i..i.Hiiiiiiiii>iiiUiuiiiiiiiiiiuiiii!iiHiiiuiiiiuUu_i
, . , . . . » . »

M1XKD AOC

0U6

S 1 7 1 P7 GRATIS
THE LZMLAR1 OF CONGRESS
BOBOVBJUI READING ROOM
Šeriais Diviiion
« « < i h i n a t o n V>C ?0«54O-4fl^O

NEWSPAPER - P O N O T DELAY - Pate Mailed 10/10/00

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET

PERIODtCALS
October 11,

THE L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E

V«LLZXXVm

DAILY

TREČIADIENIS - VVEDNESDAY, S P A L I O - O C T O B E R 11, 2000

Prezidentas parėmė
naujosios politikos" ryžtą
sudaryti vyriausybę
Vilnius, spalio 10 d. (BNS)
— Prezidentas Valdas Adam
kus pritaria „naujosios politi
kos" sparno atstovų ryžtui im
tis atsakomybes formuoti vy
riausybę ir pateisinti rinkėjų
lūkesčius, antradienį pranešė
prezidento atstovė spaudai
Violeta Gaižauskaitė.
V. Adamkus pabrėžė, jog
siekia ne Seimo mažumos, o
daugumos remiamos vyriausy
bės, pajėgios vykdyti valstybei
reikalingas reformas, ir „nau
josios politikos" sparnas turi
daugiau įgaliojimų, nei kitos
partijos.
Tačiau ir socialdemokratinė
koalicija, laimėjusi 51 įgalioji
mą, neatsisako planų dalyvau
ti naujosios vyriausybės suda
ryme.
Antradienį socialdemokratų
partijos vadas Vytenis Andriu
kaitis sakė, kad minėtasis so
cialliberalų ir liberalų pareiš
kimas buvo padarytas jų pačių
iniciatyva, bet prezidentas
jiems tokios teisės nesuteikė.
„V. Andriukaičio pasisakymai
klaidina rinkėjus ir juos gali
ma vertinti kaip demagogiją",
sakė V. Gaižauskaite. Kartu ji
pažymėjo, kad iš naujojo Sei
mo valstybes vadovas tikisi
konstruktyvaus bendradarbia
vimo.
Antradienį Lietuvos socialde
mokratinė jaunimo sąjunga

(LSDJS) išpaltino pareiškimą,,
kuriame teigiama, jog rinki
muose Lietuvos žmonės pasi
rinko A. Brazausko socialde
mokratinę koaliciją, tačiau
„prezidentas, paniekindamas
šį tautos pasirinkimą, grubiai
sutrypė visas demokratijos
normas bei tradicijas ir derė
tis dėl naujos vyriausybės pa
kvietė rinkimuose tik antrą ir
trečią vietas užėmusias parti
jas".
„Prezidentas per jėgą pro
paguoja ir gina liberalizmo
idėjas Lietuvoje, dar kartą de
monstruodamas, kad nenori
atstovauti visiems Lietuvos
žmonėms.
Apgailestaujame,
kad rodomas blogas pavyzdys
demokratijos
besimokančiai
jaunajai Lietuvos kartai", tei
giama LSDJS pareiškime.
Komentuodama šiuos teigi
nius, V. Gaižauskaitė sakė,
kad partijų gauti įgaliojimai
„kalba patys už save". „De
mokratijos elgesio taisyklės
reikalauja pripažinti Lietuvos
žmonių valią", pabrėžė atstovė
spaudai.
Ketvirtadienį pagrindinės
Lietuvos televizijos turėtų ro
dyti iš anksto įrašytą V.
Adamkaus kalbą, kurioje jis
išdėstys savo požiūrį į situaci
ją Lietuvoje po Seimo rinkimų
bei naujosios vyriausybės už
davinius.

„Naujosios politikos" dauguma
bus trapi ir nepatyrusi
Vilnius, spalio 10 d. (BNS)
— Naujosios sąjungos (NS, so
cialliberalų) ir Lietuvos libe
ralų sąjungos renkama Seimo
valdančioji dauguma bus trapi
ir nepatyrusi, teigia Algirdo
Brazausko socialdemokratinės
koalicijos
vienas
vadovų,
LDDP pirmininkas Česlovas
Juršėnas.
„Jeigu dauguma klijuojama
tik tam, kad vienas ar kitas
gautų postą, tai aš iš savo pa
tyrimo galiu pasakyti, kad to
kia dauguma yra neilgam —
iki pirmo staigaus posūkio",
sakė Č. Juršėnas. Pasak jo. to
kiu pirmuoju išbandymu val
dančiajai daugumai bus kitų
metų biudžeto priėmimas Sei
me.
Tuo tarpu socialdemokrati
nė koalicija būdama opozicijo
je, turės žymiai daugiau gali
mybių veikti, negu iki šiol.
„Skirtumas bus tas, kad tiek
. Konstitucijos, tiek Seimo Sta
tuto požiūriu mes turėsime la
bai tvirtas pozicijas", sakė

LDDP vadas.
Išankstiniais duomenimis,
NS ir LLS daugumą Seime su
darys 63 parlamentarai. No
rint
priimti
svarbiausius
sprendimus, tokius kaip vy
riausybės patvirtinimas arba
biudžeto įstatymas, būtina tu
rėti ne mažiau kaip 71 parla
mentaro balsą.
A. Brazausko socialdemok
ratinei koalicijai, pirminiais
duomenimis, naujame Seime
atstovaus daugiau kaip treč
dalis visų Seimo narių — 51 iš
141.
„Kai turi trečdalį vienose
rankose, gali atlikti visus
Konstitucijoje ir Seimo Sta
tute numatytus veiksmus, ga
limus opozicinei Seimo narių
grupei", sakė Č. Juršėnas. Jo
teigimu, ligšiolinėje Seimo ka
dencijoje būdami opozicijoje,
kairieji Konstituciniame teis
me laimėjo beveik du trečda
lius bylų dėl konservatorių ir
krikščionių demokratų daugu
mos priimtų teisės aktų.

V. Šustauskas atsisako Kauno
mero pareigų
Kaunas, spalio 10 d. (BNS)
— Kauno meras Vytautas
Šustauskas apsisprendė tapti
Seimo nariu.
- Sekmadienį išrinktas par
lamentaru, V. Šustauskas sabė abejojąs, kuo geriau būti —
Seimo nariu ar dideles galias
turinčiu miesto meru.
Pirmadienį Lietuvos laisvės
sąjungos (LLS) vadas V. Šus
tauskas kreipėsi \ radijo sto
ties klausytojus, klausdamas
jų nuomonės, ką jam derėtų
daryti, ir žmonės jam patarė
eiti į Seimą.
Apie savo įpėdinį Kauno
mero poste V. Šustauskas
sakė daug galvojąs. Po savi
valdybių tarybų rinkimų 11
įgaliojimų Kauno miesto tary
boje turinčios LLS bei 7

Nr.198
Kaina 50 c.

R. Paksas taps premjeru,
R. Paulauskas — Seimo vadovu

Seimo rinkimų dieną Vilniuje, prie balsavimo būstines ant Tau r. >talno, įvyko nedidelis sujudimas. Pneš atvykstant
balsuoti kadenciją baigusiam prezidentui Algirdui Brazauskui, Tomu prisistatęs jaunuolis norėjo balsuoti ... stovėda
mas ant slidžių ir pasiremdamas slidininko lazdomis. Balsuotojas sakė nerengiąs jokio protesto renginio, tik norėjęs
„patikrinti, kaip Lietuvoje veikia demokratija". Budėję policininkai neleido alaus išgėrusiam rinkėjui su slidėmis įeiti
į balsavimo būstinę.
Nuotr.: Demokratijos „pasiilgusio" balsuotojo pasirodymas sulaukė nemenko žiniasklaidos dėmesio.
Vladimiro Gulevičiaus fElta) nuotr.

Konservatoriai atsargiai vertina
valstybės ateitį
Vilnius, spalio 10 d. (BNSElta) — Valdžios po Seimo
rinkimų netekusios konserva
torių partijos vadovas Vytau
tas Landsbergis nesiima spė
lioti, kokia vyriausybė —
„Naujosios politikos" sparno
ar socialdemokratinės koalici
jos — būtų skaidresnė ir pa
stovesnė.
„Prognozuoti, kuri vyriau
sybė būti aiškesnė, skaidres
nė, perspektyvoje stabilesnė
— ar pirmosios kairės, ar an
trosios kairės, yra sunku. Mes
neburiam iš kavos tirščių",
sakė V. Landsbergis žur
nalistams antradienį po susiti
kimo su prezidentu Valdu
Adamkumi.
Pirmąja kaire jis pavadino
Algirdo Brazausko vadovau
jamą socialdemokratinę koali
ciją, o antrąja kaire — social
liberalų ir liberalų „naujosios
politikos" sąjungą. V. Lands
bergis, be kita ko, teigė, kad
socialliberalų ir liberalų pro
graminės nuostatos yra labai
prieštaringos. „Tame virale
galima
pasirinkti
įvairių
kąsnelių, ir kaip tą viralą pa
vadinti šiuo metu, visiškai
neaišku. Todėl jeigu ponams
Paksui ir Paulauskui bus pa
tikėta formuoti vyriausybę, tai
bus tiesiog labai įdomu pama
tyti, kas išeina iš tų prieš
taringumų, kaip jie bus suves
ti į vieną bendrą vardiklį",
kalbėjo V. Landsbergis.

„Mes dabar iš tikrųjų esame
vienintelė opozicija būsima
jame Seime", sakė jis. Anot V.
įgaliojimus turinčios NS atsto- Landsbergio, konservatoriai
vai sutarė, kad socialliberalai
parems V. Šustausko kandi V. Šustauskas tęsės savo žodį
datūrą į mero postą, tačiau „atiduoti" postą Naujajai są
jam tapus Seimo nariu, mero jungai. Tokiu atveju meru
kėdė atiteks Naujajai sąjun taptų E. Tamašauskas.
LLS vado teigimu, geriausi
gai. Tačiau V. Šustauskas
sakė, jog socialliberalai galėję kandidatai į miesto vadovo pa
taip pat kelti savo kandidatą reigas yra vicemeras Gedimi
Kaune, „niekas jiems ne nas Jankus ir LLS narys Ge
diminas Budnikas. Šios kandi
draudė".
^Jei aš palaikysiu NS kandi datūros nepriimtinos didžiajai
datą į merus, sakys, kad aš daliai Kauno tarybos narių.
Iš viso Kauno taryboje yra
pardaviau kėdę", sakė V.
Šustauskas. Pasak jo, kandi 41 narys, merui išrinkti bū
datas į merus nebūtinai bus tinas 21 balsas.
Sekmadienį vykusiuose Sei
NS atstovas, nes Kauno gy
ventojai pasitikėjimą parodė mo rinkimuose V. Šustauskas
nesunkiai įveikė konkurentus
Lietuvos laisvės sąjungai.
Dabartinis Kauno pirmasis Kaune esančioje Šilainių vien
vicemeras socialliberalas Eri mandatėje rinkimų apygar
kas Tamašauskas tikisi, kad doje.

bus opozicija „blogiems pasiu
lymams".
Prezidento atstovė spaudai
Violeta Gaižauskaitė sakė,
kad ir valstybės vadovui kon
servatoriai prisistatė
kaip
opozicija, todėl V. Adamkus
palinkėjo jiems . -būti „kon
struktyvia opozicija".
Anot Tėvynės sąjungos ir
Seimo vicepirmininkės Rasos
Juknevičienės,
konservato
riams svarbiausia aiškumas.
„Mes norime, kad būtų stabi
lumas šalyje, kad susifor
muotų Seimo dauguma ir vy
riausybė", sakė ji.
Seimo kancleriui Jurgiui
Razmai, kaip žmogui, atsakiu
siam už Seimo „virtuvę", būtų
ramiau, jei žinotų, kad Seimo
vadovybę rinks socialdemo
kratinė koalicija, kurioje daug
parlamentinio darbo patirtį
turinčių narių. „Naujosios po
litikos bloke daug naujų žmo
nių ir, ko gero, jie nelabai
įsivaizduoja
parlamentines

* Valstiečių p a r t i j o s pir
mininkas Ramūnas Karbauskis po nesėkmingų jo partijai
Seimo rinkimų nusprendė at
sisakyti toliau būti šios par
tijos vadovu, jo atsistatydini
mo pareiškimą ketvirtadienį
svarstys Valstiečių partijos ta
ryba. Kalbėdamas apie Seimo
rinkimuose partiją ištikusią
nesėkmę, jis pabrėžė, kad ne
mažai tam įtakos turėjo apie
partiją ir asmeniškai apie jį
skleidžiami įvairūs piktybiški
prasimanymai.
<Eita>

ms centras, buvo galutinai su
tarta, kad „naujosios politi
kos" koalicijos sutartis bus
pasirašyta ketvirtadienį. Su
tartį pasirašys ne tik NS, Lie
tuvos liberalų sąjunga, bet ir
Modernieji krikčionys demok
ratai bei Lietuvos centro są
junga.
Po pirmadienį ir antradienį
trukusių derybų NS ir LLS su
tarė, jog renkant vyriausybę,
bus vadovaujamasi tokiu prin
cipu — jei ministras atstovau
ja Naujajai sąjungai, tai ati
tinkamo Seimo komiteto va
dovas bus Lietuvos liberalų
sąjungos atstovas, ir atvirkš
čiai.
Keturis atstovus Seime tu
rinti Valstiečių partija antra
dienį paskelbė, kad parems so
cialliberalų ir liberalų sparną,
turintį 63 įgaliojimus Seime.
Pridėjus trif Centro sąjungos
ir vieną moderniųjų krikščio
nių demokratų
įgaliojimą,
„naujoji politika" turės 71 bal
so daugumą, kuri būtina svar
biems sprendimams parla
mente priimti.

