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S e i m o v a d o v a s atsiprašė už
savo ir konservatorių k l a i d a s
V i l n i u s , spalio 3 d. t BNS)
— Likus mažiau negu savaitei
iki Seimo rinkimų, konserva
torių
vadovas
Vytautas
Landsbergis atsiprašė tautos
už
buvusių
konservatorių
premjerų ir ministrų klaidas
bei paprašė rinkėjų nekaupti
širdyje neapykantos.
„Praėjome nelengvą darbų,
sėkmių ir klaidų kelią. Tikrai
nemanau, kad buvau neklai
dingas. T u n u prisiimti ne
mažą kaltę už kai kurių buvu
sių ministrų ir premjerų klai
das ir netinkamus poelgius"',
sake V. Landsbergis kalboje,
kuri transliuota pirmadienio
vakarą po kelis televizijos ka
nalus.
Nuo 1996 metų kelios buvu
sios konservatorių Gedimino
Vagnoriaus ir Rolando Pakso
vyriausybe? del savo politi
nių ir ekonominių sprendimų
buvo lydimos gaišių kontro
versijų.
Prieštaravimai
ir
skandalai taip pat iydejo kai
kuriuos buvusiuosius konser
vatorius ministrus ir partijos
vadovybės atstovus.
„Galėjau griežčiau nesutikti
su tuo. kas man atrodė nege
ra. L'ž buvusios vykdomosios
valdžios negeroves atsiprašau
visų. nes atsakau už partijos
iškeltų
oarergūr.ų
veiklą",
sake V. Landsbergis. „O turiu
dar atsiprašyti ir daugiau už
ką. Esu žiūrėjęs į kitus iš
aukšto, kadangi kurį iaiką bu
vau vadovas ir žinojau, ką
reikia daryti", sake V. Lands
bergis.
Politinių priešininkų ir žiniasklaidos V. Landsbergis ir
konservatorių partija dažnai
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buvo kritikuojama del arogan
cijos.
Anot
Seimo
pirmininko,
„išeidavo ir gerai, bet ne
turėjau dėl to įsileisti nė tru
putėlio puikybės, kad štai bu
vau teisus, ir todėl mes
laimėjome".
Konservatorių vadovas, at
gailaudamas prieš Lietuvą,
sakė stengiąsis dėl nieko ne
pykti, net kai jo darbą griau
na. ,.0 kai kada ir pavargstu
nuo netiesos, ir supykstu,
atrėžiu. o paskui jaučiuosi del
to kaltas", ramiu ir nuolankiu
tonu sake V. Landsbergis.
„Norėčiau, kad man atleistumėt už charakterio ydas.
Gal mes visi pajegtumėm vie
ni kitiems atleisti, kad nerasdavom savo širdyse supratimo
ir noro padėti', sakė konserva
torių vadovas. Anot V. Lands
bergio, „kur pyktis, ten jau
mažiau supratimo, tik aptemi
mas".
Drauge V. Landsbergis pa
ragino rinkėjus nebalsuoti iš
pykčio ar suviliotiems vaikan
tis populiarumo. „Negalima
balsuoti už penkis litus, ir nė
vienas neturėtų balsuoti iš
pykčio. Kviečiu, kad niekas
nebalsuotų iš pykčio, nes tame
kampe glūdi nelaime. Atleis
kit ir nepykit", užbaigė kalbą
V. Landsbergis.
Stebėtojų nuomone, pastara
sis raginimas gali būti nu
kreiptas į populiarios Naujo
sios sąjungos (NS) rinkėjus.
Politologai ir sociologai teigia.
kad NS rėmėjai — žmonės,
kurie nusivylė ir buvo apgauti
tiek kairiųjų, tiek dešiniųjų
valdvmo metu.

Lietuva baigė derybas dėl
dalyvavimo pasaulio prekyboje

L ~3 Tėvynėje

Beveik penki tūkstančiai sporto aistruolių spalio 2-osios vidurnaktį sutiko į VUni
bronzos medalių laimėtojus — Lietuvos krepšininkus ir irkluctn;as Birutę Šakici

Lietuva pasitiko olimpi aių
žaidynių bronzos laimėtojus
V i l n i u s , spalio 3 d. (BNS'
— Tūkstančiai gerbėjų pirma
dienį pasitiko prieš pat vidur
naktį j Vilnių atskridusius
Sydney vasaros olimpinių žai
dynių bronzos medalių lai
mėtojus — Lietuvos vyrų
krepšinio rinktinę bei irkluo
tojas Birutę Šakickienę ir
Kristiną Poplavskają.
Irkluotojoms,
krepšinin
kams bei jų treneriams buvo
užrištos
vardinės
tautines
juostos, uždėti ąžuolo vaini
kai. Vėliau sportininkai pasi
rodė oro uosto balkonėlyje, u
kelių tūkstančių gerbėjų mi
nia jiems skandavo ,,ačiū!".
..mes laimėjom!", „Lietuva!".
Sportininkai dėkojo gerbė
jams ir ragino švęsti lietuvių
pergales olimpiadoje.
Oro uosto policijos teigimu,
tvarką oro uosto teritorijoje
palaikė apie 160 policininkų,
tarp kurių buvo ir raitoji poli
cija. Nepaisant to, aistruoliai
suniokojo vieną automobilį su
Estijos numeriais, stovėjusį
aikštelėje prie oro uosto. Poli
cijos pajėgų budėjimas buvo
sustiprintas visame Vilniuje,
ir didesnių nelaimių neįvyko.
Ramu buvo ir Kaune. Kaip
skelbta, sekmadienį paryčiais.
Lietuvos krepšinio rinktinei
įveikus a u s t r a l u s ir laimėjus
bronzą, apgirtę aistruoliai iš
daužė keliolikos parduotuvių
vitrinas. Medalius laimėjusius
kauniečius Kauno sirgaliai pa
sitiko be vandališkų išpuolių.
Skaudžiai pasimokę teisėsau
gininkai iš anksto pasirūpino
gausiu policijos pareigūnų ir
karių būriu. Prie įvažiavimo į

V i l n i u s , spalio 2 d. 'BNS: baigė dvišales derybas. Pasak
— Lietuva sėkmingai baigė A. Rimkūno, buvo pasirašyti
derybas dėl narystės Pasaulio dvišaliai protokolai su Kuba.
prekybos organizacijoje <PPO). Kanada ir Naująja Zelandija.
pirmadienį po derybų pabai Vėliau įvyko daugiašalis de
gos Ženevoje BNS informavo rybų ratas, kuriame ir buvo
Lietuvos derybų delegacijos pažymėta, jog derybos baigtos.
vadovas, užsienio reikalų vi
Narystė PPO laikoma viena
ceministras Algimantas Rim- svarbiausių sąlygų Lietuvai
kūnas.
siekiant narystės Europos Są
Viceministras pažymėjo, jog jungoje. Estija ir Latvija PPO
visos valstybes sutiko su Lie narėmis tapo jau praėjusiais
tuvos parengtais dokumentais metais. Lietuvai tapus PPO
dėl jos įsipareigojimų preky nare. jai nereikės sudaryti
bos politikos ir muitų srityse. dvišalių ekonominių sutarčių
Viceministro teigimu, derybų su šios organizacijos atsto
pabaiga oficialiai bus baigta vėmis.
gruodžio 7 d. PPO Generalinės
Dabar PPO narės yra beveik
tarybos posėdyje.
140 valstybių, o netolimoje
Iki 2001 m. gegužes 1 d. Lie ateityje jai turėtų priklausyti
tuva turės patvirtinti minėtus daugiau nei 160 pasaulio valdu derybų dokumentus bei pa stvbiu.
grindines 28 PPO sutartis, ir
po to Lietuva bus paskelbta
PPO nare.
Pirmadieni Ženevoje Lietu
Vilnius, spalio 3 d. (BNS) sportininkus, sakė. jog sportas
vos pareigūnai dar vedė ir pa— Antradienį Lietuvos prezi žmonėms su negalia esanti
* V i l n i a u s a p y g a r d o s ad dentas Valdas Adamkus į Syd didžiausia galimybe bendrauti
m i n i s t r a c i n i s t e i s m a s Vil ney išlydėjo 17-kos sporti su pasauliu.
niaus mokyklų direktoriams ninku delegaciją, kuri spalio
Vienas iš parolimpines de
panaikino baudas už fizinių 18 dieną prasidedančiose pa- legacijos narių. 1996 metų At
asmenų pajamų mokesčio ne rolimpinese žaidynėse atsto lantos vicečempionas lengmokėjimą. Kaip pranešė Vil vaus Lietuvai.
vaatletis Vytautas Girnius,
niaus savivaldybe, šios baudos
„Būsimas jūsų dalyvavimas apgailestavo, kad Lietuvos
panaikintos 16 iš 18 savaran parolimpinese žaidynėse — tai valdžia skiria per mažai pi
kišką buhalteriją turinčių mo ne tik dar vienas Lietuvos nigų neįgaliųjų sportui. Pasak
kyklų direktoriams. 18 mo pristatymas pasauliui. Tai — jo. neįgalieji šiais metais pri
kyklų direktorių bei Švietimo ir prasmingas visuomenes in stato nacionalinę sporto pro
skyriaus vedėjas ir buhaltere į tegracijos, artimesnio žmonių gramą, tačiau ji nepatikusi
administracinį teismą kreipėsi bendravimo galimybes paliu tiems, kurie „skirsto pinigus"'.
po to. kai Vilniaus apskrities dijimas. Jus ir jūsų kolegos
V. Girniaus teigimu, suma.
Mokesčių inspekcija nubaudė parolimpiečiai iš viso pasaulio skirta neįgaliesiems pasiruoš
juos baudomis už pajamų mo rodote tikrai aktyvaus gyveni ti parolimpinėms žaidynėms,
kesčio nemokėjimą. Direkto mo, tikrai atviro bendravimo buvo 15 kartu mažesne nei
riai buvo nubausti 1,000 litų, pavyzdį", kalbėjo V. Adamkus. sveikiesiems. Nepaisant visų
o skyriaus vedėjas bei buhal
Lietuvos parolimpinio komi sunkumų, jo manymu, į Syd
terė — 2.000 litų baudomis. teto prezidentas
Vytautas ney važiuojama ne dalyvauti,
Kvietkauskas.
išlydėdamas bet nugalėti.
B\Si

Prezidentas į Sydney išlydėjo
parolimpinių žaidynių dalyvius

Kauną iš Vilniaus olimpiečių
laukė tik kelios dešimtys sir
galių automobilių, kuriuos pa
reigūnai, užtverę kelius, iš
skirstė grupelėmis. Šį kartą
teisėsaugininkai
Kruopščiai
saugojo miesto centrą, ir
krepšininkų šlovinimas dau
žant bei kitaip
niokojant
įvairius objektus ; nepasikarto
jo.
Vyrų krepšinio rinktinės
treneris Jonas Kazlauskas,
žurnalistams
Vilniaus
oro
uoste komentuodc- mas dau
giausiai įspūdžių ue tik Lietu
vos krepšinio gerbėjams, bet ir
pasaulio krepšinio žinovams

rskridusius olimpinių žaidynių
• bei Kristiną Poplavskają.
Kęsiudo Vanago Elta 1 nuotr

sukėlusias lietuvių rungtynes
su JAV rinktine, s a k ė „kad ly
gis kyla. o s k i r t u m a s mažėja,
jau seniai faktas".
Irkluotojos B. Šakickienė ir
K. Poplavskają rugsėjo 23
dieną bronzą laimėjo akademi
nio irklavimo moterų pori
nės dvivietės varžybas 2,000
metrų nuotojyje.
Praėjusią savaitę iš Sydney
sugrįžo abu Lietuvos aukso
medalininkai — šaulė D a i n a
Gudzinevičiūtė ir disko meti
kas Virgilijus Alekna. Bronzos
medaiio laimėtoja grupinėse
dviračių
lenktynėse
Diana
Žiliūte iš Australijos išskrido į
Italiją, k u r ruošis spalio pa
baigoje vyksiančiam pasaulio
dviračių čempionatui.

Už pergales olimpiadoje —
beveik 4 mln. litų
V i l n i u s , spalio 2 d. 'BNS)
— Olimpinių žaidynių laimė
tojams ir prizininkams paža
dėtų
premijų
išmokėjimui
reikės beveik 4 milijonų litų.
Finansų ministerijos atstovė
spaudai Rima Kaziliūnienė
sakė. kad premijoms už Lietu
vos sportininkų pergales — du
aukso ir tris bronzos medalius
— reikės skirti 3 mln. 993.000
litų.
Vyriausybė nusprendė skirti
pinigines premijas Lietuvos
sportininkams. Sydney užli
pusiems ant nugalėtojų paky
los. Aukso medalius pelniu
siems nuspręsta skirti po
400.000
litų. sidabro —
200.000
litų. bronzos —
150.000 litų. Treneriams nu
spręsta skirti po pusę jų
auklėtiniams skiriamos su
mos.
Pasak R. Kaziliūnienes. 2.6
mln. litų prizams skirtų pi
nigų bus paimta iš Kūno
kultūros ir sporto departa
mento 'KKSDi biudžeto lėšų.
i.4 mln. litų — iš vyriausybės
rezervo fondo. Pinigus į sporti
ninkų sąskaitas ketinama per
vesti iki spalio 20 dienos. Pre
mijos nebus apmokestinamos.
KKSD generalinio direkto
riaus pirmasis pavaduotojas
Arūnas Kazlauskas sake. kad
kartu bronzos medalį lai
mėjusios irkluotojos Birutes
Šakickienė ir Kristina Pop
lavskają pasidalins 150.000
litų. Jų treneris Algirdas Are
lis gaus 75,000 iitų.
Pasak A. Kazlausko, bronzų
laimėjusiai krepšinio rinktinei
iš viso bus sk:rta 1 mln.
800.000 litų. ..Patys krepši
ninkai, vyriausias treneris ir
krepšinio federacijos preziden
tas spręs, kam ir kiek skirti",
sake jis. 150,000 litų už bron-

zos medalius pasidalins visi
12 rinktinės krepšininkų, li
kusi dalis bus padalinta rink
tinės treneriams, masažuo
tojui, gydytojui.
Po 400.000 litų g a u s a u k s o
medaiių laimėtojai šaulė Dai
na Gudzinevičiūtė ir disko me
tikas Virgilijus Alekna.

Pasaulio dviračių
žygio dalyvę
pakirto maliarija

• ..Jeigu p r a n c ū z a i būtų
laimėję prieš amerikiečius,
jų v:etoje būčiau padovanojęs
a u k s o medalius lietuviams už
jų vargą olimpiadoje". Taip ga
lingą Lietuvos krepšinio rink
tinės žaidimą olimpinėse žai
dynėse įvertino geriausias vi
sų laikų Lietuvos krepšinin
k a s Arvydas Sabonis, rašo
..Lietuvos rytas". „Gaila vyrų.
nes kautasi buvo gerai. Davė
kaip reikalas, įvarė amerikie
čiams baimės. Dabar Ameri
koje tikrai žinos, iš kur ši šalis
Lietuva ir k a s tie tokie įkyrūs
k e t u r i milijonai, a n t 300 mili
j o n ų (JAV gyventojų skaičius.
- r e d J lipę", kalbėjo 35 metų
krepšininkas, kuriam kelią į
Sydney užkirto nebaigta rea
bilitacija po traumos. A. Sabo
nis prisipažino, jog jaudinosi
ir prieš lietuvių rungtynes su
aikštės šeimininkais austra
lais. Tačiau labiausiai A. Sa
bonį erzina tai, jog sidabrą tu
ri blankiai olimpiadoje žaidę
prancūzai.
* Pankrationo
federaci
jos prezidentas nepriėmė
Naujosios sąjungos vNS) vado
vo siūlymų dirbti jo apsaugoje,
pažymi ..Lietuvos aidas", ku
rio žiniomis, NS vadas Artū
r a s Paulauskas kreipėsi į Pan
krationo federacijos preziden
tą Aleksandrą Vaidaicevą su
pasiūlymu per rinkimus pa
dirbėti NS apsaugoje. A. Pau
l a u s k a s susidomėjo, kaip A.
Valdaicevas treniruoja vaikus,
klausė, ar galėtų dalyvauti
vaikų užimtumo programoje ir
juos treniruoti. A. Valdaicevas
y r a ne tik pagarsėjęs sporti
ninkas, išleidęs 4 knygas, bet
ir žmogus, pakliuvęs į teisė
saugos akiratį. įtariamas turė
jęs ryšių su nusikaltėliais, ne
teisėtai laikęs ginklą.
lEfttU
* Kauno rajone, Romai
n i ų m i š k e , Greitojo reagavi
mo rinktinės ..Aras" išminuo
tojai pirmadienį išardė laga
mine gulėjusį galingą sava
darbį sprogstamąjį
užtaisą.
Lagaminas su užtaisu gulėjo
apie 20 metrų nuo mišku ei
nančio kelio. Sprogmenį suda
rė apie 900 gramų j ū r o s miši
nio. 2 detonatoriai bei 2 pa
degamosios virvutės. Įtaria
ma, kad lagaminu su sprogs
tamąja medžiaga norėjo atsi
kratyti nusikaltėliai. Mano
ma, kad užtaisas anksčiau nei
buvo surastas pareigūnų, au
tomobiliu buvo atvežtas ir pa
liktas miške. Beveik 1 kg
sprogstamosios medžiagos tu
rintis sprogmuo galėjo su
griauti
gyvenamąjį
namą.

