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Lietuvos Misijoje Jungtinėse 
Tautose

Sesijai artėjant

Trijų Pabaltijo valstybių ir 
Slovėnijos ambasadoriai Jungti
nėse Tautose — O. Jusys (Lietu
va), A. Baumanis (Latvija), T. 
Velliste (Estija) ir D. Turk 
(Slovėnija) — liepos 10 d. susi
tikime aptarė prioritetines dar
bo kryptis ateinančioje Genera
linės Asamblėjos 50-oje sesijoje. 
Buvo svarstytos Europos Sąjun
gos (ES) asocijuotų narių 
galimos pozicijos bei bendradar
biavimo galimybės ruošiantis 
rudens programai. Nutarta IV 
Pasaulinės moterų konferenci
jos, įvyksiančios Pekine proga, 
bendradarbiavimą tarp ES 
asocijuotų narių pradėti jau 
New Yorke.

Išrinktas teisėjas

Liepos 12 d. 49-osios 
Generalinės Asamblėjos sesijos 
105 ojo plenarinio posėdžio metu 
įvyko Tarptautinio Teisingumo 
Teismo (TTT) teisėjo rinkimai. 
Būtinybė tai įvykdyti atsirado 
atsistatydinus teisėjui Robert 
Yewdall Jennings (Jungtinės 
Karalystės).

Generalinės Asamblėjos bal
savimui buvo pateikta Rosalyn 
Higgins (Jungtinės Karalystės) 
kandidatūra. Pagal TTT Statu
tą, esančią laisvą teisėjo vietą 
turi užimti kandidatas, slapto 
balsavimo Saugumo Tarybos 
posėdžio bei Generalinės 
Asamblėjos susitikimo metu 
surinkęs absoliučią visų JT 
valstybių-narių bei valstybių, 
turinčių nuolatinio stebėtojo 
statusą šioje organizacijoje, 
balsų daugumą.

Vienintelis balsavimo ratas 
TTT teisėja išrinko Rosalyn 
Higgins, kuri savo pareigas 
vykdys iki 2000-ųjų metų 
vasario 5 dienos. Balsavimo Ge
neralinėje Asamblėjoje metu 
Lietuvos Respublikai atstovavo 
ambasadorius O. Jusys bei Misi
jos patarėjas R. Paulauskas.

Graikai vėl
skanduoja Lietuvos

krepšininkams
Vilnius, liepos 17 d. (LR) — 

Graikijoje vykstančiame penk
tajame pasaulio jaunių krepši
nio čempionate visas pergales 
savo grupėje laimėjo Lietuvos 
jaunių krepšinio rinktinė.

Liepos 14-tosios vakare pasku
tinėse rungtynėse su Kroatijos 
komanda, likus 7 minutėms 35 
sekundėms iki antrojo kėlinio 
pabaigos, varžovai pirmavo 19 
taškų skirtumu, tačiau lietuviai 
sugebėjo išplėšti pergalę 71:70.

Graikijos krepšinio aistruo
liai, kaip ir per neseniai vykusį 
Europos vyrų krepšinio čempio
natą, skandavo: „Lietuva, Lie
tuva!”

Plačiau apie čempionatą suži
nosite šios savaitės penkta
dienio „Drauge”, „Sporto” sky
riuje.

Užmegzti
diplomatiniai

ryšiai su Macedonia
Vilnius, liepos 13 d. (Elta) — 

Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos spaudos skyriaus pra
nešimu, liepos 11 dieną Lietu
vos Respublika ir buvusi Jugos
lavijos Respublika Macedonia 
(FYROM) užmezgė diplomati
nius santykius. Macedonia — 
99 valstybė, su kuria Lietuva 
užmezgė diplomatinius santy
kius.

Svarstyti JT narių mokesčiai

Lietuvos Respublikos Misijos 
prie Jungtinių Tautų patarėja 

Gintė Damušytė liepos 12 d. daly-. 
vavo darbo grupės JT dėl finan- • 
sinės situacijos susitikime. Po
sėdyje buvo pristatyta eilė JT 
mokesčių metodologijos pavyz
džių, galinčių sumažinti Lie
tuvos bei kitų valstybių nario 
mokestį JT.