tradicijas", sakė J. Razma. Jis
neatmetė galimybių, kad gali
kilti įvairių keblumų, kol nau
jieji parlamentarai įsigilins į
kelių šimtų puslapių Seimo
Statutą, tačiau sakė neatsisa
Vilnius, spalio 10 d. (BNS) brėžė, kad „prezidentas aiš
kysiąs padėti, jei kas kreipsis
—
Socialdemokratinė koalici kiai pasakė — jis nepritars
pagalbos.
ja, laimėjusi daugiausiai įga mažumos vyriausybei. Jeigu
* J A V lietuviai liko V. liojimų sekmadienio rinki tik įmanoma turėti daugumos
L a n d s b e r g i o salininkai, ra muose, puoselėja planus daly vyriausybę vardan valstybės
šo „Lietuvos rytas". Suskai vauti renkant naująją Lietu stabilumo, aišku, prezidentas
visada rems daugumos vyriau
čiavus iki sekmadienio vakaro vos vyriausybę.
Socialdemokratinės koalici sybę".
į Lietuvos konsulines įstaigas
Socialdemokratinė koalicija
JAV atėjusių ir rinkimuose jos vadovai šiuos planus an
paštu dalyvavusių rinkėjų bal tradienį išdėstė prezidentui naujajme Seime turės 51 įga
liojimą, socialliberalai su li
sus paaiškėjo, jog Amerikoje Valdui Adamkui.
Koalicijos garbės pirminin beralais — 63. Pridėjus „nau
gyvenantys registruoti Lietu
vos piliečiai nesilaikė rinkimų kas Algirdas Brazauskas po josios politikos" bendrininkų
dieną tėvynėje vyravusių nuo susitikimo prezidentūroje pra — tris centristų ir vieną mo
taikų. Iš 999 (buvo išsiųsti nešė, kad prezidentui buvo derniojo krikščionio demokra
1,897 biuleteniai) į Lietuvos išdėstyta koalicijos nuostata, to — įgaliojimus, jie turėtų 67
ambasadą Vašingtone bei Lie jog vyriausybė turėtų būti su balsus. Be to, deramasi dėl
tuvos generalinį konsulatą Či daroma platesnio atstovavimo dviejų Lenkų rinkimų akcijos
kagoje atėjusių balsų 433 ati principu, dalyvaujant visoms atstovų bei dar kelių išrinktų
teko Tėvynės sąjungai, 150 — daugiausiai vietų Seime lai Seimo narių prisijungimo.
Krikščionių demokratų parti mėjusioms partijoms. Pasak
* Baigęs kadenciją prezi
jai, 140 — Liberalų sąjungai, jo, prezidentas „nori ir ieško
79 — Centro sąjungai, 54 — būdų, kad vyriausybę būtų dentas Algirdas Brazauskas
Krikščionių demokratų sąjun galima formuoti susitarimo neslepia savo nusivylimo dėl
politinių jėgų išsidėstymo po
gai.
.Eltai būdu".
Koalicijos narės, socialde Seimo rinkimų ir teigia grįšiąs
mokratų partijos vadas Vyte į pensiją. Dienraščiui „Res
nis Andriukaitis pareiškė, kad publika" jis teigė manąs, kad
pirmadienį socialdemokratinė socialdemokratinės koalicijos
koalicija pakvietė sociallibe ir A. Paulausko pozicijos iš
politika".
ralus
ir liberalus tęsti dialogą siskyrė, nes „liberalai ir social
„Trims Centro sąjungos na
„visų
pirma
programų, o po to liberalai nori būti valdžioje, o
riams (išrinktiems į Seimą —
BNS) rekomenduota dalyvau — kompromisų ir susitarimų mes — norime daryti darbus".
„Aš noriu dirbti, o ne griebtis
ti 'naujosios politikos' bloko pagrindu".
veikloje, būti pilnavertėje Sei
Socialdemokratinės koalici vieno ar kito portfelio", sake
mo apyvartoje", sakė R. Ozo jos vadovai teigė, kad prezi jis. Kaip žinoma. A. Brazaus
las. Anot jo, „tai buvo ir A. dentas V. Adamkus tęs kon kas, kuris vadovavo koalicijai,
Paulausko noras, nes reikia sultacijas su parlamentinėmis tačiau nebuvo kandidatų są
raše, buvo laikomas kairiųjų
balsų, reikia mandatų".
partijomis dėl vyriausybės su-' kandidatu į ministrus pirmi
Centristams naujajame Sei darymo. Tuo tarpu prezidento
ninkus. Jis teigė dabar negalme atstovaus tik vienamanatstovė spaudai Violeta Gai vojąs apie po pustrečių metų
datėse apygardose išrinkti lig
žauskaitė žurnalistams pa įvyksiančius prezidento rinki
šioliniai parlamentarai Ginta
ras Šileikis, Virginijus Mar šant pralaimėjo, bus stiprina mus, o dabar '.iksiąs „toks.
tišauskas ir Kęstutis Glavec mi partijos skyriai, vykdoma koks buvo — pensininkas".
kas. Pastarasis, beje, prieš parlamento kontrolė, toliau Anot prezidento, jis nesakąs,
rinkimus pasitraukė iš CS rin rimtai dirbama partijos daly kad socialliberalai ir liberalai
kimų sąrašo, o vienmandatėje kiniuose komitetuose bei savi „blogi žmonės", tačiau minėto
apygardoje Kaune buvo išsi valdybėse. Šiuo metu Centro sios politinės jėgos neturi0 jo
kio patyrimo. „Kas dirbs Jei
sąjunga turi 8 merus.
kėlęs pats.
O. Ozolas patvirtino, kad
R. Ozolas neatskleidė savo iš jų tik 2-3 žmonės yra buvę
prisiima atsakomybę dėl par tolesnės veiklos planų, tačiau Seime, kur tęstinumo princi
tijos nesėkmės ir atsistatydina teigė neisiąs „į jokią valdžią — pas? Kur parlamentinių tradi
kultūros tęsti
iš Centro sąjungos vadovo nei vyriausybės, nei Seimo in cijų, diskusijų
0
numas
",
klausė
A. Brazaus
posto. Kartu su juo atsistaty stitucijas", taip pat nedaly
kas.
Elta.
dina partijos primininko pava vaus partijos vadovybės veik
duotojai Egidijus Bičkauskas. loje. „Noriu gyventi kaip
KALENDORIUS
Kęstutis Glaveckas ir Vid pilietis, pasitraukęs iš politi
Spalio 11 d.: Daugvyde. Germa
mantas Staniulis. Atsakomy kos, kaip negavęs pasitikė
nas, Kvinnas. Rimgaudas. Valius. Zi
jimo.
Noriu
savo
gyvenimu
bę dėl pralaimėjimo turi pri
naida i Zina1.
siimti ir kai kurie partijos parodyti, kad pasitikėjimas
Spalio 12 d.: Deimante. Deime
yra vienas tų dalykų, dėl ku na, Gantas. Rudolfas. Salvinas.
skyrių atstovai.
Kaip sakė R. Ozolas, nepai rių verta gyventi", sakė jis.
Vaisvydas, Ugnis

Pasitikėjimo netekę centristai
eis \ kitus rinkimus
Vilnius, spalio 10 d.(BNS)
— Rinkėjų pasitikėjimo nepel
niusi ir parlamentine jėga ne
tapusi Centro sąjunga daly
vaus kituose Seimo rinki
muose, tačiau be jos ilgamečio
vado Romualdo Ozolo.
„Partija ne tik neužsidaro,
bus padarytos išvados dėl jos
skyrių stiprinimo", spaudos
konferencijoje antradienį sakė
R. Ozolas. Jo teigimu, antra
dienį jis susitiko su Naujosios
sąjungos (socialliberalų) pir
mininku Artūru Paulausku,
tačiau pokalbyje buvo aptarti
„tik pagrindiniai
politiniai
postulatai ir pati bendriausia

Vilnius, spalio 10 d. (BNS)
— „Naujosios politikos" spar
nas sutarė del kandidatų į
Seimo pirmininko ir premjero
postus.
Kaip ir buvo spėliojama,
Seimo vadovo postas atitenka
Naujosios sąjungos (NS, so
cialliberalų) vadui Artūrui
Paulauskui, premjero — Lie
tuvos liberalų sąjungos pirmi
ninkui Rolandui Paksui, kuris
pernai vadovavo konservato
rių vyriausybei ir atsistatydi
no iš pareigų.
Vidaus reikalų ministru gali
tapti vienas iš privačios sau
gos tarnybos „Ekskomisarų
biuras" savininkų Alvydas Sadeckas, krašto apsaugos mi
nistro postas gali būti pasiū
lytas Lietuvos ambasadoriui
prie NATO Linui Linkevičiui,
kultūros ministro — Naciona
linės filharmonijos vadovui
Gintautui Kėvišui, užsienio
reikalų ministro — modernia
jam krikščioniui demokratui,
UR ministro patarėjui Egidi
jui Vareikiui.
Kaip pranešė NS Informaci-

A. Brazausko koalicija
neatsisako planų sudaryti
vyriausybę
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SKAUTYBĖS
KELIAS
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

SKAUTAMOKSLIU PAGRĮSTA
„ROMUVOS" SKAUTŲ
STOVYKLA
Šiemet „Romuvoje" vyko Ka«- ugdo atsakomybę vienam už
nados rajono dviejų savaičių kitą.
skautų,-čių vasaros stovykla
Šios iškylos patarėjais buvo
rugpjūčio mėn. 7-19 d. Dalyva paskirti broliai ir sesės, kai
vo arti 200 stovyklautojų.
kurie iš jų baigę „Ąžuolo" ir
Stovyklavimo tikslas, pagal „Gintaro" vadovų lavinimo
skautybės įkūrėją lordą Ro- mokyklą, bei keli prityrę skau
bert Baden-Povvellį, pripratin tai ir skautės.
ti skautus gyventi gamtoje, po
Tenka pastebėti, kad visose
atviru dangumi. Jie išmoksta grupėse, kuomet jaunimui bu
statyti palapines ir lapines, vo suteikta galimybė savaran
susikurti ugnį įvairiose gam kiškai veikti, atsirado ir natū
tos
sąlygose,
pasigaminti ralių vadovų, kurie ėmėsi ini
maistą ir kt. Taip pat surišti ciatyvos, ypač atsiradu*s „prob
iš rąstų tiltus ir plaustus; lemoms", pvz., pritrūkus mais
atrasti kelią ne tik dienos to, malkų ar griūnant lapinei.
metu. bet ir naktį ir kt. Apie J tokius mums reiktų kreipti
visa tai skautybės įkūrėjas didesnį dėmesį ir duoti jiems
rašė savo knygoje.
progos vadovauti sugrįžus į
Šiais laikais mūsų gyvenimo savo vienetus.
sąlygomis mažai kas to iš
Kiti komentarai — momen
moksta ar gali pritaikyti gy tai apie šią programą. Broliai
vendamas „moderniose" sąly skautai: jiems pritrūko virvės,
gose. Visi turi patogius na teko naudoti šaknis ir plonas
mus, lovas, maistą paruošia ir šakas rišimams. Buvo pamiršę
išverda kiti, o kai nežino kelio, atsinešti druskos prie maisto,
pasiklausia policininko ar de tai ką darė? Valgė ką atsine
galinių stotyse, pasitikrina že šė...
mėlapiuose.
Prityrusios skautės: pritrū
Mūsų jaunimas, atvykęs į ko medžiagos lapinių statybai:
stovyklą, nebesuranda pakan surinkus lengvai pasiekiamas
kamai progų patirti ir išgy šakas, teko ieškoti priemonių
venti pirmųjų skautamokslio pasiekti aukštesnes ant me
specialybių. Viena jų — įsi džių. Buvo negana maltos
rengti savo gyvenvietę. Daž mėsos, tai reiškia — apetitai
niausiai tėveliai, norėdami pa buvo geri! Ši grupė patyrė ir
dėti savo vaikams, įvažiavę į gamtos rūstumą, nes naktį
stovyklavietę, iškrovę visus smarkiai lijo ir teko ieškoti
daiktus, patys pradeda statyti būdų gelbėtis.
palapines, o mamytės ruošia
Sesės-skautės gelbėjosi pri
lovutes, pučia matracus, tie trūkusios lipinukų-„band-aid",
sia antklodes. O skautukai ketčupo ir išmoko, kaip kepti
stovinėja be darbo ir nuobo neskustas bulves be puodo.
džiauja!
Visos norėjo miegoti savo
Panašus vaizdas matomas statytose lapinėse, bet jų va
stovyklai baigiantis: tėveliai dovė nutarė šį kartą dar pasi
nuskuba į pastovykles ir pra naudoti palapinėmis.
deda ardyti palapines, nekant
Neapsieita be tėvelių apsi
riai pjausto palapinių virves, lankymo naktį. Paklausus, ką
nesugebėdami atrišti mazgų, čia atvykę daro, buvo atsaky
kuriuos jie patys prieš savaitę ta: „Norėjom pažiūrėti, ar
buvo užrišę.
jiems nešalta... O gal alkani?"
Ragina jaunuosius skautu
Programą vykdė 1-je grupėje
kus sunešti, kaip papuola, sa — 20 brolių, 2-je — 17 prity
vo daiktus ir grūsti į automo rusių sesių, 3-je — 15 sesiųbilio bagažinę, jų nesudėjus į skaučių.
kuprines.
Šioms iškyloms kaip pata
Taip beskubant, skautukai rėjai vadovavo A. Povilaitis, A.
irgi nebespėja aptvarkyti savo Rusinąs, J. Didžbalis, G. Tiripastovyklių aplinkos, kas pri lis, L. Paškus, A. Rusinaitė. A.
valėtų būti savaime supranta Simonavičiūtė ir vs. dr. A.
ma.
Dailydė.
Šiais metais vadovai nutarę
Šie broliai ir sesės atliko
duoti šiek tiek pastiprinto savo uždavinius ir pareigas su
skautamokslio jaunimui „Ro brolišku entuziazmu ir skau
muvos" stovykloje, suorgani tišku pareigingumu.
zavo ir pravedė 24 valandų iš
Jums
reiškiu
skautišką
kylą. Jos metu norėta suteikti AČIŪ!
progos jaunesniems skautams
vs. Romas R. Otto
ir skautėms vadovauti iškyprogramos koordinatorius
linės stovyklos įkūrimui ir
uždarymui bei pagyventi ir
„Nepriklausoma Lietuva"
dirbti skilčių sistemoje, kuri
2000 rugsėjo 19 laida

Ramiojo v a n d e n y n o rajono s k a u t ų stovyklos vadovybe ir viešnia. Iš k.: fil. s. Aima Stockienė, fil. s. Vytenis Vil
k a s , s.v. A r a s M a t t i s . s.v. Dainius Petronis, fil. s. T a d a s Dabšys, viešnia L S S Tarybos p i r m i n i n k e v s. B i r u t ė Ba
naitienė, v.s. B i r u t e P r a s a u s k i e n e , fil. v.s. D a i n a K a s p u t i e n ė ir fil. ps. D a n u t e Mažeikienė.

„ŽVAIGŽDYNAS 2000"
Šiais metais Ramiojo vande
nyno rajono vasaros stovykla
vyko rugpjūčio 5-13 d. San
Bernardino kalnuose esančioje
savoje Rambyno stovyklavie
tėje. Stovykla
pasivadino
„Žvaigždyno" vardu, skaučių
pastovyklė — „Sietynas", o
skautų — „Kosminis laivas".
Stovyklos viršininku buvo
fil.s. Tadas Dabšys, skautų
pastovykles viršininkai buvo
fil. s. Vytenis Vilkas ir s.v.
Aras Mattis, vilkiukų pastovyklę tėviškai tvarkė s.v. Kęs
tutis Reivydas. „Sietyno" pas
tovykles viršininkė buvo fil.
ps. Danutė Mažeikienė, o
paukštytėms vadovavo fil.ps.
Regina Jogienė ir fil. ps. Regi
na Polikaitienė. Visą savaitę
stovyklavo daugiau negu 70
skautų,-čių. įskaitant ir vado
vus. Stovyklaujančių buvo ne
tik iš pietinės Kalifornijos, bet
ir iš Arizonos. Nevados ir Illi
nois.
V.s. fil. Dainos Kasputienės
rūpesčiu šįmet buvo suruošta
jaunų šeimų pastovyklė —
„Žvaigždutės", kuriai vadova
vo fil. Lina Ruplėnienė ir fil.
Rita Žukienė. Mažieji su tė
veliais atžygiuodavo į vėliavos
nuleidimo iškilmes su kėdu
tėmis, kad pavargus būtų kur
prisėsti!
Stovykla neapsieitų be ūki
nio personalo — tai virėja Va
lerija Hale foi, kokie skanūs
būdavo naktipiečiai!) ir jos pa
dėjėja Indraja Šulcaitė. „Grigo
ratais'' duobėtais keliais kas
dien važinėdavo ūkvedžiai s.v.
Dainius Petronis ir brolis Al
gis Vaitkus, o čekių knygute ir
mokesčių rinkimu rūpinosi fil.
ps. Aldona Kudirkiene ir ps.
Audra Reivydiene. Pirmą sa
vaitgalį sveikatos reikalais
rūpinosi dr. Izabelė Sagatauskaitė, o paskutinį — dr. fil. s.
Alma Stočkienė. Rajono ūkve
dys s.v. Vincas Giedraitis vis
bandė tvarkyti stovyklos san
dėlį ir dar padėjo vadovams
skautų stovyklavietėje.

Stovyklos „erdvių" tema at
sispindėjo skilčių pavadini
muose, šūkiuose ir dienų už
siėmimuose. Per sporto dieną
vyko „Žvaigždžių karas", o per
vieno vakaro šokius visi turėjo
pasipuošti erdvių gyvūnų kos
tiumais. Sesės ir broliai išky
lavo už stovyklos ribų, skubėjo
atlikti patyrimų programų ir
specialybių reikalavimus, kad
stovyklos iškilmingame užbai
gime būtų pažymėti ar galėtų
duoti įžodį.
Turbūt niekur nėra taip
įspūdinga melstis, kaip po at
viru dangum, ošiančių pušų
pavėsyje. ' Pirmąjį savaitgalį
šv. Mišias stovyklautojams
aukojo svečias iš Lietuvos,
kun. Astijus Kungys. Paskuti
nio stovyklos šeštadienio va
kare dvasinį patarnavimą su
teikė mūsų vikaras kun. Sta
nislovas Anužis ir pasidalijo
savo įspūdžiais iš kelionės į
Lietuvą, kurią tik prieš dieną
buvo palikęs.
„Rambyno"
stovyklavietę

„NERIJOS"JUROS
SKAUČIŲ TUNTO
PRANEŠIMAS
Čikagos ir apylinkių „Neri
jos" jūros skaučių tunto vadiją sudaro:
Tuntininkė - jps. Danutė
Navickas, tei. 630-369-5323.
T-kės pavaduotoja - jps. Al
dona Weir.
Iždininkė - js. Daina Rudaitienė.
Gintari i kand. vadovė - js.
fil. Virga Rimeikienė.
Jūros SKaučių vadovės - js.
fil. Taiyda Chiapetta ir js. fil.
Rūta Kirkuvienė.
Jūros jaunių vadovės - jps.
Aldona vv'eir ir g.v.v. Laima
Bacevičienė.
Odryčių vadovės - g.v.v.
Aida Brakauskienė ir v.si Ri
ma Jokubauskienė.
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SKAUTIŠKI RENGINIAI
Čikagoje
Spalio 14 d. — Tradicinė
jūrų skautų ir skaučių ,.Puota
jūros dugne" vyks PLC sporto
salėje. Lemonte.
Spalio 15 d. — ASS Metinė
šventė. Šv. Mišios 11 vai. r.
Pal. J. Matulaičio misijoje, Le
monte. Po Mišių mirusiųjų
kapų lankymas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.

