė Jūrų skautės ir
Jūrų skautai. Jie stovyklavo
savo įprastose stovyklavietėse.
Jūrų skautės stovyklavo
„Svajonių saloje". Jų viršinin
kė buvo j.ps. Aldona Weir, jos
pavaduotoja j . ps. Rūta Kirkuvienė. Uosto komendante —
vyr. valtininke Vilija Kielienė.
Komendantės pareigas ėjo la
bai gabi, linksma ir mokanti
vadovauti sesė vyr. valt.
Giedrė Kazlauskaitė. „Svojonių saloje" gyveno 20 udryčių,
6 jūrų skautės, 10 jūrų skaučių
5 gintarės ir 5 gintarės kandi
datės. Visoms sesėms vadova
vo 9 vadovės. J. ps. Danutė
Mikužienė ėjo naktinių pro
gramų ir laužavedžių koordi
natorės pareigas. Laužus pra
vesdavo valt. Tara Mikužytė,
vairininke Aleksandra Strub,
talkinant kitoms sesėms. Jūrų
ps. Danute Navickas ir tuntininkė j.v.s.. Viligailė Lendraitienė rūpinosi bendrais sto
vyklos reikalais.
„Svajonių salos" pastovykiės
šūkis: „Atplaukėm į svajonių
salą, kur puikus vėjas visada!"
Jūrų skautės visada atžygiuo
davo į vėliavų nuleidimą tvar
kingomis uniformomis, darnia
žygiuote ir su daina. Jos daug
laiko praleisdavo ežere, besiruošdamos patyrimo progra
moms. Dalyvavo iškylose ir
pačios gaminosi valgį.
Jūrų skautai savo skaičiumi
sudarė antrąją didžiausią sto
vyklautojų grupę . Jų pasto
vyklė vadinosi „Pusniamedžiai" (medis išgulėjęs ilgai
vandenyje Pastovykiės virši
ninku buv) j . budys j.s. Pet
ras Joku auskas II labai
daug pastangų įdėjęs jūrų
skautų paruošimui. J. budys
Rimas Petrauskas buvo virš.
pavaduotojas ir jaunių vado
vas. Budy? Tomas Mikužis
vykdė korrendanto, jūrų jau
nių ir laužavedžių vadovo pa
reigas. J. budys Šarūnas Brakauskas atliko uosto komen
danto ir t :brų vadovo parei-

Vilkiukams stovykloje viskas huvr. , p(j u

ASS ŠEIMOS GEGUŽINĖ
Visi filisteriai, tikrosios na
rės, senjorai, kandidatai ir jų
šeimų nariai kviečiami daly
vauti ASS Šeimos gegužinėje
sekmadienį, rugpjūčio 27 d.,
vyksiančioje Ateitininkų na
muose, Lemonte. Pradžia 12
vai. Apie dalyvavimą prašoma
iki rugpjūčio 20 d. pranešti fil.
Ramonai Kaveckaitei, tel.
708-499-0687. Gegužinė baig
sis 4 vai. p.p.

gas. Jam padėjo j.b. js. Petras
Jokūbauskas, j.b. j.ps. Romas
Česas ir kand. į būdžius Jonas
Savickas. Jūrų skautams va
dovavo j . budys Raimundas
Novak. Jūrų skautų pasto
vyklėje stovyklavo 18 bebrų, 6
jūrų jauniai, 11 jūrų skautai
ir 10 budžių-vadovų. Jūrų
skautai galėjo didžiuotis savo
komendantu ir laužavedžių
Tomu Mikužiu, kuris nenorėjo
pasiduoti jūrų skautėms. Vyko
gražus lenktyniavimas. Jūrų
skautų pastovykiės šūkis:
„Pusniamedžiai atplaukė į
Medeinės rankas".
(Bus daugiau)
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• Radakcja dirba kaadian, nuo 8:30 iki 4:00, aaatadianisis padirba.
• Radakcjja nt atarihuan toriai naataaha. 8kalbimu kaiaaa ataiun6amos,
gavus prasyaią, ką norą akaJbti.
«IUdafa^atiaieasiiiaitaianaa»im»MliOia.Nanaydotųatraipanh}Daaaiir).
Siunčiant pi a l i a i pasitikti kopiją.

PRISIMINSIME AJL FiL.
BRONIU KVIKU

Rugsėjo 20 d. sukanka 10
m. kai amžinybėn patauktas
iš mūsų tarpo pasitraukė a.a.
fiLv.s. Bronius Kviklys. Jo pri
siminimo iv. Mišios Tėvų Jė
zuitų koplyčioje, Čikagoje, bus
aukojamos sekmadienį, rug
sėjo 3d., 10 vai. r. Po Mišių
pabendravimas Jaunimo cen
tre. Visi draugai ir artimieji, o
„SIETUVOS" DRAUGOVES ypač plačioji Čikagos skauti
ja kviečiami dalyvauti Sv.
SUEIGA
Mišiose ir pabendravime su
„Sietuvos" skautininkių ir brolio Broniaus Kviklio šeima.
vyr. skaučių draugoves suei
SKAUTIŠKI RENGINIAI
ga, planuota rugpjūčio 19 d.,
atšaukiama. Ateinanti sueiga
Čikagoje
bus šeštadienį, rugsėjo 16 d, 1
vai. p.p. Ateitininkų namuose.
Rugpjūčio 27 d. — Ass
O iki tol — sveikų ir poilsingų
Šeimos gegužinė 12-4 vai. p.p.
atostogųr
Ateitininką namuose.
STOVYKLOS
Rugsėjo 16 d. — „Sietu
Rugpjūčio 6-20 d. — Ka vos" skautininkių ir vyresnių
nados rajono skautų ir skau jų skaučių draugovės sueiga 1
čių stovykla „Romuvos" sto vai. p.p. Ateitininkų namuose,
Lemonte.
vyklavietėje.

Rugpjūčio 13-20 d. — LSS
Atlanto rajono skautų ir
skaučių stovykla Bolton, MA
Resolute Boy Scout Camp.

$60.00
$66.00

liti
1/Si
$60.00

Rugsėjo 24 d. — Čikagos
skautininkių draugovės 50
metų veiklos sukakties minėji
mas.
Spalio 15 d. — ASS Metinė
šventė. Šv. Mišios 11 vai. r.
Pal. J. Matulaičio misijoje, Le
monte. Po Mišių įnirusiųjų
kapų lankymas Sv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Spalio 21 d- — ASS Metinė
šventė — pakėlimai, apdovano
jimai ir iškilminga vakarienė
6 v.v. Willowbrook pokylių sa
lėje, Willowbrook, IL.
Spalio 29 d. — Vydūno jau
nimo fondo ir ASS Čikagos
skyriaus ruošiamas Aušros
Liutkutės-Povilaitienės kon
certas 2 vai. p.p. Jaunimo cen
tre.
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CECHE* DOS. P.C

4 6 4 7 VV. 1 0 3 3 t . O a K . L a w n , H.
Pintas apyt. su Northwastam un-to
dkfemu.taftuvBarmaaavarkys danas
už pratinamą kainą. Pacientai
primaną abeoeučiai punktuaiaL
SutJtarimui (kabėti artgMkai)
Tat 70*422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
86258.7S6iAve. 1 reetoryr»a»,a.

T«L (700) 586-8101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEkHCKAS, M J).
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS
7722 S. Kectte Ava.

Chicago, IL 60652

Kab. tai. 773471-3300
DR. L PETREJKIS
OANTŲ GYDYTOJA
9056 S.Robsns RCL, teckofy Haa, IL
1 rnyaa i vakarus nuo Hadam Ava.
T « t (708) 5 8 8 4 0 6 6
Valandos pagal susitarimą

ffiMLNDAŠ VtefcatSt MA, &C
S p a c M y M - V i d a u a l g ų gydytojas
6916W.AwnarAva.8ja.5lr6
_ 1 H. 60696

TatV
ARASŽUOBA, M.D.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA
218 N. Hammas Avonua
JoUatlL 60435
Ta*. 815-741-3220
DR. PETRAS KISIELIUS
NKSTU. POSLČS. PROSTATOS
0YDYMA8 BEICHmUROtJA
1200 S. York. Eknhurst, IL 60126
630-041-2809

BIRUTĖ LPUMPUT1S, M J).
p0tow: Aimrican Acadtny af
Ftfnšy PT9CHO9

ŠEIMOS GYDYTOJA
300 W. 01* Am.

£9 647-6871

Hm cnt)

T E R E S E KAZLAUSKAS.
M.D.
V a * M gydytoja
900 Ravtnia PI., Orland Park, IL
T a t 706-340-0887
PrMsuto Palos ir Christ Sopranams.
Nuolaida naujai atvykusiem*.

„Nirijos" tunto. Juodkrante*" laivo stata su savo vadove Nida Lendraityte „Medeinės" stovykloje !» k : Kristi
na. Krista Kristina, vadove Nida, Nina, Lis* ir priekyje —Aida
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DEŠIMTOJI A.P.P.I^E. VASARA
LIETUVOJE

•

Visą liepos mėnesį Lietuvoje
vyko mokytojų tobulinimosi
kursai, kuriems vadovavo 66
JAV pedagogai, aukštųjų mo
kyklų dėstytojai ir jų talkinin
kai- Amerikiečiai savanoriai
iki rugpjūčio mėn. pradžios
darbavosi pedagogų kvalifika
cijos tobulino programose 16
Lietuvos vietovių.
JAV pedagogus sukvietė jau
dešimtuosius metus visuome
niniais pagrindais veikianti
bendrija „Amerikos pedagogų
talka Lietuvos švietimui",
žinoma santrumpa A.P.P.L.E.
(angliškai .American Professional Partnership for Lithuanian Education"). 1990 m.
įsteigtos, Connecticut valsti
joje inkorporuotos, pelno ne
siekiančios organizacijos tiks
las yra padėti Lietuvos švie
timui, teikiant žinias apie
vėliausius auklėjimo metodus,
dalijantis profesine patirtimi
apie jų efektyvumą ir skati
nant švietimo reformas.
Bendrijos nariai, dirbantys
be algos ar honoraro, skiria
savo laiką, pastangas ir nere
tai asmeniškas lėšas Lietuvos
švietimui. Jų dėka pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo prog
ramos ruošiamos kas vasarą
nuo 1991 m. Mokslo metais į
Lietuvą siunčiami JAV edukologai-specialistai, kurie veda
seminarus ir skaito paskaitas
Lietuvos kolegoms. Pastaruo
ju metu amerikiečių gretas
papildo Lietuvos edukologijos
specialistai.
Apskaičiuojama, kad per
pastaruosius dešimt metų
A.P.P.L.E. vasaros progra
mose-dėstė apie 470 JAV pe
dagogų ir dalyvavo trečdalis
visų Lietuvos pedagogų. Jokia
kita užsienio programa nėra
tiesiogiai dirbusi su tokiu di
deliu Lietuvos
pedagogų
.*
:ftkai<&umi.