Aptarti veiksmai Bosnijoje

Lietuvos Misijos prie JT 
ambasadorius O. Jusys dalyva
vo JT Generalinio sekretoriaus 
pavaduotojo Taikos palaikymo 
klausimams K. Annan sušauk
tame pasitarime UNPROFOR 
operacijų reikalais. Susitikime 
buvo aptarti greitosios reakcijos 
pajėgų finansavimo ir veiksmų 
apimties Bosnijoje klausimai.

Nidoje — tarptautinio
ryšio stotis

Vilnius, liepos 13 d. (Elta) — 
Lietuvos Kuršių nerijos kuror
to Nida centre, atidaryta greito 
telefoninio ryšio bendrovės 
„Comliet” bazinė stotis. Tai jau 
šešiasdešimtasis tokio tipo įren
ginys Lietuvoje, leidžiantis te
lefonu susisiekti su visu pasau
liu.

Kuršių nerijoje prie Baltijos 
jūros šiemet atostogaus nemažai 
Lietuvos ir užsienio verslinin
kų, valstybės tarnautojų, ku
riems toks ryšys - būtinas.

Uždegtas Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių deglas

Vilnius, liepos 13 d. (AGEP)
— Kaune, Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus sodelyje, liepos 11 d., 
skambant varpams, Šv. Arkan- 
gelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios 
choro atliekamoms dainoms bei 
giesmėms, įvyko V Pasaulio lie
tuvių sporto žaidynių (PLSŽ) 
deglo uždegimo ceremonija. Prie 
Nežinomojo kareivio kapo išsi
rikiavo garbės sargyba, priešais
— ties Laisvės statula — bėgikų 
grupė.

SKAT Kauno rinktinės atsto
vai, neseniai įvykusių V sava
norių žaidynių nugalėtojai, 
įnešė V PLSŽ ir 15-os užsienio 
valstybių, kurių atstovai daly
vaus varžybose, vėliavas.

Į tautiečius, ugnies estafetės 
dalyvius kreipėsi Kauno miesto

Lietuvos krepšinio rinktinės kapitonas Voldemaras Chomičius perduos V 
PLSŽ ugnies deglą bėgikų grupei.

Vokietijos kancleris Helmut Kohl liepos 6 d. su oficialiu vizitu lankėsi Lenki
joje. Po susitikimo su Lenkijos prezidentu Lech Walęsa, H. Kohl pažymėjo, 
kad Lenkija turi gauti pageidaujamas saugumo garantijas ir būti priimta 
j NATO, nes bendras Vokietijos ir Lenkijos rūpestis yra demokratijos ir rinkos 
suklestėjimas į rytus nuo Lenkijos. Lenkijos prezidentas užtikrino, jog abi 
šalys gali prisidėti prie Europos Sąjungos stabilizavimo ir gerovės. Vokieti
jos ekonomikos ministras Guenter Rexrodt, dalyvavęs susitikime, pažadėjo 
atverti Vakarų Europos rinką Lenkuos prekėms. Nuotraukoje: Lenkijos prez. 
L. Walęsa priima Vokietijos kanclerį H. Kohl.

Premjeras žada sumokėti 
skolas

Vilnius, liepos 13 d. (AGEP) 
— Lietuvos ministras pirminin
kas Adolfas Šleževičius pažadėjo 
sumokėti visas skolas mokyto
jams, gydymo įstaigų darbuoto
jams bei pensininkams.

Liepos 13 d. įvykusioje spau
dos konferencijoje jis sakė, jog, 
nepaisant padidėjusių biudžeto 
pajamų, padėtis biudžete yra 
sunki. Pirmojo pusmečio biu
džeto pajamų dalies vykdymas 
nuo plano atsilieka 36 mln litų. 
Per tris pirmus šių metų mėne
sius šis atsilikimas buvo 111 
mln litų.

meras Vladas Katkevičius; V 
PLSŽ organizacinio komiteto 
pirmininko pavaduotojas, Kū
no kultūros ir sporto depar
tamento direktorius V. Nėnius. 
Jau žinoma, kad žaidynėse daly
vaus 520 užsienio lietuvių spor
tininkų ir per 1,100 Lietuvos 
atstovų.