V i l n i u s , spalio 3 d. B N S '
— Didžiojo tūkstantmečio tai
kos žygio aplink pasaulį da
lyvė Goda Čiplytė susirgo ma
liarija.
Kaip
pranešė
dienraštis
„Lietuvos rytas", 32 metų G.
Čiplytė paguldyta į ligoninę,
kai ėmė smarkiai karščiuoti,
pasijuto krečiama drugio.
Per pusantrų metų kelionę
dviračiu įveikusi 24.000 kilo
metrų ir 45 valstybes aplan
* Vilniuje iš L i e t u v o s
kiusi G. Čiplytė įtaria, kad t a u p o m o j o b a n k o (LTB fi
maliariją „parsivežė" iš Pakis lialo Lazdynų mikrorajone pir
tano, kur pernai rudenį ją madienio vakarą plėšikai per
smarkiai sugeie uodai.
porą minučių pagrobė 50.000
Po kelių dienų Indijoje ji su litų. J LTB Sostinės skyrių pro
sirgo, gydytojai
diagnozavo tarnybinį įėjimą užėjo 3 kau
maliariją, tačiau išrašę vaistų, kėti vyriškiai. Kaip manoma,
nuramino žygeivę. kad po plėšikus atsitiktinai vidun įsileido valytoja, kai tuo metu
kelių dienų ji pasveiks.
Pasak G. Ci plytės, žygio da per duris įšleidinėjo banko
lyviai nuolat vaistų nuo malia darbuotoją. Plėšikai stovėjo ir
rijos nevartojo, nes nuo jų laukė patogaus momento. Pa
svaigo galva, pykino, o tai sak Policijos departamento,
grasindami banko darbuotojai
kliudė keliauti dviračiais.
Vilniaus infekcines ligoninės į pistoletus panašiais daiktais,
gydytojai G. Čiplytei n u s t a t ė plėšikai iš kasos pagrobė
dvi
maliarijos
rūšis:
tro 50.000 litų. Antradienį įtaria
pinę ir ovalinę. Abi šios rūšys mieji nebuvo sulaikyti, pinigai
yra pavojingos ir ilgai gydo taip pat nerasti. PKšikai kal
bėjo rusiškai, tačiau manoma,
mos.
Gydytojų teigimu, sunkių kad jie tik apsimetė rusakal
suklaidinti
komplikacijų pavyko išvengti, biais, norėdami
įvykio
liudytojus
ir
pareigū
nes žygeivė laiku kreipus; pa
nus.
'BNS'
galbos.

pasižvalgius
* Partijų pinigai „kve
pia" n a f t a , atkreipė dėmesį
..Lietuvos rytas", nes kairiųjų
rėmėjai yra susiję su Rusijos
verslu. Algirdo Brazausko so
cialdemokratinę koaliciją dos
niai parėmusios Mažeikių ak
cinės bendroves ..Vaizga" pa
grindinė akcininke yra .,Lukoil Baltija" bendrovės vadovo
Ivano Paieičiko žmona Birutė.
Besiverčianti prekyba naftos
produktais ..Vaizga" 100.000
iitų parėmė LDDP ir 150.000
litų — Lietuvos socialdemok
ratų partiją.
,E;.3.
* Prezidentas Valdas
A d a m k u s a p s i g a l v o j o ir nu
tarė savo požiūrį į valstybės
raidą bei naujosios vyriausy
bės uždavinius išdėstyti jau po
rinkimų, o ne antradienį, kaip
buvo planuota. Antradienį va
kare visos •pagrindinės Lietu
vos televizijos turėjo transliuo
ti 15 minučių trukmės prezi
dento kalbą, tačiau preziden
tas nusprendė apsiriboti trum
pu pasisakymu per televiziją.
Kaip sakė prezidento patarė
jas Darius Kuolys, n u t a r t a
prezidento kalbą nukelti p<>
rinkimų. Prezidentūra nenu
rodė planų pasikeitimo moty
vų.
(BNS)
* S u s i v i e n i j i m a s ..Mažei
kių n a f t a " šeštadienį pradėjo
stabdyti naftos perdirbimo ga
myklą. Sustabdžius pirminį
naftos perdirbimo
įrenginį,
bus pradedami paruošiamieji
remonto darbai. Giluminio
naftos perdirbimo įrenginys
pradėtas stabdyti praėjusį pir
madienį ir d a b a r jis ruošiamas
kapitaliniam remontui. Pla
nuojama, kad remonto darbai
užtruks iki spalio 16 dienos.
Susivienijimo vadovai tikina,
jog Lietuvos rinka nepajus
naftos produktų stygiaus.
* Dėl S e i m o į g a l i o j i m u
r i n k i m u o s e v a r ž y s i s apie
keliasdešimt Lietuvos milijo
nierių ir kelis kartus daugiau
skurdžių, rašo „Lietuvos ži
nios". Turtingiausias kandida
tas į Seimo narius yra Kėdai
nių „Vikondos" susivienijimo
prezidentas Viktoras L'spaskichas. Šiame mieste savo kan
didatūrą iškėlęs verslininkas
šiemet deklaravo turto už
60,341.680 Lt.
* iN'aktį iš š e š t a d i e n i o į
sekmadienį buvo įsilaužta
į Tėvynes liaudies partijos
T L P ; būstinę Vilniuje. Įsi
brovėliai į būstinę pateko iš
daužę lango stiklą ir išlaužę
apsaugines grotas pirmajame
pastato aukšte. Iš būstinės pa
talpų pavogtas kompiuteris
bei telefono a p a r a t a s . Nuo
rugsėjo 1 d. T L P būstinėje yra
įsikūręs ir šios partijos k;'
datės i Seimą Senamiesčio rin
kimų
apygardoje
Jolantos
Stoškienes rinkimų štabas.
• Kėdainių rajono Kra
kių p a r a p i j o s k l e b o n a s Ro
mualdas Ramašauskas spalio
2 d.nuteistas 5 mėnesių lais
ves atėmimo bausme, jos vyk
dymą atidedant 1 metams.
Teismas pripažino kleboną
kaltu dėl fizinio smurto prieš
mažamečius
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PASKUTINIS SUSITIKIMAS SU
FILISTERIU JONU DAINAUSKU

Š i ų m e t ų Kalifornijos skautų ir skaučių ..Žvaigždyno" stovyklos jaunųjų šeimų „Žvaigždutes" pastovyklės sto
vyklautojai. Iš k.: Aiyte Ruplėnaitė, Ariana Žukaitė, Andrius Polikaitis, Edvardas Dabšys ir Nina Kasputytė.

naudiškai galvoja. Prie ko pri
ėjome? Kada išsivaduosime iš
"nomenklatūrininkų"?" Po to
Dainauskas papasakojo, kad
ir jis turi problemų atgauti
savo paties namą Kaune (213
Savanorių prospekte, šalia
naujai pastatytos telefono cen
trinės), kuriame kadaise buvo
įsitaisę KGBistai, o ir dabar
tebegyvena kažkokie neaiškūs
tipai. „Lietuvoje tebeviešpa
tauja didelė neteisybė, tiesiog
kiaulystė. Jie tik laukia, kada
mes visi išmirsime ir mūsų
namai liks jų rankose".
Savąjį namą Kaune J. Dai
A. a. Jonas D a i n a u s k a s s u s i m ą s t y m o valandėlę 1 9 9 8 m. Jaunimo centre.
nauskas pasistatė gerokai
Nuotr. J o n o T a m u l a i č i o
prieš karą. Tenai dabar yra
Filisterį, istoriką Joną Dai- nienė pranešė, kad J. Dai dviaukštis pastatas, nors pa
nauską pirmą kartą sutikau nauskas tą dieną į paskaitas matai išlieti keturaukščiui.
prieš 40 metų Paryžiuje. Gy neatėjo, nes nesijautė gerai. Dainauskas buvo vienas iš
vendamas Čikagoje pažinojau Paskambinau telefonu pasi pirmųjų prieškarinėje Lietu
jo sūnų, fil. dr. Rimą, kuris ir klausti, kada galėčiau jį pa voje, vartojęs gelžbetoninius
suvedė mane su savo tėvu, tuo matyti, į ką Dainauskas atsakė: balkius, kurių galus įdėjo į gu
metu gyvenusiu Prancūzijoje.
— „dabar, atvažiuok dabar". mines padangas dėl drebėjimo
Baigęs dvejų metų hydro- Taip ir padariau. Prisistačiau — vibracijos sumažinimo.
elektrinius tyrinėjimus Liberi lygiai 12 valandą jo namuose, „Tokį tvirtą namą, labai tin
joje. Vakarų Afrikoje, su žmo 4523 So. Francisco gatvėje.
kantį KGB darbui, jie man
na Vanda nusprendėme mėne
Filisteris nulipo laiptais, tikrai neatiduos!" — tvirtino
sį paatostogauti Europoje. Bir kaip visada pažiūrėjo pro Dainauskas.
želio men. 28 d.. 1960 m., at užuolaidas, ir įsileido vidun.
Po gero pusvalandžio pasi
vykę į Paryžių susiradome Labai iš lėto užlipo į antrame kalbėjimo pradėjau justi, kad
Joną Dainauską, kuris vos tik aukšte esantį butą ir, greitai istorikas ėmė kalbėti be įpras
kelis žodžius ištarus, liepė au atsisėdęs į fotelį, ėmė klausi to entuziazmo ir atrodė pavar
tomašiną pastatyti į garažą ir nėti apie padėtį Lietuvoje. At gęs, todėl bandžiau ilgiau ne
jos nejudinti. Na. ir parodė jis sakiau, kad vėliausių žinių ne užsisėdėti. Paklausiau, ar ne
mums Paryžių per penkias turiu, nes iš Lietuvos grįžau reikia jam ką nupirkti krau
dienas — pėsčiomis. Metro ir jau prieš tris mėnesius.
tuvėje. Atsakė, kad sūnus Ri
autobusais, kaip tikri to mies
Kaip visada, jo kambariai mas su marčia Jūrate-Virto gyventojai daro. Apvedžiojo buvo apkrauti įvairiais raš ginija atvažiuos rytoj (sekma
mus po visas įžymybes. Nu tais, laiškais ir knygomis. Pra dienį), prieš išvykdami atos
ėjome net į virtuozo Artūro dėjo man pasakoti apie Vil togų į Ispaniją, ir jį aprūpins
Rubinšteino pianino koncertą. niuje kitą mėnesį numatytą maistu kelioms savaitėms.
Po visos dienos vaikščiojimų „Komunizmo teismą". Buvo
Paminėjau, kad mudu su
mudu su žmona, būdami arti pesimistiškai nusiteikęs, nes žmona irgi planuojame greitai
30 metų amžiaus, jausdavo tas „teismas" jam atrodė ne vykti Anglijon ir Lietuvon, ir
mės pervargę, o 66-rių metų rimtai, per daug skubotai su greičiausia susitiksime su kai
Dainauskas nerodė jokio nuo ruoštas, o gal net ir tyčia taip kuriais Dainauskui nepriimti
vargio. Kada mudu krisdavo- suorganizuotas, kad pasauliui nais diplomatais bei valdžios
me į lovą. Dainauskas dar ei nepaliktų dramatinio įspū pareigūnais. J tai Dainauskas
davo prie savo kasdieninių džio, kad jis būtų menkaver atsakė: „Atsimink mano seną
darbų. Koks tai buvo neiš tis, ir kad komunistų atliktos patarimą: kalbėk, kad ir su
senkančios energijos ir ištver nuodėmės greitai visų būtų pačiu velniu, tik neklausk jo
kelio ir neprižadėk jam savo
mės pilnas žmogus! Tikrai pamirštos.
vertas „vaikščiojanti enciklo
Kalbėjo apie ant stalo gu dūšios. O kalbėkis su visais!"
pedija" pavadinimo. Aplei linčią, naują, storą, juodais
Matydamas, kad jau ruo
džiant Paryžių jis mums pa viršeliais iš prancūzų kalbos šiuosi išeiti, tarė: „Nežinau,
tarė pakelyje aplankyti Ver verstą knygą (šešių autorių) kodėl Aukščiausias mane*, 96salį ir tada dar mums ne „The Black Book of Commu- rių metų senį, taip ilgai vis
girdėto Oskaro Milašiaus ka nism — Crimes, Terror, Re- laiko šioje žemėje? Tikriausiai
pą netolimose Fontenebleau pression". Kalbėjo dar ir apie Jis turi numatęs, kad atlik
kapinėse.
knygą „Popiežius ir Komuniz čiau dar kažkokią svarbią už
Per metų metus palaikiau mas", ir apie ploną, KGB ge duotį". Tuo momentu nenujau
artimus ryšius su mūsų filiste nerolo Henriko Vaigausko pa tė, jog lygiai po 24 valandų
riu, stebėtinos atminties isto rašytą knygą, kaip kovoti su bus pritrenktas insulto —
riku. Lankydamasis Čikagoje komunizmo priešais Vakaruo „stroke".
visada užeidavau pasikalbėti. se, ypač lietuvių pabėgėlių
Atsisveikinant ištiesiau de
Nemažai medžiagos davė jis ir tarpe. Sakė, kad kas dabar šinę. Jo ranka buvo sutraukta
mano vedamam .Aušrininko vyksta Lietuvoje, yra visiškai artrito, todėl man padavė tik
dr. Jono Šliūpo archyvui"'. Ne pagal tą Vaigausko knygą: ją tai tris pirštus. Palinkėjau vi
vieną valandą įdomių pokal paskaičius pasidaro aišku, pa so geriausio ir pažadėjau, už
bių esu įrašęs į magnetofono gal kokį planą viskas vykdo kelių mėnesių grįžęs iš Lietu
juosteles.
vos, paskambinti ir papasako
ma.
Likimo, matyt, taipjau buvo
Kalbai nukrypus į Lietuvos ti vėliausias naujienas. Išėjau
lemta, kad aš tapau bene pas valdžios problemas, Dainaus liūdnas ir prislėgtas. Kažkoks
kutinis asmuo matęs Joną kas gana kritiškai pasisakė nujautimas man lyg sakė, kad
Dainauską dar gyvą, prieš jo prieš Valdą Adamkų. Peikė jį šis mūsų susitikimas gali būti
staigų priepuolį — insultą. Šį už tai, kad „nemato tikrųjų jau paskutinis.
paskutinį jo gyvenimo pokalbį Lietuvos problemų" ir yra apNuo viršutinio balkono pa
noriu aprašyti.
sistatęs netinkamais patarė žvelgęs žemyn, J. Dainauskas
pamate, kad jau buvo atneštas
jais.
Teiravosi, ar man pavyko at paštas. Nulipome kartu. Pa
gauti tėvo namus Palangoje. prašė perduoti linkėjimus ma
Šeštadienį, gegužes men. 13 Sužinojęs, kad L.R. Kultūros no žmonai fil. Vandai, likusiai
d.. 2000 m., užėjau Čikagoje į ministerija nenori paleisti iš namuose Burlingame. CaliforLietuviškų Tyrimų ir Studijų savo rankų puikiai įruoštas nijoje. ir palinkėjo abiems ge
centrą, tikėdamas ten pamaty vasarojimui patalpas, tarė: ros keliones į Lietuvą. Pro
ti jį po reguliarių šeštadieni „Lietuvoje nėra tiesos suprati uždarų durų langą dar pamo
nių paskaitų. Stasė Peterso mo, o vadovai vien tik sava- javo.
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„ŽVAIGŽDYNO" STOVYKLA
KALIFORNIJOS KALNUOSE
Kalifornijos kalnuose, kurių
papėdėje tyvuliuoja žavus Bib
Bear Lake ežeras, yra Los An
geles lietuvių skautų „Rambyno" stovyklavietė. Čia įkūręs
„Žvaigždyno" stovyklą, š.m.
rugpjūčio 5-13 d. stovyklavo
gausus būrys LSS Ramiojo
vandenyno rajono skautų ir
skaučių.
Su šypsniu ir daina sesės
stovyklavo „Sietyno" pastovyklėje, broliai — „Kosminia
me laive", akademikai „ASStronomų", o jaunos skautiškos
šeimos — „Žvaigždučių" pastovyklėje.
„Rambyne" susirinko daug
stovyklautojų. Savaitės metu
jų buvo daugiau negu 60, o sa
vaitgalyje jų buvo gerokai
daugiau negu 100! Stovyklos
viršininkas Tadas Dabšys pa
stebėjo, kad ši stovykla buvo
ypatinga tuo, kad skautės ir
skautai parode daug energijos
ir entuziazmo, ir buvo daug
gerų vadovų ir vadovių. Šie
met Brolijos pastovyklės virši
ninkais buvo Vytenis Vilkas ir
Aras Mattis. Prityrusiems
skautams vadovavo Vincas
Giedraitis.
Seserijos pastovyklės virši-