Respublikos švietimo ir moks
lo ministras Kornelijus Plate
lis, savo kadenciją baigiantis
JAV ambasadorius
Keith
Smith su žmona Nina, buvę,
dabartiniai
ir
busimieji
A.P.P.L.E. vadovai, ameri
kiečiai dėstytojai, atvykę \ šių
metų A.P.P.L.E. kursus, bend
rijos talkininkai Lietuvoje ir
Lietuvos pedagogai, pedagogi
kos doktorantai ir švietimo
darbuotojai.
! Iškilmių metu A.PJP.L.E.
viena iš steigėjų ir pirmoji pir
mininkė Vaiva Vėbraitė pri
minė, jog bendrįja padeda Lie
tuvos švietimui nuo pat
nepriklausomybės atstatymo
pradžios. Per pastaruosius
dešimt metų auklėjimą Lietu
voje teko keisti iš pagrindų,
atsikratant sovietinės mokyk
los modelio ir diegiant naują
švietimo sistemą, atitinkančią
demokratiniais pagrindais at
sikūrusios valstybės porei
kius.
V. Vėbraitė turi progą pri
taikyti
A.P.P.UE.
puo
selėjamas reformas - pasta
ruosius kelerius metus ji dirba
Lietuvos švietimo ir mokslo
viceministre. Su bendrija ji ir
toliau palaiko artimus ryšius.
Gintautas Rudzinskas, Peda
gogų profesinės raidos centro
direktorius, V. Vėbraitę pava
dino „A.P-P-L.E. motina".
Anot G. Rudzinsko, ji pirmoji

ėmėsi darbo telkti JAV moky
tojus Lietuvos švietimui.
Pastaruosius dvejus metus
A.P.P.L.E. bendrijai vadovau
ja Emilija Sakadolskienė, gy
venanti Maryland valstijoje,
prie Vašingtono. Savo žodyje ji
pastebėjo, kad , jau prasidėjo
naujas mūsų partnerystes eta
pas. Pradėjome gilesnį savęs
ir savo padėties nagrinėjimą".
Tarp naujų. A.P.P.L.E. ini
ciatyvų E. Sakadolskienė pa
minėjo seminarus apie rizikos
vaikus - tuos, kuriems gresia
narkomanijos, alkoholio pikt
naudžiavimo ir nusikalstamu
mo pavojai, kitos problemos,
susijusios su iširusiomis arba
asocialiomis šeimomis. Pernai
A.P7P.L.E. iniciatyva buvo su
rengta vienos dienos konferen
cija šiais klausimais, o šią va
sarą skirta visa darbo savaitė.
Kita bendruos puoselėjama
naujovė - seminarai, pavadin
ti „Pedagoginių situacijų tyri
. -r-< < A.P.P.L.E. ženklelis.
mai", kuriuose aptariami
pačių mokytojų atliekami tyri
Paminėtas AJ\PA*E.
mai klasėje, tikrinant moky
dešimtmetis
mo priemonių efektyvumą ir
.. Liepos
9
d.
Vilniuje nustatant bei padedant spręs
A.P.P.L.E. bendrija paminėjo ti vaikų problemas. Lietuvoje
savo veiklos dešimtmetį. Dau šie metodai ypač reikalingi,
giau kaip 300 žmonių susirin nes švietimo sistema mažai
ko Vilniuje į iškilmes Peda tepadeda mokytojui dėl sun
gogų profesinės raidos centre, kios finansinės būklės šalyje
" kuriame yra įsikūrusi ir ir kvalifikuotų švietimo tyrėjų
stokos.
-~A.F3>.L.E. būstinė.
Tarp sveikinusiųjų A.P.P.L.E.
Tarp dalyvių buvo Lietuvos

LIETUVOS II EUCHARISTINIS
KONGRESAS
Nr.l
Birželio 1-4 d. Kaune įvyko
pagrindinis Jubiliejaus metų
\ renginys, Lietuvos II Eucha
ristinis kongresas „Jėzus Kris
tus — tikroji Gyvenimo Duoj na". Tai buvo didžiausias Lie• ttivos bažnytinio gyvenimo
įvykis po popiežiaus Jono Pau
liaus II apsilankymo 1993
metais. Kongreso dalyvjų
' skaičius pranoko organizato
rių lūkesčius, ypač šeštadienį,
Vaikų ir jaunimo dieną, ir sek
madienį. Seimų ir parapijų
dieną. Kongrese dalyvavo gru4>ęš,svečių iš JAV, Kanados,'
TiCaiiniflgrBdo srities, Kazachs
tano, Lenkijos, taip pat kitų
šalių. Sekmadienį, birželio 4-" ąlSf baigiamosios Kongreso
dienos Mišiose Santakoje da" fyVavo apie 50,000 žmonių.

Pasirengimas
1999 m. gegužės 19 d. Lietu
vos Vyskupų konferencija,
švenčiant Didžiojo krikščiony
bės . jubiliejaus Eucharistijos
metus ir tęsiant 1934 m. įvy
kusio Lietuvos I Eucharistinio
kongreso tradiciją, nutarė su
rengti Kaune Lietuvos II Eu
charistini kongresą. Buvo su
darytas, arkivysk. Sigito Tamkevičislts vadovaujamas, Lie
tuvos II Eucharistinio kongre
so organizacinis komitetas,
vyskupijų komitetai ir 17 dar
bo grupių atskiroms Kongreso
dienoms bsi darbo barams.
Organizacinio komiteto koor
dinatore paskirta s«s. Ramutė
Budvytytė, -8SČ. Pasirengimo
II Eucharistiniam kongresui
komitetas buvo sudarytas ir

Danutė Bindokitnė

Ar tik iš paviršiaus
sprendžiama?
Po triukšmingo Respubli
konų partijos delegatų suva
žiavimo Philadelphijoje ir visą
savaitę įkyriai linksniuojamų
George W. Bush — Diek Cheney pavardžių, pagaliau atėjo
ir Demokratų partijos eilė
„okupuoti" būsimųjų balsuo
tojų dėmesį. Partijos suvažia
vimas, savaitės pradžioje iš
kilmingai — ir tiek pat triukš
mingai — atidarytas Los An
geles mieste, turi tą patį
tikslą: įtikinti Amerikos pi
liečius, kad tik šios partijos
kandidatai gali užtikrinti visų
gerovę būsimųjų ketverių me
tų eigoje.
Užsieniečiai, pagyvenę šia
me krašte keletą metų ir tu
rėję progos stebėti bent vienus
prezidento rinkimus, žino, kad
Šiuose Lietuvos miestuose 1991-2000 m suruošti A.P.P.L.E. kursai ir seminarai.
pagrindinių dviejų didžiųjų
buvo Lietuvos švietimo ir Lietuvoje. Pabaigoje dalyviai bantys
pedagogai-profesio- Amerikos partijų suvažiavi
mokslo viceministre Gražina vaišinosi amerikietiško tipo nalai. Pirmininką renkant ri mai, skirti oficialiai nominuoti
Paliokienė, kuri pasidžiaugė, obuolių pyragu. Iškilmėse gro botam laikui - vieneriems kandidatą į prezidento ir vice
jog bendrija ėmėsi iniciatyvos jo Mykolo Biržiškos gimnazi metams - užtikrinama, jog prezidento vietą, turi labai
kreipti pedagogų ir socialinių jos moksleivių pučiamųjų or ateityje atsiras tinkamų kan panašią režisūrą. Išrinktieji
darbuotojų dėmesį į rizikos kestras, instrumentinis trio ir didatų, o renkant juos iš anks valstijų atstovai, žymesnieji
vaikus Lietuvoje. Bendrįja etnografinis ansamblis „Jorė". to, duodama laiko sutvarkyti suvažiavusios partijos politi
taip pat sveikino Kauno Tech
savo asmeninius ir profesinius kai — Kongreso ar Senato na
nologijos universiteto Eduko
reikalus taip, kad atėjus lai riai, valstįjų gubernatoriai,
Naujieji AP J»JLE.
logijos instituto direktorė Pal
kui, būtų galima visiškai didžiųjų miestų merai (kaip
vadovai
mira Jucevičienė. Jos vado
pasišvęsti A.P.P.L.E. reika šiuo atveju „prisiekęs demo
kratas" Čikagos meras RichA.P.P.L.E. dešimtmečio iš lams.
vaujamo instituto doktorantai
kartu su kitų Lietuvos aukš kilmes vedė naujoji bendrijos
Užbaigęs savo kadenciją pir ard M. Daley) — savaitę klau
tųjų mokyklų doktorantais pirmininkė Gitą Kupčinskie mininkas nedingsta; atvirkš sosi kalbų, bendrauja, vai
įsijungė į pernai ir šiemet nė iš Bostono, kuri darbą pra čiai, jis padeda naujajam va šinasi , išleidžia nemažas su
A.P.P.L.E. suruoštus pedago deda šį rudeni.
dovui, dalijasi savo patirtimi. mas pinigų, galop išvyksta
ginių situacijų tyrimus.
G.
Merkevičiūtė-Kupčins- Tokiu būdu A.P.P.L.E. gretose kas sau, palikdami kalnus
A.P.P.L.E. dešimtmečio pro kienė yra Massachusetts vals nuolatos yra trys asmenys, šiukšlių ant salės grindų. Ta
ga Švietimo ir mokslo minist tijos Fontbonne akademijos kurie padeda vadovavimo dar čiau jie išsiveža sustiprintą
ras K. Platelis bendrijai įteikė kompiuterio darbų koordina buose - buvęs pirmininkas, norą darbuotis savo apy
padėkos raštą, kuriame pa torė. Prieš tai ji 17 metų dirbo dabartinis pirmininkas ir bū linkėse, valstijose, kad nomi
stebima: „Dėkojame už ver anglų kalbos dėstytoja, buvo simasis pirmininkas. Išrink nuotojo kandidato kelionė į
tingą pagalbą Lietuvai, die skyriaus vadovė. Anksčiau yra tas asmuo žino, kad didžioji 1Baltuosius rūmus būtų kuo ly
giant demokratinės mokyklos buvusi lituanistinės mokyklos vadovavimo našta tęsis vie gesnė, lengvesnė.
Nepaisant kritikos, kad to
gyvenimo principus ir tiesiant vedėja ir 25 metus vadovauja nerius metus, bet darbuotis
bendradarbiavimo tiltus tarp „Sodauto " lietuvių folklori viso labo teks trejus. Tokiu kie suvažiavimai yra bever
būdu užtikrinamas A.P.P.L.E. čiai, tai visgi yra tikrojo de
Lietuvos ir Amerikos peda niam ansambliui.
gogų".
G. Kupčinskienė bendrijai darbų tęstinumas, o taip pat mokratinio proceso rinkiminės
Savo trumpame žodyje JAV vadovaus vienerius metus. apsisaugojama nuo įsisenė eigos dalis, kol pagaliau lap
ambasadorius K. Smith pri 2001 m. rudenį ją pakeis dr. jimo ir skatinama nuolat kričio mėnesį Amerikos pi
minė, kad švietimo klausimai K. Philip Taylor iš Floridos ieškoti naujų metodų bei prog liečiai ateis į balsavimo būs
jam arti prie širdies ir todėl, valstįjos, kurį A.P.P.L.E. tary ramų, kuriomis būtų galima tines ir atiduos savo balsą už
kad jis pats yra šešių vaikų bos nariai patvirtino pirminin padėti nepriklausomai Lietu pasirinktąjį kandidatą- Rin
tėvas. Pasak ambasadoriaus, ku per posėdį š.m. birželio vai moderninti savo švietimą. kimų kampanijos paskirtis ir
Rytojaus „Drauge" skaity yra tuos balsuotojus įtaigoti, į
per savo paskyrimo laiką Vil mėn.
balsavimo būstinę atvesti.
niuje jis nuolatos girdi itin
K. P. Taylor gyvena Orlando kite apie ką tik pasibaigusią
gerus
atsiliepimus
apie mieste, yra komunikacijos A.P.P.L.E. dešimtosios vasa
Šįmet pasireiškianti balsuo
A.P.P.L.E. programas ir jų mokslų profesorius Centrinės ros programą.
tojų apatija nerimą kelia
įtaką Lietuvos švietimui.
Parengė abiem partijom, nors susido
Floridos universitete. Šioje
Romas Sakadolskis mėjimas respublikonų kan
Sveikinimus raštu A.P.P.L.E. srityje jis darbuojasi jau tris
dešimtmečio proga atsiuntė dešimtmečius, yra atlikęs tyri
didatu žymiai padidėjo po su
Lietuvos Prezidentas Valdas mus apie grupinių sprendimų
* Metų pradžioje Lietu važiavimo Philadelphijoje. De
Adamkus ir JAV senatorius, ir asmeninių ryšių palaikymo voje buvo 343,600 mobilių mokratai viliasi, kad tokį po
Senato užsienio reikalų komi modelius. A.P.P.L.E. semina jų telefonų abonentų, tai reiš veikį turės ir jų suvažiavimas
teto primininkas Jesse Helms, ruose jis dėsto nuo 1992 m.
kia, kad jais naudojosi beveik Los Angeles. Bet ir vėl... Atro
kuriam už nuopelnus Lietuvai
A.P.P.L.E. renka pirminin kas 11-liktas gyventojas. (Eiu> do, tik dabar apsižiūrėta, kad
neseniai suteiktas Gedimino kus kelerius metus į priekį.
* Lietuvos banko duome Al Gore nėra kandidatas, ku
ordinas.
Tokį rinkimo būdą lėmė keli nimis, liepos pabaigoje vals ris automatiškai patraukia
Iškilmių pabaigoje dalyviai veiksniai, kurių pats svar tybės oficialiosios tarptautinės minias.
išėjo į Pedagogų profesinės biausias yra tas, jog vadovau atsargos sudarė 1 milijardą
Net George W. Bush pake
raidos centro kiemą, kur paso jantis asmuo skiria daug laiko 418.2 mln. JAV dolerių. Per liui į suvažiavimą Philadelphi
dino dešimtį obelaičių prisi bendrįjos darbams, o daugu mėnesį jos sumažėjo 0.4 proc. joje, „žavėjo publiką savo pri
minti A.P.P.L.E. darbo metų mas vadovybės narių yra dir- arba 6.1 mln. dolerių.
<EH» einamumu, spinduliavo šilu
Kauno miesto savivaldybėje.
Intensyviau Kongresui buvo
rengiamasi apie pusmetį: su
kurta speciali svetainė inter
nete ir 10 00 egz. tiražu išleis
tas vadovas, išsamiai infor
muojantis apie Kongresą- Taip
pat išleistas Pasiaukojimo ak
tas Švč. Jėzaus Širdžiai, ado
racijos lankstinukas, jaunimo
ir vaikų giesmynai, Kongreso
malda lietuvių, rusų ir lenkų
kalba. Rengiantis Eucharis
tiniam kongresui, Lietuvos
parapijose buvo skelbiamos
parapijos adoracijos dienos.
Užbaigiant pasirengimą, ge
gutės mėnesį kai kuriose pa
rapijose buvo surengti mažieji
eucharistiniai kongresai. Mė
lynomis juostomis su kongreso
simbolika buvo papuošta Kau
no arkikatedra, Šv. Arkangelo
Mykolo (įgulos) ir Didžioji Prisikėnroo bažnyčios. Sūkiai,
kviečiantys į Kongresą, .Jėzus
f- tikroji Gyvenimo Duona"
kabojo ir gatvėse. Ne vienas