Žaidynių deglą nuo Nežino
mojo kareivio kapo Amžinosios 
ugnies aukuro uždegė Europos 
krepšinio vicečempionas Volde- 
maras Chomičius ir perdavė
15-kos bėgikų grupei. Jie ugnį 
1,098 kilometrų neš aplink 
Lietuvą, aplankys 17 miestų ir 
liepos 30-ąją, žaidynių atidary
mo dieną, Vilnius Kalnų parke 
šia ugnimi bus uždegtas V PLSŽ 
aukuras.

Sunkumus, pasak Adolfo Šle
ževičiaus, lėmė kai kurios ne
planuotos išlaidos. Pavyzdžiui, 
iš biudžeto reikėjo kompensuoti 
10 mln dolerių užstatą, kurį 
Lietuvos bankas iš savo atsargų 
suteikė Vokietijos bankui; pa
skolų suteikta „Lietuvos avia
linijoms” lėktuvui „Boeing 
pirkti bei Šiaulių aerodromo 
pertvarkymo projektui ruošti.

Kita vertus, sakė A. Šleževi
čius, kai kurios savivaldybės 
sąmoningai aštrina vėluojamų 
išmokėti atlyginimų problemą. 
Premjeras mano, kad vietos 
valdžia galėtų nefinansuoti kitų 
išlaidų ir sumokėti mokytojams 
palyginti nedideles sumas, sie
kiančias kelis šimtus tūkstan
čių litų. Visoje Lietuvoje ši skola 
yra apie 15-20 mln litų.

Pagerbti Darius ir 
Girėnas

Vilnius, liepos 17 d. (Elta) — 
Šimtai lietuvių iš Lietuvos ir 
Lenkijos sekmadienį atvyko į 
Pzczelnik (buv. Soldino) mišką, 
prie lietuvių lakūnų Dariaus ir 
Girėno paminklo pagerbti jų at
minimo.

Čia prieš 62 metus, gūdžią ir 
audringą naktį, įveikę Atlantą, 
kai iki Kauno beliko vos keli 
šimtai kilometrų, narsieji la
kūnai žuvo. „Lituanicos” žu
vimo vietoje pastatytas pamink
las, kuris kiekvienais metais 
lakūnų mirties dieną pasipuošia 
gėlėmis ir vainikais.

Prie paminklo lietuvių lakū
nams kalbėjo Lietuvos Nepap
rastasis ir įgaliotasis ambasa
dorius Lenkijoje Antanas Va
lionis, Kauno miesto meras Vla
das Katkevičius, kiti iškilmių 
dalyviai. Šventas Mišias čia 
aukojo Kauno Įgulos bažnyčios 
klebonas Ričardas Mikutavi
čius.

• Lietuvos Respublika ir 
Bachreino Valstybė, siekdamos 
sustiprinti draugiškus san
tykius ir plėtoti dvišalį bend
radarbiavimą įvairiose srityse, 
užmezgė diplomatinius san
tykius. Bachreinas - 98-ta 
valstybė, su kuria Lietuva 
užmezgė diplomatinius santy
kius, pranešė Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos Informaci
jos ir spaudos skyrius.

Aplink pasaulį
• Rusijoje pravedus nuomo

nių apklausą, paaiškėjo, kad mi
nistras pirmininkas Viktor Čer- 
nomyrdin yra populiariausias 
Rusuos asmuo, pranešė „Ameri
kos balso” radijas. Buvęs So
vietų Sąjungos prezidentas Mi- 
chail Gorbačiov, ir dabar galvo
jantis apie savo kandidatūrą į 
Rusijos prezidento postą, šį 
kartą buvo tik 63-ioje vietoje.

• Lietuvos Moterų partijoje: 
susibūrė liberalių reformų gru
pė. Ji pareiškė norą kartu su 
Lietuvos liberalų sąjunga for
muoti „šešėlinę vyriausybę”.