Spalio 21 d. — ASS Metinė
švente — pakėlimai, apdova
nojimai ir iškilminga vaka
rienė 6 v.v. Willowbrook poky
lių salėje, Willow Springs, IL.
Spalio 29 d. — Vydūno jau
nimo fondo ir ASS Čikagos
skyriaus ruošiamas Aušros
Liutkutės-Povilaitienės kon
certas 2 vai. p.p. Jaunimo cen
tre.

Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tei. 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 5
Valandos paga! susitarimą

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tei. 815-741-3220

DR. PETRAS

KVIEČIAME Į „PUOTĄ
JŪROS DUGNE"
Čikagos jūrų skautininkų
ir skautininkių „Grandis", tal
kinama jūrų skautų ir skaučių
tradicinę „Puotą jūros dugne"
PLC, Lemonte, Lietuvių fondo
salėje, rengia šeštadienį, spa
lio 14 d. Pradžia 6:30 vai. vak.
Bus trumpa programa, karšta
vakarienė ir šokiai, šokiai...
grojant linksmiesiems bro
liams Virgiui ir Eimiui Švabams. Visi kviečiami atsilan
kyti, pasilinksminti ir malo
niai praleidžiant vakarą pa
remti lietuviškąjį jūrinį skautavimą. Apie dalyvavimą pra
šoma iš anksto pranešti Aldo
nai Vv'eir, tei. 630-964-9120.

PAUKŠTYTĖS PRAŠO:
DOVANOKIT ATLIEKAMĄ
ANTKLODĘ"
„Aušros Vartų'V,.Kernavės"
skaučių
tunto
paukštyčių
..Saulučių" draugovė š.m. spa
lio mėnesio savo veiklos gerąjį
darbelį skiria labdarai - šelpti
Lietuvos neturtinguosius vai
kus. Paukštytės pasiryžo rink
ti antklodes iblankets). kurios
Lietuvon bus siunčiamos per
„Saulutės" Lietuvos vaikų glo
bos draugiją. Paukštytės pra
šo visų padėti joms įvykdyti šį
visuomeniškos labdaros gerąjį
darbelį, paaukojant bent vieną
jūsų atliekamą antklode. Pra

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.

šoma aukoti naujas ar mažai
naudotas švarias antklodes,
jas atnešant į paukštyčių su
eigą šeštadienį po pamokų
vykstančią PLC, Lemonte, ar
ba įdėti atneštas antklodes į
tam tikslui Palaiminto Jur
gio Matulaičio misijos priean
gyje tam tikslui pastatytą
dėžę. Paukštytės labai prašo
visus padėti joms šiame visuo
meniško gerojo darbelio vyk
dyme. Informacijai skambinti
Dainai Siliūnienei, tei. 630852-3204.

KISIELIUS

INKSTU. POSLĖS. P R O S T A T O S
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

Center for Health,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

630-941-2609
BIRUTĖ LPUMPUTIS,

M.D.

Fellow: American Academy of
Family Practice
ŠEIMOS GYDYTOJA
320W.61stAve.
Hobart, IN 46342

(219) 947-5279
Fax (219) 947-6236

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL

Tei. 708-422-8260
DR. JOVITA
KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hickory Hills, IL
Tei. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - S4RDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave
Chicago, IL 60652
Kab. tei. 773-471-3300

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.. Hickory Hills. IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tei. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

SKAUČIŲ TUNTO
SUEIGA
.Aušros Vartų"/,,Kernavės"
skaučių tunto iškilminga suei
ga šį šeštadienį, spalio 14d.,
vyks Lemonte. Pasaulio lietu
vių centre, po pamokų „Mairo
nio" lituanistinėje mokykloje.
Sueigos pradžia — 1:15 vai.
p p Sueigoje dalyvauja visos
tunto sesės. Privaloma dėvėti
pilnomis tvarkingomis unifor
mom i- Šios sueigos metu
vyks ir tuntininkė.-, pareigu
perdavimas naujai tuntininkei Kviečiami sesių tėveliai,
tunto draugai ir svečiai. Lau
kiame dalyvavimo visų būvu
-ių tun'uninkių ir vadovių.

- k a u n u 'uiitn

pirmą kartą aplankė LSS Ta
rybos pirmininkė v.s. Birutė
Banaitienė. Susipažino su va
dovais, apžiūrėjo pastovykles,
apdovanojo visus, o prie va
karinio laužo net ir pasiro
dyme dalyvavo. Visos stovyk
los užbaigimo iškilmės tapo
svarbesnės, nes turėjome šią
retą viešnią savo tarpe.
Sudiev „Rambyne", sudiev
„Žvaigždyno" stovykla! Tiek
daug išmokta, patirta, pergy
venta. Jau nekantriai laukia
me sekančios vasaros...
sesė Birutė
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PAGERBTAS ŽYDŲ
GELBĖTOJŲ ATMINIMAS
Vilniuje, Švento Ignoto 5,
rugsėjo 22 dieną buvo atideng
ta paminklinė lenta žydų gel
bėtojams kunigui Juozui Stakauskui, seseriai Marijai Mikulskai ir mokytojui Vladui
Žemaičiui. Šie žmonės 19431944 metais archyvo patalpo
se slėpė ir išsaugojo nuo pra
žūties 12 žydų.
Paminklinės lentos atidengi
mo ceremonijoje dalyvavo M.
Lisauskienė — viena iš dvyli
kos išgelbėtųjų, Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis,
J.E. vyskupas J. Boruta, Len
kijos Respublikos ambasadorė
Lietuvoje
E.
Teichmann,
gelbėtojų giminės, lietuvių ir
žydų bendruomenių nariai.
Taip buvo pagerbtas trijų iš
keleto tūkstančių žinomų ir
nežinomų žydų gelbėtojų Lie
tuvoje karo metais atminimas.
Juozas S t a k a u s k a s (19001972), apdovanotas Pasaulio
Tautų Teisuolio atminimo me
daliu ir Garbės raštu bei Žū
vančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
1941 metais J. Stakauskas
buvo Vilniaus valstybinio ar
chyvo direktorius. Okupavus
Vilnių šiame archyve buvo
kaupiamos ir nacių pagrobtos
knygos, dokumentai iš įvairių
užkariautų miestų. Laikui bė
gant, tam reikėjo ir naujų pa
talpų. Kai okupacinė valdžia
paliepė jas surasti, J. Sta
kauskas nusprendė, kad bu
vęs Benediktinių vienuolynas
Šv. Ignoto gatvėje — pati tin
kamiausia vieta ne tik kny
goms, bet ir pasmerktų mir
čiai žmonių gelbėjimui: „Pla
nas jiems padėti brendo pa
mažu. Ir kai okupantų valdžia
pasiūlė grupę talkininkų, ir
kai paliepė pačiam susirasti
archyvui patalpas... nuspren
džiau, kad buvęs vienuolynas
— pati tinkamiausia jų prie
globsčiui vieta. Bet mačiau,
kad vienas nevaliosiu. Vladas
(Žemaitis — R. St.) man buvo
kaip lazda neregiui..." J. Sta
kauskas pasistengė, kad, su
darant naujai archyvui suras
tų patalpų planą, nebūtų pa
žymėtas vienas kambarys. La
bai gerai užmaskavus nedide
lę patalpą buvo paruošta vie
ta, kurioje galima buvo slėpti
žmones. Sunaikinus Vilniaus
getą, čia beveik metus buvo
slepiami žydai. Šios slėptuvės
gyventojais buvo: gydytojas A.
Libo su žmona Rera, Grigori
jus ir Leja Jašunskiai, dešimt
metis berniukas Samuel Bak
su mama, J. Jaffe su žmona
Sofija ir seserimi Fira. Pasku
tine šios slėptuvės gyventoja,
kurią 1944 metų kovo mėnesį
čia atvedė prof. K. Jablonskis,
tapo Miriam Rolnikaitė (da
bartinė pavardė M. Lisaus
kienė). Iš viso, pasak paties

gelbėtojo, šioje slėptuvėje buvo
išgelbėta dvylika žmonių. Iš
skirtina yra tai, kad J. Sta
kauskas pats, niekieno nepra
šomas pasiūlė šiems žmonėms
pagalbą.
Apie nuolatinį, mirtiną pa
vojų tiek J. Stakauskui, tiek ir
slepiamiems žmonės byloja
vien tai, kad virš kambario,
kuriame buvo įrengta slėptu
vė, dirbo hitlerininkai. Todėl
slėptuvėje vyravo nuolatine
įtampa, bendraujama buvo
pašnibždomis. Įtampą slėptu
vėje didino ir tai, kad slepiami
žydai, pasak M. Lisauskienės,
nors ir buvo susitaikę su liki
mu, bet labai jaudinosi dėl
gelbėtojo J. Stakausko likimo.
Pavojaus šaltinis buvo ir ap
linkinių namų gyventojai, ku
rie, sužinoję apie slepiamus
žydus, galėjo įskųsti juos hit
lerininkams. Paskutiniais bu
vimo Vilniuje mėnesiais hitle
rininkai skatino žydų įskundi
mą talonais cigaretėms, degti
nei, kuo, deja, neretas susigundydavo. Kaip prisimena
M. Lisauskienė, likus vos ke
lioms dienoms iki hitlerininkų
pasitraukimo iš Vilniaus, slėp
tuvės gyventojas, atsistojęs
prie slėptuvės lango, buvo pa
stebėtas netoliese buvusio
žmogaus. Visiems slėptuvės
gyventojams ir J. Stakauskui
eilinį kartą iškilo mirtina
grėsmė. Laimei, kad žmogus,
pamatęs žydą prie slėptuvės
lango, nesusigundė hitlerinin
kų siūlomomis malonėmis...
J. Stakauskas suorganizavo
ir buvusio Vilniaus Universi
teto chemijos fakulteto vyr.
dėstytojo J. Žirnausko pabėgi
mą iš Vilniaus geto. Tik išėjus
pro geto vartus, į darbą veda
mam J. Žirnauskui buvo įteik
ti asmens dokumentai ir pla
nelis, kaip nuvykti pas kai
miečius slėptis. Ypatingų sun
kumų sudarė keturių metų
mergaitės Anetos gelbėjimas,
kuri buvo slepiama patalpose
Teatro gatvėje būdama maža
ir judri sunkiai galėdavo pa
klusti atsargumo reikalavi
mams, tuo sukeldama didelį
pavojų tiek sau, tiek gelbėto
jui. Tarp J. Stakausko išgel
bėtų žmonių buvo ir Tregubovas.
J. Stakauskas kaip įmany
damas rūpinosi gelbėjamųjų
maitinimu, nuotaikos palaiky
mu. M. Lisauskienė prisime
na, kokia laimė buvo, kai kar
tą gelbėtojas į slėptuvę atnešė
gėlių, kurios buvo gyvybingu
mo, bet kartu ir situacijos tra
gizmo priminimas. Atėjęs į
slėptuvę J. Stakauskas infor
muodavo ir apie situaciją fron
te.
Ne visiems žmonėms, ku
riems norėjo padėti J. Sta-
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ORANGUTANGŲ KARALYSTĖJE
AURELIJA MITUZIENĖ
Nr.4
Ji
— šio fondo įkūrėja, siela ir
vadovė. Jai daug padeda ma
ma Filomena Galdikienė. Bū
tent tėvų Galdikų name. ma
žame, siuvimui skirtame kam
barėlyje, 1986 metais darbą
pradėjo fondas, kurį Birutės
Galdikas pastangų dėka įstei
gė žinomų Los Angeles, San
Francisco, Floridos moksli
ninkų, teisininkų ir verslinin
kų grupė, susirūpinusi Piet
ryčių Azijos raudonųjų bež
džionių
likimu. Po truputį
fondas įsigijo ryšio priemones,
pirmąjį kompiuterį, pradėjo
dirbti pirmieji talkininkai.
Valgomajame kambary prie stalo
buvęs profesorės studentas,
dabar profesorius Gary Shapiro, mokė Birutę „makintosho"
paslapčių.

Po trejų metų, išsiplėtus
darbų apimčiai, fondas persi
kėlė į erdvesnes patalpas gre
timame name. Dabar kontora
užima visą pirmą namo aukš
tą — tris kambarius, virtu
vėlę, pagalbines patalpas.
Kambarių sienos nukabinėtos
žurnalų viršeliais su Birutės
atvaizdais, nuotraukomis, me
nančiomis ilgametę Birutės ir
jos fondo veiklą. Čia Birutė
stovi greta prezidento Suharto
1991 metų Didžiųjų beždžio
nių tarptautinėje konferenci
joje Jakartoje, Birutė — su
žymiausiais pasaulio primatologais ir kolegomis, dešimtys
jos pagalbininkų ir bendra
žygių nuotraukų. Palubėje iš
rikiuoti vaikų piešiniai, vaiz
duojantys orangutangus.
Gyvenimas Tarptautiniame

Danutė

Bindokienė

Ir politikai turės savo
šven tąjį

Sausio 13-osios aukų kapai Antakalnio kapinėse Vilniuje. Onos Gintautienes nuotrauka

kauskas, pavyko išgyventi.
Vieną vakarą patekusi į ar
chyvo patalpas senyva moteris
kitą rytą mirė. Išvežti jos kū
ną iš archyvo, neatkreipiant
kaimynų ir hitlerininkų dė
mesio, nebuvo jokių galimy
bių. Todėl nuspręsta įnirusią
ja palaidoti archyve. Iš grin
dims skirtų lentų buvo sukal
tas karstas. Archyvo patalpo
je, koridoriaus pabaigoje rei
kėjo atitraukti labai sunkią
spintą, išplėšti grindų ply
teles, iškasti duobę, išnešti
žemes, užkasti karstą... Pada
ryti visa tai reikėjo, kad nie
kas nepastebėtų. Visa tai per
naktį J. Stakauskas padarė
kartu su V. Žemaičiu.
Kokį gelbėtoją prisimena jo
išgelbėtieji, kokia tai buvo as
menybė? JAV gyvenantis dai
lininkas S. Bak, prisimena: „Ji
(Marija Mikulska) ir tėvas
Stakauskas buvo nepaprastai
drąsūs žmonės, rizikuodami
savo gyvybe gelbėjo žydus
tamsiais nacių okupacijos me
tais. Kai kuriems pasisekė,
kad tokie žmonės lemtingą
akimirką atsidūrė šalia".
„Juozas Stakauskas padėjo
man išsigelbėti nuo mirties
hitlerinės okupacijos metais.
Jis rūpinosi manimi ir slėpė
1943-1944 metais... Būdamas
nepaprastai aukštos dorovės
ir didelio kuklumo žmogus, J.
Stakauskas visa tai darė gry
nai humaniškumo tikslais. Jis
sakydavo: „Jeigu žmonės ne
kaltai persekiojami, tai aš pri
valau jiems padėti". Už savo
heroizmą ir pasiaukojimą jis
nelaukė jokio atlyginimo, ir jo
kio atlyginimo negavo" — rašė
J. Žirnauskas.
M. Lisauskienė prisimena,
kad apie padėką už išgelbėji
mą J. Stakauskui negalima
buvo net ir užsiminti. Tai bu
vo labai kuklus žmogus. Jis
teigė, kad gelbėdamas nieko
ypatingo nepadaręs. Vieno
žmogaus pagalba kitam yra
natūrali būsena. Noras padėti
kiekvienam, kuriam galima,
orangutangų fonde verda ir
dieną, ir naktį. Atkeliauja fak
sai, elektroninio pašto žinutės
iš daugelio pasaulio šalių:
JAV, Anglijos, Liuksemburgo,
Kanados, Australijos, Danijos.
Švedijos, Olandijos, Vokieti
jos, Kinijos... Tik iš Lietuvos
dar nepasitaikė. Tarp šių sie
nų organizuojama pagalba ant
išnykimo ribos atsidūrusiems
orangutangams — finansuoja
mos didžiųjų beždžionių tyri
mo bei reabilitavimo progra
mos, tropinio miško atsodini
mas, steigiami ir išlaikomi
orangutangų priežiūros cent
rai, organizuojamas visuome
nės švietimas bei auklėjimas
gamtosaugine dvasia, planuo
jamos konferencijos bei moko
mosios ekskursijos. Tam rei
kia labai daug pinigų. Profe
sorės Birutės Galdikas autori
tetas ir jos pasišventusių
draugų pagalba padeda pri
traukti lėšas. Kasdien atke
liauja čekiai, kuriuose aukoja
mos sumos svyruoja nuo kuk
lių skaičių iki dešimčių tūks