Eucharistinio kongreso daly
vis išreiškė mintį, jog kardino
lo Vincento Sladkevičiaus mir
tis Kongreso išvakarėse ir jo
palaidojimas Kauno arkikate
dros Švč. Sakramento koply
čioje Dievo Apvaizdos sutvar
kymu tapo papildomu kvieti
mu į Kongresą.
Vigilija
Birželio 1 d. popietę, iš visų
Lietuvos vyskupiji, suvažiavę,
Kongreso dalyviai parapijomis
ir grupėmis registravosi Kau
no arkikatedros šventoriuje ir
rinkosi į Eucharistinio kongre
so atidarymo iškilmes arkika
tedroje. Del beveik tris valan
das trukusių kardinolo V.
Sladkevičiaus laidotuvių re
gistraciją vykdyti teko ne nu
matytoje palapinėje, bet tie
siog šventoriuje. Vigilijai užsi
registravo apie 2,300 Kongre
so dalyvių.
18 vai. visų Kauno bažnyčių
varpų skambėjimu buvo pas

kelbta Kongreso pradžia. Kau
no arkikatedroje į susirinku
siuosius kreipėsi Lietuvos II
Eucharistinio kongreso orga

nizacinio komiteto pirminin
kas arkivysk. Sigitas Tamkevičius. Jis priminė nueitą ke
lią nuo I Eucharistinio kongre

ma ir šypsenomis, o Al Gore,
vykdamas į Los Angeles, įvai
riuose susitikimuose su visuo
mene kalbėjo apie programas,
kurias vykdytų, jeigu būtų
išrinktas prezidentu. Jo kal
bų, tiesa, žmonės su dėmesiu
klausėsi, bet tiek simpatijų,
kaip respublikonų kandidatui,
viceprezidentas
nesusilau
kė..." Taip analizuoja skirtu
mus tarp šių dviejų kandidatų
Amerikos žiniasklaida. Dar
primindama, kad tiek respub
likonas Ronald Reagan, tiek
dabartinis prezidentas, demo
kratas Bill Clinton, pasižy
mėjo savo asmenybės patrauk
lumu, kas galbūt daug pri
sidėjo prie jų laimėjimų. Nie
kas neabejoja, kad Al Gore
būtų tikrai geras, sumanus
prezidentas, bet...
Tad ir kyla klausimas: ko
kio prezidento Amerika iš
tikrųjų nori? Ar holyvudiškos
filmų žvaigždės tipo, kuris
mokėtų gražiai šypsotis, iš
sireikšti, nors jo kalbos rem
tųsi gražbylyste, ne turinio
svarumu? Ar nori prezidento,
paskui kurį bėgiotų moterų
būriai, o žiniasklaida su pasi
gardžiavimu skelbtų įvairius
„skandalus ir skandaliukus
Baltuosiuose rūmuose" (argi
neužteko mums Bill Clinton
„nuotykių" su Monica bei kito
mis gražuolėmis)?
Kodėl Al Gore nemoka būti
patrauklus? — klausia Naftali
Bendavid praėjusio sekmadie
nio „Chicago Tribūne" dien
raštyje. Pagal žurnalistą, Gore
išvaizdai nieko netrūksta, jis
turi daug patirties, išbuvęs
aštuonerius metus šalia prezi
dento ir pats per tą laiką daug
svarbių, visam kraštui nau
dingų (ypač aplinkosaugos sri
tyje) darbų atlikęs. Iš esmės
Al Gore iki šiol stengėsi kiek
galima atsitolinti nuo Bill
Clinton įvaizdžio, su kuriuo jį
taip mėgsta gretinti respubli
konai. Jis net viceprezidentu
pasirinko ypač aukštų morali
nių vertybių asmenį, nebijo
jusį pirštu bakstelėti į nemo
ralų paties prezidento elgesį.
Jeigu visi tie teigiami ypa
tumai, priskiriami demokratui
Al Gore yra tiesa, tuomet dar
sunkiau suprasti, kur glūdi jo
„nepopuliarumo" problema.
Juk kandidatas yra rimtas,
žino valstybės aparato mecha
nizmą, niekas neabejoja Gore
pasiruošimu jam vadovauti,
turi gražią šeimą, yra išti
kimas žmonai, pripažįsta tas
pačias vertybes, kaip ir dau
guma amerikiečių... Rodos, ko
daugiau balsuotojai galėtų iš
kandidato reikalauti?
so 1934 m. ir apibrėžė darbartinio Kongreso organizavimo
tikslus.
(Bus daugiau)
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Gyvenimo kelią prisimenant
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Kun. V. Rimšelis, MIC
Čikagoje ir Marian Hills
Kunigų seminarijoj kasmet
studentų
skaičius
mažėjo.
1955 metais turėjome semina
riją uždaryti. Tuo metu buvo
pradėta vienuolyno ir .Drau
go" namo statyba. Kai jau bu
vo įruošti keli kambariai, ma
ne paskyrė namo vyresniuoju
Mūsų vienuolynas ir . D - ; . : ; . "
n a m a s yra pasta:y:: ant v-. kių. Man čia aps:gy\ čr..:~ r_vo tik vienas maža* r..- —.ts titoj pusėj 63 gatvės, i_r ai
kun. V. Parulhi - ku i V A:kočium kasd.er. naavooa pus
ryčių gau::
Namų statytas irdncektas
buvo <K aas Ko >"as K;-- aiškis .
o rango*&s 1 sjzas Augustinavičius. T u ; asecu ^Draugo" administratonus buvo kun. Pet
ras Cinikas Pagal marijonų
reikalavimus, statybos planus
architektas paruošė, pasitar
damas su kun. P. Ciniku.
Turbūt tada provincijolas V.
Atkočius su savo patarėjais
planus patvirtino. Kai statyba
įpusėjo, visi sužinojom, kad
nei „Draugo" name, nei vie
nuolyne nebus susirinkimams
didesnės salės. Vienuolyne nė
ra numatyta patalpų bibliote
kai ir archyvui, koplyčia bus
maža. tik marijonams. Vyres
nieji atvykusių marijonų iš
Vokietijos kritikos nepaisė.
Kai mane paskyrė vyresniuo
j u , su -J. Augustinavičium pra
dėjom svarstyti, ar dar negali
ma būtų iškombinuoti po na
mu salei vietos. Buvo pradėta
kasti didelė duobė. Rytojaus
dieną atvyko kun. P. Cinikas
ir sustabdė darbininkų kasi
mą. J i s pats pradėjo versti že
me į duobę, sakydamas, kad
vienuolyne susirinkimų ne
bus.
Iš marijonų pusės nebuvo
kas galėtų statybą prižiūrėti.
Architektui buvo svarbu, kad
n a m a s iš lauko gražiai atro
dytų, o prižiūrėtojai apie sta
tybą mažai ką išmanė. Todėl
koplyčios durys padarytos di
delės, kaip katedrai, o pati ko
plyčia labai aukšta ir maža.
Kas t a s duris įdėjo, pastebėjo,
kad jų negalima uždaryti. Jo
se n ė r a kaip rankenai skylę
išgręžti. Tai įtaisė iš vidaus
tokį kablį, kuris palaiko duris
uždarytas. Langai viduje labai
dideli ir visais atžvilgiais ne
praktiški. Dabar tokių langų
niekur Amerikoje nerasi. Gy
venamieji
kambariai
labai
maži. Pernakvoti
pakanka,
bet drabužiams ir knygoms
trūksta vietos. Vienuolyno ir
..Draugo" namai buvo užbaigti
statyti 1957 metais. Tais me
tais po karo pirma generaline
kapitula ivisos vienuolijos at
stovų suvažiavimas* buvo su
j a u k t a s . Toje kapituloje ir aš
turėjau dalyvauti.
Kai atvažiavau į Ameriką
1947 metais, brolis J o n a s Banys, muzikos mokytojas, vieną
kartą kalbant apie Europą,
man pasakė, kad aš tik po de
šimties metų nuvažiuosiu į
Europą. Taip ir įvyko, kaip jis
sakė. Plaukiant laivu į Ang
lija, į Plymouth uostą, vis dar
prisimindavau, ką m a n pra
našavo Jonas Banys. J i s tada
-akė, kad Lietuvą po daugel
metų pamatysiu, maskolių la
bui sunaikintą. Po poros dienų
; Komą jau traukiniu važia
vom. Vėlai vakare traukinys
užvažiavo ant laivo ir taip at
plaukėm traukinyje i Prani uziją. Po dešimties metų Ro
ma visai nepasikeitusi. Taip
pat ir mūsų namai tie patys.
Tik didžioji palme kii-mc ir
pušų už koplyčios labai aukš
tai paaugusios. Ir mano pa
jodintos pušelės taip pat per
augo tvorą.
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Po k a p i t u l o s vėl į
M a r i a n Hills
Iš Lietuvos marijonams mu
du su kuu Franu Braziu at
stovavom Visos vienuolijos
vyresniuoju — generolu buvo
.šr.:-.s.:.i> kur.
Stanislovas
Sku:ar.s. !.i:v;>. vicegenerolu
— kun P Brazys. Amerikos
§» Kazimiero provincijai iš
rinko provincijolu kun. Joną
.".uu.:u. o mane viceprovincijotu Provincijos taryba renka
oamų vyresniuosius. Taigi,
sugrįžus į Ameriką, provinci
jos taryba mane išrinko vyres
niuoju Marian Hills kunigų
seminarijos namui. Tada Ma
rian Hills seminarijos klieri
kai buvo iškelti kitur studijuo
ti, o aukštesniosios mokyklos
mokiniai kasdien važinėjo į
St. Procopius mokyklą. Bene
diktinų High School, Lisle, IL.
Marian Hills vienuolynas ir
ūkis buvo visai laukuose, prie
83 vieškelio iš šiaurės į pietus
ir prie 63 kelio iš rytų į vaka
rus. Prie vienuolyno buvo di
delis sodas, o mažesnis buvo ir
ūkyje. Vasarą šeštadieniais ir
sekmadieniais būdavo pilna
žmonių. J a u seniai svajojau
vaikams kasmet suruošti sto
vyklą. Kai seminarija užsida
rė, įruošėm didelį baseiną ir
pradėjom organizuoti stovyklą
berniukams.
Tame
darbe
mums daug padėjo muzikas
Faustas Strolia. Jis man at
rodė labai tinkamas vaikams
auklėtojas. Mes seminarijos
klasėse galėjom patalpinti 40
berniukų. Vėliau pastatėm
perkeliamą
stovyklautojams
namą, kuris kaštavo 60,000
dolerių. Aš labai džiaugiausi,
kad taip gražiai viskas sekėsi.
Atvažiuodavo tėvai savo vaikų
aplankyti. Jiems nunešdavau
kibirą rūgusio pieno ir kitų
gėrybių iš ūkio. Niekad ne
prašiau jokio atsilyginimo, bet
jie vis palikdavo daugiau, kaip
gal būčiau prašęs. Aš jau
čiausi labai laimingas, kad,
nors ir daug darbo, bet viskas
gana gerai sekasi.
Užsimezgė geri santykiai su
Joliet vyskupu McNemara.
Jam patiko visa mūsų aplin
ka. Jis kartais atvažiuodavo
šiek tiek pailsėti. Vieną kartą,
užbaigiant stovyklos sezoną,
vyskupui
priminiau.
kad
mes norime tą sekmadienį au
koti šv. Mišias lauke ir dar pa
prašiau, kad jis tas Mišias au
kotų. Jis labai mielai sutiko.
Kas mane nustebino, jog vys
kupas trims aplinkinėms pa
rapijoms paskeibe. kad jis pas
mus laikys Mišias ir kad į tas
Mišias paragintų atvažiuoti
savo parapijiečius. Suvažiavo
tiek žmonių, kad neturėjom
kur mašinas patalpinti. Buvo
čia pat didelis avižų laukas.
Paskelbėm, kad visi važiuotų į
avižas. Vysk. McNemara pa
sakė labai gražų pamokslą.
Lietuvą pavadino ištikima,
garbinga krikščionybės žeme.
o lietuvius krikščionybės kan
kinių tauta.
Kasmet, užbaigiant stovyklų
sezoną, ruošdavom gegužine'.
Prieš keletą mėnesių nupirk
davau naują automobilį, su
kuriuo sekmadieniais važiuo
davau pas pažįstamus Čika
goje amerikiečius klebonus lo
terijai platinti parapijiečiams
bilietus. N'ors ir neprašyda
vau, klebonai per pamok>lą
paragindavo žmones paremti
kunigų seminariją. Iš Argenti
nos sus'rįžęs, seminarijos na
me gyveno kun. Kazimieras
Vengras. Jis buvo nepaprastas
gegužines ruošinio padėjėjas.
Jis kasdien važinejo į Čikaga
lankykti įvairių produkcijos
įstaigų. Didžiosios bendrovės
loterijai atveždavo brangių
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Nuotr. L. Baltrušaitienės