• Švedijos statistikos ins
tituto atlikti tyrimai parodė, 
kad du trečdaliai švedų rinkėjų 
balsuotų prieš Švedijos stojimą 
į Europos Sąjungą (ES). Iš ap
klaustųjų asmenų dauguma — 
60 proc. — pasakė, kad šiandien 
jie balsuotų prieš stojimą į ES. 
Pernai metų referendume 52.3 
proc. rinkėjų balsavo už stojimą 
į ES. Švedai yra nusivylę, nes, 
jų nuomone, pirmasis pusmetis 
Švedijai įstojus į ES neatnešė 
jokių greitų ir aiškių permainų 
į gerąją pusę.

• Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl, kalbėdamas per 
Lenkijos televizįją, pažymėjo, 
jog svarbiausias Vokietijos vy
riausybės uždavinys — sukurti 
gerus santykius su Lenkija. 
„XXI-amžiuje nebus tvirtos 
taikos, jei Vokietįjos — Prancū
zijos bei Vokietijos — Lenkijos 
santykiai nebus draugiški”, 
pasakė jis. Kancleris taip pat 
pasisakė už greitą Lenkijos 
priėmimą į Europos Sąjungą 
(ES). H. Kohl aiškiai yra prieš 
Maskvos veto teisę priimant 
narius į NATO, tačiau pabrėžė, 
kad Vokietija esanti prieš 
Europos dalijimą į Rytus ir Va
karus.

• Lietuvos regioninių 
problemų ir tautinių mažumų 
departamente buvo aptartos 
Lietuvos rusų bendruomenės 
problemos ir veikla. Pasitarime 
dalyvavo Švietimo ir mokslo, 
Kultūros, Finansų, Statybos ir 
urbanistikos ministerijų, Komu- 
nalino ūkio ir paslaugų depar
tamento bei Vilniaus savi
valdybės atstovai. Buvo svars
tomos literatūros rusų kalba 
komplektavimo problemos, tar
tasi dėl metodinės paramos rusų 
kalba dėstomose mokyklose, ap
tartos radijo stočių ir televizijos 
programų retransliavimo gali
mybės. Šiuo metu rusai Lietu
voje sudaro beveik 9 proc. visų 
šalies gyventojų.

• Gruzijoje artimiausiu laiku 
bus įvesta valstybinė valiuta - la- 
ris, pranešė Gruzijos valstybės 
vadovas Eduard Ševardnadzė 
interviu šalies radijui. Jo 
nuomone, lario įvedimas leis 
stabilizuoti respublikos eko
nomiką ir pakelti žmonių 
gyvenimžTlygį.

• Lenkijos karo veteranų 
valdybos pirmininkas Adam Do- 
bronski pranešė, kad 4,500 
buvusioje Sovietų Sąjungoje 
gyvenančių lenkų karo vete
ranų kartą per tris mėnesius iš 
Lenkijos wriausybės gaus po 60 
dolerių . Šią paramą gaus Bal
tarusijoje, Rusijoje, Kazachsta
ne, Lietuvoje ir Latvijoje gy
venantys lenkų karo veteranai, 
kurie iki 1939 m. turėjo Lenki
jos pilietybę, dalyvavo kare ir 
dabar sunkiai materialiai ver-

Vakarai tiria Baltijos rinkos 
perspektyvas

Vilnius, liepos 14 d. (AGEP) 
— „Baltijos informacijos rinka 
yra talpi ir sparčiai besivystan
ti, todėl Vakarų informacijos 
bendrovės ketina joje rimtai įsi
tvirtinti”, korespondentams pa
reiškė JAV bendrovės „Dun & 
Bradstreet” atstovai, kurie 
dalyvauja tarptautinėje konfe
rencijoje „Baltijos informacinės 
infrastruktūros kūrimas ir vys
tymas”.

Liepos 13 — 14 d. Vilniuje 
vykstančioje konferencijoje 
dalyvavo Lietuvos, Latvijos, 
Estijos bei kelių užsienio infor
macijos firmų atstovai.