ninkė buvo Danutė Mažeikie
nė. Skaučių globėja buvo Vai
da Kiškytė.
Rita Žukienė ir Lina Ruplėnienė buvo jaunų šeimų pasto
vyklės viršininkės. Regina Polikaitienė — viršininkės pava
duotoja ir paukštyčių globėja.
Regina Jogienė — paukštyčių
globėja, o Daina Žemaitytė —
prityrusių skaučių globėja ir
Auris Jarašūnas — akade
mikų viršininkas.
LSS „Gintaro" vadovių mo
kyklos kursantės entuziastin
gai organizavo ir vadovavo
dienų programoms ir vykdė
draugininkių pareigas. Tai
šaunios gintarietės — Daiva
Mattytė, Audra Griciūtė, Si
mona Gajauskaitė, Lina Wallace, Karina Balchaitė ir Lina
Jocaitė. Jos vykdė šias parei
gas: Daiva buvo komendante
ir jaunųjų skaučių draugovės
adjutante; Audra buvo stovyk
los adjutante ir prityrusių
skaučių draugovės adjutante.
Simona buvo jaunųjų skaučių
draugininke. Lina Wallace bu
vo skaučių draugininke ir
sporto vadovė. Karina buvo
prityrusių skaučių draugi
ninke ir iškylos vadovė. Lina
Jocaitė (ateinančių metų gintarietė) buvo skaučių draugo
vės adjutante. Visos šios sesės
Pirmadier.į, gegužės 15 d., labai nuoširdžiai prisidėjo prie
vėl nuvykau į Lituanistinių programos ir buvo atsidavu
Tyrimų ir Studijų centrą. Iš sios savo pareigoms. Jų pa
tenai bandžiau paskambinti žangumą jautė visa stovykla.
fil. Dainauskui, nes buvau pa
Ūkvedžiai Dainius Petronis
miršęs atiduoti naujai iš Cle- ir Algis Vaitkus smagiai sto
velando atsivežtus vėliausius vyklavo ir visus linksmino. Jie
„Dirvos" numerius. Telefonas su savo „vanu", pavadintu
ilgai skambėjo, kol pagaliau „Grigo ratai" (amerikiečiai
atsiliepė auto-atsakovas. Ta galvojo, kad tai buvo „Gringo
čiau balsas, buvo nepažįsta ratai") vežiojo stovyklautojus,
mas, todėl pagalvojau, kad supirko maistą ir kitus reika
gal neteisingą numerį išsu lus atliko „su šypsniu ir dai
kau. Tuo momentu į kambarį na". Daiva Mattaitė, Tomas
įėjo dr. Jonas Račkauskas ir Mikuckis ir Janina Griciūtė
visiems pasakė, jog Jonas Dai labai gražiai vakarais vedė
nauskas yra ligoninėje. Vakar laužus. Laužai buvo žaismingi
atvykęs sūnus rado jį be są ir įvairūs, nesikartojo ir kas
monės. Tai buvo skaudi žinia. dien buvo įdomių naujovių
Grįžęs į Palos Parką, kur
Valerija Hale buvo puiki šei
buvau apsistojęs pas žmonos mininkė visą stovyklą labai
brolį Romą ir Ritą Fabijonus, skaniai valgydinusi. Izabelė
radau žinutę iš jo sūnaus fil. Sagadauskaitė ir Alma Stocdr. Rimo Dainausko. Atskam- kienė buvo stovyklos slaugės,
binęs sužinojau, kad fil. Rimas Aldona Kudirkienė ir Audra
dar vakar, sekmadienį, apie Reivydienė buvo stovyklos iž
12 vai. kalbėjo telefonu su tė dininkės. Sesė Kudirkienė
vu, bet kai atvažiavo 3 vai. po taip pat vedė pirmosios pagal
pietų, rado tėvą jau be sąmo bos kursus. Visi energingai
nės sukniubusį ant sofos. Li prisidėjo prie stovyklos švaros
goninėje jam tuoj darė opera ir tvarkos. Vietos valdžios in
ciją, nuėmė spaudimą smege spektorius net paminėjo, kad
nyse, tačiau padėtis buvo be mūsų buvo švariausia stovyk
viltiška.
la visame rajone. Skautiškas
ačiū visiems vadovams, sto
vyklautojams, padėjėjams ir
tėveliams už nuostabią sto
Akademinio Skautų sąjūdžio vyklą!
ir Studentų skautų Korp! VY Šių metų „erdvių" tema bu
TIS filisteris. Garbes narys, vo labai smagi. Sporto dieną
istorikas Jonas Dainauskas, buvo „Žvaigždžių karas" („Star
neatgavęs sąmonės, mirė šeš Wars") ir „alien" šokiai, ku
tadienio ryte, gegužės 27 d., riuose skautai turėjo „kosmiš2000 m.
kai" apsirengti. Buvo labai
Ilsėkis Ramybėje, mūsų mie įdomus naktinis žaidimas —
las bičiuli.
ateiviai iš erdvių, erdvėlaivių
Fil. inž. Vytautas J. atvyko į stovyklą su įvairiais
Šliūpas, PE reikalavimais. Stovyklautojai
Burlingame, CA turėjo vykdyti jų įsakymus.

Stovyklautojai buvo nepaten
kinti, kad erdvių ateiviai pa
grobė jų viršininką Tadą Dabšį ir išsigabeno į mišką. Sto
vyklautojai turėjo pastatyti
savo erdvėlaivius ir atlikti
įvairius uždavinius vaduojant
savo viršininką. Jie sėkmingai
išlaisvino brolį Tadą ir stovyk
loje vėl buvo ramu.
Stovykloje netrūko rimto
skautavimo. Buvo smagi išky
la su pernakvojimu atviroje
gamtoje, kuri visiems labai
patiko. Sesės iškylavo ir nak
vojo tris mylias nuo stovyklos.
Kitą dieną ten iškylavo ir bro
liai.
Patyrimų dieną stovyklauto
jai gilinosi patyrimo laipsnių
programų reikalavimų atliki
me. Baigę programas buvo
perkelti į aukštesnį vienetą ir
davė įžodį. Įžodžius davė se
sės: jaunųjų skaučių — Asta
Karalytė; skaučių — Alytė
Mažeikaitė, Vilija Dudoraitė,
Genutė Skiriūtė, Viltė Šulcai
tė ir Rugilė Tuškevičiūtė; pri
tyrusių skaučių — Birutė Pakuckaitė. Ištikimai laikyda
miesi tradicijos, broliai įžodį
davusias seses po tris kartus
metė į orą. Miškas aidėjo nuo
jaunatviško juoko ir krykšta
vimų.
Vadovai Vincas Giedraitis ir
Aras Mattis džiaugėsi, kad
skautai vyčiai-kandidatai bu
vo labai darbštūs ir energingi.
Dabar kandidatuoja — Sau
lius Žemaitaitis, Povilas Jocas, Jonathan Dudor, Evaldas
Gulbinas, Valdas Varnas,
Aleksas Nevvsom, Marius Lau
rinkus ir Jonas Žygas.
Draugystės diena buvo pilna
žaidimų ir progų susipažinti
su naujais stovyklautojais.
Šiais metais buvo maždaug 12
naujų stovyklautojų iš Kalifor
nijos ir Arizonos. Vadovai
džiaugėsi, kad jie visi gražiai
įsijungė į mūsų stovyklą, buvo
entuziastingi ir daug išmoko.
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EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kabėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

EDMUNDAS V&tAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago. IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

ARASŽUOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

DR. JOVITA KEREUS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Htckory Hite, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETREIKJS
DANTLJ GYDYTOJA
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Priklauso Palos ir Chhst ligoninėms.
Nuolaida naujai atvykusiems.

Šioje stovykloje buvo daug
įdomių įvykių. Išdaigos —
skautės paliko broliams išky
lautojams savo apsilankymo
ženklą — kibirą su šluota/
mazgote. O broliai vidurnaktį
nepastebėti budinčiųjų —
atnešė laivą į sesių pastovyklę.
Stovykloje buvo įdomių su
erdvėm susijusių skilčių pa
vadinimų, kaip: „Kometos",
„Saturnos", „Planetos", „Krin
tančios žvaigždės" (sesių), o
brolių — „Raketos", „Mėnulio
atspindžiai", „Juodos žvaigž
dės".
Turėjome ir malonią viešnią
— LSS Tarybos ir Pirmijos
pirmininkę v.s. Birutę Banai
tienę. Ji entuziastingai daly
vavo savaitgalio programoje ir
net atvežė dovanų stovyklos
vadovybei ir stovyklautojams.
Iškilmingame vėliavų nulei
dime ji kalbėjo apie mūsų gra
žią gamtą ir nuostabią skau
tišką šeimą. Turėjome progą
su ja stovyklauti ir arčiau su
sipažinti. Buvo labai malonu
turėti tokią viešnią mūsų sto
vykloje. Dėkojame sesei Biru
tei už aplankymą.
Šių metų stovykla buvo pil
na jaunatviškos energijos,
nuoširdžios draugystės, sma
gių dainų ir paliko daug malo
nių prisiminimų. Žinom, kad
mūsų skautiška dvasia ir sto
vyklos prisiminimai pasiliks
ilgus, ilgus metus.
Sesė Tara Barauskaitė
SKAUTININKĖS KVIEČIA
Chicagos skautininkių drau
govės iškilmingas 50-čio veik
los minėjimas sekmadienį,
spalio 8 d., 3 vai. p.p. vyks
Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre. Visa Čikagos skautiš
koji šeima ir visuomenė kvie
čiama.
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VERKIME KARTU...
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Bindokienė

KAZYS SAJA
Devyniasdešimtųjų vasario
pabaigoje rinkimus laimėję
Sąjūdžio remti Aukščiausio
sios Tarybos atstovai susibūrė
į Sąjūdžio klubą, kuriam vado
vavo V. Čepaitis, bene pagrin
dinis Baltijos kelio organiza
torius. (Mes taip ir nepasirūpinom grąžinti jam gero var
do, nors atsirado KGB doku
mentų, įrodančių, kad V. Če
paitis buvo sovietinio saugu
mo provokacijos auka.) Sąjū
džio klube turėjom sutarti, ką
rinksime AT pirmininku, ką
siūlysim į premjero postą ir
kas galėtų būti jų pavaduoto
jai. O svarbiausia — kada ry
šimės paskelbti Nepriklauso
mos Lietuvos valstybės atkū
rimo aktą.
Nepaisant, kad komunistai
brazauskininkai šiame darbe
nedalyvavo, A. Brazauską bu
vo nutarta siūlyti AT pirmi
ninko (neabejojom, kad juo
bus išrinktas V. Landsbergis)
pirmuoju pavaduotoju. Jeigu
nesutiktų, galėtų pavaduoti K.
Prunskienę — būti viceprem
jeru. Arba atvirkščiai — Bra
zauskas galėtų būti ministru
pirmininku. Atsirado nuogąs
taujančių, kad jiedu nesufor
muotų prokomunistinės Mi
nistrų tarybos, todėl ir kilo
mintis į vyriausybę deleguoti
R. Ozolą, o jis, kaip dabar pa
aiškėjo, gviešėsi AT pirminin
ko pirmojo pavaduotojo kėdės!
Jos negavęs, Ozolas sakosi net
per dešimtį metų negalėjęs at
leisti V. Landsbergiui.
-Taigi... Ko tik žmogus nepa
darai aistringai siekdamas
valdžios! Kutendamas pačioje
viršūnėj sodintiems padus
Ozolas mus jau ne kartą nu
stebino, suglumino, prajuokino Dabar jis nusprendė sukal'-•'•"' tf r jiems į klumpes vinis, pasi
telkęs tą patį A. Paulauską,
kurį su ozolišku įkarščiu per
prezidento rinkimus buvo išplūdęs.
Vieną pertrauką tarp klubo
posėdžių mane gerokai pri
bloškė V. Andriukaitis. Tada
aš dar su ypatinga pagarba
žvelgiau į kiekvieną buvusį
kalinį ar tremtinį. (Vytenio tė
vai, ištremti 1941 m., buvo at
sidūrę net prie Laptevų jū
ros.) Paskui įsitikinau, kad
didžiųjų žmogaus aistrų ir pa
gundų neįveikia jokia biografi
ja, religija a\ ideologija. Pa
saulyje žinomas austrų moks
lininkas V. Franklis, fašistų
mirties lageriuose matęs įvai
riausių žmonių, sakosi nebe
skirstas jų pagal tautybę, rasę
ar pažiūras, dabar jam egzis
tuoja tik dvi žmonių rūšys —
padorūs ir nepadorūs.
Tąsyk V. Andriukaitis už-

Nors ir sakoma, kad I»ietuvoje tada vyko dainuojanti re
voliucija, tačiau ir toks taikus
visuomenės virsmas neišvengė
visoms revoliucijoms būdingų
bruožų. Idealistus netrukus
ėmė keisti „realistai", apsuk
rūs cinikai ir demagogai. Ga
lėtume teisintis, kad neturė
jom nei laiko, nei „me
chanizmo", kad galėtume per
prasti, kas tuos žmones atve
dė į Sąjūdį: tėvynės meilė,
laisvės, teisingumo troškimas,
valstybės atkūrimo vizija ar
galimybė tokio virsmo metu
lengvai pasipelnyti, įsirabždinti į valdžios viršūnes ir
mulkinti visus, kas tik
leidžiasi mulkinamas.
Net pačių demokratiškiau
sių valstybių bėda, kad ir jose
išliko daug feodalinių vilionių.
Liaudies išrinktiesiems neuž
tenka aukščiausių atlyginimų,
karališkų apartamentų, bran
giausių vaišių ir automobilių.
Juos supa didžiulė svita pa
tarėjų, padėjėjų, kūnsargių ir
„imidžo" prižiūrėtojų. Po ko
jom jiems klojami raudoni kili
mai, išrikiuojami gvardiečiai,
groja orkestrai, dunksi seno
vinės patrankos ir spragsi žiniasklaidos varnų aparatai...
Tokiais, pačiam šėtonui pritin
kančiais, būdais gundomas
net pats Viešpats Dievas, tai
ko čia norėti, kad jiems atsi
spirtų garbėtroškos nestoko
jantis žmogus. Todėl ne vienas
ir dairosi, su kuo čia susidė
jus, kokiam velniui „dūšią"
pardavus ir kokiais pažadais
apsukus galvą „karšai myli
mai" liaudžiai.
V. Andriukaitis nusprendė
dėtis prie A. Brazausko, prie
dėdėpistų, nuo kurių A. Saka
lo vadovaujami socialdemo
kratai buvo kategoriškai atsi
riboję. O A. Brazauskas ap
leisdamas prezidentūrą, ro
dos, buvo pareiškęs, kad pas-

KELIONE Į LIETUVIŲ
ETNINES ŽEMES
MARIJA REMTENĖ
Nr.6
Viena iš jų buvo drąsesnė ir
ėmė dėstyti, kad Baltarusijoje
kaimo gyvenimas yra geresnis
negu Lietuvoje, nes čia yra
kolchozai, o Lietuvoje jie pa
naikinti. Atsisveikinant ji
paklausė, ar Amerikoje geras
gyvenimas, ar ten gražu ir ar
yra kolchozai. Pasirodo, kad
josios sūnus yra vieno kolcho
zo pirmininkas. Taigi, propa
ganda veikia.
Vienoje vietoje
autobusas
įklimpo, ir mes vos vos išsikapstėme iš molingos klam
pynės. Bijojome, kad netektų
nakvoti autobuse.
Netoli Lydos mus pasitiko
Lydos LB pirmininkė ir pa
lydėjo iki miesto centro, iki pi
lies. Lydos pilis buvo sugriu
vusi.
Sovietmečiu
buvo
išmūrytos sienos. Šią gediminaičių pilį galėjome apžiūrėti

»