Su St. Precopium mokyklos
vadovybe susitarėm, kad mes
savo mokiniams dėstysime lie
tuvių kalbą mūsų namuose, ir
ji bus užskaitoma kaip sveti
ma kalba. Atrodė, kad pas
mus viskas gerai tvarkosi. To
kia veikla labai patiko Romoje
vienuolijos vadovybei, ypač ge
nerolui Stanislovui Škutans ir
vicegenerolui kun. P. Braziui.
Bet nepatiko čia Amerikoje
provincijos tarybai, ypač pro
vincijolui. Pagal konstituciją,
po trejų metų provincijoje da
romi paskirstymai — renkami
vyresnieji ir kiti vienuolijos
pareigūnai. Provincijos taryba
mane nubalsavo būti Aušros
Vartų parapijos klebonu. Ge
neraline Romos taryba mano
iškėlimo iš Marian Hills balsa
vimų nepatvirtino. Reikėjo iš
naujo perbalsuoti. Tarybos po
sėdžiuose aš dalyvavau, nes
buvau viceprovincijolas. Paty
riau, kad mane provincijolas
su savo taryba būtinai nori
iškelti iš Marian Hills, nes
jam nepatinka pas mus per
didelis judėjimas ir kad gegu
žines metu labai daug žmonių.
Posėdžiai del rinkimų ilgai už
truko. Labai sunku buvo daly
vauti posėdžiuose ir matyti
vienuolijoje iš vadovybės tokią
politika. Laimėjo provincijos
taryba prieš generolą ir jo ta
rybą, kai mane nubalsavo būti
..Draugo" redaktorium ir mo
deratorium. Jokio nepasiten
kinimo
neturėjau
dirbti
„Drauge", !x;t tik labai apsivyliau vadovybes žmonėmis. Ma
no supratimu, vienuolyne visų
pirma reikia rūpintis Dievo
valia vykdyti, reikia džiaugtis
dieviškų - krikščioniškų darbų
pasisekimu. Kitaip iš Dievo,
nuo kurio viskas priklauso,
negausime savo darbams pa
laimos

Peržiūrėjus ir perskaičius
skundą bei kitus dokumentus,
remiantis NY valstijos CPLR,
3215 paragrafu, teismas nu
tarė paskelbti ir užregistruoti
sprendimą prieš skundėją
„The Lithuanian
Cultural
Center, Inc." ir prieš atskirą
individą, kaltinamąjį, dr. John
Bilėną, minėtos firmos prezi
dentą, tėvų pranciškonų nau
dai, už neatvykimą, neatsakymą raštu ar kokiu nors kitu
būdu padaryti pareiškimą
teismui ir atsakyti į tėvų
pranciškonų advokato panei
gimą
skundo
dokumente
išdėstytų kaltinimų. Svarsty
mui skirtos datos kelis kartus
buvo paskelbtos.
Nutarta, kad tėvų pranciš
konų advokatams, padariu
siems teismų sistemos nusta
tytą pareiškimą (motion), rei
kalaujantį atmesti visus kal
tinimus, teismas r.utarė visus
reikalavimus patenkinti ir pa
skelbti sprendimą tėvų pran
ciškonų naudai prieš „The

Lithuanian Cultural Center,
Inc." ir atskirą sprendimą
prieš tos firmos prezidentą dr.
John Bilėną, už visas skriau
das ir nuostolius, padarytus
tėvų pranciškonų nuosavybei,
kurie raštu buvo pareikšti ir
išdėstyti tėvo Placido Bariaus,
OFM, parodyme, kuris advo
katų buvo paremtas, įtikino
teismą ir tada abu parodymai,
pridėjus kitą esamą medžiagą,
buvo teismo svarstomi, ir tada
buvo nuspręsta:
a. Vieną milijoną dolerių su
mokėti tėvams pranciškonams
iš bendrojo fondo, suformuoto,
remiantis nuomos sutartimi,
skirtu sudaryti atsargos kapi
talą ir atsiskaityti už visą pa
talpos nuomavimo laikotarpį.
b. Tris su puse milijono dol.
tėvams pranciškonams už
kompensacinius
nuostolius,
padarytus vienuolyno nuosa
vybei per visą 15 metų nuo
mos laikotarpį.
c. Vieną milijoną dol., kaip
pabaudą už padarytus nuosto
lius.
d. Perduoti vienuolynui iš
nuomotą pastatą, vadinamą
Kultūros židiniu, esantį 361
Highland Blvd., Brooklyn,
New York.
e. Išduoti prievartos iškraustymo įsakymą prieš dr.
John Bilėną.
Apie tokį teismo nutarimą
suvalkietė ūkininkė, namų
šeimininkė, pasakytų: žąsinas
jau papjautas, plunksnos nu
peštos. Liko tik padaigus nu
rankioti.
Šioje nereikalingoje ir be
tikslo iškeltoje byloje abiejų
šalių advokatai, pasigardžiuo
dami stropiai rankios likusius
padaigus. užrašydami klientų
sąskaitoje už vietinį pasikal
bėjimą telefonu 10 dol. už
kiekvieną minutę; 150 - 300
dol. už mašinėle parašyto
laiško kiekvieną lapą; 900 2,500 dol. už reikalingą ar ne
reikalingą nuėjimą į teismą.
Priedo įvairios konferencijos,
pasitarimai, specialistų sam
dymas ir eilė kitų „būtinų" pa
tarnavimų.

Vyrų ir moterų kirpėja.
15 metą patyrimas. Greitas,
malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai,
tel. 708-422-6558.
fanmeoSote pasato for care giversl
3 women, mušt speak EnglUh, ho»e
driver'i lietose, Alzheimer's experience.
Ona man: work pertnit necessary.
Tel 262 763-2615

Parduodu 3 sklypus Beverly
Shores, IN: 1. Beach St.,
33,800 pėdų x 128 pėdų, 1 bl.
nuo ežero. 2. Hutchinson Ave,
37,000 pėdų x 148 pėdų, 1 bl.
nuo ežero. 3. Underwood ir
Myrtle gatvių kampas, 32,500
x pėdų x 210 pėdų, 1-1/2 bl. nuo
ežero.
Kreiptis:
Edvardas
Austras, 781-665-5563 arba
John Nagy, Caldwell Realty,
teL 219-672-0626
Sąžininga 52 m. moteris ieš
ko darbo už nedideli atlygini
mą. Gali prižiūrėti vaikus, se
nus žmones, atlikt namų ruošą
ir gyventi kartu. Kalba tik lietu
viškai. T e l 815-963-3557

•Greitas ir sąžininga* patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
> Perkame ir parduodame namus
»Pensininkams nuolaida

ATTENTIONIMMIGRANTS!
Canatia is accepting appucants for
Pennanent ResMencf!
For free information call:
1-773-282-9500.
GTS concenrrating in immigration to
Canada
www.immiKration-service.coin
S TAŠYS'
CONSJHUClinN
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plyteles; "sidings*.
•sottits". -decks". "gutters*, plokšti

ir "shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudkną.
L S.Bermda. to/. 630-241-1912.,
ENGLISH
• s a accond l a n f u a f * cUseee fivcn by
Joliet Junior College will begin Scpt- 11
at Lemont High School Portcr II Julia
Strts. Mon. a Wed. 9 p.m. - 1 , p.m. For
info. Call Kay Norflcet,
tel. «30-257-«SM.

Vilniuje, prestižiniame Antakal
nio rajone, parduodamas naujai
pastatytas 2 a. mūrinis namas.
Nupiginta kaina greitam pardavi
mui. Tel. Lietuvoj 011-370-2797-822 arba 011-370-2-346-167
44 m. moteris ieško darbo:
gali prižiūrėti senelius, vaikus,
atlikt namų ruošą ir gyventi
kartu. Turi savo auto. Ir geras
rekomendacijas. Tel. 630-9103001 arba 630.202-3166.