buvo charakteringa J. Sta
kauskui. Išgelbėjęs septynioli
kos žmonių gyvybes, jis jaudi
nosi, kad nepavyko išgelbėti
dar daugiau. Ir netikinčiam J.
Stakauskas, pasak M. Lisaus
kienės, buvo šventas žmogus:
„Vienas dalykas buvo slėpti
mirčiai pasmerktuosius kai
me, tvarte, ir visai kitas daly
kas mieste, organizacijoje, kur
ateina žmonės, vyksta judėji
mas, yra vokiečiai ir dar nėra
to žmogaus, kuris prašo gel
bėti. J. Stakauskas buvo veda
mas ne konkretaus žmogaus
prašymo, o tiesiog poreikio
gelbėti bet kokiom sąlygom".
Pokario metais J. Stakaus
kas klebonavo Gelvonuose,
Kazokiškėse, Žasliuose. Para
šė penkiolika tomų istorinių
veikalų, kurie liko rankraš
čiais. Mirė 1972 metais Vil
niuje, palaidotas Žasliuose.
Palydint paskutinėn kelionėn
buvo sakoma: „Jis rizikavo,
kai kiti visko baisiai bijojo. Jis
išliko ir pasirodė esąs tikras
žmogus, kai daugelis buvo pa
virtę tikrais ir plėšriais vil
kais, kai kiti nematė jokios
prošvaistės.ir nebeturėjo jokių
vilčių. Jis dalinosi su jais slap
ta atnešta duona, kai kiti dali
josi sušaudytų žmonių skudu
rais. Jis slėpė ir tylėjo, kai kiti
plepėjo ir išdavinėjo. Jis turėjo
atjaučiančią ir žmogišką širdį,
turėjo žmogaus sąžinę, klausė
savo sąžinės, o ne ant kiekvie
no stulpo išlipdytų nedorų
įstatymų".
V. Žemaitis pokario metais
mokytojavo Vilniaus S. Nėries
vidurinėje mokykloje ir mirė
1980 metais Vilniuje. Sesuo
M. Mikulska po karo išvyko į
Lenkiją ir mirė Varšuvoje
1994 metais.
Paminklinės lentos atidengi
mo proga dailininkas Samuel
Bak, šiuo metu gyvenantis
Westone (JAV), kurio darbai
yra eksponuojami garsiose
meno galerijose, atsiuntė laiš
ką paminklinės lentos atiden
gimo ceremonijos dalyviams.
tančių dolerių.
Norint padėti bejėgiam žmo
nių nuskriaustam pasišiaušu
siam raudonplaukiui padarė
liui, nebūtina būti turtuoliu,
šeimos, organizacijos, mokyk
los ar moksleivių grupės lais
valaikiu uždirba pinigų ir, at
siuntę 50 dolerių, „įvaikina"
orangutangiuką. Įtėviams iš
siunčiamas padėkos raštas ir
„įvaikio" nuotrauka. Fondo
nariai aukoja, kiek kas gali —
bet kokia parama priimama
su dėkingumu.
Iš daugelio šalių atkeliauja
prašymai leisti padirbėti sava
noriu orangutangų reabilitaci
jos centre. Norinčių tiek daug.
kad pirmenybe teikiama kva
lifikuotiems
specialistams.
Fonde atsiranda darbo ir ki
tiems. Aš irgi pasišaunu pasavanoriauti. Kartu su Filo
mena tvarkome koresponden
ciją, fondo nariams rėmėjams
rengiame išsiųsti naują Bi
rutės Galdikas knygą „Oran
gutangų odisėja", pakuojame
fondo leidžiamo biuletenio

Amerikiečiai turi posakį,
kad žmonės, ,.gyvenantys stik
liniuose namuose, neturėtų
svaidytis akmenimis". Tačiau
jiems taip pat verta atsiminti,
kad kiekvieną judesį gali pa
stebėti praeiviai, kiekviena
kasdieninės netvarkos apraiš
ka visiems matoma, tad reikia
priprasti ir prie pašaipos.
Vis tik daugiausia prie
kaištų ir kritikos susilaukia
politikai, kurie, nors nebetekę
pirmykščio blizgesio, dar tebė
ra įtakingi ir pavojingi, nepai
sant opozicijos pastangų jų
vardą suniekinti, darbus su
menkinti. Pavyzdžių toli ne
reikia ieškoti: jų rasime ir
savo aplinkoje, sparčiai artė
jant prezidento rinkimams, jų
apsčiai buvo ir Lietuvoje prieš
piliečiams balsuojant už pasi
rinktus kandidatus į Seimą.
(Pavojingiausias, atrodo. Lie
tuvoje dar vis yra Vytautas
Landsbergis, prieš kurį kone
dešimt nepriklausomo gyveni
mo metų buvo — ir tebėra —
varoma neigiama propagan
da, pasitelkiant ir apklausos
duomenis, ir visokius nebūtus
kaltinimus.)

tikrųjų bus kviečiamos į vidų,
ar joms tik suteikiama privile
gija pastovėti ant slenksčio).
Bet, kaip sakoma, „pagy
vensime — pamatysime". Ro
landas Paksas, jau paragavęs
ministro pirmininko duonelės,
atrodo, mandagiai tą vietą
„užleido" Artūrui Paulauskui,
pats užimdamas dar šiltą Sei
mo pirmininko V. Landsbergio
kėdę. Ką gi, reikia palinkėti
jiems sėkmės — ne dėl jų pa
čių, bet del Lietuvos. O gal at
sitiks stebuklas ir bus pradėta
rūpintis žmonių gerove? Nors
viltis ir vadinama „naivuolių
paguoda", bet visgi lietuviai
dar nėra visiškai praradę vil
ties, kad vieną kartą vyriau
sybe ir jų reikalus atsimins.
Kol kas balsuotojų pasirinki
mas buvo nelabai nuoseklus,
todėl ir švytuoja populiarumo
švytuoklė: iš kaires į dešinę,
vėl į kairę, vėl į... Viena yra
tikra: pati nepastoviausia po
zicija yra politiko. Šiandien jį
liaudis liaupsina, rytoj — iš
meta,, kaip muselę iš barščių.
Jeigu ir „naujoji politika" pa
sirodys tik „nauja pora senų
klumpių", galime jau šiandien
tvirtinti, kad ji artimiausiuose
rinkimuose taip pat bus at
mesta. Tik reikia linkėti, kad
iki to laiko nepadarytų savo
tautai nebeatitaisomos žalos.
Jau plačiai kalbama, kad
popiežius Jonas Paulius II
lapkričio pradžioje paskelbs
visiems politikams šventąjį
patroną, ko jie iki šiol ne
turėjo. 'O kam daugiau rei
kėtų specialaus globėjo dan
guje, jeigu ne jiems?) Juo
būsiąs šv. Thomas More. gyve
nęs šešioliktame šimtmetyje
Anglijoje, turėjęs aukštas pa
reigas, buvęs įtakingas tuo
metinio karaliaus patarėjas ir
net asmeninis draugas. Visgi
More ilgainiui pateko į kara
liaus nemalonę, kai tas. nepai
sydamas popiežiaus draudi
mo, ne tik išsiskyrė su žmona
ir vedė kitą. bet pasiskelbė
Anglijos bažnyčios galva. Tho
mas More buvo karštai tikin
tis katalikas, todėl viešai
peikė karaliaus elgesį, buvo
pasmerktas ir ilgainiui neteko
galvos (argi prieš kelis šimtus
metų panašiai neatsitiko šv.
Jonui Krikštytojui'>.

tas keliauja į Borneo salos In
donezijai priklausančią pieti
nę dalį, vadinamą Kalimantanu. Ten reguliariai vyksta ir
pati Birutė — trys valandos
skrydžio iš Kanados į Los An
geles, 25 valandos ore iš Los
Angeles į Džakartą su persė
dimais Taivane ir Malaizijoje.

po to dviejų valandų skrydis į
Centrinio Kalimantano pro
vincijos sostinę Palangkaraja.
iš kurios — 12 valandų bil
dėjimo džipu duobėtais ir iš
maltais keliais iki Pangkalanbuno miestelio, netoli kurio
įsikūręs orangutangų reabili
tavimo centras ir klinika.
(Bus daugiau)

Jame rašoma:
„Visi mes turime būti dė
kingi tiems, kurie leido žmo
niškumo šviesai spindėti, ta
čiau, kad ir kokia blyški ji at
rodytų, mano asmeninė skola
didvyriams yra beribė. Tai,
kad aš esu gyvas šiandien,
kad galiu pasiųsti šį laišką, bu
vo suteikta tų trijų angelų
sargų. Jų noras pasiaukoti,
drąsa ir išradingumas, kurie
sukūrė tose senose patalpose
slaptą oazę pabėgėliams, su
teikė galimybę jaunai žydei ir
jos dešimties metų berniukui
surasti laikiną prieglobstį. Jei
Tačiau — Amerikos atveju
jų nebūtų buvę, mūsų gyve — neigiama kampanijos reto
nimuose — mano mamos ir rika, kurios nešykšti tiek res
mano istorija būtų buvusi vi publikonų, tiek demokratų
sai kitokia. Tai galėjo būti bai kandidatas, kol kas skamba
sus likimas, toks kaip dauge labai panašiai. (Nejaugi nei
lio mano paties šeimos narių vienas negali sugalvoti tikrai
ar tų tūkstančių Vilniaus žy „kenksmingų" kaltinimų opo
dų, kurie buvo pasiųsti myriop nentui?) Jeigu tai būtų arklių
Panerių miškuose".
lenktynės, galėtume sakyti,
Paminklinės lentos atidary kad abu varžovai bėga „neck
mo ceremonijoje kalbėjo Seimo to neck" — kitais žodžiais ta
pirmininkas V. Landsbergis, riant, visiškai kartu. Nebent
J. E. vyskupas J. Boruta, iš kažkuris stipriai pasines į
gelbėtoji M. Lisauskienė, ku priekį paskutinę minutę, Ame
nigo J. Stakausko sūnėnas B. rikos piliečiai tikrai turės suk
ti galvas, kad nuspręstų, už
Stakauskas.
Vyskupas J. Boruta pašven kurį balsuoti.
tino paminklinę lentą J. Sta
Lietuvos balsuotojai jau
kauskui, M. Mikulskai ir V. savo nuomonę pareiškė. Patin
Žemaičiui, kurios autoriai ar ka kam, ar ne, bet laimėtojai
chitektas Vytautas Zaranka ir nedelsiant dalinasi „grobiu",
skulptorius Jonas Naruševi t.y. aukščiausiomis pareigo
čius.
mis krašto valdymo aparate, o
R i m a n t a s Stankevičius pralaimėjusieji turbūt dūsauja
prie stiklo „Kalnapilio", „Ute
* Lietuvos b a n k o valdy nos" ar kurio kito „paguodos
ba patvirtino 50 Lt sidabri skysčio". Šio krašto laikraščiai
nės ir 100 Lt auksinės progi (pvz„ spalio 9 d. „Chicago
nių monetų, skirtų didžiajam Tribūne", bet ir kai kurie kiti)
Lietuvos kunigaikščiui Vytau jau spėjo pastebėti, kad „Lie
tui, pavyzdžius. Naujosios mo tuva vėl pasuko į kairę". Be
netos į apyvartą bus išleistos abejo, jiems kyla ir klausimas,
šių metų pabaigoje ir užbaigs ar Lietuva vis belsis į NATO
Be abejonės. Thomas More
seriją „Lietuvos valdovai". ir Europos Sąjungos duris, o būtų tikrai idealus politikų
gal dabar liausis Vakarams globejas-patronas. Net jo gyve
Eita)
* Vyriausybė ketina pa galvas kvaršinusi ir nereikės nimo pabaiga labai išsamiai
naikinti lygiavą, skirdama išsisukinėti vis tais pačiais byloja, kad politikų profesija
nukentėjusiųjų asmenų vals pažadais, kad „durys visoms, yra pati pavojingiausia: šian
tybines pensijas politiniams norinčioms įsijungti, šalims dien jie išdidžiai stovi kalno
kaliniams ir tremtiniams. bus atidarytos" (tik niekad viršūnėje, rytoj — raitosi pa
nepasakoma, ar tos šalys iš kalnes dumble.
„Pongo ąuest" siuntas, puoš
nius spalvingus kalendorius
su orangutangų atvaizdais.
Internetu atkeliauja ilgas
dviejų žemės ūkio kolegijos
studentų laiškas olandų kal
ba. Laimei, olandiškai dar
šiek tiek suprantu, todėl galiu
laišką išversti j anglų kalbą.
Studentai rašo, kad, perskaitę
straipsnį moksliniame žurnale
apie reabilitacijos centrą Bor
neo saloje, nusprendė jame at
likti mokomąją praktiką. Pa
siūlome jiems susisiekti su
fondo skyriumi Anglijoje. Tik
kaip jie Indonezijoje susišne
kės olandiškai 0
Tarptautinis
orangutangų
fondas turi padalinius Austra
lijoje, Kanadoje, Indonezijoje.
Didžiojoje Britanijoje. Vedan
čioji pasaulio orangutangų ek
sperte Birutė Galdikas yra
visų jų garbes pirmininke ir
moksline direktore. Neprašo
mi ir neraginami, filialai su
renka vertingas vaistų, medi
cinos įrangos, higienos prie
monių siuntas. Suaukotas tur

Birute su globotiniais vienoje reabilitacijos centro trobelių.
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Gyvenimo kelią prisimenant

