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Buvęs premjeras susirūpino
badaujančiais inkariečiais
Vilnius, rugpjūčio 22 d. galėtų susigrąžinti per teise(Elta) — Seimo narys, Nuosai- saugos institucijas pagal galiokiųjų konservatorių sąjungos jancius įstatymus, ko negali
pirmininkas Gediminas Vag- padaryti bendrovės darbuotonorius viešame kreipimesi į jai. Anot G. Vagnoriaus, viena
Lietuvos vadovus antradienį į§ priežasčių — kodėl dabarpareiškė, kad nenoras a r ne- tinė vyriausybė
nesuteikė
mokėjimas sustabdyti J n - grąžintinos finansinės parakaro" darbuotojų j a u daugiau mos — tai užtrukęs šio speciakaip 20- dienų vykstantį badą- lauš fondo antrojo pusmečio
vimą ir iš esmės spręsti gyvy- sąmatos derinimas,
biškai svarbias problemas liuŪkio ministras Valentinas
dija apie apgailėtiną valdžios Milaknis y r a n e kartą painstitucijų bejėgiškumą ir abe- reiškęs, kad pagal galiojančius
jingumą konkrečių žmonių įstatymus vyriausybė negali
sveikatai bei gyvybei.
Kauno J n k a r o " darbininkams
Prezidentui, Seimo pirmi- išmokėti atlyginimų iš specianinkui ir ministrui pirminin- lauš bankrutuojančių įmonių
kui adresuotame kreipimesi fondo, nors šiai įmonei jau
buvęs premjeras pastebi, kad buvo paskolinta 2.2 mln. litų
J n k a r o " darbuotojai pagrįstai darbuotojų atlyginimams iš
kelia reikalavimus valdžiai, specialaus
bankrutuojančių
kurios institucijoms tenka di- įmonių fondo už įkeistą turtą,
dėlė kaltė už įsiskolinimus V. Milaknis teigė, kad vyriaudarbuotojams ir lėšų iššvaisty- s y b ė neturi teisės vėl teikti
mą, kompensuoti a r iš dalies J n k a r o " įmonei tokią finansikompensuoti neišmokėtus at- n e paramą. Be to, fondas šiuo
lyginimus. UAB J n k a r o ava- metu tuščia*,
lyne" ir kitose J n k a r o " ga- Vyriausybė aiškina, kad j i
myklose atlyginimai nemoka- negali prisiimti privačių savi
mi pusantrų metų, tačiau ninku skolą j ų samdomiems
bankroto bylos iškeltos tik šių darbuotojams.
V. Milaknio
metų vasario ir kovo mė- duomenimis, įvairių Lietuvos
nėšiais.
įmonių darbuotojai reikalauja
G. Vagnoriaus teigimu, dar- neišmokėtų atlyginimų mažbuotojai buvo apgaudinėjami daug už 90 mln. litų, ir vyir žmonės buvo skatinami riausybė neturi nei teisinių,
dirbti be atlyginimų dėl vals- nei finansinių galimybių juos
tybės institucijų, pirmiausia kompensuoti.
Valstybinės darbo inspekcijos
Vyriausybės
reikalavimu
Kauno skyriaus ir Kauno pastaruoju metu teisėsaugos
apskrities viršininko admi- institucijos aktyvina J n k a r o "
nistracijos pareigūnų, kurie veiklos bylų tyrimą. Valdžios
akivaizdžiai delsė bankroto pareigūnų teigimu,. ieškoma
bylos pradžią, nustatyta tvar- galimybių parduoti įmonių
ka neperdavė medžiagos pro- sandėliuose esančią produkkuratūrai ir taip nusikals- ciją, susigrąžinti įmonių turtą
tarnų grupuočių įtakoje bu- iš skolininkų ir, sukaupus
vusioms bendrovėms sudarė lėšų, atsiskaityti su darbininpalar.kias sąlygas „išplukdyti" kais. Tačiau badautojai sako
pinigus, kaltės.
nebetikį" valdžios atstovų paNuosaikiųjų konservatorių žadais ir vis d a r nesutinka nusąjungos vadas primena, kad traukti badavimo, kol valdžios
kai 1999 m. pradžioje prie Sei- veiksmai duos norimų rezulmo badauti ketino užspausti tatų.
į
milijardinės kontrabandos or
,Vyriausybė
stebisi
ganizatoriai, juos stojo ginti
tei a
kai kurios valstybės partijos ir * ? * * * * . *?**>
f
uv
ŽU110S
v
net kai kurie aukšti pa- » į « * < *
-.*». ^ l u l
reigūnai. Tačiau ginti reikė- l š k y l a p a v 0 J U S ' p n v a č i ų b e n d rovių atstovai mano, kad pa
tų
sąžiningai
dirbančius,
dėti gali tik vyriausybė. Dau
paprastus žmones, kurie iš ne
giau nei prieš savaitę didžiau
vilties šiandien badauja, pa
sia Lietuvoje nuošliauža Vilbrėžė G. Vagnorius.
n
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niaus pakraštyje nušlavė du
Buvęs premjeras pakartojo bendrovės
.
, T ^ „Dvarčionių
~rJ ..
.kera
anksčiau j a u skelbtą savo mika" sandėlius. Kelisadešimt
siūlymą
suteikti
finansinę milijonų litų nuostolių patyrę
paramą
.
. , Jnkaro"
. , darbuoto, bendroves vadovai ketina prac
• i .iš specialaus . fondo
.
syti
jams
_ .. vyriausybės
- . pagalbos
,. r su
bankrutavusių įmonių darbuoutts.-*. l,,, «-,r,.,e.,K«o
n<tgaibos sutojų reikalavimus tenkinti.
' , , * r JI 1J.
būsimoms
Vėliau šias lėšas valstybė
Paskoloms Vynausybes atstovai stebisi tokiais ketinimais.
*
Prezidentas
V a l d a s Tačiau, kadangi „Dvarčionių
A d a m k u s ir Seimo pirminin- keramika" nuomoja valstybės
kas Vytautas Landsbergis pir- žemę, todėl valdininkams tumadienį aptarė galimybes pa- retų rūpėti šios nelaimės pa
tobulinti prezidento nepasira- dariniai. Prieš statant gamykšytus įstatymus ir artėjančią lą ir sandėlius, visi reikalingi
parlamento rinkimų kampa- leidimai statybai buvo gauti,
niją. Nors po beveik 2 valan* LDDP frakcijos Seime
das trukusio susitikimo Seimo kreipimesi į Generalinį propirmininkas aiškiai neatsakė, kurorą Kazį Pėdnyčią ir Valsiš jo pasisakymo galima sup- tybės saugumo departamento
rasti, kad valdantieji konser- direktorių Mečį Laurinkų ravatoriai nesieks atmesti prezi- soma, jog Internete išplatinto
dento „veto". V. Landsber- kompiuterinio žaidimo „Rugis sakė, kad prezidentas turi siška ruletė s u Č. Juršėnu"
savo nuomonę, ir toliau ieš- siužetas paremtas akivaizdžiu
koma „geriausio varianto", smurto propagavimu, todėl
Prezidento ir Seimo pirminin- prašoma „neatidėliotinai imko pokalbis buvo pirmasis ofi- tis įstatymais numatytų priecialus jų susitikimas po to, kai monių minėto ir j jį panašių
prezidentūra birželį atšaukė žaidimų platinimo suatabdyiš anksto planuotą V. Lands- mui bei kaltųjų sudrausminibergio apsilankymą, įsižeidusi mui". Žaidime siūloma lošti
dėl kai kurių pastarojo pasisa- ..rusišką ruletę" su Č. Juršėno
kymu- Pirmadienio pokalbis atvaizdu, kuriame lieka kulbuvo surengtas V. Landsber- kos skyles po „nesėkmingo"
gk> pasiūlymu.
BNS. šūvio iš revolverio.
BNS
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Rusija gedi nuskendusio
povandeninio laivo jurevių

Rugpjūčio 23-oji
juodojo kaspino diena

M a s k v a , rugpjūčio 22 d. našu į provokaciją", sake jis.
<Interfax-BNS) — ,.2000 metų
Tuo tarpu buvęs Juodosios
rugpjūčio
12
dieną
Barenco
jūjūros
laivyno vadas admirolas
u
i
Į g - - ^
roję nuskendo atominis povan- Eduard Baltin mano, kad ne'
f. <>
m ^
•£? wf^^*^^^
deninis laivas 'Kursk', žuvo jo tikslinga mėginti iškelti žuvuįgula. Gedėdamas dėl žuvusių- sių ..Kursk" jūreivių kūnus,
jų ir reikšdamas užuojautą jų Jis pasiūlė „neliesti kūnu. kol
;
.*
jf
**
PST!
Mr
*^i ., .^PPIgiminėms bei artimiesiems, bus iškeltas pats laivas", o tai
skelbiu rugpjūčio 23-čiąją ge- galima padaryti ne anksčiau
* *f * '
dulo diena Rusijos Federaci- kaip kitą vasarą. Šitai paaišjoje", sakoma Rusijos prezi- kinama tuo, kad rudenį ir žiet K*^8 U
dento Vladimir Putin įsake.
mą Barenco jūroje labai stip.
JL%-J\'2:--^^P
Rusijos karinio jūrų laivyno rūs vejai ir audros, todėl nevyriausiasis štabas antradienį galima dirbti gelbėjimo darbų.
*
pareiškė, kad gelbėjimo darbai Be to. tam reikia parengti laix
Barenco jūroje b u s tęsiami, vus. specialistus narus, techKaip sakoma išplatintame Ru- nikus, projektų dokumentus.
—
• i
sijos K J L vyriausiojo štabo
Pasak admirolo, kad ir labai
."* .
'i
i, j
viršininko admirolo Viktor profesionalūs Norvegijos gelt »- ,
-'J
Kravčenka pareiškime, „KJL bėtojai, jie negales ištraukti iš
vyriausiasis vadas įsakė tęsti laivo visų jūreivių, sake E.
šią operaciją, kol paskutinio Baltin. J i s primine, kad kai
jūreivio k ū n a s b u s išimtas iš paskutinėmis II pasaulinio
1939 metų rugpjūčio 23 dieną Maskvoje buvo pasirašytas bai •••:- išdavystes ir busimojo pasaulinio karo pradžios doku
povandeninio laivo skyrių".
karo dienomis buvo nuskanmentas — Molotovo-Ribbentropo p;ikuis Auštant Atgimimo rytui, 1989 m. rugpjūčio 23-ąją, reikšdami susitelkimą,
Savo
pareiškime
K
J
L
vyr.
dintas
naujausias Japonijos
pasmerkimą bei ryžta kovoti, u?, rankų susikibo šimtai tuks .;•,; trijų Baltijos valstybių gyventojų. Lietuvos, Latvi
vadas stebisi t u o , k a d karo lėktuvnešis,„Jamato"' su 2.000
jos ir Estijos žmones, parodydami savo vienybe, gyva grai • nuo Vilniaus iki Talino „nutiesė" „Baltijos kelią".
jūreivių veiksmus per gelbėji- įgulos narių, Japonijos vvnau1989 m. Elto» archyvo nuotr.
mo operaciją „analizuoja ži- sybė nusprendė ..nedrumsti
Rusijoje
y r a visos Europos
novai, kurie m a t ė laivus tik žuvusių samurajų ramybes".
tikslas, ir j i s nelaiko jos
paveikslėliuose", o „tiksli KJL
Kaip antradienį iš laivo
priešu, bet Jtusijai niekada
štabo pateikiama informacija „Piotr Velikij" pranešė televineturėtų būti suteikta veto
ŠVOS rinkos
Vilnius, rugpjūčio 22 d. santvarkas ir
pakeičiama
nekvalifikuotais zijos RTR korespondentas,
teisė plėtrai".
:
(BNS) '— Respublikonų kan ekonomikas", ra. George W.
asmeniškais vertinimais". V. Norvegijos narai, dirbę atomiLietuva tikisi pakvietimo į
didatas į JAV prezidentus Bush.
Kravčenka mano, jog pasinau- nio povandeninio laivo žūties
sąjungą
per NATO viršūnių
George W. Bush užtikrino
dojant situacija, susijusia su vietoje, antradienį išplaukė
Anot respublikonų kandida susitikimą 2002 metais, kuo
Amerikos lietuvių bendruome
laivu „Kursk", „siekiama pa- laivu „The Seavvay Eagle".
to, jis taip pat ir.ano, kad de met turėtų būti priimti spren
nę manąs, kad NATO plėtra
sėti žmonių širdyse nepasiti- Norvegai išvyko, nes baigėsi
mokratijos ir pastovumo raida dimai dėl tolesnės plėtros.
turėtų tęstis, ir Rusija negali
kėjimą prezidentu, kaip gink- j ų darbo sutartis, jie buvo atturėti teisės sustabdyti šį
luotųjų pajėgų vyriausiuoju vykę gelbėti įgulos narių, o
reiškinį.
vadu".
pradėti jų paiešką kol kas neV. Kravčenka pabrėžia, kad gali. Pirma, jie tam neturi lei„Amerika nori, kad Europos
laivyne R F prezidentas „turi dimo. Antra, tam reikia gerai
naujosios demokratijos būtų
O. Espersen pažymi, kad to
Kopenhaga-Viinius, rug
visiškai įsijungusios į t r a n s  pjūčio 22 d. (Elta) — Baltijos kiu būdu Lietuva pažeidžia didelį autoritetą kaip žmogus, pasirengti.
Anksčiau buvo manoma,
atlantinės bendruomenės eko jūros valstybių žmogaus teisių principus, nustatytus Mini kuris gerai išmano j o reikanomines, politines ir saugumo tarybos komisaras Ole Esper maliose elgesio s u kaliniais lus". J i s taip p a t mano. jog ne- kad Rusija su Norvegijos nainstitucijas", rašo respubli sen paragino oficialias Lietu taisyklėse ir Europos Tarybos leistina supriešinti laivyno rais gilumininkais sudarys suvadovybės, karininkų ir būti- tartį iškelti 118 žuvusių jūreikonų kandidatas į prezidentus vos valdžios institucijas keisti kalėjimų taisyklėse.
nosios tarnybos kareivių. „Tai vių kūnus. Kaip pareiškė
atsakomajame laiške JAV LB taisykles, reguliuojančias įka
Siūlydamas Lietuvai paisyti
pakerta pasitikėjimą ir savi- Šiaurės laivyno štabo virKrašto valdybos pirmininkei lintųjų asmenų susitikimus su
tarptautinių principų, O. Es
tarpio supratimą i r labai pa- šininkas Michail .Mocak. ..RuReginai Narušienei.
šeimos nariais.
persen pateikia Danijos pa
sija įsipareigojo sudaryti darJ5su įsitikinęs, kad NATO
Aukšto rango pareigūnas vyzdį, kai pagal neseniai pri
*
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plėtra turėtų tęstis, p r i i m a n t apgailestauja nesulaukęs pra imtą Baudžiamųjų nuospren
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(IAE),
dibai
pavojingo darbo išlaidas".
naujas valstybes, kurios puo
šytų paaiškinimų iš Lietuvos džių vykdymo įstatymą nu
džiausią
elektros
gamintoja
Norvegijos
bendrovė ..Stolt
selėja demokratines vertybes,
Užsienio reikalų ir Teisingu teistasis asmuo turi teisę
taps
Lietuvos
elektrinė.
Jos
Offshore",
kuri
buvo atsiuntuturi pliuralistines politines
mo ministerijų. Tačiau iš ka mažiausiai į vieną susitikimą
direktoriaus
P
r
a
n
o
Noreikos
si
narus,
sutiko
parengti jūlėjusio parlamentaro Audriaus su artimaisiais per savaitę.
teigimu,
Elektrėnai
gali
gareivių
iškėlimo
iš
laivo
projekButkevičiaus jis teigia su ..Galimybė palaikyti ryšius ir
Netikėtai sustojo
minti
energijos
beveik
tiek.
tą.Tam
reikės
ne
mažiau
kaip
kad sustiprintojo re susitikti s u šeima padidina
Ignalinos atominės žinojęs,
kiek
reikia
Lietuvai,
kai
nedviejų
savaičių.
Tik
po
to
bus
žimo pataisos darbų kolonijose nuteistojo asmens galimybes
veikia
IAE.
Šiemet
buvo
švengalima
atsakyti
į
klausima,
ar
elektrinės turbina
nuteistiesiems pagal taisykles įsitraukti į socialinį gyvenimą
čiamas
Elektrėnų
miesto
ir
galima
tokia
operacija.
leidžiami keturi ilgalaikiai pa išėjus iš kalėjimo", savo laiške
V i s a g i n a s , rugpjūčio 22 d. simatymai su artimaisiais per Lietuvos institucijoms pabrė elektrinės statybos pradžios
40 metų jubiliejus. IAE gami- „ , * L « e t u v o s prezidentas
(Elta) — Antradienį apie vi metus.
žia O. Espersen.
na 73 proc. elektros. Elektros V a , d a s A d a m k u s bei premjedurdienį dėl klaidingai suvei
vartojimas neišvengiamai di- ras Andrius Kub.l.us nusiuntė
kusios gaisro gesinimo siste
dės, ir Lietuvai elektros tikrai "žuojautos telegramas Rusijos
mos išsijungė Ignalinos ato
užteks, užtikrino P . Noreika, vadovams dėl povandeninio
minės elektrinės (IAE) viena
turbina. Tuo metu Visagine ir
Lietuvos
elektrinėje gamina- l a i v 0 " K u r s k
'-ulos W t k s
Kėdainiai, rugpjūčio 22 d. de greičiausiai sulūžo nuo
* E n e r g e t i k a m s įsiskoliatominės jėgainės teritorijoje (BNS) — Kėdainiuose, netoli smūgio, patirto staiga stab ma nedidelė dalis — tik 3
nu
proc.
energijos,
kurią
galėtu
s
» o K ė d a i n i ų rajono komipliaupė liūtis.
trąšas gaminančios bendrovės dant automobilį arba neatsar
Pasak ugniagesių, turbina J^ifosa"', pirmadienį į aplinką giai pilant sieros rūgštį į tal- gaminti. Be to, Vilniaus, Kau- * a r i a t <> darbas pirmadienį buv 0
nes beveik
automatiškai išsijungė, pradė išsiliejo 5.13 tonos stiprios pintuvą.
K. Mikalauskas no, Mažeikių elektrinės gali v l s a paralyžiuotas,
diena
P<>l'fijos komisariajus purkšti putoms iš prieš- koncentracijos sieros rūgšties. įsitikinęs, jog šiuo metu pavo gaminti daugiau elektros. Dagaisrinės apsaugos sistemos. Rūgštis išsiliejo sulūžus ją jus gamtai ir žmonių sveikatai bar jos tiekia beveik vien šilu- t a s gyveno be elektros cnergimą. Taigi Lietuvos energeti- J ()s - Speciali elektros tinklu
IAE žinovai klaidingą gaisro gabenusio ..Lino" bendrovės negresia.
kos sistema gali būti užpildyta darbuotojų grupė nuo pat ryto
gesinimo sistemos įsijungimą automobilio talpintuvo sklen
J „Lino" bendrovės automo ir be atominės elektrinės.
išjungė ir užplombavo įvadus,
sieja su labai stipria liūtimi.
dei.
bilio talpintuvą sieros rūgštis
Pasak IAE pranešimo, dėl
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P e r k u r i u <>* *™ve patenka į viLūžus automobilio sklendei, buvo pilama bendrovėje J>is u ss ,
įvykio radiacinė aplinka nepa vairuotojas bandė pats sustab
„ g y d ė s i " šeštadienio vakare
° konusanato pastatus,
fosa". K. Mikalausko teigimu, praūžusio viesulo žaizdas. Ne- - ^ m a z a panika buvo kilusi po
kito.
dyti sieros rūgšties tekėjimą ir
Iki šio įvykio veikusio ant nudegė rankas bei kojas. agentūra turi J J n o " pažymą, tikėtai užgriuvusi stichinė ne- v 'dudien.o. kai dėl energijos
rojo jėgainės bloko dvi turbi Jvykio vietoje j8m suteikta kurioje parašyta, kad „auto laimė daugiausia nuostolių ir s t >'g' a u* nustojo veikt, komimobilis „ZIL 130" buvo pa
nos veikė 1,200 megavatų ga pirmoji pagalba
nelaimių pridarė Trakų bei f " * n * * stotis, ir visi Keruoštas sieros rūgšties veži
da,mu
lingumu, dabar elektrą gami
P a m i n k a i valandai
Apie 300-350
kilogramų mui, talpa patikrinta ir sanda Šalčininkų rajonuose. Jdomu
nančios vienos turbinos galin išsiliejusios rūgšties pateko į
tai. kad apie siautusią audrą l l k o ** telefonų. Kėdainių ragumas yra per pusę mažesnis. netoliese tekanti Obels upelį. ri, vairuotojas supažindintas Lietuvos hidrometeorologijos J ( ) n o • e r M t o k i a srtuacįH paPirmasis blokas išvis neveikia Kita sieros rūgšties dalis su su darbo saugos reikalavimais tarnybos atstovai sužinojo tik v a d " 1 , ) visišku absurdu: ..Ka;
nuo gegužės mėnesio, kai buvo sigėrė j žeme. Ta vieta buvo ir gali vežti pavojingą krovinį. iš žinia-sklaidos. T a i p nutiko Pagrindines valstybės instituTačiau, aplinkos apsaugos dėl to, kad visi griaunančios ci J ()S negarantuoja savo cgz.issustabdytas planiniam remon užpilta kalkėmis ir žemėmis.
tui.
Antradienį
aplinkosaugos agentūros inspektoriaus teigi jėgos vėjo gūsiai ir kruša pra- tencijos. gali kilti abejonių, ar
Tai jau trečias ypatingas at inspektoriams nuvykus i įvy mu, įvykio vietoje vairuotojas smuko tarp meteorologijos sto- t o k i a v a Įstyb( galima vadinti
sitikimas Ignalinos jėgainėje kio vietą, sieros rūgštis dar leidimo vežti pavojingą kro čių, todėl specialistai nieko valstybe .
K,,,
pastaruoju metu — antras blo garavo,
tačiau
pareigūnai vinį nepateikė. Pasak K. Mi ypatinga nepastebėjo. MeteoKALENDORIUS
kas dėl įvairių sutrikimų buvo mano, kad artimiausiu metu kalausko, jei tyrimo metu bus rologinis radiolokatorius. sek'
trumpam sustojęs liepos pa mišinj bus galima susemti ir nustatyta, kad dėl įvykio kal davęs audros, perkūnijų, kruRugpjūčio 23 d.: S% Rote Limietas automobilio vairuotojas. šos židinių judėjimą ir pavo- t e : | ; '
baigoje ir rugpjūčio pradžioje.
išvežti į sąvartyną.
jis turės atsakyti administra J . n g u deln-Mi a u k s f , . , , „ . , „ m .
IAE, kurioje veikia du sovie
ii
Kaip sake Kėdainių aplin
kasp;no ,1|(,^ L l , , u v „ *
tų gamybos RBMK reaktoriai, kos apsaugos agentūros ins cine tvarka, taip pat bus nu neveikia, atmosferos storyme
Rugpjūčio 21 d . : Alicija. Audro
pagamina maždaug 70 proc. pektorius Kazys Mikalauskas, bausti tie. kurie į kelią išleido ties Lietuva taip pat nebetik- nį.-. Baltramiejų- Baltrus), Mirh.ilinetvarkingą
automobilį.
Lietuvos elektros
nnama.
Mvkole. Rasuole, Viešvilas
automobilio talpintuvo sklenKlt.i