Vertas tūkstančio
zodzių

spietė mane į kampą ir ėmė
aiškinti, kad būtų geriausia,
jei mes visus vadovaujančius
postus atkurtoj valstybėj perleistume komunistams. Tegu
jie valdo toliau. 0 kai žmones
jais galutinai nusivils, tada
jau imsimės tvarkytis mes...
Gudrus! Bet kažin ar nuošir
dus? Maniau, kad savo keistą
pasiūlymą Andriukaitis išdės
tys viešai, tačiau to jis nepa
darė. Jis nustebino mus per
pirmąjį Aukščiausiosios Tary
bos posėdį: staiga iššoko tary
tum Pilypas iš kanapių ir, su
jaukdamas visus Sąjūdžio klu
bo susitarimus, AT pirminin
ku pasiūlė A. Brazauską, nors
tai būtų padarę socialdemok
ratais save nevadinantys ko
munistai.

tik iš išorės, nes vidus buvo
paverstas šiukšlynu.
Miesto centre stovi Lenino
statula su iškelta ranka. To
kių statulų matėme kiekvie
name Baltarusijos mieste. Juo
didesnis miestas, tuo didesnis
Leninas.
Mūsų keleiviai užsimanė
užsukti į čia pat esančią krau
tuvę. Lydos krautuvė dar
skurdesnė, negu okupaciniais
laikais buvo Lietuvoje. Balta
rusiai pinigus skaičiuoja mili
jonais. Vienas doleris yra ly
gus vienam milijonui jų pini
ginių vienetų. Krautuvėje
mielai ima dolerius, nes tur
guje dolerį galima parduoti už
pusantro
milijono.
Litų,
žinoma, nepriėmė.
Toliau keliavome Krėvos pi
lies kryptimi. Krėva yra už 28
kilometrų nuo Ašmenos. Pilis

Laimingi vilniečiai vaikai, kai šiido rudeniška saulutė ir nereikia rūpintis, už ką balsuoti šio savaitgalio Seimo
rinkimuose. Gedimino Žilinsko nuotr. I Elta)

SUKČIAI SIŪLO DARBUS ISPANIJOJE
kui tokius kaip jis, velkasi ilga
ir nemaloni praeities uodega.
Lietuvos Užsienio piliečių Ispanijoje, skaičius.
Deja, iki šiol negirdėjom, ne
reikalų
ministerija
(URM) Dažnai tokius nusikaltimus
matėm, kad jis tą uodegą būtų
perspėjo
atsargiau
vertinti
pa padaro arba nuo jų nukenčia
nukirtęs. Prieš keletą metų
nelegaliai valstybėje dirbantys
siūlymus
įsidarbinti
Ispanijo
televizija rodė, kaip jis, prie
Lietuvos piliečiai.
je.
pakaušio
prisilipdęs
JerIspanijos teisėtvarka, spau
Ministerija
atkreipia
Lietu
mulką". Izraelyje atsiprašė žy
da,
televizija ir radijas jautriai
vos
gyventojų
dėmesį
į
spau
dų tautos. Tai, žinoma, pagir
reaguoja
į susidariusią situa
doje,
ypač
regioninėje,
pasiro
tina, bet jam derėjo atsi
ciją. Apie lietuvių įvykdomus
dančius
skelbimus,
kuriuose
prašyti ir lietuvių tautos už
fiktyvios tarpininkavimo fir nusikaltimus Ispanijos policija
savo pirmtakų darbus ir už
mos siūlo darbą Ispanijoje. reguliariai informuoja Lietu
tuos dvarus, kuriuos ėmė sta
Lietuvos piliečiai turi būti at vos ambasadą Ispanijoje. .Daž
tydintis blokados metais, kai sargesni prieš pasinaudojant niausiai Ispanijoje pasitaiko
Lietuvos vargdieniai Blokados šių firmų siūlomomis paslau atvejų, kai lietuvių gaujos api
fondui nešė sutaupytus rub gomis, teigia ministerija. Šie plėšia pagal sutartį ar nelega
lius — dalelę pensijos ar kom skelbimai, pasak ministerijos liai įsidarbinusius savo tautie
pensacijos už lagerius. „Lauk, pranešimo, neturi nieko bend čius.
šuneli, kol pastips kumelė", — ra su legalaus įsidarbinimo Is
Kartais Ispanijoje dirban
taip sakydavo žmonės, abejoda panijoje procedūra.
čios moterys iš Lietuvos yra
mi tuščiais pažadais.
Bevizis režimas, kuriuo verčiamos pereiti dirbti gau
joms, jos prievarta išgabena
Visur ir visada nepaten naudojasi Lietuvos piliečiai, mos dirbti į viešnamius. Poli
kintų, vargstančių būna dau nesuteikia teisės dirbti Ispani cijai darant patikrinimus, nu
giau negu patenkintų, negu joje. Norint legaliai įsidarbin sikaltėliai grasina joms ir ver
laimingų. Minios šaukiančių ti, reikia turėti darbo vizą, ku čia duoti melagingus parody
„duok!" ir tik vienetai sakan ri išduodama Ispanijos amba mus.
čių „te, nes aš turiu per daug". sadoje Kopenhagoje.
Ispanijoje populiarus ir lie
URM susirūpinimą sukėlė
Nereikia didelės išminties, no
tuviškų
pasų pardavinėjimas.
rint nepatenkintus palenkti pastaruoju metu išaugęs nusi
J
lietuvius
kreipiasi piliečiai,
savo pusėn. Užtenka Andriu kaltimų, padaromų Lietuvos
kuriems
reikalingos
vizos įva
kaičio vilionės „veikime kartu"
žiuoti
į
Ispaniją.
Pardavę
savo
ar kokio Paulausko, su šypse
pasą,
lietuvaičiai
kreipiasi
į
na sakančio: „Jūs nuskriausti,
Lietuvos
ambasadą
Ispanijoje,
lio
siūlomą
matą,
laikau,
kad
jūs apgauti, jūs neturite dar
bo... Aš viskuo jus aprūpin TS(LK) bene daugiausia pado prašydami išduoti asmens grį
siu!" Jei paklausite, kaip jūs rių žmonių. Pažįstu juos nuo žimo į Lietuvą pažymėjimą.
tą gerovę sukursit, jie ims po Sąjūdžio laikų. Būčiau laimin Nusipirkę pasą asmenys daž
rinti, kad nereikia mums tos gas, jei dar sulaukčiau Seimo, nai pakliūva į policijos akiratį,
kariuomenės, nebūtina žengti kurį sudarytų tikrai padorių o tikrieji pasų savininkai, su
į tą Europą... Toks Veselka ar žmonių koalicija. Norėtųsi, sidūrę su Ispanijos teisėsauga,
Petkevičius atvirai ims liaup kad nepriteklių slegiami ir do praranda galimybę ateityje
sinti Rusiją arba, užuot atsa ros išeities ieškantys mano vykti į Šengeno susitarimo
kymo, dar kartą pakeiksnos tautiečiai neprarastų galvos ir valstybes.
nepasiduotų priešrinkiminėm
URM duomenimis, nuo šių
Landsbergį ir konservatorius.
vilionėm. To paties Franklio metų pradžios Ispanijos polici
Aš jau treti metai nepriklau mėgstamiausias posakis: ..Kas ja apkaltino pažeidus įstaty
sau Tėvynės sąjungai, tačiau žino dėl ko, gali iškęsti bet mus 250 Lietuvos piliečių, ku
balsuosiu už A. Kubilių, už ką". Bet sunkiausia iškęsti rie teismo nutarimu buvo de
konservatorių naująją progra yra tai, ką padarome per savo portuoti.
mą. Prisimindamas V. Frank- kvailumą.
(BNS)
buvo pastatyta Gedimino lai
kais upės išgraužtame slėnyje.
Lietuvos vienijimosi pradžioje
Krėvos pilis vaidino svarbų
vaidmenį, buvo Lietuvos sri
ties centras. 1342 m. Gedimi
nas, dalindamas savo žemes.
Krėvą paskyrė savo sūnui Al
girdui. Čia gimė Jogaila, kuris
vėliau tapo Lenkijos karaliu
mi ir Lietuvos didžiuoju kuni
gaikščiu. Krėvos pilis atlaikė
18 totorių puolimų, kol neatsi
rado parakas. Krėvos pilyje
buvo laikoma nuolatinė įgula.
1382 m. Jogaila Krėvos pilyje
įkalino savo dėdę Kęstutį, o
paskui ten jį nužudė. Buvo
įkalinęs ir pusbrolį Vytautą.
bet jis, persirengęs mote
riškais draubužiais, pabėgo.
Vėliau šią pilį valdė Jogailos
brolis Aleksandras-Vygantas.
Dabar tik Krėvos pilies
likučiai
liudija
Lietuvos
Didžiosios
kunigaikštystes
laikus. Pilių istoriją mums
vaizdžiai pasakojo Gardino LB
seimo narys Algirdas Dirginčius. Paklausėm, kaip šios
vietovės istoriją aiškina gudai.
Pasirodo, baltarusiai rašo, jog

čia gyveno gudai ir kuni
gaikščiai buvo gudai - jų
krašto žmonės. Taip yra klas
tojama istorija. Taigi, istorijos
„tiesa" priklauso nuo rašan
čiojo istoriją.
Rimdžiūnai
Kiek pavažiavę, pasiekėme
kitą lietuvišką tvirtovę Rimdžiūnus. Prie lietuviškos
mokyklos mus pasitiko su mu
zika ir daina. PLB Švietimo
komisijos pirmininkei Reginai
Kučienei įteikė didelį pyragą.
Lietuvos vyriausybė Rimdžiūnuose pastate antrąją mo
kyklą Baltarusijos teritorijoje.
Ji mūrinė ir yra didesne bei
puošnesnė. Mokyklos direk
torius, kaip ir visi mokytojai,
yra iš Lietuvos. Direktorius
vedžiojo po erdvius koridorius,
klases, užsiėmimų kambarius,
bendrabutį. Ypač didele yra
sporto salė. Ne mažesne ir
salė su scena kultūriniams
renginiams. Pastatas didelis
ir nepripratus galima pasi
klysti. Apžiūrėję mokyklą bu
vome nuvesti į kitą didelę
salę, kur stalai vėl buvo nu
kloti valgiais ir gėrimais. Mes

jau buvome gerokai išalkę ir
ištroškę, todėl viskas buvo
skanu. Mus linksmino du mu
zikos ansambliukai. nukonku
ravę vietos senutes lietuves.
Jos. pasipuošusios tautiniais
rūbais, norėjo mums padai
nuoti. Užgrojus polkutę, jos
įsijungė į ratelį.
Besivaišinančius mus ne
drąsiai kalbino vietos lietu
viai. Klausinėjo, ar gražu
Amerikoje, ar teri miestai
dideli.
Kai
vieno
mūsų
pašnekovo žmonelė emė vyrą
raginti namo, šis atsakė, kad
šiandien jam didelė švente ir
gyvuliai gali palaukti.
Rimdžiūnuose mokykla taip
pat vidurinė. Dėstoma lietu
vių kalba. Šiais metais mo
kyklą lankys 70 mokinių, o
mokytojų bus 20. Mokslas tiek
Rimdžiūnuose. tiok Pelesoje
yra aukštai pastatytas ir da
bar jau atsiranda vis daugiau
vietos vaikų, norinčių jose
mokytis. Be šių lietuviškų mo
kyklų. Baltarusijoje dar yra 6
sekmadieninės mokyklėlės: 3
Breslaujos krašte, Minske,
Rodunejo ir Lydoje.

Sakoma, kad vienas paveik
slas vertas tūkstančio žodžių.
Tačiau kai kurie paveikslai
prakalba ištisais knygų to
mais, o jų perduotas vaizdas
taip giliai įsispaudžia atmin
tin, kad jau niekad iš jos labi
rintų neišeina. Be abejo, čia
nekalbame apie dailininkų ku
riamus paveikslus. Stipriau
sias žiūrovo emocijas sukelia
tikrovė — nuotraukos, vaizdai
televizijos žinių laidose, ypač,
kai toji tikrovė pasiekia ir
sukrečia žmogaus asmeniškų
patirčių pasaulį. Ir net daug
vėliau, kartais po ištisų de
šimtmečių, būtent tas vaizdas
atliepia tam tikrus įvykius ar
žmomnes.
Daugeliui šiame krašte teko
matyti „Life" žurnale po An
trojo pasaulinio karo išspaus
dintą nuotrauką (daug kartų
ji vėliau buvo rodoma apžval
ginėse TV laidose), kurioje
jūreivis, sveikas sugrįžęs į
tėvynę, išgirdęs, kad pagaliau
buvo pasirašyta taikos sutar
tis ir Antrasis pasaulinis ka
ras baigtas, spontaniškai su
griebė pirmą pasitaikiusią
merginą ir ją pabučiavo. Ta
viena nuotrauka, atrodo, ge
riausiai išreiškė visos Ameri
kos — galbūt net visos mūsų
planetos — džiaugsmą, kad
pagaliau nebekris bombos, ne
kauks pavojaus sirenos, gy
vensime be baimės...
Daug vėliau, kai JAV buvo
įklimpusios į pragaištingąjį
karą Vietname ir jo baisumų
aprašymus bei vaizdus skelbė
šio krašto žiniasklaida, visas
karo siaubas ir kančios visgi
susikaupė viename taške —
šiurpioje nuotraukoje, vaiz
duojančioje padegamųjų bom
bų sužeistą, kone žmogaus pa
vidalą praradusį, vaiką, bevil
tiškai mėginantį kažkur eiti
bombų išraustu keliuku. Kas
gali tą vaizdą pamiršti?
Amerikiečiai „naminio tero
rizmo" simboliu laiko ugniage
sio, laikančio kraujuotą, bejė
giškai sudribusį vaikutį po
Oklahoma City įvykdyto val
diško pastato susprogdinimo.
Tokių vaizdų buvo ir daugiau
— vienas pernai po Colorado
gimnazijoje įvykusio atentato
prieš moksleivius.
Daug skaudžiai sielą ge
liančių vaizdų turi ir lietuvių
tauta — Rainių miškelio žu
dynės, nukankinti ir išniekinti
partizanų lavonai miestelių
aikštėse, apleisti tremtinių
kapai Sibiro platybėse — argi
galima visus išsakyti? Turi jų
Baltarusijoje, nors ir sun
kiai, lietuvybė
atsigauna.
Valdžia čia yra komunistų
rankose. Kunigams drau
džiama atvykti į mokyklą ir
dėstyti tikybą. Net ir dėl šio
mūsų susitikimo Rimdžiū
nuose organizatoriai susilaukė
priekaištų iš vietinės valdžios.
Būk šiam mitingui nebuvo
prašytas leidimas, nors apy

kone visos pasaulio tautos,
nors kai kurios, ypač žydai,
sugeba geriau, plačiau savo
kančias propaguoti ir simpa
tijų laimėti.
Bet šiomis dienomis mums
neišdildomai atmintin įkrito
įvaizdis — šį kartą, kaip sako
ma, „užmovęs batą ant kitos
kojos". Neramumus Izraelyje
ir apskritai Palestinoje jau
esame pratę matyti —; juk jie
nenutrūstama eile rikiuojasi
daug metų, kartkartėmis la
biau įsiliepsnodami, retkar
čiais lyg aptildami. Vaizdai vi
suomet panašūs: akmenis 'ku
rių, atrodo, niekad per toli
ieškoti nereikia; svaidantys
palestiniečiai jaunuoliai, gink
luoti, kovai pasiruošę Izraelio
kariai ir policija, atsilygina už
akmenų krušą kulkomis, aša
rinėmis dujomis ir kitais me
todais. (Temos variacija: pri
mityvios bombos sprogimas
minioje ir nekaltų
aukų
skausmas.) Tačiau praėjusį
savaitgalį pamatėme vaizdą.
ktfris, be abejo, pasiliks kaip
nesibaigiančios
neapykantos
tarp dviejų skirtingų įsiti
kinimų ir religijų tautų simbo
lis. Nepaisant įvairių „gera
darių" iš užsienio pastangų,
taika neilgai išsilaiko.
Istorinės neapykantos: šak
nis labai sunku išrauti, ypač
kai ne visi nori jas sunaikinti.
Argi kitaip galima manyti, kai
taikos deryboms kiek priar
tėjus prie sutarties pasira
šymo, smurtu — tiek iš žydų,
tiek iš palestiniečių pusės —
įskeliama nauja neapykantos,
keršto kibirkštis.
Vėliausias gaisras kilo dėl
tų pačių priežasčių, kaip dau
gumas ankstesniųjų. Kadangi
Jeruzalės mieste susukaupusios daugelio religijų išpaži
nėjams švenčiausios vietos,
dažnai dėl jų prieinamumo —
ir priklausomumo — kyla gin
čai, pasibaigiantys kraujo pra
liejimu. Ir šį kartą susikirto
palestiniečių įsitikinimai su
žydų kietasprandiskumu. Pa
sekmės: akmenų kruša, kul
kos, šarvuočiai, straigtasparniai, daugiau kaip tūkstantis
sužeistų ir kelios dešimtys
žuvusių. Tarp jų: dvylikmetis
berniukas, kuris su tėvu ne
tyčia pateko į kovos lauką. Ne
paisant tėvo maldavimu ir
pastangų sūnų apsaugoti. TV
žurnalistų, o paskui visų žiū
rovų, vaikas buvo nušautas,
tėvas mirtinai sužeistas. To
vaizdo pamiršti neįmanoma...
linkes galva pats su žmona
dalyvavo, gudiškai sveikino
mus, o paskui su visais
vaišinosi.
Svečių
tarpe
buvo
ir
Gervėčių
klebonas
Leonas
Nestiukas. Su juo teko ilgiau
pasikalbėti apie Gervėčius ir
gyvenimą ten. Kun. Leonas gi
męs Sibire, ten mirė jo tėvas.
Bus daugiau