Tai - Jūsų laikraštis

Ką į ausį berniukui pašnibždėjo ožkyte9 R Balsienės nuotr. (Elta)

įrodinėjant jo reikalingumą klausoma Šv. Kazimiero pran
lietuvių visuomenei, straips ciškonų provincija, ar lietuviai
nelį pavadinęs „Ar taip gali pranciškonai išsikeltų iš New
būti?*, rašo Simas Klimas.
Yorko apylinkės, tuomet bi
Biuletenyje yra ir vienas blioteką, kaip ir visą Kultūros
„Šventoji" pasirašytas laiš Židinio
nuosavybę
perima
kas, kuris tikrai neturėjo būti KŽ •nio korporacija pagal kor
spausdinamas.
poracijos nuostatus".
Grįžkime prie Židinio tary
Toliau J. Bilėnas rašo ir
bos p-ko dr. Jono Bilėno infor tvirtina, jog: „Pagal šiuo metu
macinio straipsnio. Ten Bi jau galiojančią KŽ-nio nuosa
lėnas žvelgia į Židinio istoriją: vybės sutartį, TP-ai netari •
J o n a s P. Lenktaitis „...Prieš KŽ-nio (Kultūros Ži teisės Ž-į parduoti, nes tokios f
dinio — P.P.) statybą, lietu teisės nėra pasirašytoje sutar
(Bus daugiau)
viai tada savo surinktais pini tyje. Ž-ys yra KŽ-io nuosa
gais iš 4,563 asmenų, 87 lietu vybė, jei TP-ai kraustytųsi ii
viškų organizacijų, 33 JAV Nęw Yorko apylinkių..."
saitis. NY Lietuvių atletų valstijų, Kanados, Vokietijos
Su apgailestavimu tenka
klubo veiklą Židinio salėje ap ir Filipinų, 1973 m. pasistatė pripažinti, kad tiek Židinio ta
taria Židinio tarybos vicepir savo Kultūros židinį. TP-ų rybos pirmininko dr. Jano
mininkas Pranas Gvildys. (Tėvų pranciškonų — P.P.) Bilėno informaciniame prane
1999-jų metų antrojo pus tikslas jau tada buvo kaip šime, tiek Simo Klimo straips
mečio bėgyje iš organizacijų ir nors sau pasigrobti Židinį. To nyje, bei „Šventosios" laiške,
asmenų gautą paramą (pa buvo stropiai ir nepaliaujamai yra prasilenkta su spaudos .
teikta ir vardinis aukotojų stengiantis..."
padorumo taisyklėmis, nusi- .
sąrašas), pristato Židinio rei
Toliau aptaria
buvusias leidžiant iki žemo kultūrinto
kalų informacijos pirmininkė įvairios tarp pranciškonų ir lygio pranciškonų link, pasiIrena Kilienė. Išsamią iždo Kultūros židinio sutartis. Vie taškoma „degutu". Matomai į
santrauką paruošė Židinio ną tų sutarčių radęs negalio jie bus pamiršę, kad degutas,
iždininkas Vytautas Kulpa. jančia, remiasi, 1975 m., bir jeigu jis yra naudojamas pagal
Parodyta, kas ir kada Židinio želio 12 d. Brooklyno vienuoly jo paskirtį, yra labai naudinga .
salėmis naudojosi ir naudosis no viršininko tėvo Pauliaus medžiaga. Tačiau, neatsakin*
1999 bei 2000 m.
Baltakio pasirašytu aktu, ku gai su juo elgiantis ir apsi
Besisielodamas Židinio liki riame rašoma, kad: „...Atei taškius, jį be galo sunku nuva,vti
mu (ar, teisingiau, išlikimu) ir tyje, jei pasinaikintų nepri
P. Palys

ŽIDINIO ŽINIOS IR „DEGUTAS'
Birželio gale buvo gautas
Kultūros židinio, Mew Yorke,
tarybos išleidžiamas biulete
nis „Židinio žinios", Nr. 13.
Ten rašoma, kad biuletenis
išsiuntinėjamas skaitytojams
(gal nariams? — P.P.), organi
zacijoms, spauda; ir Lietuvos
pareigūnams JAV-se, Kana
doje, Lietuvoje ir Italijoje.
Pačioje pradžkje apie Ži
dinio reikalus informuoja Ži
dinio tarybos pirmininkas dr.
Jonas Bilėnas. (Prie tos infor
macijos grįšiu vėliau).
Apie Židinyje atliktus re
monto darbus rašo Židinio val
dybos pirmininkas Tadas Ja

RIMAS L.STANKUS

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

KULTŪROS ŽIDINIO
KLAMPYNĖJE
PABRAIDŽIOJUS

Laisvai versta
s p r e n d i m o santrauka

IR GYVYBES DRAUDIMAS.

Wlndow VVatben Needed!
40,000 per year. We nced 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
havevaliddrivcr'slicenseandtransporunon. Mušt befluentin English.
LA. McMabon Window YVasbing.
TeL 806-820-6155.
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Birželio 29 dienos „Drauge"
buvo išspausdinta
trumpa
kronikinė žinia, pranešanti,
kad New Yorko valstijos
Aukščiausiojo teismo teisėjas
Randolph Jackson grąžino
Kultūros židinio pastatą tė
vams pranciškonams ir įsakė
pastatą nuomavusiai firmai
„The Lithuanian
Cultural
Center, Inc." bei jos pirminin
kui dr. Jonui Bilėnui išsi
kraustyti, apleisti vienuolynui
priklausantį žemės plotą ir
ant jo stovinčius pastatus.
Pranešimas buvo ne visas.
Teismas nubaudė dr. Joną
Bilėną ir pastato patalpas
nuomavusią firmą didelėmis
piniginėmis baudomis, bet
teismo sprendimas dar nebuvo
užregistruotas
apskrities
(County) įstaigos registre, ku
riame yra išvardintos penkios
piniginės bausmės ir tiesiogi
nis įsakymas dr. Jonui Bilėnui
išsikraustyti. Sprendimas bu
vo užregistruotas birželio 17
d. 11:00 vai. 52 mirt.

GREIT PARDUODA

Agentas Frank Zapofe ir Off. Mgr. Aukse
S. Kana kakta lietuviškai.
FRANKZAPOUS
32081/2 We«t 9Sth Street
Tel. (708) 424-8664
(773)681-8864

JF

šaldytuvų, radijo aparatų ir
kitų naudingų prekių. Kun. K.
Vengras važiuodavo į Čikagą
traukiniu ir grįždavo į West
Hinsdale. Iš čia jis pareidavo
namo pėsčias. Atrodo, jis to
kiam gyvenimui buvo skirtas,
niekad nesiskųsdavo, visad
malonus, viskuo patenkintas.
Nuvažiavęs į Kanadą, į To
rontą, susipažinau su Juozu
Andrijausku. Jis man kelis
kartus prisipažino, kad jam
Toronte gyvenimas nepatinka
ir vis svajoja persikelti į Ame
riką. Jis visą gyvenimą dirbo
staliaus darbus, o Toronte to
kių darbų jis negauna. Nu
tarėm, kad aš turiu jį parsi
vežti į Hinsdale vienuolyną,
kur staliui bus pilna darbų ir
gyventi sveika aplinka. Neieškojom įvažiavimui leidimo.
Nuvažiavau į Torontą su leng
vuoju sunkvežimiu. Sukrovėm
visus staliaus įrankius ir per
sieną- į Jungtines Amerikos
Valstijas pervažiavom be jokių
apklausinėjimų. J . Andrijaus
kui gyvenimas pas mus labai
patiko. Jis įsiruošė antram
aukšte prie didžiosios salės
kambarį su visais patogumais.
Jis buvo dar ir geras muzikan
tas, — turėjo armoniką. Sve
čiams pagrodavo žemaitiškų
.dainų.

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
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DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 16 d., trečiadienis

JUBILIEJUS IR NETEKTIS.
KUNIGAS ANTANAS LIUIMA, SJ
1910.01.28 - 2000.07.26
DR. ALDONA VASILIAUSKIENĖ
Dirbau nieko kito negalvodamas, galvodamas tik apie Lietuvą.
Visas mano darbas buvo ir yra dovana Lietuvai. Nuoširdi,
Nors kukli dovana. Ir dabar labai džiugu, kad tas darbas
Priimamas, neatmetamas. Vadinasi, darbas Lietuvos gerovei,
Lietuvos ateičiai nebuvo veltui-:
Prof. kun. A. Liuima, S J
Antanas Liuima — jėzuitas
(1929 m. įstojo į Jėzuitų or
diną), kunigas (1942 m. Lijone
įšventintas kunigu), pirmasis
lietuvis profesorius Romos po
piežiškajame Grigaliaus uni
versitete (1957), ilgametis Lie
tuvių katalikų mokslo akade
mijos
pirmininkas
(19591992), vėliau — Garbės pirmi
ninkas (1992-2000), LKMA
akademikas
(1959),
VDU
Garbės daktaras (1992), pir
masis Utenos miesto Garbės
pilietis (1994), 1995 m. apdo
vanotas Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Gedimino Trečiojo
laipsnio ordinu.
1910 m. sausio 28 d. Ažudvarių kaime-(Utenos apskr.)
Pranciškos -ir Mikalojaus Liuimų šeimoje gimęs pirmagimis
buvo pakrikštytas Antanu. Jis
vyriausias iš 7 užaugusių vai
kų (trys iš kurių pasirinko tar
nybos Dievui ir žmonėms ke
lią — Antanas ir Pranas —
kunigai, Elena (1911-1987) —
vienuolė).
Baigęs pradžios mokyklą,
mokėsi Utenos „Saulės" gim
nazijoje ir buvo pirmosios
„Saulės" gimnazijos laidos
(1928) abiturientas. Baigęs
gimnaziją metus laiko mokėsi
Kauno kunigų seminarijoje.
Po metų įstojo į jėzuitų ordiną
ir du metus Pagryžuvyje atli
ko naujokyną. 1931-1934 m.
Olandijoje studijavo filosofiją,
1934-1939 m. VDU — litua
nistiką ir pedagogiką. 1940 m.
sausio mėn. pradžioje 'išvyko
studijuoti į Prancūziją: teolo
giją bei filosofiją studijavo Li
jono bei Tulūzos katalikiš
kuose institutuose. 1950 m.
apgyni disertaciją apie Šv.
Pral&Bkų Salezietį. Nuo 1951
m. rudens pradėjo akademinį

A.A. VIKTORUI DEGUČIUI
AMŽINYBĖN IŠĖJUS
:

„Nė vienas iš mūsų negyveva sau, nė vienas sau nemirš
ta. Ar gyvename, Viešpačiui
gyvename, ar mirštame, Vieš
pačiui mirštame. Taigi, ar gy
vename, ar mirštame, — mes
esame Viešpaties."
(Iš laiško Romiečiams;

darbą Romos popiežiškajame
Grigaliaus universitete. Salia
tiesioginių pareigų visą laiką,
sveikatą bei energiją atidavė
Lietuvių katalikų mokslo akademyai, jos atkūrimui išei
vijoje bei plačios veiklos išvys
tymui. Per LKMA buvo garsi
nami lietuvių moksliniai lai
mėjimai bei Lietuvos vardas.
2000 m. sausio 31 d. Romoje
atšventęs garbų 90 metų jubi
liejų profesorius kunigas An
tanas Liuima, SJ, atvyko į
Lietuvą. Tai ne pirma kelionė
iš Romos į gimtąją žemę —
pirmąsyk galėjo aplankyti Lie
tuvą tik 1989 metais, po be
veik pusės amžiaus trukusio
išsiskyrimo. Profesorius pa
kviestas į Lietuvą, kad ji jam
tokios brandžios sukakties
proga galėtų padėkoti už atlik
tus ir tebedirbamus Lietuvai
darbus.
Greta pedagoginio darbo Ro
mos popiežiškajame Griga
liaus universitete bei moks
linės veiklos, itin dideli jo nuo
pelnai
Lietuvių
katalikų
mokslo akademijai (LKMA).
Jis aktyviai palaikė dr. Stasio
Antano Bačkio iškeltą Akade
mijos atkūrimo idėją, dirbo re
organizaciniame komitete, o
1956 m. atkūrus Akademiją —
sekretoriumi. Nuo 1959 m. iki
1992 m. prof. A Liuima, SJ,
LKMA pirmininkas, o Akade
mijos centro valdybą iš Romos
perkėlus į Lietuvą — Garbės
pirmininkas.
Katalikų Akademijos veik
loje prof. A. Liuima dirbo ir
mokslinį,
ir
organizacinįmokslo populiarinimo darbą,
ypač daug laiko ir jėgų skirda
mas pastarajam.
Daugelis iš Lietuvos į Va
karus pasitraukusių mokslo