l.

t uĮJL

•'

, % 1

•

'

'

"

•

»

•

'

•

'

M

•

George W. Bush: NATO turi
toliau plėstis

Žmogaus teisių komisaras
susirūpinęs Lietuvos kaliniais

Kėdainiuose išsiliejo didelis
kiekis sieros rūgšties
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ČIKAGOS SKAUTŲ IR SKAUČIŲ
„MEDEINĖS" STOVYKLA
Jūrų skautai daug laiko pra- stovyklavo su jūrų skautėmis,
leido prie vandens, mokindaStovyklos pasisekimas taip
miesi buriuoti. Jie kanojomis pat priklauso nuo pasiruo
iškylavo Marąuette upe, virėsi šimo. Tą darbą atlieka skautavalgį ir mokėsi skautiškų vimą mylintys ir nagingi as
programos reikalavimų paty menys. Stovyklų administra
rimo laipsniams įgyti. Vaka toriai nusiskundžia, kad ne
rais prie laužų jų dainos drebi atsiranda žmonių, norinčių
no „Rako" miškus.
talkinti priežiūros darbuose.
Liepos men. 23 d. sekma V. s. fil. Ginutis Matutis pri
dienį, šventė tradicinę „Jūros simena laikus, kada jo tėvui,
administratoriumi,
dieną" prie ežero. Buvo nuleis būnant
tas ąžuolo vainikas prisimini- stovyklavietę tvarkyti atvykmui žuvusių jūrų skautų. Tuo davo daug talkininkų.
pačiu metu buvo duodami
..Rako" stovyklavietės direk
įžodžiai, suteikiami žymenys toriaus pareigas atliko j . vs.
ir ordinai, už gerai atliktus Vija Paulienė. Jai išvykus —
darbus Lietuvių Skautų są vs. fil. Jonas Tamulaitis.
jungoje, draugovėse bei val
Stovyklautojų apsauga prie
tyse.
ežero rūpinosi Lorana von
Tai pirmas atvejis, kad sto Brown-Stropienė, Rūta Kirkuvykloje nebuvo dvasios vadovo vienė ir talkininkės.
religiniams reikalams. Nebu
Stovyklautojų sveikata rū
vo galima gauti kunigo net iš pinosi keturios medicinos se
vietoje esančių bažnyčių. Atei serys, todėl ir sergančių buvo
tyje reikėtų tuomi pasirūpinti nedaug. Stovyklai įpusėjus,
anksčiau prieš stovyklą. Va gailestingosios sesers darbą
sarą nemaža kunigų atvyksta perėmė jūrų skautė, registruo
iš Lietuvos. Reikėtų kreiptis į ta medicinos sesuo Vida Bervysk. Baltakį.
tašienė.
Buvo atliktas religinis susi
Reikia pagirti stovyklos va
kaupimas sekmadieniais, juos dovus ir visus stovyklautojus,
pravedej.ps. Dana Mikužienė, kad buvo gražus visų bendra
v.s. fil. Antanas Paužuolis ir j . darbiavimas. Buvo daug juo
ps. Erika Brooks.
ko, dainų ir iškylų.
.Stovyklų pasisekimui didelę
Sportas taip pat nebuvo
reikšmę turi skautų maitini užmirštas. Stovyklai baigian
mui darbuotojų suradimas. tis laimėtojai buvo apdovanoti
Šiais metais maitinimo sky „medaliukais".
riaus, vyriausio virėjo parei
A. Paužuolis
gas atliko s. fil. Gražutis Ma
tutis, atvykęs net iš Texas val
SKAUTIŠKI RENGINIAI
stijos. Tai ne pirmas kartas,
kad brolis Gražutis paaukoja
Čikagoje
savo atostogas skautų gerovei.
Jam talkino: Silvija Ankienė,
Emilija Markulienė. MartinRugpjūčio 27 d. — ASS
kiene. Kristina Vaiėekoniene ir Šeimos gegužinė 12-4 vai. p.p.
Algis Luneckas. Savaitgalio Ateitininkų namuose.
svečių aptarnavimui dar pri
sijungė Aldona Weir, Dalia
Rugsėjo 16 d. — „Sietu
Žygiene. Dana Mikužienė, vos" skautininkių ir vyresniųGintaras Aukštuolis ir kelios jų. skaučių draugovės sueiga 1
kitos vadovės.
vai. p.p. Ateitininkų namuose,
„Medeinė" stovyklos virši Lemonte.
ninko pareigas atliko s. fil.
Rugsėjo 24 d. — Čikagos
Gintaras Aukštuolis, paskyręs
daug laiko ir sumanumo, kad skautininkių draugovės 50
stovyklautojai būtų sveiki, pa metų veiklos sukakties minėji
maitinti, turėtų užsiėmimų ir mas.
kitais metais vėl norėtų sto
vyklauti. Stovyklos organiza
Spalio 15 d. — ASS Metinė
vimui daug prisidėjo tuntinin- šventė. Šv. Mišios 11 vai. r.
kai ir draugovių vadovai. Pal. J. Matulaičio misijoje, Le
Stovyklos viršininkas artimai monte. Po Mišių mirusiųjų
dirbo su pastovyklių viršinin kapų lankymas Šv. Kazimiero
kais.
lietuvių kapinėse.
Buvęs „Lituanicos" tunto
Spalio 21 d. — ASS Metinė
tuntininkas s. fil. Richardas
Chiapetta tvarkė piniginius šventė — pakėlimai, apdova
reikalus ir padėdavo stovyklos nojimai ir iškilminga vaka
administravimui, jo žmona, rienė 6 v.v. Willowbrook poky
j.s. fil. Tayda ir dukrelė Maja lių salėje, Willowbrook, IL.

JAV
Kanadoje ir Uter
Tik l i l t a a i a a • lakas

_ _ $100.00
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JAV
Kenadejeirkitar<U.S.)
Ulaakaat i Uatavv
Ore paltu
Reguliariu paata
.
Tik
Tik

$60.00
$66.00

$46.00
$80.00

$600.00
$100.00
$160.00

$280.00
$86.00
$86.00

$88.00

$66.00
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„Lituanicos" tunto vilkiukams „Medeinės" stovykloje, Rakė, buvo labai, labai, labai smagu!!
Nuotr D. Tijūnėlio

PULK. JUOZO ŠARAUSKO VARDO
SKAUTŲ VYČIŲ ŽIDINIO SUSIRINKIMAS
Senieji „Vilkai", skautai vy
čiai Čikagoje, jau ilgus metus
yra susispietę į Pulk. Juozo
Šarausko vardo židinį. Per tą
laikotarpį jam vadovavo kele
tas seniūnų. Paskutinius pen
kerius metus vadovavo skau
tas vytis v.s. Romas Fabijo
nas.
Š. m. rugpjūčio 4 dieną buvo
sušauktas šio židinio skautų
vyčių susirinkimas aptarti nu
veiktus darbus, išsirinkti nau
ją seniūną ir numatyti veiklą
kitiems metams.
Susirinkimas
vyko
vyr.
skautininkų Dailos ir Juozo
Liubinskų namuose, dalyvau
jant ir skt. vyčių žmonoms. At
vykę vyčiai ir jų žmonos buvo
nustebinti Dailos ir Juozo na
mais, kurie yra tarsi didžiulis
muziejus. Visos namo sienos
papuoštos muziejiniais dirbi
niais. Pradedant akmens am
žiumi iki modernių laikų.
Tarp įvairių laikų pinigų pa
vyzdžių, yra ir D. L. K. Kęstu
čio auksinis denaras, nukal
dintas Trakų arba Vilniaus pi
nigų kalyklų. Yra ir šių dienų
Lietuvos įvairiomis progomis
išleistų sidabrinių monetų.
Lietuvos pinigai pasižymi ypa
tingu meniškumu.
Sienos apkabinėtos meniš
kais piešiniais, medžio droži
niais ir įvairiais gintaro dir
biniais. Cia yra „Kryžių kal
nas" su daugybe kryžių. Yra
čia geležinių ir medinių, puo
šusių pakelės koplytėles, ko
plytstulpių viršūnes ir bažny
čias. Nemažai čia ir senųjų
indėnų dirbinių. Yra įdomių
velnių bei Užgavėnių kaukių.
Čia yra ir žymių Lietuvos
žmonių parašų: A. Smetonos,
V. Landsbergio. V. Adamkaus
ir kitų. Visi muziejiniai daikSpalio 29 d. — Vydūno jau
nimo fondo ir ASS Čikagos
skyriaus ruošiamas Aušros
Liutkutės-Povilaitienės kon
certas 2 vai. p.p. Jaunimo cen
tre.