Konferenciją surengė Europos 
Ekonominė bendrija, Lietuvos 
Ryšių ir informatikos ministe
rija, Estijos Telekomunikacijų 
departamentas bei Latvijos uni
versiteto Matematikos insti
tutas. Pagrindinis konferencijos 
tikslas yra supažindinti Lietu
vos visuomene su Baltijos infor-

Jungtinių Tautų 50-tųjų įkūrimo metinių minėjime liepos 5 d. Ženevoje 
Prancūzijos prezidentas Jacųues Chirac pareiškė, jog nenormalu ir nepriim 
tina, jog tokia turtinga šalis, kaip JAV, negali sumokėti savo skolų 
Jungtinėms Tautoms. Kritikuodamas Ameriką, Prancūzijos prezidentas 
pasakė, jog jo šalyje yra sukurtos JT greitojo reagavimo pajėgos, kuriose tar
naus 2,000 kareivių. JT generalinis sekretorius Boutros Boutros Ghali 
kreipėsi į JT valstybes-nares, ragindamas sumokėti skolas, nes taikos 
palaikymo operacijoms gresia bankrotas. Nuotraukoje: JT gen. sekretorius 
B. Boutros Ghali (kairėje) kalbasi su Prancūzijos prezidentu J. Chirac.

Lietuvos valstybės 
apdovanojimai

Vilnius, liepos 13 d. (AGEP) 
— Aukščiausias Lietuvos vals
tybės apdovanojimas šiuo metu 
yra 1919 m. įsteigtas Vyčio 
kryžiaus ordinas. Tuomet jis va
dinosi Kryžiaus už Tėvynę ordi
nu.

1991 m. Lietuvos Aukščiau
sioji Taryba atkūrė 1930 m. pa
tvirtintus Lietuvos valstybės 
apdovanojimus. Aukščiausiojo 
tuo metu apdovanojimo — Vy
tauto Didžiojo ordino su aukso 
grandine į apdovanojimų sąrašą 
neįrašė nei Aukščiausioji Ta
ryba, nei Seimas. Pagal prieš
kario Lietuvos įstatymus šį 
ordiną gaudavo naujai išrinktas 
valstybės prezidentas.

Vyčio kryžiaus ordinu yra pa
gerbtas Tomas Šernas, nuken
tėjęs Lietuvos pasienyje, Medi
ninkų tragedijoje.

Nuo prezidentavimo pradžios 
Algirdas Brazauskas pasirašė 
dekretus dėl 15 Vyčio kryžiaus 
ir 120 Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino ordinų įtei
kimo. Buvęs Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis buvo pasirašęs 
dokumentus dėl 64 Vyčio kry-

čiasi. Prie Lenkijos konsulatų 
minėtose šalyse bus sudarytos 
specialios komisijos, kurios 
parengs remtinų karo veteranų 
sąrašus.

macinės infrastruktūros pro
jektu „Pilot ’94” bei paruošti 
strategiją, kaip jį įgyvendinti 
ateityje.

Europos Sąjunga projektui 
„Pilot ’94” įgyvendinti pernai 
skyrė 600,000 ekiu. Manoma, 
kad projektas duos impulsą trijų 
Baltijos šalių infrastruktūros 
vystymui, įsijungiant į pa
saulinį kompiuterių tinklą 
„Internet”.

Dabar pasauliniame „Inter
net” tinkle yra 11 Lietuvos 
abonentų: Seimas, vyriausybė, 
Užsienio reikalų bei Vidaus 
reikalų ministerijos, Ryšių ir in
formatikos, Ekonomikos ir fi
nansų ministerijos, Muitinės ir 
Statistikos departamentai, Tei
sinės informacijos centras, Vil
niaus miesto valdyba.

„Pilot ’94” vykdomas jau pusę 
metų ir yra pavyzdinis, bando
masis projektas. Norint jį tęsti 
ir plėsti, teks ieškoti kitų finan
savimo šaltinių.

žiaus ordinų ir 2,500 Sausio 
13-osios medalių įteikimo.