Baltarusijos LB pirmininke Virginija Tarnauskaite ir Pelesos klebonas
Kastytis Krikščiūnas kviečia dalintis lietuvišku pyragu
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S K E L B I M A I

„LIETUVOS VAIKŲ VILTIS"

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

P r a n e š i m a s J A V LB XVI t a r y b o s p i r m a i sesijai
2000 m . r u g s ė j o 30 - s p a l i o 1 d.
JAV LB Socialinių reikalų
tarybos padalinys, įsteigtas
1991 m. sausio mėn., tęsia sa
vo veiklą, vadovaudamasis
vienu pagrindiniu tikslu: su
teikti specifinę pagalbą Lietu
vos vaikams su ortopedine ne
galia ir nudegimų t r a u m a .
L W komitetą sudaro šie as
menys; pirmininkė Gražina
Liautaud, pirmininkės padėjė
ja Irena Blinstrubienė, vice
pirmininkė Birutė Jasaitienė,
sekretorė Aldona Šmulkštiene, iždininkas Antanas Vala
vičius, Chicago Shriner's ligo
ninė — Marija Kriaučiūnienė,
Lėšų telkimas — Birutė Augaitiene, Vilniaus operacinė —
Dana Kauniene, informacija
— J ū r a t ė Budrienė, reikalų
vedėja — Birutė Jasaitienė.
Skyrių valdybų pirmininkės:
Los Angeles — Danguolė Na
vickienė. St. Petersburg-Tampa — Vida Meiluviene, Lietu
va — Elena Gervickienė.
Šalia L W komiteto Čika
goje ir kituose skyriuose y r a
sudarytos grupės savanorių,
kurie aukoja savo laiką globo
dami į tų vietovių Shriner's
ligonines atvežtus vaikus ir j ų
globėjus. Savanoriai vežioja
vaikus ir jų globėjus-tėvus į
ligonines tyrimams, operaci
joms, gydymui, vertėjauja, su
pažindina su Amerika, jos ap
linka ir gyvenimu. Šių asme
nų, kurių skaičius siekia per
šimtą, indelis į L W komiteto
veiklą ir darbus yra ne
apskaičiuojamas.
L W Lietuvos skyriaus val
dybą sudaro ir jai savanoriš
kai talkininkauja, pagal išga
les, JAV-ėse gydytų vaikų tė
vai.
Nuo pat įsisteigimo iki šian
dien JAV-ių Shriner's ligoni
nėse gydėsi/gydosi 152 vaikai.
Shriner's ligoninės Lietuvos
vaikus gydo veltui. L W komi
tetas iš sutelktų aukų apmoka
vaikams ir jų globėjams ke
liones ir išlaikymą Amerikoje.
Vieno vaiko ir kartu atvyks
tančio globėjo išlaikymo vidur
kis siekia 1,000 dolerių mėne
siui (į tą kainą įskaitoma ir
kelionės išlaidos). Gydymosi
laikotarpis būna nuo trijų mė
nesių iki metų, o kai kada
užtrunka ir 2 metus. Kai ku
rie vaikai, ypač gydomi Los
-Angeles nuo nudegimų, turi
atvažiuoti du. tris ir daugiau
k:irt.u.

džioje, L W JAV-ių medicini
nio kadro kelionės savaitės
darbui-mokymui
Lietuvoje.
Toms kelionėms vadovauja
Chicago Shriner's ligoninės
vyriausias chirurgas dr. John
L. P. Lubicky. Jis susirenka
specialistus chirurgus, dirban
čius įvairiose JAV ligoninėse,
kurie sutinka savo laiką ir su
gebėjimus paaukoti Lietuvos
vaikų gydymui, ir vežasi juos į
Lietuvą. Daktarų
kelionių
tikslas yra keleriopas: a. padėti-suteikti Lietuvos vaikui ko
kybišką medicininę pagalbą;
b. Vakarų pasaulio modernias
medicinines žinias perduoti
Lietuvos daktarams.
Viešnagės metu skaitomos
paskaitos, daromos pamoko
mos operacijos, patikrinamaapžiūrima šimtai lietuvių vai
kų ir sunkesniesiems ligo
niams, kuriems gydymas d a r
nėra galimas Lietuvoje, reko
menduojama atvažiuoti į Ame
riką gydytis.
L W komitetas yra dėkingas
dr. Algimantui Čepuliui, kuris
talkininkauja
medicininiam
k a d r u i kelionės metu.
L W ortopedinei operacinei
g a u n a m a įvairi įranga iš Ame
rikos įvairių ligoninių ir įmo
nių. Kai kurie reikalingi ins
t r u m e n t a i ir įranga, kaip ste
rilizavimo sistema, komitetui
gavus pinigų, yra n u p e r k a m a .
Tos įrangos vertė yra pri
skaičiuojama jau iki kelių mi
lijonų dolerių. Įrangos suradi
mu ir gavimu rūpinasi komite
to n a r ė Dana Kaunienė ir
Shriner's ligoninės Čikagoje
Operacinės vyriausia gailes
tingoji sesuo Norene J a m i e son.
Visos L W komiteto išlaidos
y r a užmokamos Amerikos lie
tuvių aukomis. L W komite
t a s per metus praveda tris pa
grindinėms lėšoms telkti va
j u s : du raštiškus aukų prašy
m u s ir vieną renginį — šam
pano vakarą. L W komiteto
skyriai savo vietovėse organi
zuoja įvairius lėšų telkimo va
jus.
LW
JAV-ių
medicininio
kadro kelionės Lietuvon išlai
dos yra apmokamos, pavardės
prašančio neskelbti, a s m e n s ir
komiteto. Medicininio kadro
narių išlaikymą Lietuvoje pa
r ū p i n a Vilniaus universiteto
Vaikų ligonine. Įrangos siun
tos L W ortopedinei operaci
L W ortopedine operacinė nei yra persiunčiamos LithuaVilniaus universitetinės Vai n i a n Mercy lift dėka.
kų ligoninės patalpose įsteigL W komitetas yra atvežęs į
M-.Vįdaryta 1993 m. .>pa!;o 2 Ameriką stažuotis, pamatyti,
i Nuo tada iki dabar buvo j a u susipažinti su vakarietiška
'H-vy:.m<. <•. (ii-šimta numatyta medicinos technika, tiesiogiai
2001 .-r.ct'.i va.-ano mėn. pra patirti vakarietišką medicinos

i> Lietuvos atvykę gydytis Shriner's ligoninėje ( ikagoje <iš kaires'': Asta
Dzmgelyte. Juneta Dainiūte, Jolita Liesyte. Sabina Birietaite.

Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AJTOMOBIUC. NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas F'a:>K Zapohs ir Off Mgr. Aukse

S. Karte kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS

3208 1/2 W«.t 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773)581-6654
Window VVashers Needed!
40.000 per year. We need 100 crews.
No cxp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver' s license and transportation. Mustbe fluent įn English.
L.A. McMahon Window VVashing.
Td. 800-8204155.
L W darbuotojai. Priekyje iš kaires: dr. Kęstutis Saniukas, Jim Liautaud: II eil.: dr. Nijole Remeikiene, Albinas
Smolinskas, L W pirm. Gražina Liautaud, dr. Virgilijus Urbonavičius, vyr. Shriner's chirurgijos skyriaus medi
cinos sesuo Noreen Jamieson.
metodiką Lietuvos operacinės
d a k t a r u s . D a k t a r a i chirurgai,
kurie stažavosi
Amerikoje,
yra: dr. Kęstutis Saniukas,
Vilniaus universitetinės ligo
ninės L W ortopedines opera
cinės vyriausias
chirurgas
(.Amerikoje buvo du kartus),
dr. Š a r ū n a s Bernotas, dr.
Dalia Balevičiūtė-Galdikienė,
anesteziologe dr. Vida Meškienė, dr. Darius Radzevičius,
plastinės chirurgijos specialis
tas dr. Gelažauskas, chirurgas
dr. Virgilijus Urbonavičius.
Taip pat buvo atvežtos trys
operacinės ir bendros priežiū
ros gailestingos seserys, dir
bančios L W
ortopediniame
skyriuje Vilniuje; tai Rasa Ali
šauskienė, J a n i n a Mickevi
čienė ir Angelija Saulėniene.
J ų atvežimo tikslas: supažin
dinti su Amerikos operacinės
ir bendros priežiūros tvarka
ligoninėje.
Šiais metais spalio-lapkričio
mėn. į Ameriką a n t r ą kartą
atvažiuoja dr. Š a r ū n a s Berno
tas pagilinti chirurgines ži
nias.

L W komitetas yra dėkingas
Lietuvių fondui už suteikiamą
finansinę paramą, kurios dėka
Lietuvos daktarai gali atvykti
į Ameriką ir tobulintis — mo
kytis, susipažinti su naujais
chirurgijos metodais.
L W komitetas yra dėkingas
visiems Amerikos aukotojams
už aukas ir pagalbą, be kurios
šio projekto nebūtų galima įgy
vendinti.
Pradėtą darbą L W komite
tas yra pasiryžęs tęsti ir savo
veiklą tobulinti, kad reikiama
pagalba pasiektų kiek galima
daugiau Lietuvos vaikų su or
topedine negalia ir nudegimo
t r a u m a . Taip pat komiteto sie
kis yra, kad Lietuvos daktarai
ir jų turima technika galėtų
kaip galima greičiau pasiekti
Amerikos lygį ir Lietuvos vai
kai galėtų savo šalyje gauti
tokią pat medicininę pagalbą,
kokia šiuo metu yra galima
Amerikoje.
Los A n g e l e s L W
sky
riaus veiklos
santrauka,
kurią pristatė to skyriaus
p i r m i n i n k ė D a n g u o l ė Na
vickienė.
Nuo 1992 m. Los Angeles
gydėsi 21 vaikas; 14 su ortope
diniais negalavimais. 7 su nu
degimų randais. Nudegusiems
tenka grįžti kelis kartus ir
išbūti nuo 6 mėnesių iki metų
laiko L W skyriaus globoje.
Šiuo laiku gydosi sunkiausiai
nudegęs berniukas, kurį ilges
niam laikui pasiėmė globoti
Los Angeles gyvenanti lietuvė.
Yra gaut. prašymai 4-rių nau
jų nudegusių vaikų, bet, ka-

Gyvenimo

kelią prisimenant
Kun. V. Rimšelis, MIC

Pirmieji svečiai naujame
name
1975 metais birželio mėnesį
turėjo įvykti k a p i t u l a — vi
suotinis vienuolijos delegatų
suvažiavimas. P r i e š kapitulą,
turėjau apsispręsti, ką dary
siu, jeigu m a n e vėl išrinks
šešeriems m e t a m s kokiu pa
reigūnu. Man gyvenimas Ro
moje buvo j a u labai įgrisęs.
P r a s i t a r i a u p r e l a t u i L. Tulabai, kad aš j a u nenoriu Ro
moje ilgiau pasilikti. J i s m a n e
draudė, t v i r t i n d a m a s ,
kad,
kaip bebūtų, a š t u r i u pasilikti
Romoje, nes ir t a i p j a u lietu
vių mažai beliko. P r e l a t a s L.
Tulaba
Lietuvių
kolegijoje
dažnai t u r ė d a v o svečių įvai
riomis progomis ir negailė
davo laiko visus gražiai priim
ti, pavaišinti. Aš tokių gudry
bių neturėjau, kokias m a t y d a 
vau pas prel. L. T u l a b ą pri
i m a n t svečius. Kai pakviesdavom kokia nors proga kardi
nolą Antonio S a m o r e , tai vis
važiuodavau pas p r e l a t ą L.
Tulabą g a u t i vyno, kurį kardi
nolas S a m o r e mėgsta.
Romoje, kai j a u į s i k r a u s t ė m
į naują namą,
turėdavom
daug lankytojų iš Lenkijos. O
a š per šešerius m e t u s b u v a u ir
vicegenerolas, ir n a m o vyres
nysis. Vieną k a r t ą v i d u r n a k t į
m a n e iš miego prikėlė s k a m 
butis. Prie d u r ų stovėjo j a u n a s
vyras ir lenkiškai m a n e pra
kalbino. P r a š ė priimti nak
vynės. Esą jie buvo keliose
vietose ir j ų nepriėmė. J i s padangi Los Angeles S h r i n e r ' s
ligoninė j a u n e p r i i m a naujų
pacientų
iš užsienio, teks
kreiptis pas k i t u s vietinius
plastikos chirurgus.
Prieš m e t u s Los Angeles
stažavosi j a u n a s plastikos chi
rurgas iš Respublikinės Vil
niaus universitetinės Vaikų
ligoninės, kurioje j a u veikia
LW
ortopedine
operacinė.
Shriner's ligoninės chirurgė
dr. Kay jį mokė. k a i p gydyti
nudegiminius r a n d u s . Dr. Kay
sutiko ateityje l a n k y t i s Lietu
voje, d a r y t i n u d e g u s i e m s vai
k a m s operacijas ir pamokyti
didesnį būrį tos ligonines chi
rurgų.
Los Angeles L W skyrius,
b e n d r a d a r b i a u d a m a s su Direct Relief I n t e r n a t i o n a l , nu
siuntė įvairios vartotos įran
gos bei vaistų RVUV ligoninei.
Šį pavasarį n u p i r k o 20.000
dol. vertės naujos įrangos nu
degusių gydymui ir įsiparei
gojo prisidėti prie įrengimo
toje pačioje ligoninėje nudegu
siems gydymui pritaikytos pa
latos, kurios planai d a b a r t i n i u
laiku projektuojami Lietuvoje.
Šiuo laiku ižde yra m a ž d a u g
42,000 dol. Per a t e i n a n č i u s
m e t u s tikimasi s u r i n k t i dar
30,000 dol. palatos įrengimui.
Gražina Liautaud

rodė čia pat didelį automobili,
k u r i a m e buvo dar šeši žmo
nės. P a s a k i a u , kad mes irgi
n e t u r i m e septyniems vietos.
Išgirdau automobilyje sakant:
„Kai jie pas mus atvažiuoja,
tai mes juos priimame, ne
svarbu, ar bus diena ar nak
tis". S u p r a t a u , kad tie svečiai
y r a lenkų marijonų pažįstami,
o gal net draugai. Atidariau
didžiuosius vartus ir paro
džiau, kad mes dabar tik tiek
t u r i m e vietos ir apačioje po
n a m u yra vietos tik mašinai.
Jie apsidžiaugė ir sakė, kad
jiems bus gerai šiai nakčiai.
Rytojaus dieną jie viską susi
rado. Jie lauke ir virė, ir kepė,
ir kaip čigonai pas mus išbuvo
visą savaitę. Žinoma, lenkai
buvo patenkinti savo svečiais.
Kun. J. Vaišnora dar nebuvo
grįžęs į naują namą iš prelato
L. Tulabos viešbučio. Bet kai
grįžo, j a u lenkams išvažiavus,
jis pasakė, kad taip vienuo
lyne nedaroma.
Kitas p a n a š u s įvykis buvo
su dviem mergaitėm iš Lenki
jos, n a m e j a u turėjom iš Len
kijos vienuoles virtuvės dar
bams, drabužių plovimui ir
švaros palaikymui. Antram
aukšte jos turėjo sau atskirą
namo dalį. Vieną vakarą vy
resnioji pas mane atėjo verk
dama. Paklausiau, kas atsiti
ko. Esą, atvyko dvi studentės
iš Lenkijos ir prašosi nak
vynės, o jos visai neturi vietos.
Šalia seselių vienas kambarys
buvo visiškai tuščias su dviem
lovom. Viršininkei pasakiau,
kad tos studentės gali nakvoti
tame tuščiame kambaryje. Se
selės
viršininkės
veidas
džiaugsmu nušvito. Ji buvo la
bai laiminga ir sakė, kad ji
manė. jog mergaitėm iš vis ne
bus leista vienuolyne pernak
voti.
Tos studentės pas mus iš
buvo keletą dienų. Generolas
J. Sielski kažkur buvo porai
savaičių išvažiavęs. Pargrįžęs
anksti rytą, dar prieš Mišias
išėjo l a u k a n į sodelį kalbėti
brevijoriaus ir jis matė tas
merginas, kai jos prie atviro
lango stovėjo, turbųt dar ne
visai apsirengusios. Mūsų lan
gai tuo metu *dar neturėjo
užuolaidų. Per pusryčius gene
rolas mane paklausė apie tas
mergaites, kas jos, iš kur ir
kaip jos čia atsirado. Supra
tau, kad tos merginos lyg ir
sutrukdė j a m melstis. Pasako
d a m a s , kaip tos mergaitės pas
mus atsirado, pasakiau jam
pusiau juokais, kad tos gra
žios, jaunos mergaitės nega
lėjo maldos sutrukdyti. Jos tik
galėjo priminti.koks Dievas
yra geras ir gražus, nes jos
yra paties Dievo panašumu ir
paveikslu sukurtos.
Po poros dienų anksti rytą
tos mergaites išvažiavo į Var
šuvą. Nustebau, kai vakare