Dalis dalyviu ..Medeinės girios grybukų" iškyloje j smclio kopas Iš k Aldis Liubinskas ir Zpmukas, Laimute
|l.i(i\ K iene ir Aleksiukas. Gintaras ir Dalia Lietuvninkai su Dovu. Dominikas Paužuolis. Laura Stalioniene ir
Mariukas, Antinus fiertašms. neatpa2mti svečiai. Antanas Paužuolis ir Viela Hertašiene

LIETUVOJE

• Adminiatncrja dirba keadi*n,Buo 8:80 iki 4:30. aattadiemais nedirba.
• Radakega dirba keeiiea, nue 8:30 M 4.-00. aaitedieniiki nedirbę.
• RadakcrjautakelbuBU tūriai
tavus pcaayaą,ka
Siun6aat

PAVASARIO ŠVENTĖ

tai yra labai tankiai prie vie
Saulėtą pavasario dieną
nas kito išdėstyti, norint juos
išskirstyti, reikėtų bent 20 Kauno centrą drebino ne tik
kambarių. Daila ir Juozas festivalio „Kaunas Jazz 2000"
Liubinskai supažindino atvy garsai, bet ir maršo ritmas bei
kusius svečius su jų turimo skautiški šūksniai. Balandžio
mis muziejinėmis vertybėmis 29 d. vyko jau tradicinė, Lietu
ir jų įsigijimo istorijomis. Nor vos skautijos organizuojama
rint su viskuo gerai susipar miesto gyventojams, Pavasa
žinti, reikėtų praleisti daug rio šventė. Renginys skirtas
šv. Jurgio, pasaulio skautų
valandų.
globėjo,
dienai paminėti. Vi
Šiuo metu pas skautininkus
same
pasaulyje
skautai, kurių
Liubinskus vieši menininkai
yra
per
26
milijonus,
pažymi
iš Lietuvos: dr. Rimantas Ast
rauskas, Lietuvos muzikos Et šią dieną.
Po šventų Mišių Jėzuitų
nomuzikologuos katedros ve
dėjas, docentas. Jis yra kele- bažnyčioje, skautai, lydimi
tos tarptautinių liaudies muzi Karinių oro pajėgų orkestro,
kos tyrinėtojų organizacijų žygiavo per centrines miesto
narys. Jis yra ir tarptauti gatves, taip sudomindami ne
nės liaudies meno organizaci vieną Laisvės alėjos praeivį*
jos prie UNESCO prezidiumo Padėję gėles prie Laisvės pa
narys. Yra skaitės daug pa minklo, taip pagerbdami mi
skaitų universitetuose, para rusius už Lietuvos laisvę, apie
šęs daug straipsnių apie liau pusketvirto šimto šventės da
dies
muziką ir redagavęs lyvių suvirto į jau laukusius
mokslinius pranešimus anglų „skautiškus troleibusus". Bet
kalba. Prisidėjo prie etninės nors ir troleibusai buvo spe
kultūros valstybinės globos cialiai papuošti skautų pieši
įstatymo sudarymo pagrindų. niais bei pavasariškom sau
Jūratė
Baltramiejūnaitė- lutėm, visi keleiviai sąžiningai
Astrauskient,
kompozitorė, turėjo pažymėti vienkartinius
yra Vilniaus konservatorijos * bilietus.
Po pietų linksmoji šventės
vyresnioji dėstytoja. Kuria
dalis
persikėlė i Nemuno šilą,
nuo vaikystes, yra sukūrusi
arti 200 kūnnių, kuriuos atli kur 1928 metais buvo sureng
ko žymūs Lietuvos meninin ta pirmoji visų Lietuvos skau
kai — soli^ai. Ji išleido 3- tų stovykla. Šiemet Cia vėl
„CD" juostas: „Mūsų Lietu netrūko linksmybių. Visi no
va", ,,Mano protėvių žemė" ir rintys galėjo išbandyti „skau
dar keletą kitų. Svarbiausias tišką kliūčių ruožą", kur buvo
kūrybos žanras — liaudiškos- galima parodyti, ar moki, bei
tautiškos, muzikos kūryba. išmokti statyti palapinę, rišti
Jos kūriniai skambėjo keliose mazgus, suteikti pirmąją mePasaulio
lietuvių
Dainų
šventėse.
ninkas, dr. Romas Povilaitis.
Vilija Pliopiienė yra Karmė Perėmęs pareigas, prašė visų
lavos Balio Buračo vidurinės vyčių pasiūlymų tolimesnei
mokyklos vyresnioji muzikos židinio veiklai. Kilo klausimas
mokytoja. B<; muzikos pamo apie „Rako" stovykloje prieš
kų, dar vaiovauja mokinių 30 metų statytą kryžių, kurio
liaudies an-ambliui, muziki šiuo metu jau nebėra, nes me
niam lėlių t ;atrui „Pas nykš tai padarė savo sprendimą. Jį
tukus" ir vaikų muzikiniam buvo pastatęs dr. Romas Povi
ansambliui .Linksmoji Nate- laitis prieš penktąją Tautinę
lė".
stovyklą. Židinio nariai paža
Martyna Plioplytė mokosi dėjo Romui Povilaičiui talką
Kauno Juozj Naujalio muzi pastatyti naują kryžų. Ten pat
kos gimnazjos 12 klasėje ir esanti skautų vyčių aikštelė
yra pirmoji mokinė. Studijuos yra blogame stovyje. Ją taip
pat reikėtų tvarkyti. Čikagoje
muziką.
Menininką užbaigę savo ir jos apylinkėse yra daug
pranešimus padainavo keletą skautų vyčių, būtų pasigėrė
senų liaudės dainų ir pade tina, jei jaunesnioji vyčių kar
monstravo s moviškus liaudies ta apsiimtų tvarkymo darbų.
šokius. Buv, labai malonu įsi Yra ir kitų tvarkytinų reika
jausti į tuo- laikus, kai gyve lų, laukiančių skautų vyčių
nome kainuose ar sodžiuose rankų. Židinys numato su
ir ne vieną kartą mums pa ruošti pobūvį lauke kartu su
tiems teko dainuoti panašias vyčių šeimų nariais.
dainas, nor- šių menininkų
Po pasitarimo vyko vaišės,
studijos ape liaudies dainas kurias paruošė Daila ir Juozas
siekia kelis praeities šimtme Liubinskai. Židinio nariai dė
čius.
kingi mieliems skautininkams
Po mennės dalies vyko už įdomią programą, kurią pa
skautų vyeij židinio narių pa teikė jų svečiai, vaišes ir su
sitarimas ir rinkimai naujo se pažindinimą su meniškais
niūno. Sen ūnu buvo išrink muziejinais dirbintais, esan
tas, jam s .tikus, visuomeni čiais jų namuose.
ninkas, metalo dirbinių meniA. Paužuolis

dicininę pagalbą. Taip pat
buvo galima laipioti virvėmis
ar tiesiog pašokti liaudies šo
kius. Šventę vainikavo .skau
tiškas laužas", kur tradiciškai
visi prisėdę dainavo, šoko, žai
dė.
Šventės organizatoriai dėko
ja Kauno, Panevėžio, Alytaus
bei Telšių kraštų skautams už
dalyvavimą renginyje.
Šiais metais Pavasario šven
tė buvo viena iš Jaunimo me
tų bei Žemės dienos progra
mos dalių. Tačiau tai tikrai nė
vienintelis Lietuvos skautijos
renginys, skirtas visuomenei*.
Daugiau informacijos In
ternete:
www,Bkaiitai.lt/pavaaaris
Informacijos ir ryšių su
visuomene skyriaus vedėjas
Ramūnas Žilionis
VILNIAUS SKAUTŲ
GERASIS DARBELIS
Š.m. balandžio 15 dieną vy
ko Vilniaus skautų talka, skir
ta Gedimino kalnui sutvarky
ti. Susirinkę daugiau kaip 60
skautų taip prisidėjo prie Že
mės dienos minėjimo Vilniaus
mieste. Kalnas buvo nugrėb
tas bei surinktos šiukšlės iš
vežtos iš miesto centro.
Sesė G. Kačergyte

www.skautai.lt
Jau pasirodė naujas Lietu
vos skautuos Internete pusla
pis. Jame Jūs galite rasti
daug naudingos informacijos
apie skautų istoriją ir veiklą.
Tik čia pačios karščiausios
naujienos, pasiekiančios LS
centrinį biurą. Taip pat galite
daugiau sužinoti apie elektro
ninę skautų konferenciją bei
surasti labai daug nuorodų į
visas pagrindines Lietuvos ir
pasaulio skautų organizacijas.
Kadangi informacija papildo
ma kartą per mėnesį, tai ir
Jūs galite pateikti informaciją
el.paštu: la@skautai.lt. Labai
svarbią informaciją įsipareigo
jame patalpinti per 24 valan
das.
Taip pat laikraštis „LS nau
jienos" nuo šiol bus publikuo
jamos Internete. Visos naujie
nos adresu:
www.skautai.lt/naujienos.
Informacijos ir ryšių su
visuomene skyrius
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R/GENE G DECKER DOS, P.C
4847 W. 103 8 L . O a k L a w n . I L
Pirmas apyt su NBrthissUm un-to
dtotomu, aatuviama sutvarkys dania
už Mitinama kaina, pacientai
ftjfaVVt^bffMl ^aV^k/tlai aM^ai niastafti įSaJsaa*

Susitarto** (kafcMangfiiicai)
T a i 708-422-8280

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJĄ;
9628 S.796h Ava., HteNOry HHs, IL

Tai (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NB*C*XŠ,Jt£>,
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS
77228. Kadrie Ava.
Chlcaoo.lL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
DR. L PETREJKIS
- -DANTŲ GYDYTOJA =.
9066 anobana HA, MfcfcSrjflW».IL
1 myfia į vakarus nuo Mariam Ava.

TeL (708) 5984056 .
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VE&N4S. JUK &C.
Spaciaiyba- Vidausfigųgydytojas
8918 W

i£2UTr *2*fft-rĮ> 6

Vatandoa oaoai MMBaama

ARASŽUOBA, M.D.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Harnmea Avenue
JoBat, IL 60435 ,
Tai. 815-741-3220
DR. PETRAS KISIELIUS
INKSTU, POSLES. PPOVTMTės
GYDYMAS BB CMIRUflOUA
Csntsr for HsaMi,
1200 S. York, Brnhurst. IL 60126
630-941-2009

BIRUTĖ

LPVMPUTIS,M.D.

rtŠow: AffttficMft AcMdtmy oi
nKHpf Pf9coctt

ŠEIMOS GYDYTOJA

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Valkųgydytoje
900 Ravinia PI., Ortand Parfc, IL

Tsi. 706-340-0687.
Priklauso. Palos ir Christ bgoninarnt.
Nuolaida naujai atvykusiam*.

fil.v.s. Bronius Kviklys'.'Jo pri
siminimo šv. Mišios Tėvu Jė
zuitų koplyčioje, Čikagoje, bus
aukojamos sekmadieni,' rug
sėjo 3d., 10' vai. r. Po >lišių
pabendravimas Jaunimo'cen
tre. Visi draugai ir artimieji, o
ypač plačioji Čikagos skautija kviečiami dalyvauti, šv.
Mišiose ir pabendravime su
brolio Broniaus Kviklio šeima.

ASS ŠEIMOS GEGUŽINĖ

Visi filisteriai, tikrosios na
Po antrašte „LIETUVOJE" rės, senjorai, kandidatai ir jų
išspausdinti rašiniai paimti iš šeimų nariai kviečiami daly
informacinio leidinio „Lietu vauti ASS Šeimos gegužinėje
vos Skautijos naujienos" Nr. 4. sekmadieni, rugpjūčio 27 d.,
vyksiančioje Ateitininkų, na
PRISIMINSIME AJL FIL. muose, Lemonte. Pradžia 12
vai. Apie dalyvavimą prašoma
BRONIU KVIKLĮ
iki rugpjūčio 20 d. pranešti fil.
Rugsėjo 20 d. sukanka 10 Ramonai Kaveckaitei, tel.
m. kai amžinybėn pašauktas 708-499-0687. Gegužinė baig
iš mūsų tarpo pasitraukė a.a. sis 4 vai. p.p.
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IGNAS MEDŽIUKAS
Rugpjūčio 23 diena mums liaudies vyriausybės vidaus
primena liūdną sukakti, kai reikalų ministrą Mečislovą
1939 m. du didieji diktatoriai Gedvilą, jog Kremlius manąs
— raudonas ir rudas — Rib- aneksuoti Lietuvą, paklausęs
bentropo ir Molotovo Mask ministrą, ar jis iš anksčiau ži
voje pasirašyta slapta sutar nojęs apie tokius Kremliaus
timi ir prie jos pridėtu pro planus. Gedvilas atsakęs, kad
tokolu, sutarė pasidalinti tuo metu, kada jam buvo pa
jiems nepriklausančias terito- siūlyta būti vidaus reikalų
rijas, pasiskirstyti įtakos sfe ministru, jis buvo užtikrintas, .
romis. Tuo buvo sulaužytos su jog rusų Raudonoji armija at
Lietuva pasirašyta Sovietų vykusi saugoti Lietuvos- ne
RUSUOS 1920 m. liepos 12 d. ir priklausomybę, bet ne griauti
1926 m. spalio 26 d. pasira Lietuvos gyvenimo vidaus
šyta sutartys. 1939 m. rug tvarkos. Remdamasis tais pa
pjūčio 23 d. sutartimi buvo žadais, M. Gedvilą birželio 21
paruoštas kapas Baltuos res d. pasakė per radiją kalbą,
publikų valstybingumui, tai smerkiančią gandus apie Lie
reikėjo atlikti klastingą pro tuvos susovietinimą, užtikrin-.
cedūrą, kad apgaule ir melu damas Lietuvos nepriklauso
būtų pridengtas tas nusikal mybės tęstinumą. Ta jo kalba
stamas veiksmas. Prijungti buvo patvirtinta Lietuvos ko
1939 m. rugsėjo 28 d. ir 1941 munistų partijos centro komi- '
m. sausio 10 d. protokolai. teto ir net paties Kremliaus
Stalinas ir Hitleris derėjosi, įgaliotinio Dekanozovo. Nusi
kaip du pirkliai turguje. 13 minęs Gedvilą pareiškęs prof.
pradžių buvo numatyta, kad Krėvei Mickevičiui, kad jam
prie Baltijos jūros skiriamoji daugiau nieko nebelieka, kaip
įtakų riba bos Dauguvos upė, išprotėti, nusišauti arba lauk
nuo kurios teritorija į pietus ti, kol būsiąs sušaudytas.
būtų palikta Vokietijos įtakai.
Apie Justiną Paleckį rašo
Sovietams užprotestavus, vė ma, jog jis su ašaromis akyse
liau nusiderėta, kad skiria prof. V. Krėvei pasakojęs, kad
moji riba bus šiaurinė Lietu ir jam sutinkant vadovauti
vos siena su Latvija. Vokiečiai naujai vyriausybei, sovietų
norėjo laikyti Lietuvą savo liaudies komisaro pavaduoto
įtakoje. Toliau derantis, vo jas Dekanozovas užtikrinęs,
kiečiai sutiko pasilikti tik Su kad Lietuvos nepriklausomy
valkiją (į pietvakarius nuo bei negresia joks pavojus. Su
Nemuno). Tačiau ir šią Lietu žinojęs apie Kremliaus dvivei
vos dalį Stalinas užėmęs, tu diškumą, ' Paleckis - gailėjosi,
rėjo atpirkti iš nacistinės Vo ką buvo padaręs ir net buvo
kietijos, sumokėdamas 7 su gavęs nervų priepuolį...
PjUŠė jnilįjono aukso dolerių.
" Šiuo nusikalstamu sandėriu 1967 m. parašytuose atsimi
Sovietų Sąjunga vienašališkai nimuose „Gyvenimas praside
sulaužė tarptautines sutartis da" J. Paleckis rašęs, kad tada
su Baltijos valstybėmis, pa buvo „labai komplikuotos,
siuntusi grubius ultimatu sunkios ir jaudinančios die
mus, karine jėga jas okupavo nos" ir kad atsakomybė tada
ir, politinio teroro sąlygomis jam buvo sudariusi „sunkią
naštą", kad kiekviena diena
įvyktfrprievartmę anėksy%.
Mneštiavusi „nepaprastą ^nerVokietija sutartį su Sovietų' vinį įtempimą"'.
Kad sovietai nepasitikėjo
Sąjunga ir prie jos esančius
slaptus protokolus jau seniai Lietuvos komunistais, tai ma
paskelbė kaip juridiškai ne tome iš LKP CK pirmojo sek
galiojančius. Tuo tarpu dar ir retoriaus Algirdo Brazausko
šiuo metu Rusijoje pasigirsta pranešimo LKP CK plenume
oficialių balsų, mėginančių 1989 m. birželio 24 d., kuria
paneigti Baltijos respublikų me jis sako, kad įvyko parti
okupaciją, vis kartojant, kad jos valymas. „Stengtasi įrody
socialistinę revoliuciją įvykdė ti, kad LKP užteršta provoka
liaudies masės. Ligi šiol' vis toriais. Pėr aštuonis mėnesius
negrąžinami Italijoje ir Pran atsiųsti Lietuvon komunistai
cūzijoje sovietų užimti amba jau sudarė 73 procentus LKPjoje. Jie buvo skiriami į atsa
sadų pastatai.
Atrodo, kad sovietai savo kingas pareigas politinėse ir
organizacijose".
kėslų 1940 m. neatidengė ir tarybinėse
Lietuvos
kariuomenė
ir šau
Lietuvos komunistams, nes
liai
buvo
raginami
draugiškai
bijojo išgąsdinti ir sukelti pa
niką. Kaip dr. Leonas Saba sutikti sovietų karines pajė
liūnas savo knygoje „Lithu- gas. To nepaisant, pik. Pranas
aaia in Crisis" rašo, prof. Vin Saladžius, LSS vadas, dauge
cas Krėvė Mickevičius, 1940 lis kitų kariškių ir aukštes
m. grįžęs iš Maskvos po pokal nių valstybės pareigūnų bei
buvo
bių su Molotovu, painformavo organizacijų veikėjų

LIETUVOS H EUCHARISTINIS
KONGRESAS
•>'

•*

Nr.6
Tuo
tarpa Jėzus mūsų prašo. ne*
teisti ir nesmerkti. Prisiim
kime atsakomybę už savo šir
dies kietumą kitų atžvilgiu".
Kalbėdamas apie Susitaikini
mo sakramento svarbą krikš
čionio gyvenime, apgailestavo:
„Išgyvename šį sakramentą
kaip kažkokią nenaudingą ir
nemalonią naštą, užmiršdami,
kad jis teikia paguodą ir stip
rini". Anot arkivyskupo, šian
dien dainai kviečiama susitai
kyti, kalbama apie santarvę,
bet reikia neužmiršti, kad
santarvė be atgailos tėra dy
kumos miražas. „Dalytis dan
gaus Duona galima tik visiš
kai visiems viską atleidus. Tik
tada Eucharistija perkeičia
mus".
šv. Antano bažnyčioje konfe
renciją .Eucharistija ir pašau
kimas" vedė iš Prancūzijos at
vykęs kunigas Daniel Ange.