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

Kun. V. Rimšelis, MIC
kad čia reikia prisodinti eg
laičių ir pušelių. Nutarėm ap
lankyti jo gimines. Nuvažia
J Romą su šeima atvažiavo vom su mažuoju sunkvežimiu.
dr. Petras Kisielius. Žmoną su Iškasem dešimt jau didokų
vaikais išlydėjom į Lietuvą, o pušelių, atsargiai nepaliesda
Petras pas m u s vienuolyne mi šaknų. Jos visos gražiai ir
pasiliko visą savaitę, kol žmo greitai prigijo. Nuvažiavęs
n a su vaikais pargrįš. Čika grybauti, rasdavau gražių pu
goje pasklido gandai, kad dr. šaičių ir eglaičių. Jos visos
P. Kisielius susidėjo su komu man taip pat gerai prigijo. La
nistais, kad jo draugai yra puočius medelius gavome iš
KGB agentai. Tuos gandus pa miesto veltui. Reikėjo tik tvo
tvirtino tie. kurie sake matę ros, kad vaikai medelių neap
dr. P. Kisielių Vilniuje. Tuo laužytų. Per 20 metų ..Drau
laiku buvo smerkiamas kiek gas" ir vienuolyno namas buvo
vienas ryšys su pavergta Lie atvirame lauke. Man atvažia
tuva. Vieną vakarą išėjom Ro vus iš Romos, kur beveik visi
mos lankyti naktį, nes Romoje namai turi mūrinius apsitvėir naktį viešose aikštėse pilna rimus, keista atrodė, kad čia
žmonių. Sugrįžom namo j a u prie 63-čios gatves mūsų na
-po vidurnakčio. Matėme, kad
mai neturi privatumo.
zakristijoj buvo šviesa, bet
Tada provincijolo pareigose
mes nieko neįtarėm. Ryte ku
buvo kun. Juozas Dambraus
nigai pasigedo d a u g brangių
daiktų. Dingę auksinės pate- kas. Aš jam pasakiau, kad
nos. auksinė monstrancija ir būtinai reikia mums apsitver
kiti paauksuoti bažnytiniai ti tvora, kuri kaštuos daugiau
daiktai. Policija, viską ištyrinė kaip 15,000 dolerių. Tokiai su
jusi, m u m s sakė, kad tai na mai išleisti reikėjo tarybos
minių vagių darbas,nes pini pritarimo. Nors ne visi tam
gai, kiek ten jų buvo, nepaim pritarė, bet leidimą gavau ap
ti. Tuo metu pas mus buvo sitverti nuo gatvių. Mano ar
keletas svečių iš Lenkijos. timiausias draugas kun. Pra
Policija man pasakė, kad jie, nas Garšva labai nepriešta
kiek jiems yra leista, viską at ravo, bet jam atrodė, kad be
liko, o visa kita jau mūsų reikalo išleidžiami pinigai. Aš
j a m pasakiau, kad tvora ap
pačių namo reikalas.
saugos jį nuo šunų. O jis šunų
Mudu su dr. P e t r a tą šventų labai bijojo. Vieną pavakarę
daiktų dingimą gal kiek ir moteris buvo atsivedusi didelį
keistai išsiaiškinom. Tie vagys baltą šunį, jį pririšo prie laip
savęs vagimis nepripažįsta, jie tų turėklų, o pati užėjo į vie
save laiko geradariais. J i e m s nuolyną
Mišių
užprašyti.
trenkė mintis į galvą, kad visi Išėjusi prie laiptų, gana ilgai
darbai dėl Dievo garbės yra su šuniu užtruko. O kun. Pra
geri. O tokia monstrancija bus nas prie „Draugo" laukė, kol
vartojama ne kam kitam kaip t a moteris šunį nusives. Aš
tik Dievo garbei. Per tą savai j a m tada pasakiau, kad su
tę rr^Bte&ĮBtarėm ir mano pa tvora mes jį nuo šunų apgin
dėtį. Taip" kaip ir man atrodė, sime.
mano didieji darbai, tai svečių
Nuo šunų vedžiojimo ryte ir
priėmimas. Išleisdamas dr. vakare su tvora apsigynėm,
Petrą ir jo šeimą į namus, bu
bet neapsigynėm nuo vaikų.
vau jau nutaręs per kapitulą
Jie buvo įpratę visur čia lan
atsisakyt*, jeigu vėl mane iš
džioti. Kun. J. Vaškas kelis
rinktų vicegenerolu.
kartus mandagiai aiškino, ko
Kaip ir tikėjausi, 1975 me dėl jiems čia negalima vakare
tais per kapitulą — vienuoli nei žaisti, nei šūkauti, bet jie
jos visuotinį delegatų suva vis tiek nepaisė. Po kun. J.
žiavimą — m a n e vėl išrinko Vaško pamokos į apšviestus
šešeriems metams vicegenero langus dar jie pabarškindavo.
lu. Nelaukdamas balsavimo Aš juos be jokių pasiaiškinimų
pabaigos, nuo vicegenerolystės išvarydavau į gatvę. Su vai
tuojau atsisakiau. Pertraukos kais labai sunku kovoti. J ų
metu lenkų atstovai mane buvo visa gauja ir turėjo savo
daugwm klausinėjo apie visą vadą. J a u vėlai vakare atėjo
tvarką Romos name. Kai ku tos gaujos vadas, jau beveik
rie mane net pagyrė, kad atvi užaugęs vaikinas, su mažes
rai pasakiau kai ką. ko jie ne niu vaiku, kuris apie mane
žinojo. Jie klausė, ką aš siūlau įkyriai pradėjo šokinėti. Aš
dabar rinkti vicegenerolu. Iš paklausiau, ko jie čia atėjo.
Amerikos Šv. Kazimiero pro Tyčiodamiesi jie pasakė, —
vincijos atstovu buvo atvažia
mane apspardyti. Turbūt kas
vęs kun. Donaldas Petraitis.
nors pamokė. Tie berniukai
Tai aš jį ir pasiūliau. Taigi
norėjo, kad aš jiems įspirčiau.
pirmu balsavimu mes jį ir
Tada būtų graži byla. kad ku
išrinkom būti vicegenerolu.
nigas nekaltus vaikus apspar
dė ir sumušė. Nuėjau pasiimti
P i r g r i z u s \ Čikagą
foto aparatą tų vaikų nuotrau
ką padaryti. Su policija buvau
Pargrįžęs į Čikagą, aplink susitaręs, kad jie mūsų namus
..Draugo" ir vienuolyno pasta pravažiuodami apžiūrės. Kai
tus radau pageltusią pievą, o su aparatu išėjau į kiemą, jau
ant gatvių d a u g naujų namų policija tuos vaikus buvo paga
pristatyta. Anksti rytą ir vėlai vusi, lipant per tvorą. Taip pa
vakare moterys savo šunis ve sitaikė, kad tuo metu važiavo
džioja. Vaikai per visą dieną du policininkai ir sustojo prie
laksto apie mūsų namus ir mūsų namų. Jie mane išklau
futbolą žaidžia. Vėlai vakarais sinėjo apie vaikų išdaigas.
jau paaugliai berniukai ir Surašė protokolą. Jsirašė tų
mergaitės, susirinkę priean dviejų berniukų tėvų vardus ir
gyje, kur jau lietus neužlyja, adresus. Vaikams liepė tuojau
rūko meruaną ir geria alų. grįžti namo.
Ryte turime išvalyti viską. Už
Po dviejų savaičių gavau
vienuolyno, kur yra virtuvė, kvietimą atvykti į paauglių
buvo kelios lysvės pomido teismą. Policija padavė į teis
ram.-, a g u r k a m s , svogūnams mą tą vyresnįjį berniuką. Ma
auginti. Pastebėjom, kad ap žasis berniukas turbūt buvo
link auga kanapės. Tai j a u per j a u n a s . Kaltinamasis vai
vaikų išmislas išsiauginti sau kas į teismą atėjo su savo ma
meru anos rūkymui.
ma. Moteris teisėja labai
Brolis Tadas Margis man smarkiai jį išbarė, sakydama,
prasitarė, kad jo giminė New kad ji gali jį įrašyti į nusikal
Buffak) MI, turi daug gražių tusių knygą. Tada pasiliks dė
pušelių-. O aš vis kalbėdavau. mė visam gyvenimui. Per dveSu d r . P . K i s i e l i u m
Romoje

Keliaujančios Kauno ap
skrities šeimos dvasinio ugdy
mo centro (ŠDUČ 1 „Šeimyna"
stovyklos dalyviai šią vasarą
lankėsi Aukštaitijoje. Arti 80
įvairaus amžiaus Rokų ben
druomenes narių: pagyvenu
sius žmones, jaunimą, vaikus,
net vienerių mėtų mažytę,
išlydėdamas iš Rokų, palaimi
no kunigas Virginijus Gražulevičius.
Pirmoji iš trijų keliones
dienų buvo birželio 14-oji Ge
dulo ir Vilties . giena. Svar
biausias jos akcentas — šv.
Mišios prie paminklo rezisten
cijos dalyviams .Želvoje. Tas
p a m i n k l a s labaj, originalus.
Tai didelis baltas kryžius, pa
guldytas ant keturių a u k š t ų
kolonų, a n t kuriu iškalti šios
apylinkės rezistentų vardai,
pavardės, gimimo^bei mirties
datos. Šis įspūdingas architek
to H e n r i k o Šilgalio kūrinys
įkomponuotas duobėje, kurioje
rūsčiais pokario-;.metais so
vietų okupantai ir .jų talkinin
kai buvo užkasę, Išniekintus
žuvusiųjų
kūnu*
Čia
po
kryžiumi, prie improvizuoto
altoriaus, Rokų bępdruomenės
jaunimas
aukojimo
metu
padėjo ąžuolo vainiką. Šv.
Mišioms patarnavo jaunieji
Rokų ministrantai: Algirdas
Miseckas, Gediminas Miseckas, S a u l ė Miseckaitė, Tomas
Vonžadas,
Marius
Griga
liūnas, Gintaras. Kulbokas,
Andrius Baranovas, Neilandas Kulikauskas.

J i e m s ši kelione buvo paska
t i n i m a s už ištikimą visų metų
t a r n y s t ę neseniai
įrengtoje
..Šeimynos" centro koplyčioje.
Nuo mažų berniukų minis t r a n t ų , kuriems pasiruošti
nuoširdžiai padeda tikybos
mokytoja Inga Marcinkevičiū
te, p a s a k „šeimynos" vadovės
J a n i n o s Danielienės, praside
da pasauliečių parama Bažny
čiai, k a i p vienas svarbiausių
dvasinio ugdymo formų.
Keliautojai dalyvavo šv. Mi
šiose ir Alantos bažnyčioje. Į
keliaujančios stovyklos pro
gramą buvo įtrauktos ir reko
lekcijos. Jos vyko neįprastoje
vietoje — Darželiu kaime ne
toli Labanoro, paprastoje kai
mo trobelėje, ten gyvena brolis
pranciškonas tretininkas Gin
t a u t a s Mackonis.
* Vyriausybė iš esmės
J i s m a ž a m ir dideliam suvo
p r i t a r ė B ū s t o į s i g i j i m o bei kiamais žodžiais kalbėjo, kaip
nuomos m e t m e n i m s ,
kurie surasti Gyvąjį Jėzų, padaryti
grindžiami tuo, jog valstybė Jį savo draugu, pastebėti Jo
skatins investicijas į būstą. veikimą kiekviename žmogu
'Elta
je. Vaikus ir suaugusius stebi
* B e n d r o v ė „ S i e m e n s " no brolio Gintauto gyvenimo
p a t e i k s ir s u m o n t u o s nau sąlygų paprastumas, jo auko
jos telefonų stočių įrangos už jimasis kilniam tikslui —
13 mln. litų beveik 44,000 nuošalioje vietoje
pastatyti
..Lietuvos telekomo" abonen šventovę, sukurti sąlygas žmo
tu.
Kita
nėms, kurie čia atvykę galėtų

atgauti dvasios pusiausvyrą,
ramioje aplinkoje pailsėti nuo
alinančio pasaulio triukšmo.
Sodyboje verda darbas —
talkininkai rengia medžiagą
statyboms, katalikiškasis jau
nimas užima
stovyklaujan
čius, negalios ištiktus vaikus.
Visų šių darbų centre ir
sūkury brolis Gintautas. Jis
spinduliuoja ramybe ir meile,
jame nėra skubos, nerimo, jis
visada a t r a n d a laiko maldai.
Aplankę nemažai Lietuvos
kultūrai svarbių vietų: vysku
po ir poeto A. Baranausko,
rašytojų J. Biliūno ir A. Vie
nuolio tėviškę Anykščius, Alan
tos dvaro ansamblį, Ukmergės
kraštotyros muziejų, prie se
nojo Lietuvos kaimo buities,
darbo įrankių, padargų prisi
liesta Arklio muziejuje Niū
ronyse. Želvoje apžiūrėta foto
menininko Juozo Valiušaičio
darbų „Laisvės kaina" paroda.
Praplėstas
akiratis,
ati
trūkta nuo kasdienybės rū
pesčių, pailsėta ir papramo
gauta. Įdomu buvo pas vasa
ras Ignalinos miškuose lei
džiantį medžio viršūnėje įkel
t a m e namelyje gyvenantį stip
ruolį gamtos žmogų „Tarza
ną"/fotomenininką Algimantą
Arcimavičių.
Smagu irstytis, meškerioti
Žaliajame ežere Ignalinoje,
g r o b i s Aukštaitijos vieto
vaizdžiu: kalneliais, ežerėliais,
miškais. Dar maloniau — su
tikti- žmones gera linkinčius
vaikams ir suaugusiems; tai
nepakartojamos
akimirkos.
Jsileisdamas į savo valdas
aštuoniasdešimt svečių, Igna
linos sporto bazės direktorius
Bronius Cicėnas galėjo gero
kai papildyti savo įstaigos pa
jamas, tačiau „Šeimynai" kai
kurias pramogas jis padovano
jo. Aukojo savo brangų laiką ir
Želvos kunigas Petras Avi
žienis, bei šio miestelio vaikų
ir jaunimo centro būrelių va
dovai. Nakvynes buvo pa
prašyta Alantos žemės ūkio
mokykloje, tačiau jos pedago
gai, j a u n i m a s j a u t ė pareigą
užimti svečius, surengė koncertą-vakaronę.
Bendravimo džiaugsmą pa
sidalijant kūrybiniais pasieki
mais patyrė Želvos ir Rokų
vaikai, stebėdami vieni kitų
spektaklius ar į padangę ky-'
lančias skraidykles. Spalvin
gas skraidykles Rokų vaikams
dar namuose padėjo pasiga
minti druskininkietė mokytoja
Elma Šturmąitė. Ne mažas
būrys ir kitų savanorių va
dovų pasistengė, kad keliau
jančios stovyklos
renginiai
vyktų sklandžiai, kad vaikai ir
suaugę būtų pamaitinti, už
imti įdomia veikla.
Bene svarbiausia v c l y b ė ,

HOME (7MI « 5 - 71*0
MOML (773) 5*0-020$

RIMAS L.STANKUS

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

„ŠEIMYNOS" KELIONĖ — PER LIETUVĄ
J VIENAS KITO ŠIRDĮ

^REALTORS
orrcrmisM-stn

IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapoiis ir Otf. Mgr. Aukse
S Kane kalba lietuviška;
FRANK ZAPOLIS

Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
ha ve valid driver's license and transportation. Mušt be fluent in English.
L»A. McMahon Window VVashing.
TeL 800-820-6155.

jus metus turėjome ramybę.
Vėliau susidarė naujos j a u n i 
mo gaujos. Šiemet du k a r t u s
išmušė vienuolyno langus —
gegužės mėnesį du langus ak
menimis ir prieš „Draugo" ge
gužinę du langus su alaus bu
teliais.
Sugrįžus iš Romos į Ame
riką, po trejų metų buvau pa
skirtas „Draugo" n a m o vyres
niuoju, o po kitų trejų metų
1981 m. mane išrinko provin
cijolu. Mūsų vienuolijoje k a s
šešeri metai š a u k i a m a kapitu
la ir renkami aukštesnieji vy
resnieji. — generolas ir pro
vincijolai su savo patarėjais.
1987 m. mane išrinko dar še
šeriems metams. P e r ė m ę s vi
sas pareigas, r a d a u d a u g pasi
keitimų. Dar e s a n t Romoje,
generalicijos kurija gavo pra
šymą leisti parduoti Marian
Hills visą likusią nuosavybę
nuo 63-čios gatvės į šiaurę,
kai jau k o n t r a k t a s buvo pasi
rašytas. Provincijos taryboje
buvo n u t a r t a s u s t a b d y t i mo
kestį už „Sočiai Security". Pro
vincijolas kun. J u o z a s Damb
rauskas ir provincijos sekre
torius kun. A n d r i u s Naudžiū
nas vis kalbėjo, k a d vienuo
liams, kurie yra p a d a r ę netur
to įžadą, netinka ieškoti svei
katos apdraudimo — „Medicare Insurance". Dėl išlaidų t a u 
pymo buvo a t s i s a k y t a sveika
tos apdraudos p a s Christian
Brothers kongregaciją.
Kai
žmogus dar j a u n a s ir sveikas,
j a m atrodo, kad sveikatos ap
draudimo nereikia.
Amerikoje visos vienuolijos
priklauso prie „Sočiai Securi
ty" ir šalia to turi d a r kitas apdraudas. Kai pirmą k a r t ą bu
vau išrinktas
provincijolu,
mes turėjom a p d r a u d a s taip.
kaip ir kitos vienuolijos. Pra
dėjau teirautis p a s seseles vie
nuoles, pas C h r i s t i a n Bro
thers, tvarkančius sveikatos
apdraudas. Visur g a v a u tuos
pačius a t s a k y m u s — per
trumpą laiką m a ž a i sutaupy
ta, bet labai d a u g p r a r a s t a .
Provincijos taryboje n u t a r ė m
grįžti bent jau prie „Sočiai Se
curity".
Turėjom
įmokėti
75,000 dolerių. Kai kurie bro
liukai ir kunigai, k u r i e netu
rėjo nuovokos apie šių laikų
apdraudas, kritikavo, kad pa
daryta daug išlaidų. Dabar
jau visi mato. kad be „Medicare" apdraudos mes galėtume
tik ramiai numirti.