Garbės ženklus tarpukario 
Lietuvos ordinų kavalieriams 
gamino Prancūzijos ir Šveica
rijos meistrai. Dabar jie gami
nami Lietuvos monetų kalyklo
je, Vilniaus kombinate „Dailė” 
ir akcinėje bendrovėje „Meda
lis”. Muaro juostos ir kaspinai 
audžiami Danijoje, kur, pasak 
prezidentūros ordinų reikalų 
vedėjos, gamyba kainuoja 3 kar
tus pigiau nei Lietuvoje.

Lietuvos Didžiojo kunigaikš
čio Gedimino ordinai,kurie buvo 
įteikti Arvydui Saboniui ir Ša
rūnui Marčiulioniui po Europos 
krepšinio čempionato, kainavo 
apie 2,000 litų (500 dol).

Ordinai yra gaminami iš si
dabro ir puošiami auksu. Ga
mintojai sako, kad ateinančiais 
metais kainos didės. Manoma, 
kad Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino ordinas su 
žvaigžde kainuos apie 1,000 do
lerių.

KALENDORIUS

Liepos 19 d.: Aurėja, Vincen
tas, Aura, Sakalas. 1867 m. gi
mė kompozitorius Česlovas Sas
nauskas.

Liepos 20 d.: Aurelijus, Eli
jas, Česlovas, Jeronimas, Alvy
das.
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DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. liepos m6n. 19 d.

i-Sd SKAUTYBĖS 
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

ŠEŠTADIENĮ KELSIM 
VĖLIAVAS RAKĖ

Daugiau negu 200 skautų ir 
skaučių, jų vadovų,-ių užsire
gistravo dalyvauti „Miško 
aidai” stovykloje, Rako stovyk
lavietėje, Custer, Michigan, 
vyksiančioje š.m. liepos 22 — 
rugpjūčio 5 d.

Stovyklautojų daiktai (leidžia
ma pasiimti du lagaminus kar
tu su lovele ir miegmaišiu), tin
kamai supakuoti ir sužymėti pa- 
stovyklių spalvomis, suvežami 
į Lietuvių centrą, Lemonte, ket
virtadienį, liepos 20 d., tarp 7-9 
vai. vak. Iš čia jie sunkvežimiu 
bus gabenami stovyklom (Įsidė
mėtina, kad daiktai į keleivinį 
autobusą nebus priimami).

Autobusu stovyklon vykstan
tieji, šeštadienį, liepos 22 d., 
7:30 vai. ryto renkasi prie 
Lietuvių centro, Lemonte. Auto
busas išvyks punktualiai 8 vai. 
ryto. Pasivėlavusių nebus lau
kiama. Visi kelionėje dėvi sto
vyklinėmis darbo uniformomis 
ir turi pasiėmę sumuštinį ir 
gėrimo — pusiaukelyje bus sto
jama gamtoje pavalgyti ir pa
mankštinti kojas.

Stovyklon savo priemonėmis 
vykstantieji (tėvų vežami) 
skautai ir skautės atvykę sto- 
vyklavietėn, tuoj pat prisistato 
savo pastovyklės vadovams ir 
įsijungia į stovyklinį gyvenimą. 
Brolijos stovykla vyks „Litu- 
anicos” tunto stovyklavietėje, 
ten prisistato visi skautai ir jūrų 
skautai. Seserijos stovykla vyks 
„Aušros Vartų” stovyklavietėje, 
čia prisistato visos skautės ir 
jūrų skautės. Jaunųjų šeimų 
stovykla vyks „Kernavės” tun
to stovyklavietėje, čia renkasi 
jauni tėvai su mažamečiais vai
kučiais.

Visi stovyklautojai privalo 
laikytis stovyklos nuostatų ir 
taisyklių. Iš stovyklos be va
dovų priežiūros niekas neturi 
teisės išeiti. Nesilaikantieji 
tvarkos, pranešus tėvams, bus 
siunčiami namo. Kad išvengti 
netikėtų nemalonumų, dar kar
tą prašome tėvus, kartu su sto
vyklon vykstančiais vaikais ge
rai perskaityti ir įsidėmėti 
stovyklinės tvarkos ir drausmės 
taisykles, kurios buvo išsiųstos 
visiems, kartu su registracijos 
lapais.