N

Jis aptarė Eucharistijos ir pa
šaukimo ryšį penkiais aspek
tais. Pirmiausia, pateikdamas
Marijos pavyzdį, jis atskleidė,
kad Eucharistijos pradžia glū
di Angelo apreiškime. Dievas
kūnu prasidėjo Marijoje, kad
vėliau galėtų atiduoti savo kū
ną dėl pasaulio išganymo. To
liau kalbėdamas apie Šventą
ją Dvasią kun. Daniel Ange
parodė, kad visi pašaukimai
kyla atsiliepiant į Šventosios
Dvasios kvietimą Marijos pa
vyzdžiu. Be Šventosios Dva
sios, remiantis vien žmogiš
komis jėgomis, neįmanoma ei
ti pašvęstojo gyvenimo keliu.
Kalbėdamas apie Bažnyčią jis
išskyrė charizminį ir institu
cinį jos aspektą, remdamasis
kaulų ir kraujo įvaizdžiu
kone. Kun. Dantei Ange pri
minė prieš dvejus metus per
Sekmines Romoje vykusį baž
nytinių judėjimų Susitikimą,
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Danutė

Anksčiau
paslaptys

Bindokienė

ar vėliau
išaiškėja

Rusijos povandeninio laivo jos valstybių likimas buvo nu
„Kursk" tragedija daugeliui spręstas daugiau kaip pus
priminė sovietinius laikus, kai šimčiui metų. Nors du „drau
Maskva paslapčių skraistėmis gai", šia slapta sutartimi pasi
dangstė net eilinius savo „di dalinę Europą savo įtakos
džiosios valstybės" įvykius, sferomis, net metams nepra
kad Vakarai „neprarastų so ėjus po jos (į ją juk įėjo ir
vietų imperijai deramos pa „nepuolimo, draugiškumo" pa
garbos ir baimės užsitraukti ragrafai) pasirašymo susikibo
jos nemalonę". Įvykus nelai žūtbūtinės kovos šėlsmu, Lie
mei, ne tik pačioje Rusijoje, tuvai tai reiškė pražūtingų
bet ir bet kurioje kitoje so okupacijų pradžią.
vietų valdų dalyje, vakariečiai
Deja, Berlynas nepasimoke
tik aplinkiniais keliais, ir tik iš praeities, neatkreipė dėmesį
po ilgesnio laiko sužinodavo į tai, kad Lietuva su Sovietų
apie įvykį, o kai kurios Rusija per neilgą savo nepri
Rūpintojėlis prie ,,Baltųjų rūmų" Dainavos stovyklavic-uye, Manchester, Mich. Skulptūra — Adžio Teresiaus.
didžiosios — ypač susietos su klausomo gyvenimo laikotarpį
Dabar Dainavos „Baltieji rūmai* vadinami Dr. Adolfo Pamūšio vardu. Jono Urbono nuotrauka.
branduolinėmis medžiagomis jau buvo pasirašiusi dvi sutar
—
nelaimės tik po Sovietų tis — 1920 ir 1926 m. Moloto
Lietuvos
menininkų
kandida
areštuoti. Pik. P. Saladžius iš A. Smetoną, Js.ad jis grįžtų iš
Sąjungos
sužlugimo buvo ati vo-Ribbentropo susitarimu tos
tūrų,
tai,
sprendžiant
iš
laiško
Kybartų
į
Kauną,
nes
naiviai
kalėjimo išėjo, tik kilus*karui
dengtos.
Ir
tai labai nenoro abi sutartys buvo sulaužytos,
teksto,
televizijos
kanalo
gen.
manyta,
kad
tuo
bus
pa
su vokiečiais. Jis, jau gyven
damas JAV, apgailestavo, kad lengvinta Lietuvos okupacinė direktorė Tatjana Pauchova mis, dažniausiai privačia ini tad kaip Hitleris galėjo tikėti,
ciatyva.
kad ir jo 1939 m. rugpjūčio 23
Lietuvos
valdžia,
gavusi padėtis. Tada dar niekas ne tikėtųsi, kad jis išspręs ir dalį
finansinių
laidos
problemų.
žinojo
apie
Hitlerio
ir
Stalino
Be abejo, ir apie „Kursk" d. sutarties su Stalinu likimas
bolševikų ultimatumą, svarstė
Lietuvos likimą pati viena, slaptas sutartis, todėl buvo Paskambinus į šį Rusijos vals nuskendimą pasaulis nebūtų bus kitoks?
Šventajame Rašte randame,
neatsiklausdama seimo, vi ieškoma įvairių išeičių. Bet tybinį televizijos kanalą, buvo sužinojęs, jeigu ne modernio
suomenės organizacijų vado padėties niekas negalėjo pa pasiūlyta kreiptis į Meno pro sios sekimo priemonės, nuo kad vienas Jėzaus apaštalų —
vybių, nepranešdama apie tai keisti, nes Baltijos respublikų gramų studijos vadovo pava kurių, kaip sakoma, „nei po Judas Iskarijotas — savo mo
visuomenei. „Gudriausiai, — valstybingumui jau buvo iš duotoją, kuri ilgai tikino, kad puodu nepasislėpsi". Kai jau kytoją išdavė (arba pardavė)
jis sako, — pasirodė preziden kasta duobė laukė savo aukų. tokio laiško Lietuvos kultūros žinia pasklido, Kremlius ne už trisdešimt sidabrinių. Sta
tas A Smetona. Jis apsi Estijos ir Latvijos prezidentai ministras negalėjo gauti. Susi turėjo kito pasirinkimo, kaip linas nedidelę palyginti Lietu
sprendė bėgti ir pabėgo. Tik į užsienį nepasitraukė, buvo pažinusi su laiško originalu, ji tik ją patvirtinti. Bet, verta vos dalį iš Hitlerio nupirko už
gaila, kad jis gelbėjo tik save, priversti pasirašyti sovietiza pareiškė, kad toks kreipinys įsidėmėti, vis tiek atsisakė septynis su puse milijono auk
o visos tautos neįspėjo ir ne cijai naudingus dokumentus. liko iš raštų, kuris buvo siun užsienio siūlomos pagalbos sinių dolerių. Ir mes kartais
davė jokių nurodymų".
Estijos prezidentas Kons čiamas buvusios Sovietų są laivo įgulą gelbėti. Tik kai sa išgirstame savo tautiečius pajungos valstybių ambasado vos pajėgos to neįstengė atlik niurnant, kad Lietuva nedaug
Didelė klaida, kad sovietų tantui Pats buvo priverstas
riams Rusijoje.
(Eitai ti, pagaliau buvo pakviesti ir teverta!
invazijai visiškai nebuvo pa patvirtinti Kremliaus prista
*
Dirbantys
a
r
ką
tik užsieniečiai. Kaip žinome, pir
siruošta, nors aiškiai matėsi, tytą Johanes Vores vyriausy
Vis tik istorija savo kelyje
įsidarbinę
pensininkai,
ku
mieji „Kursk" pasiekė norve
kad politinė atmosfera Euro bę, po to atsistatydinti ir buvo
mėgsta
staigius posūkius. Ne
rių priskaičiuotas mėnesio gų narai. Jie ir pranešė šiur
poje jau įkaitusi. Naiviai pasi išvežtas į Ufą, kur mirė 1943
retai
ji
net pasišaipo iš labai
m. Latvijos prezidentas Karlis uždarbis yra mažesnis nei pią žinią, kad jau vilčių ne kruopščiai paruoštų planų,
tikėta neutralumu.
pusantro minimalaus mėne
Sovietų
ultimatumas Ulmanis, priverstas paskelbti sinio atlyginimo (MMA), nuo bėra — visas laivo vidus slapčiausių susitarimų ir keti
1940.06.14 buvo didelis smū sovietų pastatytą Kiršenstein šiol kas mėnesį, pradedant užtvindytas, jame nebelikę nei nimų. Tokio netikėto „posū
gis. Visi buvo kaip netekę vyriausybę, buvo išvežtas į rugsėju, „Sodrai" turės pateik vieno gyvo žmogaus.
kio" buvo lemta sulaukti ir
Dabar, tiek patys rusai, tiek
galvų. Tokiu sąmyšiu pasi Vorošilovską.
ti dokumentą, įrodantį pri užsieniečiai, Rusijos valdžios Molotovo-Ribbentropo paktui.
naudojo bolševikai. Jie norėjo,
Pasimetimas buvo toks di skaičiuoto uždarbio dydį. Pa
Iškasęs duobę Lietuvos — ir
kad lietuvis lietuvį griebtų už delis, kad net toks gabus poli sak „Sodros" Komunikacijos ir elgesį, uždelsiant jūreivių gel kitų dviejų Baltijos valstybių
gerklės. Ir taip maždaug įvy- tikas bei mokslininkas Augus tarptautinio skyriaus virši bėjimą, lygina su sovietų lai — laisvei, paktas ilgainiui
Tco. Vidaus reikalų ministras tinas Voldemaras, gerai paži ninko, tokį sprendimą „Sodrą" kais, kuomet visi neigiami tapo įrankiu, kuris padėjo tą
gen. K. Skučas ir Saugumo nojęs bolševikų sistemą, su verčia priimti tai, jog pensi įvykiai buvo paslaptis, o už laisvę grąžinti. Slaptoji sutar
departamento direktorius A. grįžo į okupuotą Lietuvą, bu ninkai dažnai nepraneša apie paslapčių perdavimą Vaka tis ir visi jos priedai — dar
Povilaitis savųjų rankomis vo tuojau nugabentas į kalėji padidėjusias pajamos. Iki tol, rams laukė bausmės: areštai, slaptesnį protokolai — vis tik
buvo sulaikyti, kai jie mėgino mą. Vėliau išvežtas į Rusiją. kol „Sodros" skyrius gaus do tremtis, ar dar blogiau.
išryškėjo, susilaukę stiprios
Lietuviams, galbūt ir vi
pasitraukti į užsienį ir atiduo Mirė 1942 m. gruodžio 16 d. kumentą, patvirtinanti, kad
reakcijos ir užsienyje, ir Balti
siems baltiečiams, toji sovietų
ti sovietams, nes galvota, kad Butyrkų kalėjime Maskvoje.
pensininke uždarbis buvo taktika gerai pažįstama, nes jos valstybėse. Net partiečiai
ištroškę kraujo bolševikai tuo
laikinai pamiršo lojalumą
mažesnis nei 1.5 MMA, jam
pasitenkins ir kitiems bus ge
* Rusijos televizija Lie bus mokama tik pagrindinė jos pasekmės dažnai būdavo Kremliui, reikšdami pasipikti
riau. Deja, jie buvo tik pirmo tuvą vis dar tebelaiko Rusi pensija. Susidariusias permo labai skaudžios. Net, paslap nimą dėl tokio, tiesiog begė
sios aukos bolševikų nužu jai priklausančia teritorija, kas „Sodra" ketina išieškoti iš tims išaiškėjus, Kremlius mo diško. Hitlerio ir Stalino sau
dytos. Pagal Kremliaus pla tvirtina „Lietuvos rytas". Pa gavėjų nustatyta tvarka, mtm kėjo išsiginti, išsiteisinti arba valiavimo, surėžant Europos
tiesiog kaltinimus nukreipti į
nus Baltijos respublikų gy sak jo, kultūros ministras
žemyną sau patinkamais kąs
ventojams atsivėrė Golgotos Arūnas Bėkšta šią savaitę iš
* Rugpjūčio 5 d. buvo kaltintojų pusę, esą ,jie iš ne niais. Kad Lietuvos okupacija
kelias į kalėjimus, sadistinius Maskvos gavo laišką, kur yra įsteigtas visuomeninių, poli apykantos komunizmui šmei nebuvo atsistiktinis įvykis —
kankinimus, žudymus ir trė vadinamas ministru valsty tinių ir sociologinių tyrimų ir žia Maskvą". Juk taip buvo ir Antrojo pasaulinio karo eigos
mimus į koncentracijos lage bės, įeinančios į Rusijos sudė prognozių centras „ 'Lietuvos su Molotovo-Ribbentropo (gal dalis, o jau gerokai prieš jo
rius.
tį. „Lietuvos Respublikos Ru aido' tyrimai", pranešė UAB geriaus sakyti — Stalino-Hit- pradžią atidžiai paruoštas pla
lerio, nes juk jų vardu sutar
nas, susitarimas tarp dviejų
Kaip buvo pasimetę mūsų sijos Federacijoje kultūros mi „Lietuvos aidas" direktorius
nistrui"
adresuotame
rašte
Algirdas Pilvelis. Pasak jo, tys buvo daromos) slaptąja su diktatorių pasidalinti „įtakos
valstybės žymūs vyrai, matyti
tartimi, kuria 1939 m. rug
sferomis", sukrėtė visas tris
iš mėginimo siųsti delegaciją, Rusijos valstybinis televizijos centras vykdys apklausas ir
pjūčio 23 d. du didieji Europos
Baltijos tautas. Ne tik su
susidedančią iš gen. Tallat- kanalas „Kultūra" siūlo bend kiekvieną šeštadienį „Lietu
plėšikai pasidalino grobį, nors
krėtė, bet paskatino veikti.
Kelpšos, E. Galvanausko, pik. radarbiauti, rengiant naują vos aido" dienraštyje skelbs
jo savo naguose dar neturėjo.
V. Šliogerio ir pik. P. Sa- programą „Naujoji teatro sve politinių partijų bei politikų
Toji veikla Lietuvoje pasiVienu rašiklio brūkštelėji
<BNS>
ladžiaus, įtikinti prezidentą tainė". Jei ministras pasiūlytų populiarumo sąrašus.
mu trijų nepriklausomų Balti Jbaįgex1990 m. Kovo 11 aktu.
kuriame taip pat kalbėta apie
institucinio ir charizminio as
pektų vienybę Bažnyčioje.
Konferencijos vedėjas susiejo
institucinį ir charizminį as
pektą Eucharistijos šventime.
Aptardamas Bažnyčios atsi
naujinimą kun. Daniel Ange
sakė: „Tėvas turi dvi rankas
— Sūnų ir Dvasią, — su ku
riomis kuria ir nuolat atnauji
na Bažnyčią". Vėliau jis at
kreipė dėmesį į du šventumo
kelius — šeimą ir celibatą.
Kunigas atskleidė celibatą
kaip paties Jėzaus dovaną,
leidžiančią mums dalyvauti jo
pasirinktame celibate. Jėzus
pasirinko celibatą, kad galėtų
be išlygų tarnauti viso pasau
lio išganymui. Pašvęstojo gy
venimo žmonės, tarnaudami
savo bendruomenėje ar para
pijoje, ugdo visos Bažnyčios
bendrystę. Galiausiai kun.
Daniel Ange aptarė kankinys
tę, lydinčią pašvęstųjų tarna
vimą šeimoms ir jaunimui, at
sakė į susirinkusiųjų klausi
mus apie pašaukimą.

Švč. Trejybės seminarijos
bažnyčioje Eucharistijos bičiu
lių sąjūdžio narys V. Abraitis
su konferencijos dalyviais da
lijosi mintimis apie Eucharis
tiją ir asmeninį ryšį su Dievu.
Prelegentas pabrėžė, kad ry
šys su Dievu kiekvienam turi
tapti nuolatine būsena ir at
sispindėti santykiuose su šei
ma, su kitais, pagaliau su
pačiu savimi, savo prigimtimi
ir t.t. Tai neturi būti tik progi
nis Viešpaties garbinimas. Iš
gyvenantį Dievo artumą, žmo
gų tas Dievo artumas turi ne
kaustyti, bet laisvinti. Pasi
skirstę grupėmis, konferenci
jos dalyviai apmąstė asmeni
nio ryšio su Dievu patirtį ir
savo išgyvenimais pasidalijo
su kitais.
Švč. M. Marijos Ėmimo į
dangų (Vytauto) bažnyčioje
konferenciją „Eucharistija ir
bendruomenė" vedė sesuo B.
Rollin, RA. Ji labai vaizdžiai
(ji perlaužė pusiau kepalėlį
duonos ir davė susirinkusiems
ją pasidalyti) aiškino Mišių

prasmę, primindama Jėzaus
per Paskutinę vakarienę lau
žomą ir dalijamą mokiniams
duoną. „Jėzus paliko mums

tai, kas brangiausia, — sake
ji. — Mišios ir yra Duonos
laužymas ir dalijimas. Jėzus
pasirinko kaip simbolį duoną.

Į ją Jis įdėjo visą save. savo ir
Dievo meilę".
(B.d.)