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
Vyrų ir moterų kirpėja.
15 metų patyrimas. Greitas,
malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai,
tel. 708-422-6558.
pamačiau jas vėl pas mus. Jos
pas mane atėjo labai nelai
mingos. Paklausiau, kas atsi
tiko. Jos pasakė, kad konduk
torius j a s iš traukinio išvarė,
nes jos neturėjo nei bilieto, nei
pinigų bilietui įsigyti. Pasiro
do, kad jos ir iš Lenkijos „na
zająca" — ant zuikio — atva
žiavo be bilieto, o pinigus,
kiek jų turėjo, visus Romoje
išleido. Jos taip manė, kad be
bilieto ir pargrįš į Lenkiją.
Nieko kito nebeliko, kaip tik
joms nupirkti bilietus iki Var
šuvos. Jos buvo tokios laimin
gos ir dėkingos. Išsipasakojo,
kad jos studijuoja teisę ir kitą
metą bus jau advokatės. Pali
ko savo adresus ir užsiprašė
jas aplankyti, kai būsiu Lenki
joje. O aš joms patariau nie
kur nevažiuoti „na zająca".
Laisva valia sušelpti
savo a r t i m ą
Karo pabaigoje Vokietijoje
teko praleisti d a u g sekmadie
nių drauge su Antanu Macei
na ir Zenonu Ivinskiu. Diskutuodavom daugiausia religi
niais, istoriniais, filosofiniais
ir teologiniais klausimais. A.
Maceina vis iškeldavo laisvo
sios valios klausimą krikš
čionių tarpe, kurie dėl tobu
lybės atsisako būti laisvais.
Tokie yra vienuolynų žmones.
Už juos sprendimus daro jų
vyresnieji. Tada buvau jau
perskaitęs beveik visus Dosto
jevskio raštus. A. Maceina
taip p a t buvo įnikęs į Dosto
jevskio raštų studiją. A. Ma
ceina kalbėjo vis su priekaištu
vienuolijai, kad ji atima žmo
gui laisvą valią. O man laisva
valia vis, rodos, byloja, kad už
visą gyvenimą turėsime Die
vui atsakyti. Gal Dostojevskis
irgi tą mintį turėjo, kai rašė:
„Kaip baisu pasidarė žmogui
būti laisvam!" Nors niekas
laisvos valios neišsižada, kai
pasirenka vienuolinį gyveni
mą, bet kaip A. Maceina prie
kaištavo, tai praktiškai taip ir
vyksta. Tu neturi laisvės ką
nors sušelpti. Vyresnysis nu
sprendžia ką ir kaip sušelpti.
Aš vis galvodavau, kad mes,
būdami vienuolyne, tų gerų
darbų, kurių Kristus iš mūsų
reikalauja, asmeniškai neda
rome. Kalbėdamas apie pas
kutinį teismą, J i s stovintiems
dešinėje paskelbs: „Ateikite
mano Tėvo palaimintieji, pa
veldėkite nuo pasaulio sukūri
mo j u m s paruoštą karalystę!
Nes aš buvau išalkęs, ir jūs
mane pavalgydinote, buvau
ištroškęs, ir mane pagirdėte,
buvau keleivis, ir m a n e pri
glaudėte, buvau nuogas —
mane aprengėte, ligonis —
mane aplankėte, kalinys —
atėjote pas mane... kiek kartų
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RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
* Perkame ir parduodame namus
* Pensininkams nuolaida
STASYS'

CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; 'sidings',
"soffits", -decks", 'gutters", plokšti
ir "shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
, SBenetis, tel.
630-241-191Z.
ATTESTION IMMIGRANTS!
Canada and Australia
are accepting applicants for
Permanent Residence!
For free information call:
1-773-282-9500.
GTS concentrating in immigration
www.immigration-service.com
tai padarėte vienam iš šitų
mažiausiųjų mano brolių, man
padarėte" (Mt. 25, 34-40). Tai
gi tų mergaičių priėmimu,
kaip man atrodo, buvo atlik
tas geras darbas pagal Kris
taus reikalavimą. Bet tas ge
ras darbas nėra asmeninis. Jis
yra jau vienuolyno nuopelnas,
nes atliktas n a m o vyresniojo
sprendimu.
Dabar man prisimena mūsų
kaimas Murmos. Pas mus
ateidavo daug ubagų. Kai jie
apeidavo visus namus, pas
mus grįždavo pernakvoti. Kiti
kaimynai turėjo ir daugiau
vietos, ir buvo turtingesni, bet
pas juos pernakvoti sunku bu
vo įsiprašyti. Tie ubagai buvo
labai (domūs. J i e pripasakoda
vo visokių būtų ir nebūtų nuo
tykių. O m u m s vaikams buvo
lyg gyvenimo maloni permai
na. Kažin, a r d a b a r atrasime
tokį vienuolyną, k u r būtų ke
leiviai ir ubagai priglausti pa
našiai, kaip būdavo neturtin
goje kaimo šeimoje. Mes ste
bimės Jeruzalės gyventojais,
kad jie nepriėmė Juozapo ir
Marijos, ir kad Mesijas turėjo
užgimti šaltoje kūtelėje, kur
buvo jautis ir asilas. Man at
rodo, kad panašiose aplinky
bėse ir mes pasielgtume kaip
anų laikų Jeruzalės žydai, ku
riems jų pačių sudaryti nuos
tatai buvo svarbesni už artimo
meilę.
* Didžiosios
Britanijos
p o l i c i j a i š a i š k i n o valstybėje
veikusią lietuvių grupuotę,
kuri grobė žmones. Policija
šeštadienį pranešė, kad buvo
suimta 10 žmonių bei išlais
vinti du įkaitai lietuviai, kurie
buvo išvaduoti, kai auštant
policijos pajėgos puolė auto
mobilį, paliktą stovėti netoli
vienos metro stoties šiauri
niame Londone. Operacijos
metu buvo sulaikyti du pa
grobėjai. Netoliese esančiame
name policija suėmė dar aš
tuonis jų bendrininkus. Visi
dešimt asmenų šiuo metu yra
sulaikyti.

IBNS>

* S u n e r i m ę s dėl prastos
p r a d i n u k ų p r i e ž i ū r o s po pa
mokų, švietimo ir mokslo mi
nistras Kornelijus
Platelis
kreipėsi į sostinės merą Ro
landą Paksą ir paprašė jo ieš
koti būdų organizuoti prail
gintos dienos grupes. Nerimą
kelia pradinių klasių mokinių
tėvų skundai, kuriuose nuo
gąstaujama, kad mažametis
vaikas pasibaigus pamokoms,
nuo vidurdienio lieka be suau
gusiojo priežiūros, nes Vil
niaus savivaldybė dėl lėšų sto
kos prailgintos dienos grupes
mokyklose organizuoja tik so
cialiai remtinų šeimų vai
kams.
(Elm>

•

RENGINIAI
2000 METAI
SPALIO MĖN.
5 d., ketvirtadienį — Zarasiškių klubo metinis narių
susirinkimas Šaulių namuose.
7 d., šeštadienį — Balzeko
Lietuvių kultūros muziejaus
,.Metų žmogaus" pokylis 6 v.v.
Balzeko muziejuje. Metų žmo
gumi išrinktas dr. Antanas
Razma.
8 d., sekmadienį - ^Drau
go", koncertas Mother McAu
ley gimnazijos patalpose, 3737
W. 99th St.. Čikagoje.
— Čikagos skautininkių
draugovės 50 metų veiklos su
kakties minėjimas Jaunimo
centre.
14 d., šeštadienį — Lietu
vos Dukterų draugijos pokylis
Jaunimo centro didž. salėje.
— Tradicinė jūrų skautų ir
skaučių „Puota jūros dugne"
PLC Lietuvių fondo salėje, Lemonte.
15 d., sekmadienį — Lie
tuvių fondo 6-sios metinės gol
fo žaidynes Old Oak Country
Club laukuose.
— LB Brighton Parko apy
linkės pietūs Švč. M. Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapijos
mokyklos salėje. West 44 ir
California Ave., po 10:30 v.r.
šv. Mišių.
— Akademinio Skautų sąjū
džio Čikagos skyriaus metinė
šventė. Šv. Mišios 11 vai. r.
Pal. J. Matulaičio misijoje, Lemonte. Po Mišių ASS mirusių
narių kapų lankymas Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse.
— Šakiečių draugijos gegu
žinė Šaulių namuosel2 v. p.p.
20 d., penktadienį — 29tosios kasmetinės lietuvių fo
tografijų parodos atidarymas
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre.
20-22 d. savaitgalį —
LITHPEX XXVIII
filatelijos
paroda Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje. Rengia Fila
telistų draugija „Lietuva".
21 d., šeštadienį — Akade
minio Skautų sąjūdžio Čika
gos skyriaus metinė šventė —
pakėlimai, apdovanojimai ir
iškilminga vakarienė 6 v.v.
Wi!lowbrook pokylių salėje,
Willow Springs, IL.
22 d., sekmadienį — Pa
nevėžiečių klubo narių meti
nis susirinkimas; 10 vai. r. šv.
Mišios už mirusius narius Jė
zuitų koplyčioje; 12 vai. susi
rinkimas Jaunimo centre.
— Anglijos Lietuvių klubo
metinis narių susirinkimas 2
vai. p.p. Šaulių namuose.
27 d., penktadienį — Atei
ties savaitgalio atidarymas
Jaunimo centro kavinėje.
27, 28 ir 29 d., savaitgalį
— Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos seimas Balzeko
lietuvių kultūros muziejaus
patalpose.
28 d., šeštadienį — „Lituanica" futbolo klubo veiklos 50
metų sukakties iškilmingas
paminėjimo pokylis PLC, Lemonte.
— PLC. Lemonte, 12 vai.
Maironio lituanistinės mokyk
los mokinių piešinių paroda
vyks Amerikos lietuvių vaikų
piešinių parodos — konkurso
atidarymas ir mokinių kon
certas.

Misijos choras.
17 d., sekmadienį — PLC
Kūčios Lemonte.
31 d., sekmadienį — Čika
gos Lietuvių operos ruošiamao
Naujųjų Metų sutikimas Jau
nimo centre.
— Naujųjų Metų sutikimas
V D šaulių rinktines namuo
se.
— Naujųjų Metų sutikimas
PLC, Lemonte.
2001 METAI

ČIKAGOJE
— Ateities savaitgalis Atei
tininkų namuose, Lemonte.
— Ateities Šalpos fondo va
kariene Ateitininkų namuo
se.
29 d., sekmadienį — Vi
suomeniškos Vėlinių iškilmės
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse 12 vai. prie Steigėjų pa
minklo. Ruošia Kapų sklypų
savininkų draugija ir Bend
ruomenes pasauliečių komite
tas, garbes sargyboje dalyvau
jant šauliams ir ramovėnams.
— Ateities savaitgalis Atei
tininkų namuose. Lemonte.
— Šv. Mišios už mirusius
agronomus 9 vai. r. Tėvų Ma
rijonų koplyčioje. Po Mišių pa
bendravimas valgykloje.
— Aušros Liutkutės-Povilaitienes koncertas 2 vai. p.p.
Jaunimo centre. Rengia Vydū
no fondas ir ASS Čikagos sky
rius.
— Pabendravimo pietus
PLC. Lemonte, ruošia Pal. J.
Matulaičio misija.
LAPKRIČIO MĖN.
1 d., trečiadienį — M. K.
Čiurlionio 125-ųjų gimimo me
tinių paminėjimo koncertas
Čikagos centre — Chicago
Cultural Center Bradley Hali
(78 E. Washington). Dalyvau
ja „Dainavos" ansamblis, Vil
niaus styginių kvartetas, ak
torė Audrė Budrytė ir pia
nistas Rokas Zubovas. Rengia
Chicago-Vilniaus miestų seserystės komitetas, Balzeko lie
tuvių kultūros muziejus ir
Amerikos Lietuvių meno drau
gija. Pradžia 6 v.v.
3 d., penktadienį — PLC,
Lemonte, Lietuvių dailės mu
ziejuje 7 v.v. Amerikoje gy
venančių dailininkų meno kū
rinių, dedikuotų Čiurlionio
metinėms, parodos atidary
mas. 8 v.v. ten pat vyks Lietu
vos kompozitorių naujų kūri
nių, sukurtų Čiurlionio meti
nių proga, premjera Amerikoj.
Gros Vilniaus styginių kvarte
tas, pianistai Sonata ir Rokas
Zubovai. Įžanginiu žodžiu kū
rinius aptars muzikologas Li
nas Paulauskis.
4 d., šeštadienį — Lietuvių
fondo metinio vajaus pokylis
PLC, Lemonte.
— Jaunimo centre 12 vai.
Čikagos lituanistinės mokyk
los mokinių piešinių paroda,
jaunųjų pianistų ir vaikų cho
rų koncertas.
— Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre, 6 v.v. Čiurlionio
tapybos darbų reprodukcijų ir
meno darbų, dedikuotų Čiur
lionio metinėms, parodos ati
darymas.
— Jaunimo centro didž.
salėje 7 v.v. akademinis vaka
ras ir vaidinimas pagal M.K.
Čiurlionio ir S. KymantaitėsČiurlionienės laiškus „Ilgėji
mosi sonata".
5 d., sekmadienį — Jauni
mo centro didž. salėje 3 v. p.p.
iškilmingas minėjimo koncer
tas. Ruošiama Čiurlionio mu
zikos ir poezijos šventė, tapy
bos darbų paroda. Dainuos
„Dainavos" ansamblis, grieš
Vilniaus styginių kvartetas,
fortepijonu gros Rokas Zubo
vas, skaitys aktorė Audrė
Budrytė.
— University of Chicago

SAUSIO MĖN.
13 d., šeštadienį — Sausio
13-tąją žuvusiųjų minėjimas.
Šv. Mišios ir minėjimas Jauni
mo centre. Rengia ALTo Čika
gos skyrius.
14 d., sekmadieni — Reli
ginis koncertas 3 v.p.p. Švč.
Ii. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje prisiminimui žuvu
siųjų už Lietuvos laisvę ir
1991 m. tragiškųjų sausio 13
d. įvykių Lietuvoje. Koncertą
ruošia ir atlieka lietuvių meno
ansamblis „Dainava".
19 d., penktadienį — Sa
liutas Mozartui! Sopranas Angel Petro ir pianistas Rokas
Zubovas atlieka Mozarto dai
nas ir kūrinius fortepijonui
Lietuvių meno muziejuje, Le
monte.
21 d., sekmadienį — LB
Brighton Parko apylinkės me
Puikiai įsijautusi { sielvartingosios Normos vaidmenį Irena Milkevičiūtė tinis susirinkimas Švč. M. Ma
pakerėjo Čikagos žiūrovus 1993-aisiais per Lietuvių operos pastatymą. rijos N. Prasidėjimo parapijos
Tikėsimės, kad mūsų žiūrovai taip pat entuziastingai atvyks paklausyti salėje, West 44 St. ir Califor
vienintelio Lietuvos operos primadonos koncerto šį sekmadienį, spalio 8 nia Ave. Pradžia 11:30 val.r.
d., 3 vai.p.p. į Mother McAuley mokyklą. Bilietai - „Seklyčioje" ir „Drau
ge".