Tėvai prašomi nevežti sto
vyklon nesveikuojančių 
vaikų.

Stovyklautojams nebus lei
džiama naudotis telefonu, išsky
rus nelaimės atveju. Reikalui 
kilus, tėvai gali stovyklą pa
siekti šiais telefonais:

Ambulatorija — (616)757-3440
Seserijos stovykla — (616) 

757-3372
Brolijos stovykla — (616) 

757-2791
Jaunų šeimų stovykla — (616) 

757-2572.
Laiškai iš tėvelių ir artimųjų 

bus mielai laukiami. Stovyklos 
adresas:

CAMP RAKAS
1918 East Hawley Rd.,
Custer, MI 49405
Svečiai ir tėveliai galės lan

kytis stovykloje vidurinį sa
vaitgalį — liepos 29 ir 30 d. 
Visos pastovyklės ir lankymo 
dienomis tęs kasdieninę prog
ramą šeštadienį. Sekmadienį 
vyks šv. Mišios ir Jūros dienos 
apeigos prie ežero. Stovyklau
tojai dalyvauja pastovyklės 
programoje visą savaitgalį.

Svečiai, norintieji stovyklau
ti savaitgalį, atsiveža savo

palapinę. Užsiregistravę ir susi
mokėję mokestį, galės stovyk
lauti tam numatytoje vietoje. 
Automobilių pastatymo aikštė
je nebus galima stovyklauti. 
Svečiai stovyklautojai privalo 
laikytis stovyklos drausmės 
nuostatų. Skautai ir skautės — 
savaitgalį stovyklaujantieji su 
savo vienetais, atsiveža išeiginę 
ir darbo uniformas, visą stovyk
lavimui reikalingą bagažą ir 
pilnai užpildytus ir tėvų pasi
rašytus nuo atsakomybės at
palaidavimo lapus. Atvykę sto
vyklon, tuoj prisistato savo 
vadovybei ir įsijungia stovyk- 
linėn darbotvarkėn.

Stovyklautojai, išvykstantie
ji prieš stovyklos pabaigą, būti
nai turi apie tai pranešti pa
stovyklės viršininkui,-ei, gauti 
jų sutikimą ir turėti įrodymą, 
kad vyksta su tėvais ar jų įga
liotu asmeniu. Kiekvienas iš
vykstantis privalo pasiimti vi
sus savo asmeniškus daiktus.

Visiems skautiška nuotaika 
kooperuojant, stovykla nuo pir
mojo vėliavos pakėlimo šį šeš
tadienį, liepos 22 d., iki pa
skutinio vėliavos nuleidimo 
šeštadienį, rugpjūčio 5 d., bus 
maloni ir ilgai prisimintina. At
siminkim, kad stovyklos dvasia 
ir sėkmė priklauso nuo kiek
vieno stovyklautojo nusiteiki
mo.

Iki pasimatymo stovykloje! 
Stovyklos vadovybė

DANUTE STOVYKLAUJA
NIJOLE JANKUTE

GYVATE!
Julytė pasiėmė numestą bu

telį ir ėmė leistis upelio krantu 
žemyn. Danutė trypė vietoje. Jai 
buvo baisiai įdomu, ką parodys 
Julytė. Ant kalniuko Bitės jau 
pradėjo žaisti slėpynes. Sesė 
Laimutė, užsikniaubusi prie sto
ro ąžuolo, nežiūrėjo.

— Palauk! — sužnabždėjo Da
nutė ir pasileido paskui Julytę.

Upelį jos pasiekė greitai ir, 
nuspyrusios batus, subrido į 
vandenį.

— Tai parodyk, greičiau! — 
nerimo Danutė.

— Dar ne čia... — paslaptingai 
šnabždėjo Julytė, — anoj pusėj.
- O!
— Brisk paskui mane!
— Bet... bet... jei gilu? Jei ten 

yra g-g-gyvačių?
— Chicken! — išsišiepė Julytė.
— Gerai, gerai. Tu pirma, — 

sutiko Danutė.
Mergaitės ėmė bristi. Šaltas 

vanduo glostė įkaitusias blauz
das, o dugno akmenukai spaudė 
ir kuteno padus. Prikandusi lū
pą, išplėstom akim, sekė draugę 
Danutė. Jai buvo ir baisu, ir įdo
mu, ir neramu. Kas bus, jei sesė 
Rima jų pasiges? Turbūt, jau 
ieško... O jei upelyje yra gy
vačių? Ar ryklių?