!š Eucharistinio kongreso Lietuvoje A Kairio nuotrauka
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87-SIS LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS
P r i e š s e i m i n ė išvyka
Lietuvos Vyčių 87-sis meti
nis suvažiavimas/seimas š.m.
liepos 27-30 d. vyko Sheraton
Universal viešbutyje. Holiyvvood Hills. California. Anks
čiau -atvykstantiems seimo da
lyviams trečiadienį, liepos 26
d., buvo suruošta įdomi išvyka
į Los Angeles miestą aplanky
ti žymias vietoves, kur sukami
filmai. Aplankė Hollywood
Stars YValk of Fame, pamate
žymų ..Hollyuood" užrašą kal
nuose, važiavo per kalnus,
mate Los Angeles miestą ir
žymių artistų milžiniškus na
mus. Išvykoje dalyvavo dau
giau negu 60 asmenų. Buvo
lankomos įvairios parduotu
ves Dalyviai valgė pietus prie
okeano. J viešbutį dalyviai grį
žo pavargę, bet laimingi ir pa
tenkinti įdomia išvyka ir sma
gia diena.
Pirmoji suvažiavimo
diena

cius. Paul Moore ir Lillian Joseph.
Rezoliucijų komisiją sudarė:
Theresa Strolia, 157 kp. Lemont: Jean Kapochus Mihalik,
143 kp.. Pittston: Elinor Sluzas. 96 kp.; Dayton, seselė vie
nuolė Helen Ivanauskas, 1
kp.. Brockton ir Bernice Avi
ža. 136 kp.. Hudson-Mohavvk.
Sveikinimų komitetą suda
rė: Sophia Šakalys, 103 kp.,
Providence, RI; Antoinette
Sakai, 152 kp., Easterns, LI;
Leonard Kapochus, 3 kp., Phi
ladelphia ir Anne Vaichus, 7
kp., Vv'aterbury.
Seimo parlamentarinės ei
gos patarėjas — Peter Paul
Zansitis, 16 kp., Bridgeport,
IL.
Mandatų komitetą sudarė:
Mark H. Bell, 96 kp., Dayton,
Oh; Isabel Peterson, 50 kp..
New Haven, CT; June Grenier, 6 kp., Hartford, CT; Irene
Ozalis ir Lillian Greymas, abi
iš 3 kp., Philadelphia, PA.
C. V.
pirmininkas
Jonas
Mankus atliko išsamų pra
ėjusių
metų
organizacijos
veiklos pranešimą. Lietuvių
kalbos ir kultūros pirminin
kas, garbės narys muz. Faus
tas Strolia buvo pakviestas
pranešti apie jo uždavinį —
Vyčių himno peržiūrą. Keli
himno žodžiai ir muzika buvo
pakeisti, pritaikant šiems lai
kams ir atnaujinimui LV orga
nizacijos idealų. Po diskusijų
pakeitimai buvo priimti.
Iždininkas Richard Niedvares pilnai apibūdino orga
nizacijos iždą; jo pasiūlyta
sąmata 2000-2001 m. veiklos
metams delegatų buvo priim
ta.
Posėdis baigtas malda.

-£7-sb Lietuvos Vyčių sei
mas/suvažiavimas, š.m. liepos
27-30 d. vykęs Sheraton Uni
versal viešbutyje. Hollyvvood
Hills. California, praėjo šūkio
...Mes didžiuojamės savo tiky
ba, šeima ir kilme"' dvasioje.
Seimą globojo Los Angeles
133-oji kuopa.
Suvažiavimas buvo pradėtas
ketvirtadienį šv. Mišiomis Šv.
Kazimiero bažnyčioje. Iškil
mingai įnešus vėliavas. Mišios
buvo aukojamos už Lietuvos
Vyčius. Šv. Mišias aukojo kun.
Gintaras Grušas, kun. Francis
Karvelis ir kun. Astijus Kungys. Savo pamoksle kun. Gru
šas džiaugėsi, galėdamas daly
vauti šv. Mišiose kartu su
vyčiais, švenčiančiais savo su
važiavimą. Visiems atstovams
ir svečiams jis linkėjo sėk
mingo ir vaisingo suvažia
vimo. Mišių metu giedojo pa
rapijos choras, vadovaujamas
Viktoro Ralio. Garbės narys
solistas Algirdas Brazis giedo
jo ..Panis Angelicus".
Po Mišių viešbučio salėje vy
ko oficialus seimo atidarymas.
Įnešus vėliavas, seimą atidarė
Centro valdybos pirmininkas
Jonas Mankus. Maldą su
kalbėti buvo pakviestas gar
bes narystes kandidatas kun.
Peter A. Shakalis. Buvo sugie
doti JAV. Lietuvos ir Vyčių
himnai. Seimo dalyvius pa
sveikino šio seimo rengimo ko
miteto pirmininkė Maryte Šepikaite.
Prezidiumą sudarė Villiam
Piacentini (103 kp., Providence, RI) ir kopirmininkai
Robert A. Martin, Jr., (16 kp.
Bridgeport. IL) ir Agnės Mickūnas (3 kp., Philadelphia,
PA). Sekretoriavo seselės vie
nuoles — J o h a n n a Shainauskas ir Theresa Papsis, abi iš
112 kp.. Chicago. IL.
Tvarkdariais, atstovauti vi
soms penkioms apygardoms,
buvo išrinkti: Helen Karpovich, John Sakai, Mary Kin-

Susipažinimo vakaras
Susipažinimo vakarui suva
žiavimo dalyviai buvo pakvies
ti į filmų ir televizijos artistės
Rūtos Lee KHmonytės ir jos
vyro Webb Lowe gražius na
mus. Po susipažinimo dalyviai
buvo nuvežti į Šv. Kazimiero
parapijos patalpas, kur vyko
linksmavakaris — „paplūdi
mio gegužinė". Buvo vaišės ir
pasilinksminimas. Muzikalinę
programos dalį atliko 133 kp.
narys, akordeonistas Art Walunas. Vakaro nuotaika pakili.
Antroji s u v a ž i a v i m o
diena
Penktadienį, liepos 28 d., šv.
Mišios viešbutyje už mirusius
Lietuvos vyčius ir organizaci
jos rėmėjus. Mišias aukojo
kun. Peter A. Shakalis ir kun.
Francis Karvelis. Giesmes pia
ninu palydėjo muz. Faustas
Strolia.
Po Mišių vykusiame posėdy
je „Pagalba Lietuvai" steigėjas
ir direktorių tarybos pirminin
kas Robert Boris pranešė apie
šio padalinio praėjusių 10 me
tų sėkmingą veiklą. Iki šiol
Lietuvon buvo pasiųsti 83 talpintuvai. kurių vertė siekė

Lietuvos Ke>publikos prez. Valdas Adamkus, kuriam 87-ąjamc Lietuvos
Vyčiu seime suteiktas LV Garbes nario titulas, ir Alma Adamkiene seimo
uzl>ai£iatna|aiiif> pokylyje.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Tunu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu grejtaj,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS.
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr Aukse
S Karte kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tol. (708) 424-8664
(773) 581-8654 VVindow \Vashers Needed!
40,(X)0 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's license and transportation. Mušt be fluent in Enghsh.
L.A. McMahon Window Wasfaing.
Tel. 800-820-6155. .

Lietuvos Vyčių 87 seimo dalyviai ir svečiai prie Šv. Kazimiero parapijos bažnyčios, Los Angeles, Calif., š.m. lie
pos 30 d. Sėdi II eil. (pirmoji iš kairės) Rūta Lee-Kilmonyte, toliau — Robert Martin, naujasis Lietuvos Vyčių
prezidentas ir kiti; stovi III eil. viduryje: kardinolas Roger Maboney, Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas
Adamkus, Alma Adamkienė, kun. Gintaras Grušas, Jūratė Sakalauskiene, amfc. Stasys Sakalauskas, Janina
Čekanauskienė, LR garbės konsulas Los Angeles Vytautas Čekanauskas ir kiti.

L.V. fondas — Loretta Stu
daugiau negu 63 milijonus damas dalyvauti šiame suva
dol. Iš daugiau negu 6,734 au žiavime. Linkėjo darbingų ir kienė, Nevvark 29 kp.
Šv. Kazimiero gildija —
kotojų buvo gauta 241,183.74 sėkmingų posėdžių.
dol. aukų Šv. Juozapo semina
C.V. Ritualų komisijos narė Anne Klizas Wargo, Anthrarijos Vilniuje klierikų įsūniji Elsie Kosmisky paskelbė 4-to cite 144 kp.
mui ir įsteigimui stipendijų laipsnio kandidatus.
„Pagalba Lietuvai'" — Ro
fondui
kunigų
tolimesnių
Garbės narė ir Lietuvos Vy bert S. Boris. Detroit 102 kp.
mokslų siekimui. 310,233 dol. čių fondo pirmininkė Loretta ir Regina Juškaitė-Švobienė,
gauta talpintuvų siuntimo iš Stukienė pranešė metinę fon Detroit 102 kp.
laidoms padengti, aukoms Be- do apyskaitą ir apibūdino šio
Garbės narystė — Frances
tanijos valgyklai, Vilniaus vai padalinio praėjusių metų veik Petkus, Dayton % kp.
kų dienos centrui, Motinos Te lą.
Paskui garbės narystės pir
resės Gailestingumo Motinos
mininkė
Loretta Stukienė pa
Vyko specialus aukų vajus
seselių nakvynės namams, religinio švietimo programos skelbė 2001 m. garbės narių
Motinos ir vaikų namams Vil projektui, kuris kartu su kandidates — Elsie Kosmisky,
niuje, Šv. Klaros mirštančiųjų LCRA telkė lėšas vaikų tiky 144 kp. narė iš Anthracite,
ligoninei Utenoje, įvairioms bos vadovėliams. Praėjusių PA. ir Rita Sussko, 29 kp.
bažnyčioms, ligoninėms ir kli metų suvažiavime šiam tiks narė iš Newark, NJ.
nikoms. Padėkojo visiems už lui surinkta 4,000 dol.
Posėdis baigtas malda.
nuoširdumą ir finansinę pa
Po pietų vykusiame penk
Pranešė t ir apie sėkmingą
ramą šiam padaliniui. Pri rašinėlių konkursą. Šiais me tame posėdyje Šv. Kazimiero
minė, kad organizacijos ir visų tais nariai buvo pakviesti da gildijos pirmininkės Anna Kli
jos narių bendradarbiavimas lyvauti konkurse ir parašyti zas Wargo pranešimą per
ir parama yra svarbūs ir rei apie Lietuvos Vyčius, nario skaitė Mark H. Bell. Sveikino
kalingi padėti mūsų vargstan lietuvių kilmę arba pasirinkta visus svečius ir atstovus. Pra
tiems broliams ir sesėms Lie tema apie Lietuvą. Šių metų nešė apie šio vieneto praėjusių
tuvoje.
laimėtojai: pirma vieta — metų veiklą. Paskelbė, kad
Giedrė Gustaitė demonstra Jean Valente. 50 kp. narė iš buvo užprašytos 587 Mišios.
vo margučių dažymus ir mar New Haven, CT, laimėjo 300 Pranešė, kad kovo mėn. „Vy
ginimą. Atstovams buvo įdo dol.; a n t r a vieta — seselė vie čio" žurnale buvo išspausdin
mu susipažinti su šiuo menu. nuolė Helen Ivanauskas, 1 tas Šv. Kazimiero gildijos
Menininkė susilaukė daug kuopos narė iš Brockton, MA, lankstinukas. Jame buvo api
gražių atsiliepimų. Jos mar laimėjo 200 dol., ir trečia vieta būdinta Šv. Kazimiero kolegi
gučiai puošia Los Angeles, — Patrice Geachauskas, 3 kp. ja Romoje. Kolegijos išlaiky
Beverly Hills ir Santa Monica, iš Philadelphia, PA, laimėjo mui buvo gauta 10.000 dol.
CA, miestų bibliotekas.
100 dol. Esame dėkingi prela aukų, kurios buvo pasiųstos
Popietinis, jau trečiasis šio tui Juozui Prunskiui už jo dos Romon prelatui Algimantui
paaukojus
specialią Bartkui.
suvažiavimo posėdis vėl buvo numą
pradėtas malda. Prezidiumo 10,500 dol. stipendiją LV fon
Centro valdybos 3-čia pirmi
pirmininkas William Piacenti dui. Šios stipendijos palūka ninkės pavaduotoja, dirbanti
ni praėjusius mokslo metus nos kasmet yra naudojamos su jaunais vyčiais. Annamarie
praleidęs Lietuvoje, pasakojo laimėtojų prenrijoms.
Sluzas Burger, trumpai api
apie savo įspūdžius ir patyri
Vyko naujos Centro valdy būdino jaunimo veiklą šio su
mus Rokiškyje mokant stu bos rinkimai.
važiavimo metu. Dalyvavo 10
dentus anglų kalbos.
N a u j a 2000-2001 m . Cent jaunų vyčių. Suvažiavimo da
lyviams vaikučiai papasakojo
Po to buvo skaitomos įvai r o v a l d y b a :
rios rezoliucijos.
Dvasios vadas — prel. Juo apie jų lietuvių kilmės šaknis.
Posėdis baigtas malda.
zas Anderlonis, Philadelphia 3 Per šį suvažiavimą vyčiukai
buvo labai užsiėmė. Turėjo iš
Vakare vyko kultūros vaka kp.
vyką
į Universal Studios. tu
Pirmininkas — Robert A.
ras, kurio pagrindinę prog
rėjo
margučių
marginimo pa
Martin,
Jr.,
III,
Chicago
16
ramą atliko trys sesutės Grimoką
su
Giedre
Gustaite ir
kp.
kavičiūtės — Emilija, Ani ir
vėliau
paruošė
jų
šeimos
medį,
I
vicepirm.
—
Bernice
Aviža,
Loretta. Jos dainavo įvairių
išryškinantį
jų
lietuvių
kilmes
Hudson-Mohavvk
136
kp.
stilių lietuvfškas dainas. Nete
*
II vicepirm. — Elena Nekro- šaknis.
ko nuobodžiauti. Publika ne
Robert A. Martin, Jr.. ir Ire
šykštėjo joms ilgų plojimų. sis, Kearny 29 kp.
III vicepirm. (jaunimui) — na Gečas-McCarthy pranešė
Koncertas buvo įdomus ir uni
Annamarie
Sluzas-Berger. organizacijos tyrimų rezulta
kalus!
Dayton 96 kp.
tus. Prieš kelis mėnesius ..Vy
Protokolų sekretorė — ses. čio" žurnale buvo išspausdinti
Trečioji s u v a ž i a v i m o
J o a n n a Shain auskas, Chicago įvairūs klausimai, kuriuos na
diena
riai buvo prašomi atsakyti.
112 kp.
Finansų sėta". — Mark H.
Po to buvo priimamos įvai
Šeštadienis, liepos
29 d.,
rios rezoliucijos ir sveikinimai.
pradėtas šv. Mišiomis už Lie Bell, Dayton 96 kp.
Iždininkas — Richard NiedMandatų komitetas pranešė.
tuvos žmones, aukotomis kun.
vares,
Bridgeport
16
kp.
kad
visuose posėdžiuose daly
Peter A. Shakalio ir kun.
Iždo patikėtiniai — Agnės vavo daugiau negu 100 dele
Francis Karvelio. Mišių metu
giesmes lydėjo muz. Faustas Mickunas, Philadelphia 3 kp., gatų ir svečių, atstovaujančių
visoms 60 kuopoms ir visoms
Rita Sussko. \'ewark 29 kp.
Strolia.
5 apygardoms/rajonams.
Komisijos
Ketvirtas seimo posėdis pra
Lietuvių reikalų — John
Centro valdyba pasiūlė <ir
dėtas malda. Vyko įvairūs
buvo priimta) globoti 88-ąįį
pranešimai, pasiūlymai, dis Mankus, Binphamton 72 kp.
Lietuvių kultūra/kalba — Lietuvos. Vyčių suvažiavimą/
kusijos ir balsavimai, skaito
mos rezoliucijos ir įvairių or Faustas Stroia, Lemont 157 seimą, kuris bus ruošiamas
2001 m. rugpjūčio 2-5 (i. Organizacijų bei kongregacijų kp.
Ritualų — Olemencine Mil- lando. FL. Suvažiavimas vyks
raštiški sveikinimai.
Grosvenor Resort Walt Disney
Posėdyje dalyvavo Lietuvos ler, Bridgeport 141 kp.
VVorld
Village viešbutyje.
Stipendijų — Irena GečaitėRespublikos prezidentas Val
McCarthy,
Deyton
96
kp.
Malda ir Lietuvos Vyčių
das Adamkus ir Lietuvos am
Ryšių su visuomene — Regi himnu oficialiai baigėme 87basadorius Vašingtone dr.
Stasys Sakalauskas. Preziden na Juskaitė-Svobienė, Detroit ąjį Lietuvos Vyčių suvažiavi
mą/seimą.
tas Valdas Adamkus sveikino 102 kp.
Archyvų — William Piacen
Vėliau seimo ruošimo komi
Lietuvos Vyčius jų suvažia
tetas Roof Garden
TmM
vimo proga. Džiaugėsi galė tini. Rhode Is and 103 kp.

i*ftM*Maai

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
ATTENTIONIMMIGRANTS!
Canada is accepting applicants for
Permanent Resįdence!
For free information call:
1-773-282-9500.
GTS concentrating in immigration to
Canada
www.immigration-service.com

GREIT PARDUODA

mnvmm-m*

RIMAS LSTANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
> Nuosavybių įKainavimas vatui
> Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida
Parduodu 3 sklypus Beverly
S h o r e s , IN: 1. B e a c h 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 i r
M y r t l e gatvių kampas, 32,500
x pėdų x 210 pėdų, 1-1/2 bl. auo
ežero.
Kreiptis:
Edvardas
Austras, 781-665-5563 arba
J o h n Nagy, Caldwell Realty,
tel. 219-872-0626
STASYS

CONS1

RLJt

IION

Stataus daibai, rosiu, vonių k
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; 'sidings*,
"soffits". "decks", "gutters", plokšti

ir "shingte" stogai; cementas, *
dažymas. Turiu darbo draudimą.
, S.Benetts, tel. 630-241-1912..