Goodspeed Hali >5845 S. Ellis
Ave.) 7 v.v. naujų Lietuvos
kompozitorių kūrinių, sukurtų
Čiurlionio
metinių
proga,
premjera Amerikoje ir Čiur
lionio tapybos darbų repro
dukcijų paroda. Gros Vilniaus
styginių kvartetas ir Sonata
bei Rokas Zubovai. Įžanginiu
žodžiu kūrinius aptars muzi
kologas Linas Paulauskis.
10 d., penktadienį — 29sios kasmetinės lietuvių foto
grafijos parodos uždarymas
Jaunimo centro kavinėje.
11 d., šeštadienį — Suval
kiečių draugijos metinis narių
susirinkimas Šaulių namuose.
— JAV LB Waukegan/Lake
County apylinkės tradicinis
Rudens pokylis, minint tauti
nių šokių šokėjų
grupės
..Klumpė" 20 metų veiklos su
kaktį, ruošiamas 6 v.v. Midlane Country Club, 4555 W.
Yorkhouse Rd., Wadsworth,
IL. (prie šiaurės Waukegan).
12 d., sekmadienį — Tau
ragės lietuvių klubo metinis
narių susirinkimas Šaulių na
muose.
— ..Lietuvių balsas" laik
raščio metine vakarienė Jau
nimo centre. Pradžia 4 vai.
p.p.
— Prel. Igno Urbono pager
bimas jo kunigystės jubilie
jaus proga. Ruošia Pal. J. Ma
tulaičio misija.
18 d., šeštadienį — Čika
gos Lietuvių operos metinis
pokylis Jaunimo centre.
19 d., sekmadienį — Ne
priklausomos Lietuvos Ka
riuomenės atsikūrimo 82-jų
metų sukakties paminėjimas
Šaulių namuose, Čikagoje.
Rengia Lietuvių veteranų są
junga „Ramovė".
— Madų paroda PLC, Le
monte.
— Arvydo ir Nelės Paltinų

SOLISTAI

Irena Milkevičiūtė

Mindaugas Žemaitis

koncertas, taikinant akt. Ste
fai Nevardaitienei, 3 vai p.p.
Jaunimo centre. Rengia Ame
rikos Lietuvių radijas.
23-26 d., nuo ketvirtadie
nio iki sekmadienio — Tea
tro festivalis Jaunimo centre.
Rengia JAV LB Kultūros tary
ba.
— LMKF Čikagos klubo šv.
Mišios už mirusias ir gyvas
klubo nares 10 vai. r. Jėzuitų
koplyčioje. Po Mišių pusryčiai
ir narių susirinkimas Jauni
mo centro kavinėje.
GRUODŽIO MĖN.
1 d., penktadienį — Šam
pano vakaras. Rengia „Lietu
vos Vaikų vilties" komitetas.
— Dail. Jono Kelevičiaus
dailės darbų parodos atidary
mas 7:30 v.v. Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre.
2 ir 3 d., savaitgalį — Ka
lėdinė mugė PLC, Lemonte.
3 d., sekmadienį — Tilžės
Akto paskelbimo sukakties
minėjimas 2 vai. p.p. Rengia
Mažosios Lietuvos Rezistenci
nis sąjūdis.
— Jaunimo centro metinė
šventė ir iškilminga vakarie
nė. Šv. Mišios uz Jaunimo
centro rėmėjus aukojamos 3
vai. p.p. Tėvų jėzuitų koply
čioje. Vakarienė ir programa
4 vai. p.p. Jaunimo centro
didž. salėje.
9 d., šeštadienį — Labda
ros vakaras „Seklyčioje". Ren
gia JAV LB Socialinių reikalų
taryba.
10 d. sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės
Kūčios Šaulių namuose.
— Kalėdinis koncertas Pal.
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje, Lemonte. Pradžia 1:30
vai. p.p. (Pietūs ruošiami 12
vai. Tuoj po šv. Mišių*. Rengia

VASARIO MĖN.
11 d., sekmadienį — Lie
tuvos Nepriklausomybės mi
nėjimas: 10:30 v.r. šv. Mišios
Švč. M. Marijos Gimimo lietu
vių parapijos bažnyčioje. Mi
nėjimas Maria aukšt. mokyk
los salėje. Rengia ALTo Čika
gos skyrius.
18 d., sekmadienį — LB
Brighton Parko apylinkės ruo
šiamas Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas — 10:30
v.r. šv. Mišios Švč. M. Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapijos
bažnyčioje. Po Mišių minėji
mas parapijos salėje, 44 St. ir
California Ave.
KOVO MĖN.
10 d., šeštadienį — Pa
nevėžio tautinių šokių šokėjų
ansamblio „Grandinėlės" kon
certas. Rengia „Margutis II".
16 d., penktadieni — Mardi Gras Paryžiuje. Šventiškai
padūkusius prancūzų kompo
zitorių Debusy, Ravel, Milhaud, Satie ir kt. kūrinius gro
ja Larą Ochoa-Regan (sakso
fonas) ir pianistai Sonata ir
Rokas Zubovai (fortepijonas 4
rankomis) Lietuvių meno mu
ziejuje, Lemonte.
25 d., sekmadienį — Kon
certas Jaunimo centre. Rengia
JAV LB Kultūros taryba.
BALANDŽIO MĖN.
1 d., sekmadienį — LB
Brighton Parko pietūs Švč. M.
Marijos N*. Prasidėjimo para
pijos mokyklos salėje, 44 St. ir
California Ave., po 10:30 v.r.
Mišių.
— Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo Švč. M. Ma
rijos seserų vienuolijos rėmėjų
metinė šventė: 2 v.p.p. Tėvų
jėzuitų koplyčioje šv. Mišios
už gyvus ir mirusius narius. 3
v. p.p. Jaunimo centro didž.

DRAUGAS, 2000 m. spalio 4 d., trečiadienis
26 d., šeštadienį — Poezi
salėje programa ir vakarienė.
28 d., šeštadienį — JAV jos vakaras Jaunimo centre.
LB Vidurio Vakarų apygardos Rengia JAV LB Kultūros tary
suvažiavimas „Bočių menėje", ba.
PLC, Lemonte. Pradžia 9 v.r.
BIRŽELIO MĖN.
GEGUŽĖS MĖN.
3 d., sekmadienį,— Jau
nųjų talentų festivalis PLC
6 d., sekmadienį — LB didž. salėje, Lemonte. Rengia
Brighton Parko apylinkės pie JAV LB Kultūros taryba.
tūs Švč. M. Marijos N. Prasi
10 d., sekmadienį — Lie
dėjimo parapijos mokyklos sa tuvos žmonių Sibiran trėmi
lėje, 44 St. ir California Ave., mų minėjimas: 10:30 vai. r. šv.
po 10:30 vai. r. šv. Mišių.
Mišios Švč. M. Marijos Gimi
18 d., penktadienį — Trio mo lietuvių parapijos bažny
Ccncertante. Romantikų ka čioje. Po Mišių — minėjimas
meriniai kūriniai. Sonata Zu parapijos salėje. Rengia ALTo
bovienė, fortepijonas. Ann Pa- Čikagos skyrius.
len, smuikas, William Cemota, cello. Lietuvių meno mu
RUGPJŪČIO MĖN.
ziejuje, Lemonte.
12 d., sekmadienį — JAV
25 d., penktadienį — Poe
zijos vakaras PLC, Lemonte, LB Vid. Vakarų apygardos
rengia JAV LB Kultūros tary apylinkių gegužinė PLC sode
lyje, Lemonte. Pradžia 12 vai.
ba.

A. t A.
ALGIRDAS REIVYTIS
Mirė 2000 m. spalio 3 d., sulaukęs 85 metų. Gyveno
Lombard, IL. Gimė Lietuvoje, Mažeikiuose. Amerikoje
išgyveno 51 metus.
Nuliūdę liko: žmona Jadvyga, dukra Loreta, žentas
Steve, dukra Silvija, žentas Iner, dukra Audronė, žentas
Thomas, sūnus Algirdas; anūkai: Stepas, Kristina, Erika,
Jeffrey, Jonathan bei kiti giminės Kanadoje.
Priklausė „Krivūlės" organizacijai, Lietuvių
Bendruomenei, BALF'ui.
Velionis pašarvotas 2000 m. spalio 5 d., ketvirtadienį,
Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.
(arti Derby Rd.) nuo 3:00 iki 9:00 vai. vakaro.
Laidotuvės įvyks spalio 6 d., penktadienį, 9:30 vai. ryto.
B laidojimo namų Velionis bus atlydėtas į Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10:00 vai. ryto
bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių
a.a. Algirdas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, sūnus, dukros, anūkai.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. •

Ateitininkų medikų korporacijos „Gaja" atkūrėjui
Amerikoje, aktyviam korporantui

A. t A.
Dr. JURGIUI STARKUI
iškeliavus už šio žemiško gyvenimo ir laiko ribų, čia
likusiai Velionio šeimai, giminėms ir artimiesiems
reiškiame širdingą užuojautą.
Ateitininkų medikų Korp! Gaja

A. t A.
LIDIJAI MINGĖLIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą jos sūnui ŠARŪNUI ir
dukrai LIUCIJAI su šeimomis, jos seseriai, broliui bei
kitiems giminėms reiškia
Detroito BALF'o 76 skyrius

• SJJ

*&,

„DRAUGAS
„DRAUGAS" lietuvybės švyturylir sargas!
Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ'
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente.

DRAUGO koncertas
2 0 0 0 m. s p a l i o 8 d.
Akompaniatorė
Sonata Zubovienė

Mother McAuley gimnazijos auditorijoje
3737 W.99 Street, Chicago, IL 60655
Pradžia 3 vai. p.p.

Bilietai parduodami:
„Draugo" administracijoje, 4545 W. 63 Str., IL 60629;
„Seklyčioje", 2711 W. 71 Str., Chicago, IL 60629.
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DRAUGAS. 2000 m. spalio 4 d., trečiadienis

ČIKAGOJE

IR

Pageidaujantys dalyvauti
S e i m o r i n k i m u o s e spalio 46 d. gali atvykta į balsavimo
apylinkę - Lietuvos generali
nį konsulatą Čikagoje. 211
East O n t a n o Street. Suite
1500, Chicago. IL 60611: tel.
312-397-0382.
Konsulatas
dirbs nuo 12 vai. iki 4 vai.p.p.
Rinkimų dieną. t. y. spalio 8
d., balsavimo apylinkė bus ati
daryta dviejose vietose: Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd.i nuo 7
vai.r. iki 7 vai.v. ir Pasaulio
lietuvių
centre
Lemonte
114911 127 St.> nuo 9 vai.r. iki
2 vai.p.p. Visi užsiregistravę
rinkėjai jau gavo rinkėjo pa
žymėjimą, balsavimo biulete
nius ir informaciją, kaip reik
tu balsuoti paštu. Rinkėjai,
kurie balsuos asmeniškai at
vykę į rinkiminę apylinkę, pri
valo su savimi turėti a t s i ų s t u s
balsavimo biuletenius, rinkėjo
pažymėjimą ir a s m e n s doku
mentą su nuotrauka. J e i iki
rinkimų dienos nespėjote užsi
registruoti, balsuoti galėsite
atvykę į balsavimo apylinkę
rinkimų dieną. Būtina su savi
mi turėti LR piliečio pasą.
Daugiau informacijos galima
rasti LR Seimo i n t e r n e t i n i a m e
puslapyje:
www.lrs.lty rinkimai'

Žymioji
Lietuvos operos
dainininke Irena Milkevičiūtė
savo muzikos kelią pradėjo ne
nuo dainavimo, o nuo kanklių.
Labai norėdama
studijuoti
AJLRK m o t e r ų > u j u n g o s 3 muziką, tačiau neturėdama
k u o p a šaukia narių susirinki pradinio muzikinio išsilavini
mą, kuris įvyks spalio 14 d., mo, jokios kitos specialybės,
šeštadienį, 3 \ a l p . p . Mar- išskyrus kankles, ji negalėjo
q u e t t e P a r k e , parapijos salėje. rinktis. Vėliau I. Milkevičiūte
teigė, jog kanklės išmokė ją
Šv. K a z i m i e r o kongrega
a t k a k l a u s darbo, kantrybes,
c i j o s s e s e r y s maloniai visus
padėjo subręsti kaip muzikei,
kviečia dalyvauti šv. Mišiose
dainininkei. Po tokios mokyk
ir pasimelsti, kad kongregaci
los studijuoti vokalą jai buvo
jos įsteigėja motina Marija
lengviau negu žmonėms, kurie
K a u p a i t ė būtų paskelbta pa
dainavimo pradeda mokytis
laimintąja. Mišios bus šį šeš
tik baigę vidurinę. Dainavimo
tadienį, spalio 7 d., 9:30 vai.r.
studijas I. Milkevičiūtė išėjo
seseiiu motiniškame name,
prof. Zenono Paulausko klasė
2601 W. M a r ą u e t t e Road. Chi
je. Dar studijuodama daini
cago. Mišias aukos kunigas
ninkė tapo pastebėta - 1976A n t a n a s Englert. Our Lady of
aisiais, baigusi studijas, buvo
F a t i m a parapijos klebonas.
pakviesta dirbti į Operos ir
Čikagos
s k a u t i n i n k i ų baleto teatrą. Po to - tarptau
d r a u g o v ė s i š k i l m i n g a s 50- tinių konkursų premijos ir ė i o v e i k l o s m i n ė j i m a s vyks stažuotė garsiajame La Scalos
sekmadienį, spalio 8 d.. 3 vai. t e a t r e . Vėliau I. Milkevičiūtę
p.p. J a u n i m o centro Čiurlionio kvietė ir Didysis teatras, tagalerijoje. Programoje, kuriai ciau ji atsisakė ir liko Vilniu
vadovaus v.s. fil. D. Eidukie- je. Lietuvos operos primadona
nė, bus šios draugovės veik per visą laiką yra paruošusi
los apžvalga ir meninė progra š i m t u s vaidmenų, dainavusi
ma, atliekama ..Aušros Var tūkstantyje scenų. Savo vie
tų"'/.. Kernavės" tunto sesių. ninteliame koncerte Čikagoje.
Bus išstatyta ir daugiau negu kuris vyks jau šį sekmadienį,
100 istorinių skautininkių dr- spalio 8 d.. Mother McAuley
vės veiklos n u o t r a u k ų paroda. mokykloje solistė ruošia ir lie
Kviečiama visa plačioji Čika- tuvių kompozitorių dainas, ir
gos skautiškoji šeima ir lietu- žymiųjų operų arijas. Jos partviškoji visuomenė. Visi atsi- n e r i s scenoje bus jaunas barilanke bus maloniai sutikti, tonas Mindaugas Žemaitis,
j a u n a t v i š k a i nuteikti ir pa- Solistams akompanuos Sonata
vaisinti.
Zuboviene. Bilietų dar yra. Jų

Dailininkė Nora Aušriene - viena
iš Čiurlionio festivalio parodų ren
gėja.
ČIURLIONIS - AMŽINAS
IEŠKOTOJAS
Vieną iš Čiurlionio festivalio
rengėjų - dailininkę Norą
Aušriene Čiurlionio dvasia ap
gaubė dar mokykloje - Vil
niaus Čiurlionio menų gimna
zijoje, kurioje ji mokėsi dailės
ir kitų dalykų. Ši ypatinga at
mosfera išskyrė gimnaziją iš
kitų sovietinių mokyklų visa
me Vilniuje, o gal ir visoje Lie
tuvoje. Netgi da<lės dėstyto
jai, garsūs dailininkai-rezistentai. šioje mokykloje turėjo
tarsi kokį prieglobstį - kasdie
ninę duoną ir galimybę kalbėti
puse lūpų ir mokyti to, kas tuo
metu buvo neįmanoma, pvz.,
Dailės akademijoje.
Panašiai kaip į savo mokyk
lą - išskirtinę salą visų mo
kyklų kontekste - Nora žvel
gia ir i Čiurlionio asmenybę.
Tai - žmogus, kuris meno la
bui atsisakė patogaus, konfor
mistinio gyvenimo. Jo darbai
nekomerciniai, t. y. n e s u m e 
luoti. Noros manymu, s v a r b u s
yra dailininko amžinas ieško
jimas, nesustojimas vietoje,
kūrybine aistra, beatodairiš
kai stumusi jį visą gyvenimą
tų ieškojimų link.