A.a. Viktoras Degutis gimė
Virbalyje 1909 m. liepos 17 d.
Tad
būtume
šventę
jo
91-mą gimtadienį. Bet ... Die
vulis pasišaukė jį pas save
švęsti Ten...
Viktulis, kaip mėgo jį au
Viktoras Degutis
gant šeima vadinti, buvo tre
čias kūdikis gausioje 8 vaikų mėgis, ne tas drožinėjimas,
Vinco ir Matildos Degučių turbūt būčiau iš rūpesčio iš
Keturi Liuimų šeimos nariai. Iš kaires: sesuo Agota, broliai prof. kun. Antanas, SJ, Jonas ir Povilas. Nuotr.
šeimoje. Užaugo 4 dukros ir 4 protėjęs... Dabar ne! Taip gera
kun. Virgilijaus Liuimos
sūnūs. Jo sesuo Stasė La- kūnui ir širdžiai... Vienas jo
žmonių dėl įvairių priežasčių Šitoks suvažiavimų organiza Birutė Butkevičienė), kurioje niauskienė prisimena, kad kryžių, vedybinės sukakties
pajėgė įsidarbinti tik gana toli vimas, anot LKMA pirminin profesorius lankydavosi be buvo gera ir smagu vaikams proga išdrožinėtas, rymo Kry
nuo jų specialybės nutolu ko A. Liuimos, SJ, turėjo du veik kiekvienos kelionės į Lie augti tokiame gausiame savo žių kalne Lietuvoje, byloda
siuose darbuose — dažniausia pagrindinius tikslus: sudaryti tuvą metu, surengė prof. kun. būry. Nereikėjo svetimų drau mas ir jo meilę Dievui...
sąlygas
lietuvių A. Liuimai, SJ, parodą. Susiti gų ieškoti — kaimynų vaikai
tai buvo fiziniai darbai — geresnes
Velionis labai mėgo gyvu
reikėjo išgyventi, rūpintis ki mokslininkų darbuotei jų gy kimą su medicinos darbuoto pas Degučius burdavosi, mėgo lėlius, paukštelius, kurių vis
tais šeimos nariais. Tad ne venamose vietose (vykti į toli jais organizavo Santariškių įtaisytas sūpynes, žaidimus, o laikydavo savo dideliame kie
suvažiavimus universitetinės ligoninės gene per Velykas — margučių ride me, bites — medumi apdalin
vieno išeivio lietuvio mokslinė vykstančius
veikla būtų paskandinta buiti varžė lėšos ir laikas) ir popu ralinis direktorius Antanas nimus. Viktulis buvo visas damas visą giminę, augino
nių rūpesčių verpete, jei ne liarinti lietuvių mokslininkų Vinkuš. Mokslininko jubiliejus pravedėjas.
nuostabias gėles savo darže
Pagaliau jau ir vyrukas, tad lyje, kurios džiugino ir ar
LKMA ir jos pirmininkas A. laimėjimus bei Lietuvos vals buvo paminėtas Kauno jėzuitų
Liuima. Lietuvių katalikų tybę — vykstant suvažiavimui gimnazijoje (direktorius kun. tėvelis Vincas Degutis pasili timųjų, ir draugų širdis. Buvo
mokslo akademija — reikia apie jį nemaža rašydavo tos Gintaras Vitkus, SJ), čia pro ko jį sau pagalbininku jo turi dosnus ir visada padėdavo
pasakyti, kad tokios mokslo vietos spauda įvairiomis kal fesorius keletą metų mokyto moje krautuvėje, Virbalyje. pagalbos reikalingiems.
institucijos nebuvo sukūrė ki bomis, tad su Akademijos javo — dėstė lietuvių kalbą. Jis ir čia buvo labai judrus,
Paskutiniais keleriais me
tų kraštų išeiviai — ragino lie veikla, o per ją ir su Lietuva, Pirmąjį Utenos miesto garbės darbštus ir didelė tėvui para tais, ištiktas Parkinsono li
tuvius mokslinei veiklai, ieš galėjo susipažinti ir mokslo pilietį minėjo Utena, kaulės" ma.
gos, nebebuvo judrus, bet vis
1942 m. sukūrė
šeimą su dar mėgino nepasiduoti. Mir
kojo lėšų publikuoti jų darbus, žmones, ir politikos veikėjai.
gimnazijoje (Antanas Liuima
"garsino jų veiklą. Prof. A.
Suvažiavime skaitytos pa — pirmosios gimnazistų laidos Teofile Naruševičiūte ir dar ties angelas atkeliavo netikė
dukros tai ir staigiai, liepos 6 d., vos
Liuima, tikėdamas būsima skaitos nebūtų turėjusios to 1928 m. abiturientas) buvo or Lietuvoj susilaukė
Lietuvos laisve,, ragino visus kios vertės, jei būtų likusios ganizuota mokslinė konferen Giedrės. Jau pasitraukus iš keturias dienas pagulėjus li
dirbti Lietuvai, kad jai atga neišspausdintos. Todėl LKMA cija. Organizuotas susitikimas Lietuvos, Vokietijoje, bom goninėje.
vus nepriklausomybe, į tėvynę užsiėmė ir leidyba. Per Akade ir su Karaliaus Mindaugo boms krentant, gimė sūnus
Viktoras Degutis paliko jį
būtų galima sugrįžti su gausiu mijos veiklos išeivijoje laiko motorizuoto pėstininkų bata Vytautas, o antras sūnus Jo
labai
mylinčią šeimą — žmo
mokslo kraičiu. Jo tikėjimas tarpį buvo išleistos 55 pavadi liono kariais Pajuostyje netoli nas gimė jau Amerikoje.
ną
Teofilę,
dukterį Giedrę, sū
žadino viltį ir kitų lietuvių nimų knygos, kurias galima Panevėžio
(kapelionas
dr.
Po vargingo gyvenimo Vo
nus
Vytautą
ir Joną su šei
tarpe, ragino burtis mokslinei suskirstyti į 7 serijas: LKMA kun. Petras Kavaliauskas, vir kietijoje
atsidūrus
šiame
momis,
penkis
vaikaičius —
veiklai.
Suvažiavimų darbai, LKMA šininkas vyr. Įeit. Arūnas krašte, nebuvo lengva ir čia. Rimutę, Petrą, Paulių, Aleksą
Lietuvių mokslininkų subū Metraštis, Lj$tuvos istorijos Alonderis), Biržuose su ti Susirado nelengvą darbą ge ir Verutę, sesutę Stasę Larimui bei jų veiklos skatini šaltiniai, Lietuvių literatūros kinčiaisiais Šv. Jono Krikšty ležinkely, gražiai tvarkėsi sa niauskienę čia ir Birutę Šimkemui stambesnėse lietuvių gy studijos, Negęstantys žiburiai, tojo bažnyčioje (kleb. Riman vuose namuoe, augino šei vičienę bei brolį kunigą Vaclo
venvietėse
buvo
kuriami Atskirų autorių raštai ir Pa tas Kaunietis). Vytauto Di mą...
vą Lietuvoje ir didelį būrį gi
Po sunkios automobilio ne
LKMA skyriai, tada vadinti vienės knygos. Be organizaci džiojo universiteto Garbės
minių bei draugų.
židiniais: Čikagoje (1956 m.), nio darbo LKMA pirmininkas daktarą proL A. Liuima, SJ, laimės, lūžus kojos kaului, ne
Dalinamės
atsiskyrimo
Niujorke (1962 m.), Bostone prof. A. Liuima ėmėsi ir re pagerbė ir VDU, kuriame jis, galėjo dirbti savo įrastame
kaip
jau
minėta,
1934-1939
m.
skausmu
su
šeima,
jungiamės
darbe
net
pusantrų
metų.
(1963 m.), Detroite (1964 m.), daktoriaus darbo (1934-1939
studijavo
lituanistiką
ir
pe
viltingoje
maldoje
ir
laukiame
Sėdėdamas
namuose
negalėjo
m.
Vytauto
Didžiojo
universi
Montrealyje (1964 m.), Toron
dagogiką,
sveikino
VDU
rek
susitikimo
džiaugsmo
Ten, į
būti
be
darbo,
pradėjo
iš
me
tete
Teologijos-filosofijos
fa
te (1964 m.), Daytone (1965
torius
prof.
Kaminskas,
Kata
kur
visi
pamažu
keliaujam...
džio
drožinėti,
labai
pamėgo
kultete
jis
studijavo
lituanis
m.), Miunchene (1966 m.),
Ilsėkis ramybėje, garbingas
Otavoje (1970 m.), Putname tiką). Jis redagavo visas likų teologijos fakulteto deka tą meną; ir gausėjo jo gražūs
(1971 m.), St. Petersburg- LKMA išleistas knygas, iš nas dr. mons. V. Vaičiūnas, kryželiai, koplytėlės, džiaugė Lietuvos sūnau, svečioje Ame
Beach (1981 m.) ir Los An skyrus Lietuvos istorijos šal OFS, arkivysk. S. Tamkevi- mės tais jo darbais visi ir jis rikos žemėj!
Dalia Staniškienė
geles ( 1983 m.). Skyriai buvo tinius. Tačiau prieš redaguo čius, SJ. Telšiuose vysk. Anta pats. Sakydavo: jei ne šis popavaldūs LKMA Centro valdy jant reikėjo iŠ autorių išrei nas Vaičius bei Telšių kunigų
bai, kuri juos skatino ir mok kalauti skaitytų pranešimų seminarijos rektorius dr. kun.
NAUJOSIOS SANDOROS birželio 19-25 d. rengtasi mi
sliniam, ir organizaciniam medžiagą, o suredagavus, ieš Algis Genutis organizavo kun.
sijoms, birželio 26-liepos 1 d.
STOVYKLA
darbui. Skyriai organizavo se koti lėšų jų leidimui. Suradus A. Liuimos, SJ, susitikimą su
viena misijų grupė lankėsi
KAČERGINĖJE
minarus, konferencijas, įvai mecenatus ir pradėjus spaus klierikais ir vyskupijos dvasi
Marijampolėje,
Kurtuvėnuose,
rius jubiliejinius minėjimus dinti, — taisyti korektūras, o ninkais. Garbųjį mokslininką
Želvoje,
Ukmergėje,
kita —
Birželio
19
d.
Kačerginėje
bei LKMA suvažiavimus — jau išleidus knygą, rūpintis nuoširdžiai sutiko Rietavo ka
Veisiejuose,
Raseiniuose.
Per
prasidėjo
evangelizacinės
mo
apie tai garsino ne tik lietu jos realizavimu. Tad ne veltui talikiškoje mokykloje (direk
naravoje,
Telšiuose,
Aleksote
kyklos
Naujoji
sandora
sto
torius
Vytas
Rutkauskas,
pa
viškoje, bet ir kitataučių spau profesorius A. Liuima, SJ, or
(Kaunas), Kėdainiuose. Semi
doje: taip buvo propaguojama ganizaciniams reikalams ati vaduotoja — Danutė Bru- vykla. Ši mokykla, kuriai va
narus Naujosios sandoros sto
dovauja
Vytauto
Didžiojo
uni
ževičienė).
O
2000
m.
vasario
duodamas
laisvalaikį
ir
didelę
ir Lietuvos valstybė.
vyklautojams
vedė redemptodalį poilsio, kantriai rašė ir 23-ąją dieną kun. Antaną versiteto Katalikų teologijos
Išeivijoje LKMA suorganiza
ristų
globojamos
misijų bend
Prof. kun. A. Liuiir-os pagerbimas Birtų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vo 11 suvažiavimų. Beveik rašė visiems laiškus. Kaip yra Liuima priėmęs Respublikos fakulteto studentas T. Urburuomenės
nariai
sutuoktiniai
tis,
veikia
Kaune
nuo
praeitų
pasakojęs pats profesorius per prezidentas Valdas Adamkus
2000 m. vasario 13 d. Salia jubiliato, klebonas Rimantas Kaunietis. A.
visi jie vyko vis kitose vietose.
Bohuš
ir
Alena
Žičak
bei Jametų
rudenio.
Per
šį
laiko
Vasiliauskienės nuotrauka
metus tekdavę parašyti po dėkojo profesoriui už atliktus
kub
Novak
iš
Slovakijos.
tarpį
surengti
keturi
semina
ir tebedirbamus darbus Lietu
tūkstantį ir daugiau laiškų.
vai. Vasario 24-ąją profesorius rai kerygminės tiesos, bend
* Š v e n č i o n i ų rajono apy
Prof. A. Liuimos iniciatyva išvyko iš Lietuvos. Išvyko, gal ruomenės, Šventosios Dvasios
LKMA leidiniai saugomi svar vodamas vasarą atvykti į ir evangelizacijos temomis. l i n k ė s t e i s m a s 500 Lt bauda
biausių pasaulio bibliotekų LKMA XVIII suvažiavimą, ku Vasaros stovyklos tikslas — nubaudė du Seimo narius —
žmones
naujajai Vidmantą Žiemelį ir Emanuelį
lentynose.
riam rengė mokslinį prane parengti
evangelizacijai,
atnaujinti
ar Zingerį- Teismą papiktino tai,
Lietuvių katalikų mokslo šimą. Deja, tai jau buvo pas
jog buvusio Pabradės užsie
atrasti
asmeninį
santykį
su
akademija išeivijoje atsikūrė, kutinė kelionė į gimtąjį kraš
niečių registravimo centro va
Jėzumi.
Stovyklos
vadovė
—
sugebėdama gražiai pasireikš tą, kurį labai mylėjo, kuriam
dovo
Stanislovo Stančiko bau
Agnė
Ivoškevičiūtė
(VDU
KTF
aukojo
visas
jėgas,
skyrė
savo
ti moksline ir kultūrine veik
džiamojoje
byloje liudyti kvie
studentė),
koordinatorė
—
darbus,
tikėjo
būsima
Lietu
la, parodė, kad lietuvių tautos
čiami
seimūnai
piktybiškai ig
Vaida
Spangelevičiūtė.
Kačer
vos
laisve
ir
džiaugėsi
galėjęs
kūrybinės galios gali visa jėga
noravo
šaukimus
atvykti į po
ginėje
stovyklos
programa
jos
sulaukti.
išsiskleisti ir duoti našių vai
sėdį.
.Eltai
buvo
vykdoma
dviem
etapais:
sių. Ir šitos Akademijos prie
Profesorius niekada nepalio
šakyje buvo profesorius kuni
vė didžiuotis esąs lietuvis, tad
gas Antanas Liuima, SJ.
Dėkojant profesoriui Anta ir visuose susitikimuose Lietu
nui Liuimai. SJ, už kilnų voje primindavo dvasinius lie
darbą Lietuvai, 90-mečio pro tuvių tautos lobius, ragino jų
ga — 2000 metų vasario mė nepamiršti ir didžiuotis, ne
nesį — surengtas ne vienas išmainyti jų į pigius užsienio
m i r u s , s ū n u i A L G I U I , marčiai A L D O N A I , a n ū 
renginys. Jubiliejinių renginių blizgučius. Tik iškeldami savo
ciklą pradėjo jėzuitai šv. Mi- tautos kultūrines vertybes
k a m s A N T A N U I ir T O M U I su š e i m o m i s reiš
šiomis šv. Kazimiero bažny mes būsime įvertinti ir kitų
k i a m e gilią u ž u o j a u t ą .
čioje — 1999 m. rudenį garbus valstybių, kalbėjo profesorius
kunigas jėzuitas minėjo 70- kunigas Antanas Liuima, SJ.
Lietuvių Bendruomenės
Melrose Parko
apylinkė
ąsias vienuolinio gyvenimo Savo darbais liudijęs meilę
metines.
Vilniaus
universiteto
Lietuvai
tebūna
ilgai
pavyz
Melrose
Park
Lietuvių
klubas
Prof. dun. A. Liuima prezidentoroje. 1995 m gava* Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Odimino III laipsnio ordiną
Mokslinė biblioteka (direktorė džiu mums visiems...
Su profesorium — sesuo Agota ir brolis Jonas