Need experienced
cleaning people.
New construction,
full time. S7 an hr. Call
312-307-3337

Vyrų ir moterų kirpėja.
15 metų patyrimas. Greitas.
malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai,
tel. 708-422-6558.

Moteris ieško d a r b o :
gali prižiūrėti vaikus,
senelius ir gyventi k a r t u .
Skambinti Pranei,
t e l . 708-863-4147

Reikalingas žmogus
s t a t y b o s ir medžio
darbams.
Reikia t u r ė t i a u t o
T e l . 708-444-4318

viešbutyje
suruošė
pobūvį buvo pagerbtas Joseph Hunnaujai išrinktai Centro valdy ziker, per kelis metus sustatęs
bai, garbės nariams ir sve 400 dūdų vargonus, kurių
čiams. Po to viešbučio pokylių vertė siekia 10,000 dol. Jis
salėje vyko iškilmingas seimo juos paaukojo Lietuvos bažny
uždarymo pokylis.
čiai Šventojoje.
.,,.; .....
Iškilmingas pokylis
Kiekvienas Lietuvos Vyčių
seimas, baigus darbo posė
džius ir išrinkus naują Centro
valdybą ateinantiems veiklos
metams, švenčiamas iškilmin
gu banketu. Taip ir 87-ąjį
šventėme šeštadienį, liepos 29
d., Sheraton universal viešbu
čio pokylių salėje.
Pasveikindama jame dalyva
vusius arti 500 asmenų, po
kylį pradėjo seimo rengimo
komiteto pirmininkė Marytė
Šepikaitė. Vakaro programai
vadovavo muz. Viktoras Ra
lys. Salen buvo įvesta naujoji
Centro valdyba ir kiekvienas
jos narys buvo pristatytas da
lyviams. Po puikios vakarie
nės buvo pradėta šio vakaro
programa.
Irena Gečas-McCarthy, sti
pendijų komiteto pirmininkė,
paskelbė ir išvardino 3 Lietu
vos Vyčių stipendijas laimėju
sius asmenis: 3,500 dol. — Sarah MiHer, 141 kp., Bridge
port. CT: 3.000 dol. — Lynn
Hayner Macaffery. 136 kp.,
Hudson-Mohavvk ir 1,000 dol.
prelato Algimanto B a r t k a u s
išrinktam klierikui, studijuo
jančiam Šv. Kazimiero kolegi
joje. Romoje.
Pranešė apie suteiktą vien
kartini fondą a.a. "Reginos
VVright. 141 kp. narės iš
Bridgeport. CT. atminimui.
1999-2000 m. šeimos nariai,
draugai ir vyčiai siuntė a u k a s
stipendijos komitetui, jos at
minimui. Buvo gauta 2,375
dol. Šeima dalyvavo suvažia
vimo bankete ir pageidavo,
kad ši suma butų naudojama
įsūnyti ir paremti klieriką Lie
tuvoje per padalinio ..Pagalba
Lietuvai" programą. Baigda
ma Irena
Gecas-McCarthy
padėkojo visiems už nuolatine
paramą stipendijų programai.
Lietuvos reikalų pirmininko
Len Barkousky
pristatytas
..Lietuvos draugo" žymeniu

Garbės narystės pirmininkė
Loretta Stukienė pristatė už
nuopelnus Lietuvos Vyčių or
ganizacijai ir Lietuvai Garbės
n a r i u s šiame seime pakeltus
Lietuvos Respublikos prezi
dentą Valdą Adamkų ir kun.
P e t e r A. Shakalis.
Prezidentas Valdas Adam
kus padėkojo už suteiktą gar
bės narystę. Pareiškė, kad di
delė garbė tapti šios organiza
cijos garbės nariu. Didžiai ver
tina Lietuvos Vyčių įnašą Lie
tuvai. Prezidentas apžvelgė
paskutinių 10 metų Lietuvos
valstybės gyvenimą. Paminėjo
gyventojų s u n k u m u s , pasi
džiaugė sukurtomis demokra
tinėmis institucijomis, įvestu
pastoviu litu, augančia ekono
mika- Savo kalboje preziden
tas Adamkus pakvietė Lietu
vos Vyčių organizaciją remti
jaunimą, siekiantį aukštojo
mokslo. Pasidžiaugė, kad Lie
tuva turi d a u g rėmėjų ir bend
raminčių.
Šio apsilankymo proga pre
zidentas Valdas Adamkus įtei
kė Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio
Gedimino
ordiną
„Pagalba lietuvai" steigėjui ir
garbės nariui Robert Boris.
Taip pat įteikė dovanėles
šiems vyčiams: Algirdui Bra
ziui, Jonui Mankui, Robert A.
Martin, J r . III, ir Marytei Sepikaitei.
Pokylyje dalyvavo Lietuvos
Respublikos
ambasadorius
Vašingtone dr. St. Sakalauskas
ir žmona J ū r a t ė Sakalauskienė,
taip pat Lietuvos konsulas
Californijoje Vytautas Čeka
n a u s k a s ir žmona Janina Če
kanauskienė.
Publikai
buvo
pristatyta
naujoji 2000-2001 m. Centro
valdyba.
Oficialioji pokylio dalia buvo
baigta centro valdybos buvu
sio pirmininko Jono Mankaus
žodžiu.
(Nukelta į 5 psl.)

^aa^s^aaa^kaaaMa«aaaaawa«aaattAaaHaMa«a«aaa*aataiaaMa^aawaaMa«aMaMawaaWBaMBaaaaa1

t

DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 23 d., trečiadienis

Gyvenimo kelią prisimenant
Kun. V. Rimšelis, MIC

-

Dirbant „Drauge"
Kai 1960 metais buvau pa
skirtas „Draugo" redaktorium
ir moderatorium, su suvažia
vimu naujų ateivių laikraštis
visais atžvilgiais buvo atsiga
vęs. Nereikėjo daug rūpintis
nei dėl redakcijos, nei dėl ad
ministracijos. Mūsų broliukai
dirbo prie spausdinimo maši
nų. Žinojau, kad poetas Kazi
mieras Bradunas gyvena ir
dirba Baltimorėje ne savo sri
tyje. Man parūpo jį parsikvies
ti i „Draugą". Kun. Juozas
Prunskis, tada „Draugo" kul
tūrinio priedo redaktorius,
pritarė ir sakė, jog jis jau se. niai laukia, kad kas perimtų
jo darbą. 1961 metais iš Vokie
tijos atvažiavo į Čikagą mano
geras draugas Zenonas Ivins
kis aplankyti savo motiną. As
jam pasidžiaugiau, kad K.
Bradunas sutiko pas mus at
važiuoti ir redaguoti „Draugo"
kultūrinį priedą. Z. Ivinskis,
tiesmukas žemaitis, taip ir
sako man: „Tada Draugas'
bus poezijos laikraštis. Zinai
mūsų posakį, kad jei nuo ark
lio priklausytų, tai visi laukai
būtų apsėti avižom". AS jam
tik; tiek pasakiau, kad poetai
yra .savo rūšies filosofai, jie
būtį pažįsta ir aptaria pagal
savo intuiciją. Kaip vėliau
pasirodė, „Draugo" kultūrinio
priedo redaktorius K Bradu
nas • laikraščiui buvo didelis
kirmėjimas.
Pagal Konstituciją, genero
las per trejus metus bent vie
ną kartą turi aplankyti visus
vienuolijos namus su jų gyven
tojais. Atvažiavo mus aplan
kyti jau antrą kartą generolas
kun. Stanislovas Skutans. Jis
pasiėmė sau padėjėju kun. Al
biną Spurgį, tada „Draugo"
administratorių. Kun. A.
Spurgis apie spaudą ir admi
nistraciją daugiau už kitus
neišmanė, bet uoliai stengėsi
spaudos reikalus tvarkyti. Jis
man ir kitiems pasakojo, kad
reikia būtinai įsigyti klišografą. Tada „Draugui" klišes
mes patys pasidarytume. Bet
provincijolas nesutinka, nes
įsigyti tokią masiną atseitų
apie 30,000 dolerių. Kun. A.
Spurgis prašė mus, kad tą jo
mintį per vizitaciją paremtu
me. Baigdamas vizitaciją, ge
nerolas kun. St. Skutans žo
džiu ir rastu įsakė įsigyti klišografą.
Praėjo visas mėnuo, kol ga
vome klišografą ii Vokietijos
už 28,000 dolerių. Kažkodėl
kun. A. Spurgiui praėjo ūpas
vartoti tą mašiną., Apmoky
mui, kaip ją vartoti, administ
racija nedavė nė vieno darbi
ninko. Mane tik vieną išmokė
daryti klišes. „Draugo" pusla
pio ketvirtadaliui padaryti kli
šę užtrukdavo apie pusę va
landos. Taigi daug laiko turė
jau praleisti prie tos mašinos.
Labai keistai atrodė, kai kun.
A. Spurgis pradėjo provincijo
lui ir kitiems sakyti, kad to
kios mašinos mums nereikia.
Tada dėl klišografo įsigijimo
likau aš kaltas. Kaip ten be
būtų, „Draugas" pasidarė gy
vesnis ir įdomesnis.
Tai buvo 1960 metų gruo
džio šešta diena, kai atėjo pas
mane dr. Antanas Razma ir
parodė straipsnį, siūlanti
įsteigti lietuvių kultūriniams
reikalams milijono dolerių
fondą. Didesnio fondo steigi
mas buvo keliamas jau prieš
dešimt metų, bet nebuvo gerų
organizatorių. Dr. A. Razma
papasakojo, kad pas dr. Petrą
Kisielių buvo fronto bičiulių
valdybos posėdis, kuriame bu
vo svarstomas milijoninio fon
do organizavimas. Fondo na
riai bent pradžioje aukotų po
tūkstantį dolerių. Fondą ture

tų valdyti patys aukotojai. Dr.
A. Razmai pasakiau, kad ką
iki šiol „Draugas" skelbė ir
rėmė, tai viskas sėkmingai
praėjo, nors iš šalies buvo
daug priekaištų.
Gruodžio 8 dieną tą dr. A.
Razmos straipsnį paskelbėme
„Drauge". Kaip ir tikėjomės,
atsirado
daug
priešingų
straipsnių,
kritikų,
ypač
.Naujienose". Priešingų fon
dui straipsnių mes „Drauge"
nepraleidome. Tada ir dabar
man atrodo, kad be „Draugo"
nebūtų šiandien Lietuvių fon
do. Dar Lietuvių fondo pra
džioje aptardavom, kad reikia
rūpestingai saugoti fondą, kad
jis nepatektų į nepatikimų
žmonių valdymą.
Iki 1963 metų „Drauge" dir
bome septyni redaktoriai:
kun. V. Rimšelis, kun. P.
Garšva, kun. J. Prunskis, kun.
K. Barauskas, Leonardas Ši
mutis, K. Bradunas ir A. Ba
ronas. Kas šeštadienį ir sek
madienį pasiskirdavom, kas ir
į kokius susirinkimus ar pa
rengimus eis ir aprašys. Buvo
malonus darbas ir linksmos
dienos mūsų redakcijoje. Iš
skaitytojų nusiskundimų ar
priekaištų Aloyzas Baronas
vis padarydavo daug linksmo
juoko. 1963 m. birželio mėnesi
turėjau išvažiuoti į Romą į
generalinę kapitulą.

A.tA.
BIRUTĖ
BIELSKIENĖ-NOVIKAITĖ
1935-1975

1964 m. dienraščio „Draugo" pobūvyje. Iš kaires: „Dn^go" red I^onardas Šimutis, Lietuvos gen konsulas dr.
Petras Daužvardis, kun. Viktoras Rimšelis, MIC, prot -Juozas Eretas, Juzė Daužvardienė; stovi — Antanas ir
Maria Rudžiai.

pats šulinys yra, iš kurio Ne
kaltai Pradėtoji Mergelė Mari
ja kasdien eidavo vandens
parsinešti. Aplankėm Kanos
vestuvių namus, kur Viešpats
Jėzus padarė pirmą stebuklą,
— pavertė vandenį vynu. šei
mininkai mūsų lankytojų gru
pei prisipažino, kad ir tą dieną
jie neturi vyno. Vietoj vyno jie
davė mums alaus. Jeruzalėj
naktį trečią valandą eidavau
šv. Mišių laikyti į kapą, kur
Viešpats Jėzus buvo palaido
tas. Tamsoje eidamas siauro
mis gatvėmis, bijojau susitikti
Judą Iskarijotą. Vaizduotė vis
priminė, kaip jis, išdavęs žy
dams Jėzų, naktį lakstė po
Jeruzalės gatves. Anksti rytą
Šv. Žemėje ir Egipte
Jeruzalėje gaidžiai pradeda
Ta proga gavau leidimą ap giedoti. Man jie primindavo,
lankyti Šv. Žemę, Graikiją ir kaip šv. Petras Jėzaus tris
Egiptą. Prieš atskrendant į kartus išsigynė, dar gaidžiui
Milaną, pranešė, kad mirė po nepragydus. Jeruzalė ir visos
piežius Jonas XXIII. Kai at- tos vietovės, kur Kristus
skridom į Atėnus, buvo dar vaikščiojo, darė stebuklus, kur
ankstus rytas. Iš viešbučio gyveno tarp žmonių, lankyto
Atėnuose netoli buvo vienin jams primena, kad Jėzus ir
telė katalikų bažnyčia. Zakris dabar gyvena tarp mūsų. .
tijoje radau kunigą, besiruo
Iš Izraelio Tel Aviv į Egipto
šiantį laikyti šv. Mišias. Pra Kairą reikėjo skristi per Liba
dėjau jį kalbinti angiškai, vo no Beirutą, kur turėjau pasi
kiškai ir itališkai, bet jis kal likti dvi dienas. Beirutas labai
bėjo tik prancūziškai. Jis labai gražus miestas, pilnas visokių
pradžiugo, kai pasakiau, kad pramogų. Prancūzų kalba yra
aš noriu laikyti šv. Mišias ir čia dominuojanti. Gal todėl
Atėnuose būsiu tris dienas. Beirutas vadinamas mažuoju
Jis pasakė, kad jis yra vysku Paryžium. Buvo sekmadienis.
pas ir turi išvažiuoti trims die Norėjau atsilaikyti šv. Mišias.
noms į Romą į popiežiaus lai Vienas arabas man nurodė,
dotuves. Jis mane paprašė jį kur yra bažnyčia. Kai nuėjau į
pavaduoti su šv. Mišiom. Atė tą vietą, radau žydų sinagogą.
nuose pasijutau tarsi būčiau O katalikų bažnyčia buvo vi
Kaune. Ir Atėnų gatvėse žmo sai kitoj miesto pusėj. Čia bu
nės vaikščiojo kaip pas mus vo ir prancūzų pranciškonų
Kaune. Viską norėjau aplan vienuolynas. Tai ir buvo vie
kyti ir pažiūrėti. Nuvažiavau nintelė katalikų bažnyčia Bei
į Korintą ir kitus miestus. rute. Grįždamas į viešbutį, pa
Amerikos pinigais viskas buvo mačiau tokią pypkę, kokios
labai pigu. Viešbučio valgyk dar nebuvau matęs. Dar jauna
loje norėjau pasirodyti, kad ir moteris sėdi prie savo namo
aš šį tą moku graikiškai, nes ant šaligatvio ir rūko, įsikan
senovinę graikų kalbą gana dusi kandiklį, kuris yra išves
gerai žinojau. Mokiausi jos tas iš kibiro. Kibiras pilnas
Marijonų gimnazijoje Mari vandens. Supratau, kad tie
jampolėje, paskui dar studija dūmai pereina per vandenį.
vau biblinę kalbą Romoje ir
Arabai kaip tik gauna kokią
vienus metus dėsčiau biblinę progą, tai apspinta tave ir
kalbą klierikams. Kai mane prašo „bakšiš". Didelė salė bu
jaunas padavėjas prakalbino vo visai tuščia. Tai buvo dar
graikiškai, aš jam pradėjau at anksti rytą. Pamačiau du vy
mintinai deklamuoti iš Odise- rus ir moterį einant su muzi
jaus knygos. Jis klausė, klau kos instrumentais — su gita
sė ir pradėjo man kalbėti vo ra, smuiku ir kažkokia bir
kiškai, kad jam viskas skam byne. Jie mane pamatė iš lau
ba graikiškai, bet jis to visai ko, pradėjo mojuoti ir šaukti.
nesupranta. Taip mes greitai Supratau, kad jie man jau
susidraugavom. Tas padavė pradės groti. Visas viešbutis
jas keikė vokiečius, nes jis beveik tuščias. Aš nuo jų pa
prieš juos karo metu kovojo ir sislėpiau kitoj salės pusėj. Kai
todėl negalėjo mokslo užbaig jau dingo iš viešbučio tie mu
ti. Atėnų lauko teatre beveik zikantai, aš ir vėl stebėjau pro
visos dievų ir dievaičių statu langą, ką žmonės veikia. Atėjo
los be galvų. Jas krikščionys penki vyrai, gražiai apsirengę
sau buvusiems pagonybės die baltom togom. Maniau, kad jie
vams taip atsikeršino, kad jų kokie kilmingieji arabai ir
statulos liko be galvų.
ateina į viešbutį, bet jie įėjo į
palapinę. Laukiau, kada išeis
Šventoj Žemėj praleidau dvi tie kilmingieji iš palapinės. Po
savaites. Buvo labai malonu gero pusvalandžio jie išėjo ap
lankyti tas vietas, kur pats Jė sirengę prastais drabužiais ir
zus vaikščiojo, darė stebuklus, pradėjo kasti namui pamatus.
duoną padaugino, Lozorių iš
Skrendant iš Beiruto į Kai
numirusių prikėlė. Labai gra rą, sužinojau, kad Egipte yra
žūs įspūdžiai pasiliko iš Bet karštos dienos. Kaire dieną
liejaus, iš Nazareto, kur tas