APYLIiSKESE

N a š l i ų , n a š l i u k ų ir p a v i e - k a i n a Š v a i r i ~ - v r a P u s n i ų ir
n i ų klubo susirinkimas vyks brangesniu. Atvykite į ,.Seklyspalio 6 d. 1 val.p.p. Šauliu 0 i a a r b a -Draugą".
salėje. 2417 W. 43rd Str.
Vargonų virtuozo Gedi
1993-ieji -— j u k . rodos, buvo m i n o Kviklio koncertas vyks
visai neseniai... Kas anuomet spaiio 29 d., sekmadienį. 1:30
dalyvavo Čikagos
Lietuvių val.p.p. Pai. J. Matulaičio mi
operos ..Norma" spektaklyje ir sijos bažnyčioje Pasaulio lietu
klausėsi žymiosios primado vių centre. Lemonte. Prieš
nos Irenos Milkevičiūtės dai koncertą, apie 12 vai. - pietūs
navimo, niekuomet tos sielos centro didžiojoje salėje. Bilie
šventės nepamirš. I š t r a u k a s iš tus galite įsigyti iš anksto sek
operos ..Norma" galėsite ma madieniais bažnyčios priean
tyti šį ketvirtadienį, 7 vai. gyje arba paskambinus Van
vak.. Lietuvių televizijoje, o dai Gvildienei tel. 630-271Ireną Milkevičiūtę dainuojant 9136.
girdėti — dienraščio ^Draugo"
Knygos „Stasys Baras"
koncerte, j a u šį sekmadienį,
s
u
t i k t u v ė s įvyks spalio 15 d.
spalio 8 d.. 3 vai. p.p.. Mother
12
vai. Pasaulio lietuvių cen
McAuley auditorijoje. Bilietus
tro
didžiojoje salėje. Su knyga
galima įsigyti „Seklyčioje" ir
ir
su
Stasiu Baru - solistu, vi
..Draugo''
administracijoje.
suomenininku
supažindins
Video juosta pagaminta Alek
..Draugo"
vvr.
redaktorė
Da
se; Plėnio Nepraleiskite progos
n
u
t
ė
Bindokienė.
Kviečiame
pasižiūrėti! Kviečiame visus
visuomenę gausiai dalyvauti.
dalyvauti ..Draugo" koncerte.
Knygos sutiktuves rengia PLC
renginių komitetas.
M a r ą u e t t e P a r k e 6734 S.
Kedzie Ave.: tel.312-747-6469)
veikia įvairūs būreliai ir žaidi
mai vaikams, dailės pamokos,
sveikatos ir sporto klubas, ga
lima žaisti krepšinį, ledo ritu
lį, futbolą, tinklinį, užsiiminė
ti
gimna.-tika.
imtynėmis,
plaukimu. Norėdami užsire
gistruoti, kreipkitės j Parko
administraciją kasdien nuo 9
vai.r. iki 10 vai.v., savaitga
liais nuo 9 vai.r. iki g val.p.p.
a r b a atsiverskite ..Intemeta":
www. chicagoparkdistrict.com

Skelbimai
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago. IL 60629
(Skersai gatvės nuo .Draugo")
TeL 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL
ADVOKATAS

Nora jau dešimt metų gyve
na t a r p Čikagos ir Vilniaus, o
dabar įsijungė į Čiurlionio fes
tivalio parodų ruošimą. Kartu
su dailininke Daiva Karužaite
Nora rengia dvi festivalio pa
rodas, kuriose norą dalyvauti
pareiškė beveik 50 JAV gyve
nančių dailininkų. Paroda Le
monte; Dailės muziejuje vyks

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.PulaskJ Rd.. Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Advokatas J o n a s Gibaitis
Civilinės ir kriminalinės bylos
6247 S .Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
Toli free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v.
šefitad 9 v.r. iki 1 v.p.p.

lapkričio 3 d . Jaunimo centre
..;,>k•-:<-;'• i ii T a i p pat

bu>

išleistas dailus parodos katalo
gas
¥.. Andrulytė

P a t i k s l i n a m e ketvirtadie
nio, rugsėjo 28 d.. ..Draugo"
laidos 2 psl. apačioje išspaus
dintos nuotraukos paraše įvy
kusią klaidą. Turėjo būti:
..'Lietuviškų melodijų radijo
valandėlės Detroite vedėjas.
.Draugo' bendradarbis ir Det
roito Šv. Antano lietuvių pa
rapijos pirmininkas Algis Zaparackas. pokalbyje su savo
žmonos Yolandos pussesere
poete Ramute Skučaite. Nuo
t r a u k a Yolandos Zaparackienes".
• D a u g A m e r i k o s lietuvių
p a d e d a Lietuvos vaikams.
Pratęsdami paramą kitiems
metams, po $150 atsiuntė: dr.
K. Jablonskis, VVestchester, IL:
Margaret A. Petrauskas, Pittsburgh, PA; Ferdinandas Likto
rius, Ft. Lauderdale, FL; Marija
Ročkuvienė, Chicago, IL; dr.
Alina Domanskienė, Palos
P a r k . IL; Maj Ret Joseph A.
Y u k n a s - U S A F , Denver, CO;
Alfred ir Joyce Baran, Stratfcr.'. CT; RitaKruel, Pottsville,
P A , J u o z a s ir Rėdą Ardži'ai,
Fairview. PA; Vytautas ir Van
da Šliupai, Burlingame, CA;
V y t a u t a s Vidugiris, Rancho
P a l o s Verdcs. CA. L i e t u v o s
vaikų vardu dėkojame visiems
aukotojams-rėmėjams! „ L i e 
t u v o s Našlaičių globa", 2711
W e s t 71 Str., C h i c a g o . IL
60629.
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Vienišas tigriukas, bet nenori įkyrios muses draugystės, kad nekandžiotu
ausytes...
Piešė dail. J. Paukštienė

MINTYS
PAGALVOJIMUI
Mases jausmas, tuščios ap
linkumos įtaka žmogaus as
menybę, žmoniškąjį kilnumą
stelbte stelbia. Jį stelbia ir in
ternacionalizmas. Žmogus nė
ra tik žmonijos narys, jis yra
ir savo tautos sūnus. Tau
tiškumas yra paremtas huma
nizmu. Tikra;
kultūringas
žmogus palieka visada ištiki
mas savo tautai. Tautiškumo
jausmas remiasi žmoniškumu,
panašiai kaip šeimos jausmas.
Lietuvių tautoje tas j a u s m a s
buvo gilus, ir ji išlaikė savo
tautinę sąmone ir savo tautinį
veidą, nepaisant priespaudą ir
pavojų, su pasiryžimu — ar
žūt. ar likti tais, kuo esame
gimę. Lietuvių tauta turi savo
misiją plačioje tautų šeimoje
ir. kol ją vykdys, tol gyvuos.
Man atrodo, kad, kaip mažos
tautos, toji misija yra greičiau
etinio ir estetinio kultūrinio
pobūdžio. Lietuvių tautos tra
dicijomis, papročiais, būdo
bruožais domėjosi ir gėrėjosi
kitos tautos. Jos liaudies dai
nomis, jos kalbos lobynu
džiaugėsi ir studijavo pasaulio
kultūros didžiūnai. Lietuviai,
kur jie bebūtų, neturėtų ati
trūkti nuo savo tautos dva
sios, neturėtų užmiršti savų
tradicijų, kur.as mūsų kaimas
tiek amžių mums išsaugojo.
Norint išsaugoti žmogaus kil
numą, lietuvis privalo išsau
goti ir savo, kaip lietuvio kil
numą.
J o n a s Rugis,
Mokslininkas, chemikas.
redaktorius, žurnalistas

Mano tėveliai yra lietuviai.
Mes namuose kalbame lietu
viškai. Aš šeštadieniais lan
kau lietuvišką mokyklą. Aš
noriu pažinti Lietuvą ir būti
lietuviu.
Andrius Markulis
(Vytas Karalius)
Visi Lemonto Maironio lit.
m-los 4g skyriaus mokiniai
(..Žingsniai į pasaulį";

LABAS MOČIUTE
Aš neseniai grįžau iš stovyk
los „Merkurijus'", kuri buvo
Kačerginėje prie Kauno. Ten
praleidau dešimt dienų. Sto
vykloje kiekvieną dieną buvo
galima lankyti įvairius būre
lius. Aš su Jurga ir d a r dviem
mergaitėm lankėm aerobiką. \
stovyklą buvo atvažiavę LRT
televizijos korespondentai ir
nufilmavo žaidimą „išgelbėk
draugą".
Valgėme penkis k a r t u s per
dieną: pusryčius, pietus, pa
vakarius, vakarienę ir nakti
piečius. Stovykloje vaikai bu
vo suskirstyti būreliais pagal
amžių. Aš patekau į j a u n i a u 
sių būrelį. Vyko d a u g konkur
sų. Vienas jų buvo Lik-as. tai
reiškia linksmųjų ir išradin
gųjų klubas. Kiekviename bū
ryje reikėjo sudaryti penkias
komandas po keturis žmones.
Tos komandos dalyvavo būrio
surengtame
konkurse.
Aš,
J u r g a , mano draugė Rūta ir
Jurgos draugė Elena suda
rėme komandą ir dalyvavome
konkurse. Laimėjome pirmą
vietą. Po to dalyvavome finale,
kuriame rungėsi visos stovyk
los būrių geriausi. Tame finale
mes buvome jauniausi, bet vis
KODĖL AŠ ESU
tiek laimėjome pirmą vietą.
LIETUVIS
Gavom dovanų po „čipsų" mai
Aš esu lietuvis, nes tėte ir šelį.
mama yra lietuviai. Aš esu lie
Dabar mano ūgis yra 160
tuvis, nes Lietuva yra stipri, cm. Stovykloje paaugau 1 cm.
sena ir graži valstybė, kur Liepaičių muzikos mokyklą
šnekama lietuvių kalba. Aš turėsiu lankyti iki septintos
esu lietuvis, nes lietuviai yra klasės. Jėzuitų gimnaziją, jei
geri žmonės. Aš esu lietuvis-, viskas gerai seksis, lankysiu
iki 12 klasės.
nes man patinka Lietuva.
Lietuvoje buvo nelabai geras
Rimas K a p a č i n s k a s
oras, bet dabar atrodo, kad
Aš esu lietuvis, nes mano taisosi. Norėčiau, kad, greičiau
mama ir tėte yra lietuviai. sugrįžtum!
Mano močiutė ir senelis yra
Rūta D i r s y t ė , 11 m.
lietuviai. Jiems labai patinka
Vilnius ..Dainorėliai"
Lietuva. Aš lankau lietuvišką
mokyklą. Kai aš užaugsiu,
NAKTINUKE
mano vaikai eis į lietuviškas
mokyklas. Aš labai džiau
Neiki miego. Dar pabūki. —
giuosi, kad esu lietuvis.
Žiedą skleidžia naktinuke.
Aleksandras S t i k a s
Žydi, kvepia... Greit naktis
Prie melsvos gėles atklys.
Mano mama. tėtė yra lietu
Pro žvaigždėtą savo šydą
viai, todėl aš esu lietuve. Aš
Pamatys — gok: pražydo!
moku lietuviškai skaityti ir
Jos gėlė. Ją segs į kasą.
rašyti. Mano močiutė ir sene
.->oks po pievą. Ir... bers
lis taip pat yra lietuviai. Aš
lankau lietuvišką
mokyklą.
rasą.
Mano mama nemokėjo lietu
Prie darželio dar pabūki. —
viškai kalbėti, todėl tėte ją
Atsimerkia naktinuke...
mokc lietuviu kalbos.
Mokytoja
Lina J o d v a l y t ė
Gražina R a g a l e v i č i e n ė

1. Egiptiečiai, patobulinę ir
pataisę b a b i l o n i e č i ų ir chaldiejų bei š u m e r ų stebėjimus.
davė pradžią moderniajam ka
lendoriui. J ų apskaičiavimu,
metai turi 365 paras ir 6 va
landas. Tą laiką jie padalijo į
12 mėnesių po 30 parų mėne
syje. Tai įvyko 4,236 metais
prieš Kristų. Įdomu, kad jų
apskaičiavime buvo tik maža
minučių ir sekundžių klaida.
2 . Žodis „traktorius" atsirado
9 šimtmečio pabaigoje. Jo var
do kilme iš lotynų žodžio „trahere" — „traukti". 3. Lotynų
kalboje žodis „altar" reiškia
vietovę, kur Dievo garbei bū
davo deginama auka. Mūsų
krikščionijos laikais Altorius
ir D i e v o s t a l a s tapo tapa
tybės. 'Arcade Dict. Word of
Orig., p . 20, N.Y., 1991 K 4. Ba
tas, o. T a r k a . 6. Veliuonoje,
Mickūnuose, Vabalninke, Pi
vašiūnuose. Maišiogaloje, Kre
kenavoje, Sintautuose. Rasei
niuose. Alksnėnuose. Palango
je, Merkinėje. Telšiuose. Jo
niškyje, Inturkėje, Zarasuose.
Raguvoje. Šimonyse. Kaune.
Simne. 7. Žiūrėkite brėžinėlj.
8. 29^/2 dienos.
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PAGALVOKITE NR. 19
1. Kuriame Lietuvos mieste
yra paminklas poetui A. Puš
kinui? 2. Iš k u r kilo žodis „ministeris" arba „ministras"? 3.
Kada turkai užėmė Konstan
tinopolį? 4. Ar a n t mėnulio ga
lima groti akordeonu? 5. Ar
leopardas ėda lapus? Atsiuntė
k u n . d r . E. G e r u l i s . 6. Kai
j a u n a buvau, a n t vandens sū
paus, o kai pasenau, po galva
palindau. 7. ''Kryžiažodis). Čia
atsakymai bus susiję su kun.
Stasio Ylos, didelio jaunimo
draugo gyvenimu. 1. Kaimas,
kur gimė Stasys Yla. 2. Jo gi
mimo mėnuo? 3. Kurio miesto
gimnaziją l a n k ė 0 4. Kur baigė
kunigų seminariją? 5. Kuo
užsiėmė besimokydamas ku
nigų seminarijoje? 6. Arkivys
kupo, suteikusio S.Y. kuni
go šventinimus, pavardė? 7.
Kur S.Y. atsirado, pasitraukęs
iš Lietuvos? 8. Kartu su S.Y.
kalėjusio kunigo pavardė? 9.
Kaip vadinosi koncentracijos
stovykla, kurioje S.Y. išbuvo
dvejus metus? 10. Kurias ka
talikams svarbias knygas ren
gė ir leido S.Y.° 11. J kurią
šalį S.Y. išvyko 1950 m.° 12.
Kurį mėnesį S.Y. mirė? 13. Li

KAI AŠ GIMIAU
Mama pasakojo, kad aš
prieš gimdama buvau angelas
pas Dievą. Ji sake. kad aš gi
miau rytą. todėl man patinka
anksti keltis. Aš manau, kad
prieš man gimstant, m a m a
skaitė knygą, nes man labai
patinka skaityti knygas. Aš gi
miau vasaros viduryje, birže
lio mėn. 30 d., todėl man pa
tinka šiltas oras. Kai aš sulau
kiau savo gimtadienio, mano
mama. senelė ir senelis papa
sakojo apie pirmąsias dienas
po gimimo. Šiais metais aš
būsiu dešimties metų am
žiaus. Mano senelė mane glos
tė, kai aš buvau maža ir pasa
kojo apie pirmąsias mano gy
venimo dienas. Pasakojo apie
ligoninę, kur aš gimiau. Pasa
kojo, kad gydytojai buvo ma
lonūs, o mama prakaitavo.
Mano kambaryje buvo gražios
geltonos gėlės. Ligonines pa
vadinimas „Čikagos ligoninė".
Sienos buvo tamsiai rudos.
Kai aš gimiau, aš nežinojau,
kur buvau ir kas aš esu. Mano
tėtė norėjo, kad mano vardas
būtų Ugnė, bet mano mama
norėjo, kad būčiau Aleksand
ra.
Aleksytė Stalionytė,
Čikagos iit. m-ios 5 sk.
mokinė
— Mama. kokius marš
kinius man šiandien duosi? —
šaukia Petriukas iš vonios.
— Trumpomis rankovėmis,
o kodėl klausi 0
— Kad žinočiau, iki kurios
vietos rankas plautis.

goninės, kurioje S.Y. mirė pa
vadinimas? Sudarė A n d r i u s ,
S i m o n a s ir Agnė Žvirbliai
iš Šiauduvos kaimo. Šilalės
rajono. 8. (Žiūrėkite brežinelį)
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Skersai: 1.Tikras kvadratas.
3. Tie patys skaičiai, kaip ir
atvirkščiai skaitant. Visi lygi
niai. 4. Dvi skaitlines yra ne
lyginės: tarp jų viena skaitline
yra 2 didesne už antrąją.
Išilgai: 1. Visų skaitlinių su
ma yra 15. 2. Visos skaitlines
yra lyginės ir dviem didesnės,
kaip kiekviena sekanti. 3. Su
dėjus tas dvi skaitlines ir su
mą padauginti iš 7. Šiame už
davinyje nėra 0 i nulio'. Suda
ryti tokią pat lenteię su tik
rais ska.tnumimis.