A.tA.
ANTANUI STANKEVIČIUI
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DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 16 d., trečiadienis

ČIKAGOJE

IR APYLINKĖSE

Vaikai ..Draugo* gegužinėje gavo balionų

Gražiame A t e i t i n i n k ų na
mų ą ž u o l y n e rugpjūčio 20 d.
vyks ALTo Čikagos skyriaus
gegužinė. Bus gero maisto,
veiks baras, „laimės šulinys",
gros muzika, bus kitokių link
smybių. Atvykite!
Vasarą, iki r u g s ė j o 4 d.,
Field museum of Natūrai History (1400 S. Lake Shore Dr.)
veiks nuo 8 vai.r. iki 5 val.p.p.
Čia bus įdomu ir vaikams, ir
suaugusiems^ Visų pirma, žiū
rovus stebina dinozauro Sue
liekanos - tai didžiausio, ge
riausiai išsilaikiusio, senovės
roplio pavyzdys. Dinozauras
Sue buvo rastas 1990 m. in
dėnų rezervacijoje Pietų Dakotoje. Šis gigantas gyveno
prieš 67 mln. metų, buvo ilges
nis negu 40 pėdų ir svėrė dau
giau kaip septynias tonas. Di
nozauro griaučius laiko meta
lo konstrukcijos - taip moksli
ninkams įmanoma išimti bet
kurį kaulą ir jį tyrinėti. Kita
pažintinė ekspozicija - „Pože
minis nuotykis" pasakoja apie
juodžemį ir parodo 100 kartų
padidintą dirvos sudėtį bei jos
gyventojus — vabalus, skruz
dės ir vorelius. Dar viena pa
roda „Gyvenimas bėgant lai
kui" keliauja per 3.5 mlrd. me
tų - nuo senovės iki dabar ir
atskleidžia įdomiausią gyvųjų
padarų biologinę evoliuciją.
Kitose muziejaus salėse pasa
kojama ir apie Afriką, Senovės
Egiptą, religinį Kinijos meną
ir 1.1. Akį traukianti paroda Čikagos miesto fotografijų, fo
tografuotų šiais, 2000 metais,
ekspozicija. Ir pačiam įdomu,
ir svečiui vertinga parodyti.
Pasinaudokite ilgesnėmis mu
ziejaus vasaros darbo valando
mis, patys atvykite ir atsives
kite vaikus. Kasdien 11 vai.r.
ir 2 val.p.p. po muziejų vyksta
ekskursijos. Trečiadieniais įėjimas nemokamas. Informa
cija tel. 312-922-9410.

i

Nuotr. Jono Kuprio

Dr. Vytautas Bieliauskas
atvyksta į Dainavoje ruošiamą
Lietuviškų studijų savaitę,
kur rugsėjo 9 d., šeštadienį,
skaitys įdomią paskaitą „In
dividas tautos ir kultūros di
namikoje". Sudijų savaitę ren
gia Lietuvių fronto bičiuliai.
Čikagos lietuvių pensi
n i n k ų sąjungos klubo gegu
žinė vyks sekmadienį, rugpjū
čio 20 d., Šaulių namuose,
2417 W. 43 Str. Pradžia - 12
vai. Bus gerų lietuviškų mais
to patiekalų, veiks „laimės šu
linys", gros muzika. Tai gera
proga mėgstantiems šokti ma
loniai
pasilinksminti. Visi
kviečiami.

Už a. a. s k a u t i n i n k o J o 
no R i m k ū n o s i e l ą jo 5 metų
mirties sukaktį minint šv. Mi
šios bus atnašaujamos tėvų jė
zuitų koplyčioje š. m. rugpjū
čio 20 d. 10 val.r. Š e i m a

P e n k t a s i s „ T u r g a u s " nu
meris išeis rugsėjo 1 d. „Tur
gus" yra nemokamas reklami
nis leidinys.
„Turgaus" tikslas yra padėti
naujai atvažiavusiems lietu
viams įsikurti, gauti darbus,
įsigyti butus, baldus, automo
bilius.
Šį kartą prašau „Draugo"
skaitytojų padėti naujai atva
žiavusiems. Gal kas turi butą
išnuomoti (gerai būtų pigiau)
arba už papigintą kainą nau
jai atvažiavusieji galėtų namą
prižiūrėti.
Jeigu turite ką parduoti ar
padovanoti, būtų gerai, nes
žmonėms visko reikia.
Jei jums reikėtų apie namus
padėti ar ką prižiūrėti, dėkite
skelbimus į „Turgų".
Tarp atvažiavusių yra daug
profesionalų, kurie kalba ang
liškai, būtų gerai, kad sužino
tumėte, ar jūsų darbovietėje
nereikia darbininkų. Praneš
kite
„Turgui"
(Valentinui
Krumpliui) tel. 773-585-9500
arba faksu 773-585-8284. Lau
kiu pagalbos.
Valentinas Krumplis

^ssi^s^l/
J1 * * siųsti:
J. Plačas. Medžiagą
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773-58S-9500 • FAX 77J-585-8284
vantos
pavardė.
adresas.
miestas.
telef-

MANO NEMOKAMAS SKELBIMAS

Siųskite pastų arba faksu:

DRAUGAS
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629

Meno mokyklėlei reikia
choreografo, dailės ir kanklių
mokytojų, turinčių patirtį dar
be su moksleiviais. Skambinti
tel. 630-690-4051.

Gražioji ir istorinė Pažaislio Marija šiomis dienomis vėl grįžo i Pažaislį.