J a u praėjo 25 metai, kai Tu mus pali
kai, bet mūsų meilė ir prisiminimai pasi
lieka amžinai.
Šv. Mišios už a.a. Birutę bus atnašau
jamos pirmadienį, rugpjūčio 28 dieną, 8
vai. ryto Palaiminto Jurgio Matulaičio
misijos bažnyčioje, Lemont, IL.
Prašome artimuosius dalyvauti šv. Mi
šiose ir prisiminti a.a. Birutę savo mal
dose.
Liūdinti šeima.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
Lietuvos Respublikos valsty mums yra per brangios. Mieli
binė įstaiga — Mokslo ir en tautiečiai, prašytume paauko
ciklopedijų leidybos institutas ti savo turimų nuotraukų (ne
— rengia daugiatomę iliust spalvotų ir spalvotų) VLE ap
ruotą „Visuotinę lietuvių en rašomiems užsienio objektams
ciklopediją" (VLE). Joje plačiai iliustruoti. Šiuo metu mums
aprašoma Lietuva, jos istorijar ypač reikalingos I tomo
kultūra, menas, literatūra, (straipsniai prasideda A rai
gamta. Daug vietos skiriama . de), kurį įpusėjome rengti, ir
sovietų okupacijos metais nu II tomo iliustracijoms. Keliauda
tylėtai ar iškraipytai Lietuvos mi po pasaulį, vykdami pas
tikrovei. Enciklopedijoje apra- , bičiulius, lankydami žymią
somos JAV, Kanados, Austrą-, sias pasaulio vietas, vartyda
lijos, Pietų Amerikos šalių lie mi ankstesnių kelionių albu
tuvių organizacijos ir draugi mus, nepamirškite mūsų pra
jos, jų veikla. Be Lietuvos, šymo paremti naują enciklope
aprašomos visos pasaulio vals diją, kuri yra visų lietuvių
tybės, jų sostinės ir didžiausi laukiama. Laukiame Jūsų pa
miestai, žymiausi architek galbos ir būsime nuoširdžiai
tūros paminklai, dauguma dėkingi. Prašome kreiptis į
tautų, jų tautiniai drabužiai, Gražiną Pariokienę, Mokslo ir
dailės kūriniai, pateikiami enciklopedijų leidybos institu
straipsniai apie JAV valstijas-, tas, L. Asanavičiūtės 23, LTjų administracinius centrus, 2050 Vilnius. 45-85-26 (tel.),
architektūros' ir gamtos įžy 4&8S-37 (faksas),
mybes.
meli@meli.taide. JAV galite
Aprašant pasaulio ilgiausias kreiptis į Z. Viskantą, P.O.
upes, didžiausius ežerus, Box 2686, Rolling Hills Est.
aukščiausius kalnus, dyku CA, 90274, 310-541-5825 (tel.
mas ir žemumas, gyvūnus ir ir faksas),
augalus, norima parodyti nuo
ZViskanta@aol.com.
stabų mūsų planetos gamtos
Z.V.
grožį. Ketindami kuo gausiau
iliustruoti VLE, susiduriame
• Idėjos — sparnuotos, bet
su dideliais sunkumais: labai paukščių gaudyklėse neįstrin
stinga nuotraukų arba jos ga.
Frh. 114 laipsnių. Viešbutyje
nėra šaldymo, bet šiek tiek
vėsiau, nes labai dideli kam
bariai. Užpuolė didelis trošku
lys. Viešbučio visi užrašai ara
biški. Paspaudžiau kelis myg
tukus. Pribėgo į mano kam
barius keletas patarnautojų.
Jų akys juodos ir didelės, apsi
rengę baltomis togomis. Visi
lyg iš „Aida" operos artistai.
Ką jie kalbėjo, nieko nesupra
tau. Bet jie suprato, kad noriu
gerti. Taigi atnešė keletą Coca
Cola butelių. Per visą naktį
apačioje labai garsiai dainavo
vyrai ir moterys prancūziškai.
Nutariau ryte apleisti tą vieš
butį. Išėjau ieškoti Santa Ter
ra pranciškonų vienuolyno.
Tuo vardu pranciškonai turėjo
savo. namus Šventoj Žemėje ir
Egipte. Vieną vyrą paklau
siau, ar jis nežino, kur yra
Santa Terra. Jis atsakė, kad
žinąs ir tuojau pažadėjo mane
tenai nuvesti. Jis su savimi
turėjo dėžę su batams valyti
šepečiais. Jis buvo labai kal
bus ir mokėjo gana gerai ang
liškai kalbėti. Tas batų valyto
jas pastebėjo ant mano švar
ko prisegtą Egipto prezidento
Nasser paveikslą. Tokius lyg
medalius mums prisegė, kai
išlipom iš orlaivio. Batų valy
tojas pradėjo keikti Nasser.
Jis piktinosi dėl Nasser tur
tingumo. Esą, jis turįs ketu
rias žmonas, o jis nė vienos
neturi. Taigi didelė nelygybt'

rėjo į mano batus ir nutarė,
kad reikia juos būtinai nuva
lyti. Kai pažiūrėjau į batus,
pamačiau, kad ant jų ištiškęs
pomidoras. Už batų nuvalymą
aš jam dvigubai daviau, kiek
jis prašė. Man atrodė, kad ba
tus jis nuvalė pigiai. Kai pak
lausiau, kiek laiko ima už
dirbti tiek pinigų, jis atsakė,
kad dvi savaites.
Pas pranciškonus pasijutau
kaip namie. Apsimokėti už vi
są užlaikymą reikėjo duoti tik
du dolerius už dieną. Vienuo
lyne buvo ir daugiau svečių.
Visi valgėm prie vieno stalo.
Ant stalo buvo išvestas gelžkeliukas. Ant jo visą laiką bu
vo mažas traukiniukas, va
gonėliuose buvo maistas. Taigi
vienas, prisidėjęs į lėkštę pa
tiekalų, vagonėlį toliau pastu
mia kitam. Man toks patar
navimas atrod,ė labai išradin
gas. Nereikia patarnautojų.
Visas Egiptas yra senųjų am
žių muziejus. Labai norėjau
nuvažiuoti į tą vietą, kur
Šventoji Šeimynėlė tremtyje
gyveno. Ta vieta, pagal mano
supratimą, turi būti kažkur
arti prie Kairo, nes toje apy
linkėje gyveno daug žydų.
LIETUVOS VYČIU SEIMAS
(Atkelta iš 4 psl.)

Jis pareiškė nuošir
džią padėką seimo renginio
Egipte. Jis mane paklausė, komitetui už gražų priėmimą
kiek aš turiu žmonų. Aš jam ir seimo suorganizavimą. Nau
atsakiau, kad ir aš neturiu jai išrinktas pirmininkas Rožmonos. Tada jis palingavo bert A. Martin. Ji\. tarė svei
galvą, sakydamas, kad mudu kinimo ž<xlžius ir dėkojo vi
abudu neturtingi. Jis pažiū siems už gausų atsilankymą.

A.tA.
JUOZUI NALIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai
MARIJAI, sūnums VYTUI, JONUI, GINTUI ir vi
siems šeimos nariams.
Irena ir Algis Šimkai

A.tA.
ANTANUI PAULAIČIUI
mirus, jo žmonai BERNADETAI, mūsų klubo pirmi
ninkei, ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia
Miami lietuvių klubas

A-tA.
STEFAI VILŪNIENEI
.
Amžinybėn iškeliavus, jos seseriai
BRONEI
KAZLAUSKIENEI su šeima, N I J O L E I ir LEO
N U I KALVAIČIAMS su šeima reiškiame gilią
užuojautą.
Kęstutis, Tomas, Romas ir
Edis Kirvaičiai
komitetui už rūpestingą suva
žiavimo tvarkymą, LV orga
nizacijos vardu jis įteikė Al
mai Adamkienei 1,000 dol. Al
mos fondui.
Filmų ir televizijos artiste
Rūta Lee (Kilmonytė), prista
tyta publikai, padėkojo vi
siems už suteiktą progą daly
vauti seimo suvažiavimo iškil
mingame pokylyje. Ji Almos
Adamkienės fondui
įteikė
5.000 dol. auką.
Užgrojus Art VValunas pol
kos muzikos orkestrui, buvo
malonu pašokti, pabendrauti
ir atnaujinti pažintis su senai
matytais draugais. Marytė Bizinkauskaitė buvo pakviesta
padainuoti dainą „I Love Lithuania". sukurtą Art VValuno. Atrodo, kad ne tik jauni
mas, bet ir vyresni šoko ir
linksminosi iki paryčių.
Suvažiavimą baigiant
Sekmadienį, liepos 30 d. ry
tą, šv. Mišios buvo aukojamos
Šv. Kazimiero lietuvių bažny
čioje. Bažnyčia pilna maldi
ninkų, visi suolai užimti, tebe
liko tik stovimos vietos. Koncelubravo kardinolas arkivys
kupas Roger Mahony. prelatas
Algirdas Olšauskas, kun. Peter A. Shakalis. kun. Astijus
Kungys. kun. Francis Karve
lis, kun. Gintaras Grušas ir
kun. George Hazler
Prieš šv. Mišias kun. Ginta
ras Grušas vadovavo ritua
lui.kur ketvirto Vyno laipsnio

medaliai buvo įteikti 6 seime
dalyvavusiems nariams: Ed ir
Elizabeth Bebrin, 7 kp., Waterbury, CT, Doris Snirpunas.
7 kp.. Waterbury, CT. Joseph
ir Ieva Stark, 102 kp., Detroit.
MI.
Buvo prisaikdinta naujoji
Centro valdyba.
Mišių metu giedojo parapi
jos choras, vadovaujant muz.
Viktoro Ralio. Solo giedojo
Maryte Bizinkauskaitė, žymi
dainininkė iš Brockton, MA,
1-os kuopos. Aukas prie alto
riaus nešė prezidentas Valdas
Adamkus ir suvažiavimo ko
miteto pirmininkė Marytė Sepikaitė. Mišias užbaigiant bu
vo sugiedoti Tautos ir Vyčių
himnai.
Mišiose dalyvavo ambasado
rius dr. Stasys ir Jūratė Saka
lauskai, konsulas Vytautas ir
Janina Čekanauskai ir aktorė
Rūta Lee (Kilmonytė).
Po šv. Mišių visi susibūrė
bažnyčios priekyje oficialiai
seimo nuotraukai. Po to buvo
pietūs parapijos salėje ir susi
tikimas su prezidentu Valdu
Adamkum ir Alma Adamkie
ne. Šiuose pietuose dalyvavo
parapijiečiai. įvairių organi
zacijų pareigūnai ir svečiai.
2000 metų seimas/suvažia
vimas buvo darbingas ir sėk
mingas. Pasimatysime atei
nančiais metais 88-aje seime.
vyksiančiame Orlando. Flori
da, rugpjūčio 2-5 d!
Regina Juškaitė
Švobienė
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ČIKAGOJE

IR APYLINKĖSE

i

Illinois valstijos senato
r i u s K i r k D i l l a r d ir d a u g
kitų valstijos
pareigūnu
dalyvaus Illinois lietuvių re
spublikonų metinėje geguži
nėje sekmadienį, rugpjūčio 27
d., rengiamoje Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte, Pradžia
12 vai. Gera proga susipažinti
ir pabendrauti su valstijos pa
reigūnais. Visi kviečiami.
.Draugo"

a k ŽVAIGŽDUTE
W Medžiagą
J 1 *»siusti: 3206 W. $Sth
įsteigta
Mokytojų
Redaguoja J. Plačas.
Piace, Lietuvių
Chicago, IL
60629

knygynėlyje

ŽĄSYS
Skrenda žąsys: ga-ga-ga,
Klega žąsys: Či-ka-ga.

BRONIUS MAKAISKAS

LIETUVOS
Lietuvių tautinis :.ienas.
Pieše daiL J. Paukštienė

MINTYS
PAGALVOJIMUI

Cicero bendruomenės atstovai ir padėjėjai JAV LB Vidurio vakaru apy
gardos gegužinėje PLC.
Nuotr. E. Šulaičio

Kada p a s k u t i n į k a r t ą r e 
gėjai gražią vaidilutę ar susi
darei su šauniu riteriu? Kada
paskutinį kartą matei gulbes
ir povus? Kada paskutinį kar
tą padėjai Lietuvai? Nepra
leisk labai retos progos ir atvyk į Lithuanian Mercy Lift
Viduramžių-Medieval puotą,
kuri vyks spalio 1 d., sekma
dienį, 3 val.p.p. romantiškuo
se Montefiori soduose Lemon
te, 11250 S. Archer Avenue.
Skambinkite Linai Žliobienei
tel. 630-725-9544.
T a u t o s š v e n t ė s minėji
m a s sekmadienį, rugsėjo 3 d.
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės namuose, Čikagoje.

F i l a t e l i s t ų d r a u g i j a „Lie
t u v a " šaukia visuotinį narių
susirinkimą rugpjūčio 27 d.,
sekmadienį, 12 vai. Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje
„Gintaro" salėje. Po susirinki
mo - kavutė ir pabendravi
mas. Bus padaryta visų susi
rinkimo dalyvių nuotrauka
spaudai. Kviečiame draugijos
narius bei visus kitus asme
nis, kurie domisi Lietuvos fi
latelija, susirinkime dalyvau
ti.
Alfonsas P a u k š t ė džiau
giasi ir kartu dėkoja Juozui
Bagdžiui ir poniai Zitai, kurie
jį, grįžusį iš ligoninės į n a m u s ,
aplankė su gėlėmis. A. P a u k š 
tė taip pat nuoširdų ačiū taria
Santaros-Šviesos
47-sis
Anelei Ramanauskienei, jį ap
s u v a ž i a v i m a s PLC, Lemon
lankiusiai ir įteikusiai kuklią
te, vyks rugsėjo 7-10 d.
dovanėlę nuo Tauragės klubo,
bei Monikai Gudaitienei ir
Petrui Peleckiui.
Šešios v i r i m o , k e p i m o i r
L u c i a i r R e g i m a n t a s Vevalgių p u o š i m o p a m o k o s
degiai,
gyvenantys Cicero, IL,
vyks rugsėjo 13 Gallery 37
Center for the Arts, 66 E. Ran- St. Džiugo fondui, įsikūrusiam
dolf St. Šešis trečiadienius Raseinių viešojoje bibliotekoje,
labai
vertingų
nuo 6 iki 8:30 val.v. dėstytojai padovanojo
mokys pagrindinių valgio ga knygų lietuvių kalba, pridėda
minimo paslapčių, pasakos, mi ir čekį persiuntimo išlai
kaip greičiau išvirti, iškepti, doms apmokėti. L. ir R. Vedekaip sumaniau apsipirkti par gių biblioteką sudarė apie
duotuvėse ir kaip pasiruošti 1,000 knygų, kurios bus pa
šventėms - Padėkos dienai, siųstos i Lietuvą dar šį mėnesį
Kalėdoms, Veljkoms. Regist per „Transpak" bendrovę, racija vyksta telefonu 312- jai vadovauja ir moloniai pa
tarnauja Romas Pūkštys.
742-8497.