- J į RE/MAX

AUTOMOeaJO.NAMU, SVEIKATOS,

3208 112 West 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773)581-8654

Kauno apskrities šeimos dvasinio ugdymo centro „Šeimyna" koplyčia. Lietuvių katalikų religine šalpa remia šį
vienetą. Geradarių aukos padeda jiems sėkmingai veikti.

GREIT PARDUODA

ATTENTION IMMIGRANTS!
Canada and Australia
are accepting applicants for
Permanent Residence!
For free information call:
1-773-282-9500.
GTS concentrating in immigration
www.imraigration-service.com

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Lakevievv Spa
ieško masažisčių nuo 18 iki
30 m. Tel. 630-582-7421,
Nicole, nuo 10 v.r. iki 6 v.v.
Vyrų ir moterų kirpėja.
15 metų patyrimas. Greitas,
malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai,
tel. 708-422-6558.
STASYS'
CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plyteles; "sidings",
"soffits", "decks", "gutters", ptokSti
ir "shingle* stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.

, S.Benetis, tel. 630-241-1912..

išryškėjusi kelionėje, pačios (JAV), Kauno miesto švietimo
bendruomenės narių pastan ir ugdymo skyrius, Lietuvos
gos vienam kitą pažinti, mo tarptautinio bendradarbiavi
kytis bendrauti, aukotis arti mo agentūra, prisidėjo ir ke
mo labui. Mamos: Rita Smul- liavusios šeimos.
kienė, Gražina Stanionienė,
Keliaujanti stovykla — tai
Irena Miseckienė, J ū r a t ė Bo- tęsinys įvairiausios veiklos,
binienė, Ona Steponkevičienė, kurią ŠDUC „Šeimyna" vykdo
Daiva Kelmienė, Lina Milienė, antrus metus. Veikia dramos
Rima Sniečkuvienė, Edita Sa studija, kompiuterių klasė,
baliauskienė, Eglė Vaitke jaunimo klubas „Bendramin
vičienė, Jolanta Sidabrienė, čiai", tėvystės mokykla ir kt.
įsipareigojusios !*elionėje glo Janinos Danielienės, jos tal
boti ne tik savuosius, bet ir po kininkų pastangomis buvusių
keletą svetimų vaikų, sutarti Rokų kultūros namų pastate,
nai tvirtino įgijusios naujos kuris jau buvo pasmerktas su
patirties, giliau
pažinusios nykti, renkamasi maldai ko
vaikų psichologiją, pastebė plyčioje ir prasmingam vietos
jusios elgesio privalumus ir žmonių bendravimui, jų to
trūkumus.
bulėjimui bei augimui.
Šią kelionę finansavo Lietu
Angelė Statkuvienė
vos katalikų religinė šalpa

SKIRTI DAUGIAU DĖMESIO IGNALINOS
ATOMINEI ELEKTRINEI
(BNS) — Ignalinos atominės
elektrinės (IAE) vadovas Vik
toras Ševaldinas priekaištavo
vyriausybei skiriant nepakan
kamai dėmesio saugos pro
gramų įgyvendinimui jėgai
nėje.
Kaip pranešė IAE informaci
nis centras, šiais metais vy
riausybė turėjo skirti IAE 25
mln. litų, o buvo paskirta tik
3.7 mln. litų.
P a s a k V. Ševaldin, dėl lėšų
stygiaus atominė elektrinė ne
gali pasirašyti svarbių su
tarčių ir tęsti saugos progra
mų įgyvendinimą jėgainėje.
Šią savaitę IAE lankėsi nau
jasis
Švedijos
tarptautinių
projektų vadovas Lars Gunnar Larsson.
N u o 1992 m. Švedijos vy
riausybė teikia įvairiapusę pa
galbą Lietuvos branduolinės
energetikos sektoriui, tiesio
giai bendradarbiaujama
su
Lietuvos vyriausybe,
Ūkio
ministerija, Valstybine ato
minės energetikos saugos in
spekcija (VATESI) ir IAE. Per
tą laikotarpį Švedija bran
duolinei saugai stiprinti Lie
tuvoje skyrė apie 300 mln.
Švedijos kronų (apie 150 mln.

litų). Kas treji metai Švedijos
vyriausybe peržiūri paramos
fondus — šiuo metu lėšos
branduolinei saugai Lietuvoje
stiprinti yra skirtos iki 2001
metų ir sudaro apie 25 mln.
litų kasmet.
Birželį Vilniuje vykusioje
rėmėjų konferencijoje Švedija
sakė paremsianti IAE pirmojo
reaktoriaus uždarymą, paža
dėdama skirti papildomai 6
mln. eurų tarptautiniam už
darymo fondui ir 7 mln. eurų
dvišaliam bendradarbiavimui
branduolinės saugos srityje
bei teikti techninę paramą.
Šiuo metu Švedijos tarptau
tiniai projektai IAE remia 36
saugos projektus.
Lietuva yra įsipareigojusi
nutraukti IAE pirmojo bloko
naudojimą iki 2005 m. sausio
1 dienos.
Europos rekonstrukcijos ir
plėtros banko administruoja
mame fonde, į kurį perveda
mos tarptautinių rėmėjų lėšos
IAE I bloko uždarymui, dabar
yra apie 195 mln. eurų. Iš viso
iki 2005 metų. kai Lietuva
turi uždaryti pirmąjį IAE re
aktorių, šiam darbui atlikti
prireiks apie 200 mln. eurų.

„ELZĖ IŠ GILIJOS" LAIMI PAGYRIMUS
Kino režisierius Algimantas
Puipa NVS ir Baltijos šalių
kino festivalyje, vykusiame
Kryme, pripažintas geriausiu
režisieriumi.
Rugsėjo 17 d. Anapa (Ukrai
na) kurorte Kryme baigėsi de
vintąjį kartą surengtas festi

valis „Kino šokas". Prizas A.
Puipai skirtas už pagrindi
niam konkursui oatsiktą fil
mą „Elzė iš Gilijos". Vertini
mo komisijos sprendimu, pri
zas už geriausią operatoriaus
darbą skirtas „Elzės" operato
riui Viktorui Radzevičiui.*Elta)

DIEVUI BUVAI REIKALINGAS

Jonas Kavaliauskas

Rugpjūčio 31 d. į užtarnau
tus namus palydėjome Joną
Kavaliauską. Jis pats jau
mums nekalbės, bet jis mums
paliko prisiminimus, o jo dar
bai kalbės už jį. Velionis neno
riai kalbėjo apie save, nes
buvo kuklus ir jam atrodė,
kad jis vis mėgina atlikti
Aukščiausiojo jam patikėtas
pareigas ir labiau sielojosi,
kad negali padaryti daugiau.
Gimė Jonas Kavaliauskas
1904 m. rugpjūčio 18 d. Kučkų
kaime. Raguvos valsčiuje, Pa
nevėžio apskrityje. Nepriklau
somoj Lietuvoj Jonas Kava
liauskas tik spėjo šiek tiek
pasiruošti sugriautos Lietuvos
atstatymui. Jau iš pat pradžių
domėjosi visuomeniniu gyve
nimu. Vokiečių okupacijos
metais buvo Suvalkų Kalvari
jos burmistras, tuo pačiu
metu, kai ten klebonavo dide
lis Lietuvos atgimimo veikėjas
būsimasis prelatas kun. My
kolas Krupavičius. Abiem teko
laviruoti tarp okupanto ir Lie
tuvos interesų. Dar gyvi likę
Kalvarijos piliečiai ir šiandien
palankiai prisimena tuos lai
kus ir pasakoja, kaip miestelio
valdžia, kooperuodamasi su
bažnyčia, apšvarino miestą ir
stengėsi padėti žmonėms.
Laimingai išvengęs Sibiro
pirmosios sovietų okupacijos
metu. Jonas Kavaliauskas,

-- •

gaudžiant rusų armotoms,
pasitraukė į Vokietiją. Žino
ma, laikinai, kaip mes, visi to
meto pabėgėliai ir tremtiniai,
tikėjomės. Su šeima pergyve
no Regensburgo bombardavi
mus ir tik Dievo Apvaizdos
dėka nebuvo palaidotas mies
to griuvėsiuose. Lyg kažkokia
nuojauta šią šeimą, naktį,
sąjungininkų lėktuvams puo
lant, išvedė iš įprastinės
slėptuvės po gyvenamuoju
namu į netoliese esančią, stip
resnę. Jų namas buvo sugriau
tas, ir visi ten pasislėpusieji
žuvo. Tokį sutapimą aprašo ir
gen. Raštikis savo atsiminimų
knygos antrame tome.
Okupacijai tęsiantis, Kava
liauskų šeima, įveikusi visus
formalumus, persikelia į JAV,
Omaha Nebraskos valtijoje.
1965 m. Kavaliauskai persike
lia į Čikagą, kur jau nuo senų
laikų buvo stipri lietuvių kolo
nija, besididžiuojanti 13 lietu
viškų parapijų, keliais vie
nuolynais,
mokyklomis
ir
dešimtimis įvairių organiza
cijų. Tai teikė geresnes są
lygas auginti tris sūnus Joną, Rimą ir Juozą bei duk
terį Rūtą.
1975 m. Kavaliauskų laukė
didžiulis išmėginimas: mirė
Sofija Kavaliauskienė. Nepai
sant to, vaikai surado savo
vietą gyvenime, o a.a. Jonas
Kavaliauskas visas savo jėgas
skyrė Dievui ir Tėvynei Lietu
vai. Daug metų dirbo Lietuvių
krikščionių demokratų Čika
gos skyriaus valdyboje ir per
šią organizaciją rėmė Vyriau
siąjį Lietuvos Išlaisvinimo ko
mitetą (VLIKą). Norėdamas
prisidėti prie kovos už Lietu
vos išlaisvinimą, į Tautos fon
dą įnešė daugiau kaip 14,000
dol. Priklausė Lietuvos šaulių
rinktinei, Amerikos Lietuvių
tarybai, Reorganizuotai Lietu
vių Bendruomenei, BALFui,
Panevėžiečių ir Tauragės klu
bams, Lietuvių pensininkų
sąjungai ir t.t. Talkininkavo
platinant dr. K. Šidlausko,
teisėjo Petro Stravinsko kny-

gas, priklausė Dariaus ir
Girėno bei Vaitkaus albumų
leidybos komitetams. Admi
nistravo Lietuvių Krikščionių
demokratų biuletenį, kurio
daugiau kaip 70 egz. dviračiu
išvežiodavo apylinkės krikš
čionims demokratams ir jų rė
mėjams. Rinko prenumeratas
„Apžvalgos" laikraščiui ir
„Tėvynės sargo" žurnalui. Ei
damas iš namo į namą rinko
aukas BALFui, kad pagelbėtų
į vargą patekusiems lietu
viams. Dažnai sutikdavom jį
prie parapijos bažnyčios dali
jantį BALFo vokelius ir kitą
sekmadienį laukiantį grąži
nant su auka. Steigiant „Lie' tuvių balso" laikraštį, tapo jo
dalininku ir talkininkavo pla
tinant.
Prieš keletą metų Jonui Ka
valiauskui ėmė šlubuoti svei
kata: pradėjo kalkėti širdies
arterijos. Jau beveik 90 metų
sulaukęs, svarstė, ar verta
operuotis. Tarėsi su šeima.
Patariau ir aš: jeigu Dievas
dar laiko, vadinasi, esi Jam
reikalingas šioje žemėje. Ope
racija pavyko. Po kelerių me
tų ji buvo pakartota, ir Jonas
Kavaliauskas išgyveno dar ke
letą produktyvių metų. .Ap
žvalgą" ir „Tėvynės sargą",
Lietuvoje leidžiamus krikš
čionių demokratų, išeivijoje
administravo iki pat mirties.
Gyvenimo pabaigą a.a. Jo
nas Kavaliauskas sutiko kaip
tinka geram krikščioniui. Ži
nojo, kad gyvenimas eina prie
galo ir tai priėmė kaip vieną iš
gyvenimo faktų. Kovojant ge
rą ir teisingą kovą, mirtis yra
tik sugrįžimas į savo namus.
Paliko Jono Kavaliausko
darbai, kurie lydi jį į amži
nybę.
Baigsiu
šv. Jono
nuo
kryžiaus žodžiais: „Gyvenimo
pabaigoje būsime patikrinti,
kiek turėjome meilės". Jonas
Kavaliauskas mylėjo Dievą,
mylėjo artimą, buvo ištikimas
ir jį priglaudusios Amerikos
įstatymams. Visa tai liudija jo
darbai ir organizacijos, ku
rioms jis priklausė.
P r a n a s Povilaitis

DR. PETRONĖLE
TOTORAITIENĖ BAIGĖ ŽEMĖS
KELIONĘ

Petronėlė Totoraitienė (Leimonaitė), stomatologė (dantų
gydytoja), buvo pašaukta am
žinybėn š.m. rugsėjo 21 d.,
Matulaičio slaugos namuose,
Putname. Palaidota po gedu
lingų pamaldų Marijos Nekal
to Prasidėjimo seserų vienuo
lyno koplyčioje, dalyvaujant
velionės artimiesiems, vienuo
lyno seselėms ir vietos lietu
viams, vienuolyno „Dangaus
vartų" kapinėse, rugsėjo 24 d.
Laidotuvių apeigų pabaigoje,
prie velionės karsto, dr. Juo
zas Kriaučiūnas ir muzikė Al
dona Prapuolenytė tarė atsi
sveikinimo su mirusia žodžius,
suglaustai pateikdami ir ve
lionės nueitąjį gyvenimo kelią.
Pirmasis atsisveikino Išeivių
lietuvių gydytojų sąjungos ir
Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos, antroji — artimųjų ir
išeivių lietuvių vardu. Laido
tuves baigtos dalyviams sugie
dojus Maironio „Marija, Mari
ja" giesmę. Laidotuvių daly
viai dar susirinko pabendravi
mui ir pasistiprinimui vienuo
lyno valgomajame.
Mirusioji dr. Totoraitienė
verta prisiminimo. Ji gimė ir
augo Gudeliuose (miestelis ne
toli Marijampolės). Vidurinį
mokslą baigė Marijampolėje.
Tolesnio jos mokslinimosi šei
ma nepajėgė remti, tačiau tą
darė prof. Juozas Leimonas.
Petronėlė norėjo studijuoti
mediciną, bet prof. Leimonas,
turėdamas neužtikrintas ir
nedideles pajamas (dėl katali
kiškos veiklos išstumtas iš
profesūros), rėmė ją, studi-

juojančią universitete dantų
mokslus (tik!, J.K.). Vytauto
Didžiojo universiteto dantų
gydytojos diplomą ji gavo 1938
m. Jau ištekėjusi pradėjo
verstis dantų gydytojos prakti
ka Raseiniuose. Ten gyveno ir
dirbo ligi pasitraukimo iš Lie
tuvos, 1944 m. rudens.
Šeimai atsidūrus Vokieti
joje, dar kelis mėnesius karui
besitęsiant, niekur nebuvo
įdarbinta. Po Vokietijos kapi
tuliacijos šeima apgyvendinta
DP stovykloje, kur ji tęsė pro
fesinį darbą, bet nesant rei
kiamų įrengimų ir trūkstant
reikiamų instrumentų bei me
džiagų, darbu negalėjo tinka
mai reikštis, tačiau jos nuo
širdus stengimasis žmonėms
daug gero padarė. Vykstant
DP stovyklose gyvenančių
žmonių emigracijai į įvairius
pasaulio kraštus, Totoraičiai
pasirinko Kolumbiją. Sveti
moje šalyje įsidarbino padėjėja
dantų gydytojo kabinete. Ta
čiau po trumpo laiko buvo
priimta į Medellino universi
teto Odontologijos fakulteto
dantų technikos laboratoriją,
kurioje buvo ir studentų in
struktorė „profesorė". Labora
torijoje išdirbusi 5 metus, pa
sitraukė dėl mažo atlyginimo.
Išdrįso ir atidarė savo dantų
gydytojos kabinetą, kuriame
dirbo ligi išėjimo į pensiją,
1975 m.
Daktarė, netekusi vyro ir
vaikams nuo anksčiau esant
JAV, 1984 m. pati persikėlė
gyventi į JAV. Nuolatiniai ap
sigyveno Putname, seselių vie-