ŽOLINĖ
Religinė šventė, Marijos į
Dangų paėmimo šventė. Pasa
kojama, kad po Marijos mir
ties jos kūno nerasta, tik jos
kūno vietoje rasta daug gražių
gėlių. Reiškia, jos kūnas buvo
paimtas į Dangų. Šios šventės
proga katalikų bažnyčioje yra
šventinamos gėlės, už tai ši
šventė pavadinta Žoline. Lie
tuvoje ši diena yra nedarbo
diena. Kas Marijos pagalbos
šaukiasi, tam ji savo užtarimu
pas Dievą padeda. Yra tokių
atsitikimų užrašyta.
Štai vienas tokių: 1896 m.
italai buvo nugalėti ties Adua,
daug vyrų pateko į nelaisvę.
Kas sekmadienį jie turėjo da
lyvauti aukų apeigose, kada
būdavo užmušamas tam tik
ras skaičius jaučių. Pasitaikė,
kad vieną dieną laike tų apei
gų Abisinijos karalius pašau
kė vieną belaisvį vardu. Tada
perskaitė sekantį laišką, kurį
karalius buvo gavęs iš belais
vio motinos:
— Aš esu nelaiminga moti
na vieno iš jūsų belaisvių. Di
dysis karaliau, būki gailestin
gas ir sugrąžinki nelaimingai
moteriai jos sūnų! Aš prašau
tave Dievo Motnos vardu.
Mūsų bažnyčioje aš uždegiau
žvakę prieš Marijos paveikslą
ir man lyg atrodė, kad Marija
tarytum šypsodamasi man
tarė: „Nenustok vilties. Menelikas tavo sūnų sugrąžins". Ir
taip aš dar karta jos vardu
prašau sūnaus.
Aplinkui viešpatavo įtempi
mas „Kas dabar bus?" — dau
gelis mąstė. Karalius atsigrę
žė į belaisvį ir tarė:
— Esi laisvas. Keliauk na
mo. Štai pinigai kelionei. Bet
pasakyki savo motinai, kad ne
Menelikas, o Mari a tau laisvę
grąžino. Ji yra ir mano Moti
na. Jei Motina pasakė „Taip",
aš nebegaliu sakyti „Ne". Te
globoja tave Mar ja. Laimin
gai parkeliauk nario.
Redaktorius

.Draugo" darbuotojas Chestrr Karwat per gegužini; pardavinėjo skanias, su visokiausiais prieskoniais dešreles.
Nuotr. J o n o Kuprio

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
h*V> S Pulaski Rd . Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimą

ReklaauMltftfc*
773-585-9500

Advokatas Jonas Gibaltis
Civilinės ir kriminalinės bylos
6247 8 JCediie Avenue
Chicago, IL 60629
T«L 773-7764700
Toū free 24 hr. 868-7764742
Darbo vai. nuo 9 v r iki 5 v.v.
Settad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS
Vytenis L i e t u v n i n k a s
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatves nuo .Draugo")
1W. 773-284-0100.
Tel. 630-3574)200, Lessoot, IL

Įsteigta Lietuvių IL
Mokytojų
Sąjungos Čikagos skyriaus
60629

3206 W. 6Sth Place, Chicago,

mu ir jų įgyvendinimu, bukime
aktingi savo veiklą atremdami
į religiją ir moralę; tuo būdu
išauginsime nepalaužiamą lie
tuvišką dvasią ir priartinsime
tautos laisvę.
P r a n a s Viktoras
Raulinaitis
Mokslo daktaras,
profesorius, valstybininkas

DRAUGO biuletenis

T
V a i k u s dar suspėsite nu
v e s t i į Hinsdale Center for
the Arts (5903 S. County Line
Rd., Hinsdale), kur rodomi
vaikiškų knygų dailininkųiliustratorių piešiniai. Paroda
veiks iki rugsėjo 9 d. Informa
cija tel. 630-887-0203.
Čikaga - rašytojo Ernest
H e m i n g w a y gimimo vieta.
Ar jau matėte Hemingway na
mą, kuriame jis gimė (339 N.
Oak Park)? Čia veikia muzie
jus, kurio kambariuose dvel
kia 1890-ųjų dvasia, ekspo
nuojamos Hemingway šeimos
nuotraukos ir demonstruoja
ma filmaj uostė apie anksty
vuosius rašytojo gyvenimo me
tus. Visai netoli, 200 N. Oak
Park, veikia dar vienas Hemingway muziejus. Jame daugiau fotografijų, stendų,
pasakojančių apie įvairius ra
šytojo gyvenimo laikotarpius
ir svarbius, sutiktus žmones.
Abu muziejai veikia ketvirta
dieniais, penktadieniais ir
sekmadieniais nuo 1 iki 5 vai.
p.p., šeštadieniais - nuo 10
val.r. iki 5 val.p.p. Vaikams
iki ketverių metų įėjimas - ne
mokamas. Informacija tel.
708-848-2222. Interneto adre
sas:
www.hemingway.org

mK ZvAI G2DUT6

KREGŽDĖS A N T
NYKRYŽROTOJO
PEČIU
(Tęsinys)
Tada kregždės i ešėsi lizdelį
ant Nukryžiuotoj- pečių. Surinko nuo altoriai is visas nukritusias šakele> ir ieškojo
lauke ir kiemui se šapelių,
Linksmos čiulbej* visoje bažnyčioje, pasakojo Kristui, kas
dedasi mieste, ka p atrodo vai-

I

kai spalvotuose drabužėliuose,
o atėjus nakčiai, sumigo dar
nebaigtame guolyje.
Rytmetį anksti pakilusios
vėl statė savo namus; nešė
šiaudelius ir lėkė į paupį mo
lio. Atėjęs zakristijonas į baž
nyčią, išgirdo jų čiurlius ir su
raukė kaktą:
— Pro kur įlindo palai
dūnės. Dievo nesibijo, taip
krykštaudamos. Čia jums ne
Dominiko pastogė, — ir jis nusergėjo, kur paukščiai skren
da. — Pro langus. Taip ir ma
niau. Aš jums parodysiu,
vagišės.
Žmonių į bažnyčią prisirinko
nedaug. Nemėgo jie seno kuni
go, medinio Kristaus, kuris
visą laiką toks liūdnas žvelgė
iš altoriaus. Ir nespėjo kuni
gas užvožti mišiolo, bažnyčia
pasidarė lyg iššluota.
Kregždės vėl išnėrė pro lan
gą ieškotis pūkelių.
Kai grįžo ratuotos atgal, du
rys buvo uždarytos ir lango
skylė užkimšta. Zakristijonas
praeidamas nusijuokė.
— Na ką, o patvaiskės? Ži
nosite, kur nereikia landyti,
— ir pasitenkinęs nuėjo.
Kregždės skrido aplink baž
nyčią, ieškodamos skylutės.
Apsuko kelis kartus aplinkui,
plakdamos sparneliais stiklą,
bet niekur nesurado nė ma
žiausio plyšelio.
Tada atlėkė staigus vėjas ir
išmušė mažytę lango rūtą
aukštai prie didžiojo altoriaus,
kur negalėtų zakristijonas pa
siekti.
Kregždės pateko vidun. Bet
zakristijonas vėl grįžo bažny
čion drabužių vėdinti. Tingiai
traukė stalčius, kilnojo arno
tus ir pro atviras duris vėl
išgirdo kregždes. Iškišo galvą
iš zakristijos ir pamatė: virš
Kristaus galvos paukščiai tik
čiulba,
tik
linksminasi.
Paulius Jurkus
(Bus daugiau)
MINTYS
PAGALVOJIMUI

Betapydamas garsųjį Pasku
tinės Vakarienės paveikslą,
Leonardo de Vinci susiginčijo
su vienu žmogumi. Jis draugą
išplūdo kandžiais žodžiais ir
grasinančiais gestais. Pasibai
gus ginčui, da Vinci sugrįžo
prie savo tapomo paveikslo,
kuriame jis norėjo sukurti
Kristaus veidą. Tačiau jam
nesisekė. Pagaliau jis suprato
nepasisekimo priežastį. Tada
jis padėjo į šalį teptuką, sura
do žmogų, kurį buvo įžeidęs ir
prašė jį atleidimo. Po to jis
sugrįžo į savo studiją ir rainiai
toliau tapė Jėzaus veidą.

PAGALVOKITE NR. 12
1. Lietuvoje yra dvi vietovės,
kurių pavadinime Klausučiai.
Kur juos randame? 2. Lietu
voje yra dvi upės, kurių pava
dinimas
Širvinta. Kur jas
randame? 3. Kiek sveria sun
kiausias pasaulyje gyvūnas?
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis.
4. Ir vėto, ir mėto — pilnus
laukus primėto. 6. Ir ilgas, ir
laibas, nutūpė žolėje — nema
tyti. 6. (Kryžiažodis). Įminkite
šias mįsles ir atsakymus įra
šykite į nurodytas vietas. 1.
Aš užminsiu mįslę, mįslių bro
lį šiaudakojį. Bet mįslės nie
kas neįmins. 2. Dvi geldaitės,
dvi paltaitės, ant viršaus ke

PAGALVOKITE N R 11
ATSAKYMAI
1. Lietuvos Gyventojų Geno
cido ir Rezistencijos Tyrimo
Instituto direktorius Algiman
tas Liekis 1995.V.6 Vilniuje
pareiškė: .Lietuva per visas
tris paskutines okupacijas ne
teko apie trečdalio tautos: da
lis žmonių žuvo pasipriešini
mo kovoje arba buvo sušau. dyti, dalis buvo ištremti, kiti
patys emigravo". („Lietuvos
rytas", pakartojo „Draugas",
Nr. 95, 1995.V.17). 2. Maho
metonai savo maldų kilimą
(rug, carpet) vadina „sajjada".
(„Today's Art", No. 3, N.Y.,
1975). S. Kalakutus medžioti
leidžiama 44-se J A Valsti
jose. 4. Kiškis. 5. Šaukštas. 6.
1. Paškevičius. 2. Povilaitis. 3.
Malūnsvičiotė. 4. Mamonto
vas. 5. Arina. 6. Valiukevičiū
tė. 7. Čivilytė. 8. Kernagis. 9.

Lietuvių
tauta
išsilaikė
tūkstančius metų savo savitu
gyvenimu dėka savos kultū
ros, kurią puoselėjo jos geriau
si atstovai. Mes visi dabar ir
visada privalome būti lietuvių
tautinės kultūros žibinto saugotojai ir nešėjai, tos kultoms
naujų lobių rinkėjai, jeigu norime išlikti gyvi ir sulaukti
laisvės dienų. Tuo mes visi tikime; tvirtinkime savo tikėjimą Evangelijos tiesų pažini- Vyšniauskas. 10. Meškėla. 7.

VASARA J A U KVIEČIA
Vasarėlė skuba uogeles
sirpinti
Ir margais žiedeliais pievas
padabinti.
Paukščiai rūpestingai
mažylius prižiūri,
Iš šiltų lizdelių daug akučių
žiūri.
Skamba ir vilioja jau žali
šilojai,
Stovyklauti kviečia jau
;
žydrieji toliai.
Greitai jau užversit baltą
knygos lapą,
Greitai uždarysit jau duris
į klasę.
Liki sveikas, suole, kuriame
sėdėjau
,Ir lenta juodoji, kur mintis
išliejau.
Susitiksim vėlei rudeniui
atėjus,
Mes kartu su gervėm grįšim
mokyklėlėn.
Mokytoja
Violeta P a k a l n i š k i e n ė
puraitė. 3. Tėvas su adatytėms, močia su gromatytėms,
vaikai su uodegytėms. 4. At
bėga biesytis, užrietęs nosyte.
5. Kas iš visų pusių apsuptas
vandens? 6. Gale lauko ka
tilėlis verda. 7. Juodas šuo ke
liu bėga — pilni nasrai mėsos.
8. Kas yra be žiedo. 9 Maža
mergelė, kasos garbiniuotos.
10. Pasėjau parakėliu, o
išdygo kamuolėliu. 11. -Būtų
paukštis, bet plaukuotas, būtų
žvėris, bet sparnuotas. Sudarė
Genutė N o r e i k a i t e iš Pa
nevėžio. 7. Ar visada trinties
jėga stabdo kūno judėjimą? Ar
gali trinties jėga būti va
rančiąja jėga? 8. Kaip vadina
si upė, kuri teka per Grand
Canyon?

Išrinkome didžiausią dėžių
skaičių taip, kad bet kuriose
dviejose dėžėse būtų skirtin
gas obuolių skaičius. Jų bus
ne daugiau kaip 240. Iš liku
siųjų ne mažiau kaip 260
dėžių vėl išrinkime didžiausią
dėžių skaičių taip, kad ir da
bar bet kuriose dviejose dėžė
se būtų skirtingas obuolių
skaičius. Šių dėžių bus taip
pat ne daugiau kaip 240.
Kiekvieną šių dėžių atitiks
viena dėžė iš pirmosios grupės
su tuo pačiu obuolių skaičiu
mi. Iš likusiųjų ne mažiau
kaip 20 dėžių išrinkime dabar
vėl didžiausią dėžių skaičių
taip, kad bet kuriose dviejose
dėžėse būtų skirtingas obuolių
skaičius. Kiekvieną iš šių dė
žių atitiks viena dėžė iš antro
sios, taigi ir iš pirmosios, gru
pės su tuo pačiu obuolių skai
čiumi. 8. Pirmoji Šv. Rašto Se
nojo Testamento knyga vadi
nasi Pradžios knyga arba Genesis.