Paremkite DRAUGĄ ir
Laimėkite bilietus į Vilnių
skrydį parūpino
Vardai
Adresas

Telefonas (

,

)

AUKA 1 d o l .
Galima įsigyti ir daugiau bilietų.
Iškirpkite atkarpėlę, pužymėkHe kiek bilietų n o r i t e ,
ir siųskite su atitinkamos sumos čekiu.

bilietų

$

Laimingasis biiietas bus traukiamas
DRAUGO pokylyje, 2000 rugsėjo 17 d.

DRAUGAS
4545 W. 63rd ST,
CHICAG0, IL 60629
Skelbimai
- „ S a u l u t ė " Lietuvos naš
laičiams ir paramos reikalin
giems remti Daytona Bch Fl.
-KVI-IIH rlfkoja A n t a n u i ir Al
d o n a i K a l v a i č i a m s už $300

auka. Ačiū.

(ak)

ADVOKATAS

Vyteniu Lietuvninkas
4536 W 63 Street
Chicajfo, IL 60629
(Skersai gatves nuo .Draugo*)
Tel. 773-2*4-0100.
Tel. 630-257.0300, Lemont, IL

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPČNAS
6436 SPulMld Rd., Oucago, IL 60629
TeL 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis
Civilinės ir kriminalinės bylos
6347 S.Kedzie Avenue
Cbieago, IL 60629
TeL 773-776-8700
Toli free 34 hr. 886-776-6743
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v.
SeJUd. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ISTORIJA

Sąjungos Čikagos skyriaus

šiaušias tėveli. Bet jis per se
nas, o dabar kiti laikai...
— O kas mums padarys
naują?
Zakristijonas nudžiugo. Jei
gu klebonas dūsauja, kas pa
darys, tai gerai.
— Dabar, sako, fabrikai vei
kia, užsakysim, tėveli, ir pa
darys...
Paulius J u r k u s
(Bus daugiau)

Štai žymaus pedagogo testa
mentas savo duKrelei. Jis nėra
privatus, bet paskelbtas spau
doje, todėl tos mintys tinka vi
siems lietuviams ir nelietu
viams:
Nenumatau aš tau, vaikeli,
Prieš
pat
n a u j u o s i u s palikti turtų, kurių nei aš, nei
m o k s l o m e t u s knygynėlyje mano tėveliai niekad nebuvo
pasirodžiusi Broniaus Ma me susikrovę. Xe dėl to, kad
kausko „Lietuvos istorija" - būtume buvę per kvaili a r per
MAMOS GIMTADIENIS
tikra dovana vaikams ir suau tingūs pralobti. Ne. Tik aukso
gusiems. Lenkijos
Mokslų blizgėjimas mūsų niekad ne
Vos kelios dienos buvo liku
akademijos Istorijos institute viliojo. Kai pažiūriu dabar at
sios
prieš mamos gimtadienį.
dirbantis humanitarinių mok gal į mano jau pergyventus
Visi
šeimos nariai susėdo ap
slų d a k t a r a s Bronius Makaus metus, tai matau, kad ne tur
link
stalą
ir galvojo, kokią do
kas chronologiškai nagrinėja tai, bet Visagalio ranka globo
vaną
mamai
nupirkti. Ma
visą Lietuvos istoriją - nuo se jo mane ir vedė į laimę. Tos
žiausias
broliukas
Vytis sakė:
niausių laikų iki tarptautinio globos pajutimas suteikė drą
„Mamai
labai
patinka
gėlės,
Lietuvos valstybės pripažini sos ir pasitikėjimo. Pasitikėk
mo po 1990 m. Kovo 11-osios. Visagalio mums skirtais ke ypač rožės". Tada vyriausias
Jei laikotarpis iki 1918 metų liais ir tu. Gali tie keliai kar brolis Robertas pasakė savo
mūsų istorikų buvo išnagri tais tau atrodyti neaiškūs ar nuomonę: „Gal mes galime
nėtas palyginti išsamiai, tai nevilioja, bet eik jais drąsiai ir mamai nupirkti vazą ir ją iš
dažyti rožėmis ir kitomis gė
vėlesnis laiko tarpsnis ir pir be svyravimų.
lėmis". Tėtė pripažino, kad tai
mosios nepriklausomybės, po
A n t a n a s R i n k ū n a s geriausia idėja. Jis dar pasa
kario metų faktai buvo iškrai
Žymus pedagogas ir va kė, kad rytoj visi nuvažiuo
pomi. „Lietuvos istorijoje" au
dovėlių autorius sime į krautuvę ir nupirksime
torius objektyviai ir kritiškai
(Bus daugiau)
vazą, o parvežę namo, galėsi
bando vertinti A. Smetonos
me ją išdažyti.
valdymą, naujoviškai pažvelg
KREGŽDES ANT
Kitą rytą jie visi išvažiavo į
ti į t a r p t a u t i n e s XX a. permai
NUKRYŽIUOTOJO
krautuvę. Ten buvo įvairių va
nas, partizanini karą, materi
PEČIŲ
zų: mažų, didelių, ilgų... Tėvas
alinį krašto niokojimą ir mo
(Ttsinys)
ir vaikai išsirinko vieną, ma
ralinį t a u t o s ugdymą. Atski
r a s skyrius s k i r t a s lietuviams
Išsiėmė tabokinę ir užsi nydami, kad ji labiausiai pa
tiks mamai.
užsienyje. Knygą puošia spal smaukė.
Grįžę namo, pradėjo vazą
votos nuotraukos, yra pridėti
— Na, ir sugalvok, k u r liz
ir spalvoti žemėlapiai. Kny das sukti. Banbėdamas vilko dažyti. Pabaigę darbą, padėjo
gos kaina - 20 dol., su per iš zakristijos -įertės ilgas ko ant stalo ir laukė mamos
siuntimu - 23.95 dol.
pėčias. — Poro Dievo nesibi grįžtant švęsti gimtadienį. Kai
jo.
Neleisiu j m s tyčiotis, — mama grįžo, ji labai apsi
N i j o l ė s J a n k u t ė s apsaky
nusičiaudėjo
i: nunešė kopė džiaugė, pamačiusi dovaną ir
mų knygoje „Saulėgrąžų tva
tortą ant stalo. Kai visi džiau
čias
prie
altori.us.
nas" gyvena, pykstasi, myli,
gėsi, nepastebėjo, kad tuo
kenčia Amerikos didmiesčių ir
Nukryžiuoto > statula buvo
priemiesčių žmonės. Žėrinčių didelė ir auksai iškelta. Ko metu kūdikis įsilipo į tortą ir
miestų ugnyse a r tyliose gat pėčios nesieki lizdo; reikėjo sugadino visų nuotaiką.
J o n a s Vaičikonis,
velėse gimsta ir rutuliojasi jas užkelti ant altoriaus. Atrė
Čikagos lit. m-los 6 sk.
amerikietiškai lietuviški gyve męs į Nukry iuotojo ranką,
mokinys
nimai: našlė Virpšienė gedi pažvelgė į virš. ir pagrūmojo:
savo staiga mirusio vyro Jono,
— Na ir gau.-it: nepažinojote
SMAGUS ŽAIDIMAS
Vincas geria, paskendęs vie lig šiol Simą r o zakristijono.
natvėje, kurion jį atvedė egois Aš apginsiu ta e, Viešpatie. —
Praėjusią savaitę mes žaidė
tiška ir pavydi motinos meilė, Vėl užsišniaukė tabako ir lipo me tinklinį, komandos buvo
užmiesčio namelyje vaikų ap kopėčiomis au'-štyn.
tėvų-dukrų. Mano mama irgi
gyvendintai Veronikai gyveni
Kregždės ra:.iiai čiulbėjo ir žaidė. Ji gerai žaidžia. Tas
mo prasme t a m p a piktžolių nepamatė į jas artėjančio žmo žaidimas buvo smagus. Mes
ravėjimas, Aldona, laimingai gaus. Tik ka: šio galva jau laimėjom tris kartus ir tėvai
susenusi su savo vyru Vytau siekė Nukryžiuotojo ranką, jos laimėjo tris kartus. Po to vai
t u , , prisimena aistringą jau krūptelėjo, pa-.ilo aukštyn ir šinomės pica. Mes davėm do
nystės meile, dar kitą apsaky išgąstingai rėkė.
vaną treneriui. Jis mus taip
mo veikėją Aldoną išgąsdina
— Pabūgoti jūs, cicilikės. pat apdovanojo. Aš gavau
nelauktas svečias, kurį ji su Gerai, gerai — kalbėjo zak tinklinio pažymėjimą ir batų
maišo su nusikaltėliu, o maši ristijonas, ties lamas ranką į apivarus, ant kurių buvo už
ninkė Linda, spausdindama li lizdą, bet čia - Nukryžiuota rašyta „I love volleybaU".
goninės pacientų ligų istorijas, sis pasuko gaivą į jį ir pa
Andrija Radick,
mus p a n a r d i n a į graudžią ber žvelgė rūsčiom akim.
Abu Lemonto Maironio lit.
niuko Henriko vienatvę ir dar
Zakristijoną- pastyro ir nė
m-los 5 sk. mokiniai.
bininko Petro Shalnos tragedi juste nepajuto kaip atsidūrė
(„Žingsniai į pasaulį")
ją. Kituose apsakymuose pasi žemėje. AtsipeikėjpS žvilgterė
rodo net norus išpildanti fėja jo į Kristų: gal', a — lyg niekur
L I E T U V O S ĮSPŪDŽIAI
arba gražia moterimi pavirtu nieko — pasvii JS į kairę, kaip
si mirtis. Tik vieninteliai ap visada. Bet ji aiškiai matė:
Aš nuskridau į Lietuvą. Pir
sakymo „Pamotė" herojai at atsigręžė į jį! Dar kartą pa
miausia apžiūrėjau Gedimino
klysta iš prieškarinės Lietu žiūrėjo ir nei?aktai susidūrė
paminklą. Po to užlipau į Ge
vos - čia savo išsigandusiai su krintančiu \ristaus žvilgs
dimino pilį. Kai iš ten pažiū
dukrai Ramutei tėvas Žekonis niu. Staiga šoki atbulas, pasi
rėjau žemyn, visi daiktai at
parveda visai ne piktą, o mei griebė kopėčiss ir nubėgo į
rodė maži, aš truputį išsi
lią pamotę. Viena iš labiausiai zakristiją.
gandau. Nukeliavau į Aušros
jaudinančių - Marijos iš mies
Nuo tada zakristijonas ne Vartus. Tai labai įspūdinga
to pakraščio istorija, kurioje
apkentė med nio Kristaus. vieta, trumpai pasimeldžiau.
mergaitė nepajėgia išsigelbėti
Tada nuėjau į Šv. Teresės baž
Nuėjo pas klebeną ir tarė:
iš tėvo gėrynių bei šeimos
nyčią dalyvauti šv. Mišių au
—
Šviesiausias
klebonėli,
skurdo - j o s taip mėgiamų gel
koje. Po Mišių nuėjau į miesto
taigi,
tas
Krist
.s
altoriuje
me
tonų saulėgrąžų kvapas susi
rotušę ir apžiūrėjau aikštę.
lieja su beprotišku narkotikų dinis ir toks jau... Reikėtų
naujo, gražesni >.
Viltis M e i l u t ė ,
svaiguliu ir tampa mirtimi
—
Užteks
:.ian
to
paties,
Baltimorės
Karaliaus Min
Knygos kaina - 5 dol.. su per
daugo lit. m-los mokinė.
siuntimu - 8.95 dol.
E. A. užteks. — atsakė klebonas.
(„Mūsų metai").
— Gerai, t :i gerai, švie-

Čikagiečiai galvas kelia:
— Būk sveika, balta žąsele!
Būk sveika, padangių gėle.
Vaiskų rytą tu prikėlei.
Berk nuo sparno saulės
šviesą, —
Karklelius nendrynai tiesia.
Berk nuo plunksnų saulės
juoką, —
Žalią šokį žolės šoka.
Berk nuo sosto šiltą vėją, —
J i s auksinį lietų sėja.
Bunda žąsys: ga-ga-ga,
Klega žąsys: Či-ka-ga.
Mokytoja
Gražina Ragalevičienė
KODĖL AŠ
LAIMINGAS...
Aš galiu kalbėti apie ameri
kiečius, jie nesupras, ką aš
kalbu. Lietuviai yra gražesni
už amerikiečius ir esame pro
tingesni. Taip pat lietuviai yra
nuoširdesni už amerikiečius.
Kaip gerai, kad aš esu lietu
visDarius Leitenantas
SVEIKA, MOČIUTE
Ačiū už siuntinį. Saldainiai
labai skanūs, o atvirukai labai
gražūs.
Dabar mes jau atostogauja
me. Važiuojam į sodą, jį tvar
kome, ten žaidžiame. Lietu
voje dabar oras yra geras. Oro
pranešėjai praneša, kad gali
būti iki 30 * C šilumos.
Aš įstojau į Jėzuitų gimnazi
jos 5 klasę, išlaikiau 4 egzami
nus. Pirmas — lietuvių kal
bos, gavau 10. Antras mate
matikos, gavau 8. Trečias ang
lų kalbos, gavau 9. Ketvirtas

buvo tikybos, gavau 10. Jėzui
tų gimnazijoje reikės dėvėti
uniformas. Jos bus tamsiai
mėlynos spalvos. Mergaitėms
reikės dėvėti sijonus ir megz
tinius.
Aš įstojau į „Liepaites". Čia
lankysiu taip pat 5 klasę.
Mums sekasi gerai. Mokslus
„Dainorėlyje" baigiau vien de
šimtukais.
Parašyk, kada grįši? Ar ge
ras oras? Kaip sekasi Ameri
koje?
„Liepaitėse" choras, solfe
džio, fortepijonas ir muzikos
istorija.
R ū t a D i r s y t ė , 11 m.
Vilnius, „Dainorėliai"
PAGALVOKITE N R . 12
ATSAKYMAI
1. Vieni Klausučiai yra prie
Vilkaviškio, o antri prie Biržų,
kur dainuojama: „Per Klau
sučių ūlytėlę..." 2. Viena Šir
vintos upė Jeka tarp Vilka
viškio ir Kybartų, o antroji
įteka į Šventąją tarp Jonavos
ir Ukmergės. 3 . Sunkiausias
pasaulyje gyvūnas Mėlynasis
Banginis (blue whale) sveria
120 tonų, o Afrikos dramblys
sveria tik 6 tonas (The Cambridge Factfinder, p. 8 1 , 1993,
by David Crystal). 4. Sniegas.
5. Lietuvos. 6. 1. Uodas. 2.
Gilė. 3. Agrastas. 4. Rogės. 5.
Sala. 6. Skruzdėlynas. 7. Kur
pė. 8. Papartis. 9. Rūta. 10.
Ropė. 11. Bitė. 7. Gali. Pavyz
džiui, motorvežiuose, automo
biliuose, motocikluose traukos
jėga yra varančiųjų ratų trin
ties jėga į bėgius arba kelio
dangą. Daiktai a n t konvejerio
juostos pradeda judėti ir juda
dėl trinties jėgos. 8. Per
Grand Canyon teka Colorado
upė.

PAGALVOKITE NR. 13

plėša". 11. „Palydėsiu į Tėvo
namus". 12. „Dangaus šauks
1. Ką reiškia: do, re, mi, fa, mas". 13. „Tikiu, Viešpatie".
sol, la, si? 2. Kiek tonų naftos 14. „Jei norite būti laimingi".
Lietuva išsiurbė iš savo nuo Sudarė 4 klasės mokinė Vaida
savų alyvos šaltinių? 3 . Kaip Stepšytė iš Šiaudiniškių kai
privalome kirčiuoti žodžius: mo, Vilkaviškio rajono. 7. At
Beržai ar Beržai, ir Biržai? likite dalybos veiksmą, už
Atsiuntė k u n . d r . E. G e r u l i s . pildydami skaitlinėmis taškų
4. Iš krūmo šnypštelėjo, į koją vietas. 8. Kur įteka Dunojaus
lyžtelėjo. 5. Jaunas meistras upė: Baltijos, Juodąją ar Vi
juodą šilką sidabrinėm sagom duržemio jūrą.
nusagstė. 6.
(Kryžiažodis).
Įrašykite į langelius šių knygų
autorių pavardes: 1. „Kražių
skerdynės". 2. „Tarp gyvenimo
ir mirties".' 3. „Atleiskim savo
priešams". 4. „Vaikščiojantis
• • #
stebuklas". 5. „Du pasauliai".
6. „Didžioji nusidėjėlė". 7.
„Laiškai iš dykumos". 8.
• • # •
„Pasaulyje be Dievo". 9. „Dvie
» • • •
jų mergaičių laiškai". 10. „Aki
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