Dr. Petronėlė Totoraitienė (Leimonaite).

nuolyne, kur tapo seselių pa
galbininke, nuoširdžiai padė
dama seselėms darbuose, pa
tarnaudama ir vienuolyno se
selių aprūpinamiems ir vie
nuolyną lankantiems. Suma
žėjus sveikatai ir pajėgumui,
trejus metus prieš mirtį, ji
buvo perkelta į Matulaičio
slaugos namus, kur ir mirė.
Velionė buvo ir visuomeni
ninke. Visą savo gyvenimą
buvo ateitininkė, už Lietuvos
ribų gyvendama, visur buvo
Lietuvių Bendruomenės veikli
narė. Medelline (Kolumbijos
sostinė) ji padėjo įsteigti Lie
tuvių katalikių moterų drau
giją, buvo jos pirmininkė.
Buvo Kolumbijos lietuvių Ben
druomenės švietimo vadovė.
Savo rašiniais bendradarbiavo
spaudoje. „Kolumbijos lie
tuvis", „Tėviškės žiburiai",
„Draugas", „Lietuvių gydytojų
biuletenis" ir kit.
Ilsėkis ramybėje, nes atlikai
ką galėjai.
J u o z a s Kriaučiūnas

DRAUGAS, 2000 m. spalio U d., trečiadienis

WINDSORAS IR DETROITAS BE
MYKOLO KIZIO
Šių metų rugpjūčio 4 d.
Windsoro ligoninėje mirė vi
suomenininkas, žurnalistas,
geradaris Mykolas Kizis, gi
męs Panevėžio apskrityje
1914 m. liepos 18 d. Po Antro
jo pasaulinio karo atvyko į
Montrealį ir vėliau persikėlė
Windsoran.
Paliko
liū
dinčius — žmoną Jolandą, sū
nų dr. Saulių su žmona Kathy, tris vaikaičius, brolį Bro
nių ir seserį Eleną Blynienę
Lietuvoje.
Atsisveikinimas įvyko Marcotte laidotuvių namuose, kur
apeigas atliko Kolumbo vyčiai.
Velionis buvo aprengtas Ko
lumbo vyčių uniforma. Vyčiai
įteikė žmonai žibantį kieliką
su įrašais. Ji šią dovaną mano
atiduoti Lietuvos bažnytinei
bendruomenei. Maldas sukal
bėjo kun. Aloyzas Volskis. Lai
dotuvių namai buvo pilni žmo
nių. Tai įvyko rugpjūčio 7 d.
Kitą rytą įvyko pamaldos
gražioje Šv. Onos bažnyčioje.
Šv. Mišias aukojo kunigai
Aloyzas Volskis ir kun. Larry
Brunette. Pamokslą pasakė
kun. Volskis. Vargonavo ir
giedojo muzikas Stasys Sližys,
atlikdamas psalmę „Miserere
mei Deus", C. Franck „Panis
Angelicus", C. Gounod J3anctus-Benedictus", F. Schubert
„Ave Maria" ir pabaigai F.
Chopin laidotuvių sonatą. Sli
žys ir Kizis buvo geri draugai
ir žurnalistai. Kūnas nuly
dėtas į Heavenly Ręst kapi
nes. Po laidotuvių užkandžiai
vyko dr. Sauliaus namuose.
Mykolas Kizis daugiau negu
kas kitas sujungė Detroito ir
Windsoro lietuvius, nes jis
stiprino bendruomeniškas ins
titucijas abejose upės pusėse.
Jis turbūt buvo vienintelis lie
tuvis kanadietis, vadovavęs

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
Inž. RAIMUNDAS ŠLENYS
Minint mūsų mylimo Vyro, Tėvo, Brolio ir Svainio, kurio
netekome 1996 m. rugsėjo 27 d. mirties sukaktį, šv. Mišios
už jo sielą bus aukojamos šeštadienį, spalio 14 d. 8 vai.
ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje.
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną
prisiminti Velionį Raimundą maldoje.
Liūdinti šeima.

Brangiam mūsų šeimos draugui
Mykolas Kizis

mirus, mylimo vyro netekusiai dr. PETRUTEI
STARKIENEI, dukrai JŪRATEI ir sūnui JONUI su
šeimomis, visiems giminėms bei artimiesiems
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.
Juozas Petrikas
Margarita

Petrikaitė

Aldona ir Vaclovas Valiai

A. t A.
Dr. JURGIUI STARKUI
mirus, atsiskyrimo liūdesyje likusią žmoną, dantų
gydytoją, sąjungos narę ir puoselėtoją, dr.
PETRONĖLĘ, dukrą JŪRATĘ, sūnų JONĄ su
šeimomis ir visus giminaičius nuoširdžiai užjaučiame.
Lietuvių Dantų gydytojų sąjunga Čikagoje

Fkst Personai Bankas
paskvošąe tarnauti Č#agoe
apyBnklų Batuviarml
Kviečiama apatiankyti mūsų

VAIKŲ KNYGOS
ŠVENTĖ
Rugsėjo 21 d pradedamas
literatūrinių vakarų ciklas ne
tik Vilniuje, bet ir jo apskri
tyje. Visų pirma Lietuvos
Medicinos bibliotekos salėje
su skaitytojais susitiks žymūs
poetai, kuriantys ne tik suau
gusiems, bet ir vaikams: Algi
mantas Baltakis, Alfonsas
Maldonis ir Justinas Marcin
kevičius. Vakaro vadovas —
literatūros kritikas Valentinas
Sven tiekas.
Vaikų knygos šventes Lietu
vos knygos draugija rengia
nuo 1978 m. Pradėtas Rasei
niuose, renginys keliauja po
visą Lietuvą — būta Alytuje ir
Mažeikiuose, Kelmėje, Ute
noje, Varėnoje, Kupiškyje,
Kėdainiuose, Marijampolėje ir
kitur. Literatūros ir meno ren
giniuose dalyvaudavo žymiau
si ir mėgstamiausi vaikų
rašytojai, knygų dailininkai,
aktoriai ir leidėjai.
Jau tradicija — prieš šventę
kviesti moksleivius dalyvauti
rašinių ir piešinių konkur
suose. Geriausių darbų autoriai
apdovanojami knygomis su
rašytojų autografais, specia
liais diplomais ir kitomis do
vanomis.
Šiemet
vaikų
knygos
šventės rengėjai pasiūlė to
kias rašinių temas: „Mano sva
jonės apie ateitį", „Kaip atro
dys mano kaimas (miestas,
miestelis,
mokykla)
XXI
amžiuje", „Mano Vilnius —
pasakų miestas", „Lietuvos
valstybė XXI amžiuje", „Ką
dabar
susapnuotų
kuni
gaikštis Gediminas?".
Piešinių konkurso daly
viams siūloma iliustruoti Mairo
nio eilėraščius
„Vilnius",
„Trakų pilis" arba pasirinkti
ištraukas iš Adomo Micke
vičiaus poemos „Ponas Ta
das". Vaikų rašinių ir piešinių
konkursai tęsis iki spalio 25
dienos. (Elta)

A. t A.
Dr. JURGIUI STARKUI

Amerikos lietuvių organizaci
joms. Savo kietu darbu ir fi
nansine parama pratęsė Det
roito Lietuvių namų veiklą
bent vieną dešimtmetį, būda
mas tos draugijos pirmininku.
Detroito žurnalistų skyriaus
veikloje vis ką nors naujo su
galvodavo. Pavyzdžiui, suren
gė prelato Stasio Maziliausko
gal ir vienintelę paskaitą apie
jo knygas, apie katalikybę Lie
tuvoje ir išeivijoje. Ilgainiui
Mykolo Kizio sveikata pradėjo
menkėti ir jam buvo sunku
judėti. Tačiau jis niekuomet
nepraleisdavo Kolumbo Vyčių
susirinkimų. Visuomet buvo
geros nuotaikos ir pilnas vil
ties.
Ar ateinančios kartos, būda
mos geresnėje padėtyje, įmins
tokias gilias ir reikšmingas
pėdas Detroito ir Windsoro
bendrame gyvenime kaip tai
padarė amžinos atminties My
kolas Kizis?
Saulius Šimo! i Cinas

* • * *
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RratPoraoneJ Barto tarnautojai Jums vtada autais malonų ir aąžNngąp^nuvfrną.
Janine Masny, George Cvack, Randy Schwartz (banko prezidentas). Rūta Staniuliene,
Danute BabarsJoene, Sandy Medina, Joyce Rudnik, Edita Žurinskjenė, Michete Gulk,
Agnieszka Fezatt. SyMa Borovviec, Neringa Noreikiene, Mike Casey, Karen Haftoran,
Rima Blažiene.

First Personai banke galėsite susikalbėti lietuviškai.
Atidarymo proga, mes siūlome Jums įsigyti
„WELCOME HOME* sertifikatą!
Aukštas nuošimtis
6.80% APY
Trumpas terminas
6 mėnesiai
Kada norite, galite į šį sertifikatą įdėti pinigų nepratęsiant termino datos.
Dovana Jums — a t i d a r ę naują ..VValcome Home"
s e r t i f i k a t ą , gausite . . M i k a s a ' k r i s t a l o dirbini
veltuil*
* Dovana priklauso nuo tndMo sumos.

Pirma premija — $5,000
Antra premija — 27" spalvotas televizorius
Trečia premija — Kompaktinių plokštelių grotuvas

LOTERUA
VELTUI!

BuOMng Personai
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*
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Banking

C.AKFIFir) RIT>C.F
6162 S. Archer Ave.
Chicago, IL 60638

*

V

HeUttOHshsĮfs^

omtatm ****

HHC

(between Austin and McVtdcer)

1 5 0 1 4 S. LaGrange Rd.
OrUnd Park, IL 6 0 4 6 2

(773) 7 6 7 - 5 1 8 8

Cncar Dominick'f and VVaigreenY)

C708) 226-2727

Annual Psrcsntaga YrekJ (APY) įS effecttve as of Septembar 18. 2000 and is subject to change wtthout nottea.
Minimum daposrt of $1.000 is required to obtain rhe APY. Penarty may be imposed for earty wtthdrawals.
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Čiurlionio

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Videografas Aleksandras
Plėnys nufilmavo koncertą
..Lieka tik meilė". Žodžio ir
muzikos koncerte dalyvauja
aktorė Virginija Kochanskyte.
mecosopranas Rita Preikšaite
ir pianistė Melita DiamandidiKuprienė. „Saulutė", Lietuvos
vaikų globos būrelis, dėkoja
Aleksandrui Pieniui už nuola
tinę nuoširdžią pagalbą. Užsi
sakyti vaizdajuostę galima atsiunciant 25 dol. auką „Saulu
tei", 419 Weidner Rd., Buffalo
Grove, IL 60089. Puiki dovana
sau ir kitiems, tinkanti šv.
Kalėdoms ar bet kokiai pro
gai.
Įsidarbinimo galimybės
atsivėrė JBANC iJoint Baltic
American National Committee, Inc.), atstovaujančiame
trims Baltų organizacijoms Estonian American National
Council, American Latvian
Association. Lithuanian Ame
rican Council. Daugiau žinių
- „Internete":
www.jbanc.org/empl.html
Pareiškimų laukiama iki
spalio 17 d.

Įdomybės vaikams ir su
augusiems Adler planetariu
me (1300 S. Lake Shore Dr.)
jau prasidėjo. Naujoje paro
doje - iliustruotos XV-XVII a.
Lenkijos astronomų knygos,
senoviški mėnulio žemėlapiai,
rankraščiai apie kometas, te
leskopai ir kiti senieji atradi
mai. Atvykę į planetariumą,
galėsite „pakeliauti" po dan
gų, nes kas pusvalandį vyksta
filmai ir peržiūros, beveik kas
dien po muziejų rengiama eks
kursija, kurią vedai patyrę gi
dai. Kiekvieną pirmą mėnesio
šeštadienį sugalvoti įvairūs
renginiai visai šeimai. Muzie
jus dirba penktadieniais nuo 9
vai.r. iki 9 val.v., šeštadie
niais-sekmadieniais nuo 9
vai.r iki 6 val.v., pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9
val.r. iki 5 val.p.p. Antradie
niais įėjimas - nemokamas.
Informacija tel. 312-922-7827.
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Greitai prasidės kasme
tinė lietuvių fotografijos paro
da, o tiems, kas norėtų pa
žvelgti, ką veikia Čikagos foto
grafai, siūlome užsukti į Šiuo
laikines fotografijos muziejų
(Columbia College, 600 S. Michigan). Jis veikia pirmadienįpenktadienį nuo 10 val.r. iki 5
val.p.p.. ketvirtadienį iki 8
val.v., šeštadieniais nuo 12
vai. iki 5 vaj.p.p. Įėjimas - ne
mokamas. Daugiau informaci
jom tei. 312-663-5554.

Ryšium su laidotuvėmis
prof. R. Kašubos giminėje.
atšaukiamas ALIAS Čikagos
skyriaus ruoštas susirinkimas
spalio 13 d. Apie kitą datą bus
paskelbta vėliau.
LITHPEX XXVIII - Lietu
vių filatelistų draugijos „Lie
tuva" rengiama pašto ženklų
ir numizmatikos paroda įvyks
spalio 20-22 dienomis Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje.
6500 S. Pulaski Rd. Lankymo
valandos - nuo 10 val.r. iki 6
val.v. Oficialus parodos atida
rymas vyks šeštadienį 10 vai.
r. Lietuvių visuomenė kviečia
ma parodą aplankyti.
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Sidabrinių papuošalų ir
sidabrinių stalo įrankių, kurių
kūrėjai - Švedijos menininkai,
paroda atsidarys rytoj, spalio
12 d., Švedų meno muziejuje
įSvvedish American Museum
Center: 5211 N. Clark;. Mu
ziejus dirba
antradieniaispenktadieniais nuo 10 val.r.
iki 4 val.p.p. ir šeštadieniaissekmadieniais - nuo 10 val.r.
iki 3 val.p.p. Informacija tel.
773-728-8111.
Dokumentinės fotografi
jos paroda apie Amerikos
žmones, jų gyvenimą, iniciaty
vas ir demokratiją vyksta Ter
ra Museum of American Art.
Paroda "Indivisible: Stories of
American Community" tęsis
iki lapkričio 26 d. Muziejus
dirba antradieniais nuo 10
val.r. iki 8 val.v.. trečiadieniais-šestadieniais nuo 10
val.r. iki 6 val.v. ir sekmadie
niais nuo 12 vai. iki 5 val.p.p.
Antradieniais ir kiekvieną pir
mą mėnesio sekmadienį įėji
mas - nemokamas. Informaci
ja tel. 312-664-3939.

Muziejai
Kur nuvesti į Čikagą atvy
kusius svečius? Visuomet ver
ta užsukti į pačiame Čikagos
miesto centre įsikūrusį Čika
gos meno institutą (Art Insti
tute of Chicago; Michigan &
Adams), kur pamaloninsite ne
tik akį, bet ir atgaivinsite sie
lą. Įvairių šalių, stilių ir pa
kraipų meno parodos veikia
pirmadieniais-penktadieniais
nuo 10:30 val.r. iki 4:30 val.p.
p., antradieniais - iki 8 val.v.,
šeštadieniais-sekmadieniais nuo 10 val.r. iki 5 val.p.p. An
tradieniais įėjimas - nemoka
mas. Informacija tel. 312-4433600. Be to, artėja r- Halloween šventei, spalio mėnesį
kiekvieną šeštadienį ir sekma
dienį institute nuo 12:30 vai.
p.p. iki 3:30 val.p.p. bus rodo
ma ir mokoma, kaip pasidary
ti spalvingas kaukes.

Ričardas Šokas Čiurlionio festiva
lyje skaitys M. K. Čiurlionio laiš
kus ir poeziją.

RIČARDAS ŠOKAS SKAITOVO ROLĖJE
Į Čiurlionio festivalį įsilies ir
muzikas Ričardas Šokas, ta
čiau dabar jau ne kaip muzi
kas ar atlikėjas, o kaip skaito
vas. Jis kartu su aktore Audre
Budryte lapkričio 4 d., šešta
dienį. 7 val.v. Jaunimo centre
dalyvaus vaidinime pagal M.
K. Čiurlionio ir S. Kymantaitės-Čiurlionienės
laiškus.
Audrė sakė. kad Ričardo kaip
skaitovo debiutas įvyko ..Lie
tuvių balso" literatūrinio kon
kurso šventėje. Jo skaitymas
daug kam patiko.
Ričardas festivalyje sutiko
dalyvauti todėl, jog jo many
mu. Čiurlionis yra vienas iški
liausių mūsų menininkų, tu
rėjęs net genijaus bruožų.
Čiurlionio tapyba - labai
aukšto lygio, taip pat labai
savita ir jo muzikinė kalba.
Kažkada dar vaikystėje Ričar
das pirmą kartą išvydo Čiur
lionio paveiksią, o po to muzi
kos mokytojos patarimu įsigi
jo fortepijoninės kūrybos kny
gą. Mokytoja sakė: „visą gy
venimą man dėkosi". Taip ir
buvo. Ričardo manymu, jei
Čiurlionis būtų turėjęs dau
giau laiko, būtų dar labiau ap
lenkęs kitus muzikos kūrėjus.
Tai jo kūryboje jau buvo gali
ma įžvelgti.
E. A.

Skelbi

• Jei norite labai maloniai
praleisti šeštadienio vakarą,
Lietuvos Dukterys kviečia \
j u rengiamą labdaros „Ru
d e n s balių/*, tradicinį ir tik
vieną metuose, kuris įvyks
spalio 14 d. Jaunimo centre
5 v.p.p. Programą atliks sol.
Liana Kopūstaitė, akomponuojant Gintei Čepinskaitei, šo
kiams gros Stelmoko orkestras.
S k a n u s ,,Racine" kepyklos
paruoštas maistas, veiks baras,
dvi loterijos. Užsisakykite bilie
tus ar stalus adresu: 2735 W.
71 Str., „Nameliuose". Budi
ma kasdien nuo 10 vai. ryto ik:
2 v.p.p. (išskyrus sekmadie
nius). Tel. 773-925-3211. Laba
laukiami laimikiai loterijai
kuri visuomet paįvairina va
karą. Ateikite — nenusivilsite
ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPiNAS
»*»v> S ^,laski Rd., Chicago, IL 60629

Tel. 775-582-4500
Valandos pagal susitarimą
ADVOKATAS

Vyl ^nis Lietuvninkas
•.:16W. 6 3 S t r w t
Chicago. IL 60629
.Skersai gatvės nuo .Draugo")
TH. 773-284-0100.
Tel. 630-257-0200, Lemont, IL
Advokatą*
•Tona* ( r i b a i t i s
Civilinės ir
* Y -v. i n a 11 nes hyloa
6247 R. KedLrie Avenue
Chicago, IL 80629
Tel. 7 7 3 - 7 7 6 - 8 7 0 0
Sodinant ąžuolu.*.i Pasaulio lietvria c<;ntro sodelyje kall.v;<> Lietuvos
Respublikos garl*>s konsulas Vaclovas Kleiza ir PLC renginių komiteto
vadove Brone Nainienė.
Nuotr Baniutes Kronienės

Toli free 24 h r . 8 8 8 - 7 7 6 4 7 4 2
Dnrho vai nuo 9 v r. iki 5 v v
JSeAtnH 9 v r ika 1 v.p.p
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h^^H0L£/ J« * *
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti:
MINTYS
PAGALVOJIMUI
Kultūra, gimusi iš religijos,
pereina visą sekuliarizacijos
(pasaulietiškumo) procesą. Ji
mums perduoda ankstyvesnių
kartų patyrimus ir pasieki
mus moralės, etikos, estetikos
ir mintyjimo srityse. Mano įsi
tikinimu, ne kultūra smunka,
bet žmonės darosi abejingi
kultūrai. Šiais laikais pvz. mo
ralės sąvokos yra aukštesnės
negu renesanso laikais, bet vi
sas vargas, kad žmonės dau
gumoje yra amoralūs. Vidur
amžių laikais, galima pasaky
ti, žmonės buvo kultūringesni,
matuojant tų laikų kultūros
lygiu, kaip dabartiniais lai
kais, kuomet kultūra siekia Į
kosminių ribų. Kultūros lo
biai, jų esmė, daugumai žmo
nių lieka nežinomi, tradicijos
užmirštos. Žmonija gal niekad
neturėjo tiek rinktinių žmo
nių, tiek gražių pasiekimų ir
tiek galimybių su jais susi
pažinti, kiek dabar. Bet tam
yra būtinas ir noras, ir tam
tikros pastangos. Kiekvienas,
kas ieško, eina pažangos ke
liu. Blogiausia, kuomet žmo
gus yra patenkintas savimi —
tokiam pažangos nėra. Net ir
laimė, kaip gražiai pasakė bel
gų poetas, nėra randama, bet
kiekvienas turi ją susikurti.
Taip pat ir kultūringo žmo
gaus pasaulėžiūrą kiekvienas
turi sau susikurti.
Jonas Rugis
Mokslininkas, chemikas,
redaktorius, žurnalistas
KOKS TURI BŪTI
VADAS
Kartą prancūzų imperato
rius Napoleonas ruošės, karui.
Jis pasiuntė inžinierių ištirti
kelią per Šv. Bernardo kalną.
Sugrįžusio inžinieriaus paklausė:
„Ar galima pereiti kalną?"
Inžinierius atsakė: „Galbūt,
kad pereitu mėm!" Napoleonas
davė kariuomenei įsakymą:
„Pirmyn!" Anglija ir Austrija
juokėsi iš to sumanymo. Juk
pereiti Alpių kalnus su 60,000
kariuomene, su sunkia artile
rija, patrankomis, šoviniais
bei kita karine apranga — ne
įmanoma. Tačiau Napoleonas,
peržiūrėjęs ir sutvarkęs visą
amuniciją,
slinko pirmyn.
Aukštai, tarp pasibaisėtinų
uolų, per rūkus žibantys ka
reivių ginklai darė baisų įspū
dį. Arai skraidė po jų kojomis.
Stirnos, išgąsdintos nematyto
vaizdo, bailiai žiūrėjo į gink
luotus būrius, kurie taip stai
giai pasirodė padangėje. Kuo
met jie artinosi prie pavojingų
vietų, perspėjo juos ragų bal
sai, kurie kėlė triukšmingus
aidus. Kiekvienas dalykas bu
vo taip numatytas, taip rūpes
tingai atliktas. Napoleono įta
ka buvo tok:a didelė, kad nė
vienas kareivis neapleido savo
vietos. Jei pasitaikydavo kuri
nors kliūtis, tuoj būdavo greit
pašalinta. Praslinkus ketu
rioms dienoms, kariuomenė,
nužygiavusi 20 mylių kelią,
traukė jau Italijos kloniais. Ir
taip neįmanomas žygis tapo
tikrove. Štai ką reiškia vado
ryžtas. Tokio ryžto dabarti
niais laikais pasigendama.
MARIJOS MĖNUO
Spalio mėnesį Katalikų Baž
nyčia yra paskyrusi Marijos
garbei — rožiniui. Viso pasau
lio bažnyčiose ir namuose yra
kalbamas rožinis. Marijos mė
nesio proga noriu pasidalinti
straipsneliu, kurį užtikau vie
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Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus
įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus
W. 65th Place, Chicago, IL 60629

name žurnale. Štai jis:
„Elzase, Prancūzijoje, yra
uola, vadinama 'Mergaitės
šuolis'. Pasakojama, kad viena
žavėtino grožio mergaitė buvo
užpulta nedorėlio. Jai nebuvo
kitos išeities, kaip jam pasi
duoti arba šokti nuo uolos, ku
ri buvo taip aukšta, jog gyvai
išlikti nebuvo jokios vilties. Ir
štai didžiausiame pavojuje
mergaitė visu balsu sušuko:
Marija, gelbėk mane!' ir tuo
metu šoko nuo uolos. Marija ją
išgelbėjo. Mergaitė ne tik ne
užsimušė, bet net nesusižeidė.
Uolos papėdėje ištryško šal
tinis, lyg amžinai atminčiai,
ką Marija buvo padariusi gel
bėdama jauną sielą".
Šv. Bernardas kalbėdamas
apie kovą už sielos nekaltumą
sako: „Jei tave blaško pagun
dų audra, žvelk į Aušros
Žvaigždę, šaukis Marijos!"
Red.
KUR VISI SKUBA
Jūs, geri, mieli, vaikai,
Pakalbėkim atvirai.
Pakalbėkim apie viską,
Kol saulelė dar mums
tviska.
Nes netrukus šaltas vėjas
Siaus, saulelę nugalėjęs.
Juodą debesį atpus
Ir saulutę jis užpus.
Medžiai meta jau lapus*
Paukščiai skrenda į pietus.
Na, o jūs, na, o jūs
Skubat į žinių namus.
V. Pakalniškienė
LIETUVOS VAIZDAI
Trakai buvo Vytauto namai.
Trakus stengėsi užimti kry
žiuočiai, bet Vytautas juos nu
galėjo. Trakų pilis yra pasta
tyta Galvės ežero saloje. Sako
ma, kad ežero pavadinimas
atsirado, kai Vytautas nukirto
kryžiuočio galvą ir įmetė į
vandenį. Dabar žmonės va
žiuoja aplankyti.
Gintas Bradūnas
Kai aš buvau Vilniuje, aš
daug dalykų pamačiau. Man
labai patiko Švento Kazimiero
karstas. Jis buvo labai gražiai
papuoštas. Taip pat patiko
Aušros Vartai. Ten pro langą
buvo galima matyti dalį mies
to. Gedimino bokštas irgi buvo
įspūdingas. iŠ ten labai gerai
matėsi Trijų Kryžių kalnas.
Tą dieną kaip tik saulės spin
dulys nukrito ant jo ir jį gra
žiai apšvietė. Man labai pati
ko Vilnius.
Vytas Bradūnas,
Abu Baltimorės Karalieus
Mindaugo lit. m-los nvkiniai.
(„Mūsų metai")

PAGALVOKITE NR. 19
ATSAKYMAI
1. Vilniuje paminklas Puški
nui (1799-1837) buvo nuo
1899 iki 1914 m., kol rusai jį
išsivežė Rusijon. Šiandien toje
pat vietoje vėl stovi paminklas
Puškinui nuo 1955 m. Istorija
tokia: Lietuvos valdovas Alek
sandras savo žmonai Elenai,
kuri buvo Maskvos caro Jono
III duktė, padovanojo puoš
nius dvaro rūmus, kurie buvo
Markučiuose, dabar yra Vil
niaus priemiestis. Šį dvarą 19
a. pabaigoje nupirko gen. inži
nierius A. P. Melnikovas. Kai
jo duktė Barbora ištekėjo už
A. Puškino sūnaus Grigoriaus,
jis savo tėvo brangius suve
nyrus pervežė į savo žmonos
namus Markučiuose ir čia
įsteigė savo tėvo Puškino mu
ziejų. Greta šių namų stovi
Puškino biustas. Čia tebėra
išlikęs 1905 m. mirusio Puš
kino sūnaus ir jo žmonos ka
pai. (B. Kviklio „Mūsų Lietu
va", 1-144, Boston, 1964; MLT
Enc. 2-951, Vinius, Vilnius,
1968). 3 . Turkai užėmė Kons
tantinopolį 1453 m. ir jį pava
dino Istambul. 2. Žodis ministeris kilo iš lotynų „minister".
Vėliau žodis ministras iš
prancūzų „ministre". Skar
džiaus „Lietuvių kalbos žody
nas" pataria vartoti žodį „ministeris", bet ne „ministras".
(380 psl.). 4. Grojant akordeo
nas „kvėpuoja oru", o ant mė
nulio oro nėra. Garsas skristi
negali, kur nėra oro. Išvada:
ant mėnulio akordeonu nepa
grosi. 5. Leopardas ėdė ne
vien mėsą ir žuvis, bet ir la
pus. 6. Žąsis. 7. 1. Luciūnai.
2. Sausio. 3. Ukmergės. 4.
Kaune. 5. Negociatoriumi. 6.
Skvireckas. 7. Rytprūsiuose.
8. Lipniūnas. 9. Štuthopo. 10.
Maldaknyges. 11. Ameriką.
12. Kovo. 13. Loreto. 8. Žiū
rėkite lentelę.
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LIŪTAS Dl PELĖ
Liūtas miegojo. Pelė netyčia
ant jo užbėgo. Pabudęs jis ją
pagavo. Peliukė tarė:
— Jeigu tu mane paleisi, tai
aš tau gerai atsimokėsiu.
Nusišypsojo liūtas, išgirdęs
tokio menko gyvulėlio paža
dus, ir ją paleido.
.... . ..
Kelioms dienoms praslin
kus, liūtas įsipainiojo į me
džiotojo tinklą. Bailiai rėkė
liūtas, negalėdamas iš tinklo
išsipainioti, nes tinklas buvo
iš tvirtų raiščių numegztas.
Pelė, išgirdusi liūto riksmą,
greitai atbėgo, pergraužė raiš
čius ir tarė liūtui:
— Ar pameni, kaip juokeisi
iš manęs?.. Tu tuomet nema
nei ir netikėjai, kad aš, silp
nutė, galėčiau tau pagalbos
suteikti... Dabar matai, kad ir
silpnutis gali būti naudingas.
Ksaveras Sakalauskas
Vanagėlis

Jei karkvabalių vaikai pa
pilvėj prie priešakinių kojų,
tai reikia sėmenis sėti vėlai.
(Onuškis)

PAGALVOKITE NR. 20
1. Ar Šv. Rašte yra kalbama
apie vilką? 2. Kas išrado tink
linio žaidimą? 3. Kiek aukštai
yra iškeltas tinklinio tinklas?
4. Kada žmonija išrado „sagą"
(button)? 5. Kur Lietuvoj yra
aukščiausias „beržas"? Atsiun
tė kun. dr. E. Gerulis. 6. —
Kur tu bėgi, patekole? — Kas
tau darbo, skutena. 7. Prisimi
nę rugsėjo mėnesį, atsakykite
į duotus klausimus (kryžiažo
dis): 1. Rugsėjo pirmoji — Pa
saulinė... diena. 2. Rudens gė
lė. 3. 1869 m. rugsėjo mėn. 20
dieną gimė lietuvių literatūros
klasikas... 4. Dažnas rudens
reiškinys. 5. Kas baigiasi dau
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Mano atostogos prasidėjo,
kai mokslo metai baigėsi. Mū
sų šeima važiavo į Clevelandą.
Liepos 4 d. pas draugus poky
liavome, maudėmės ir smagiai
laiką leidome. Kitą dieną va
žiavome į Dainavos stovyklą.
Stovykloje užsiėmėme žaidi
mais, sportu, darbeliais. Mau
dėmės Spyglyje. Stovykla tę
sėsi dvi savaites labai smagiai
praleisto laiko. Stovyklai pa
sibaigus, teta mane nuvežė į
oro uostą ir parskridau namo.
Grįžusi pradėjau žaisti tink
linį su savo vasaros komanda.
Mes laimėjome antrą vietą.
Prieš mokslo metams praside
dant, su mama ir broliu bu
vome futbolo rungtynėse. Va
sara praėjo smagiai.
Vilija Viliamaitė
Philadelphijos Vinco Krėvės
lit. m-los mokinė. („Vaikų ai
dai")

LIAUDIES IŠMINTIS
SAKO...
Jei pavasarį karkvabalių
vaikai glūdi labiau prie užpa
kalinių kojų, tai reikia sėti
anksti sėmenys. (Onuškis)
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MANO VASARA

geliui vaikų atėjus rudeniui?
6. Iš kurių žodžių sudarytas
mėnesio pavadinimas rugsė
jis? 7. Kas iškeliauja iš mūsų
krašto atėjus rudeniui? 8.
Rugsėjo 28-oji — Vilniaus įkū
rėjo ... diena. 9. Rugsėjo mėne
sį mokiniams prasideda... 10.
Rugsėjo 29-oji — Šv.... 11.
Atėjus rugsėjui žemė jau kar
tais papuošia... 12. Rugsėjo 8oji... atlaidai. 13. Ši diena ir
Vytauto Didžiojo ... diena. 14.
Rugsėjo 25-oji — rudens... 15.
Gamtos reiškinys rudenį. Su
darė 8 kl. mokinė Janina Eigirdaitė iš Sėtos. 8. Šviesios
sultys iš išspaustų obuolių
įgauna?
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