Danutė brido ir prakaitavo. 
Julytė brido ir plačiai mosavo 
rankomis.

— Greičiau! — ragino ji Danu
tę, grasindama tuščiu buteliu.

Vanduo jau siekė gerai virš 
kelių, kai mergaitės priėjo didelį 
akmenį.

— Matai, visai negilu, — aiš
kino Julytė, — jau čia pat kitas 
krantas.

— Da-nuuu-teee! Julyyy-teee! 
— staiga iš miško pasigirdo bal
sai.

— E-e-e-e... — kartojo aidas.

Kelionei baidarėmis pasiruošę Philadelphijos „Laisvės Varpo” vietininkijos skautai ir skautės.

PHILADELPHIJOS SKAUTŲ 
IŠVYKA

Philadelphijos „Laisvės Var
po” vietininkijos skautai ir 
skautės penktadienį, birželio 16 
d. vakarą susirinkome New 
Jersey Bass River State parke. 
Tą vakarą buvome suskirstyti 
skiltimis. Skiltys pasidarė 
gaireles, sukūrė šūkius. Vaka
rą užbaigėme stovyklos gairės 
nuleidimu ir trumpu laužu. 
Miegoti nuėjome anksti, nes 
kita diena turėjo būti labai ilga.

Šeštadienio rytą kėlėmės 
anksti. Išsinuomavome baidares 
ir išplaukėme trijų valandų 
kelionei upe. Kai kuriems skau
tams ši kelionė nebuvo lengva; 
keli net iškrito iš baidarių. 
Upelis buvo labai gražus. Kai 
kuriose vietose mus sustabdė 
upelin suvirtę medžiai. Negilio
se vietose turėjome išlipti iš 
baidarių ir jas tempti.

Sustoję pavalgyti pietus paste
bėjome, kad mūsų tarpe nebuvo 
sesės Laimos ir brolio Rimo. Jie 
pralenkė pirmutinę baidarę ir 
nuplaukė toliau. Brolis Vytas su 
savo baidarės nariais išplaukė

Grįž-

— Kur jū-ūūūs...
— Ū-ū-ū-ū...

Danutė sustojo.
— Girdi? Mus šaukia, 

kim.
— O, tu baby! — supyko Julytė, 
bet tuo metu kažkas šaltas ir 
judrus praslydo jai tarp kojų.

— Gyvatė! — sužvigo Julytė ir 
puolė prie Danutės, paleisdama 
iš rankos butelį.

Butelis švystelėjo blizgančiu 
lanku virš mergaičių galvų, at
simušė į akmenį ir, subyrėjęs į 
tūkstantį šukelių, pranyko van
deny.

— G-g-g-y-vatė... — kaleno 
dantimis Julytė ir rėmėsi į Da
nutę.

— Da-nuuu-teee! Ju-lyyy-teee!
— skambėjo ieškančiųjų balsai.

— Einam, einam! — tempė Da
nutė persigandusią Julytę.O jai 
pačiai baimė jau veržė gerklę. 
Danutei vaidenosi, kad ilga 
kaip virvė, slidi ir juoda gyvatė 
plaukė iš paskos, taikydama 
įgelt tiesiai į kulnį...

— Ai! — vėl suspigo Julytė ir 
kibo Danutei į pečius, — įkando! 
Į-k-k-k-ann-d-d-o!

Danutei nuo plaukų per visą 
nugarytę nubėgo šaltas šiurpu
lys.

— B-b-b-ėkim! — sumikčiojo ji, 
tempdama draugę.

Julytė gi strykčiojo ant vienos 
kojos ir abiem rankom kabino
si Danutei už kaklo. Danutė iš
prakaitavo. Iš baimės jai virpėjo 
lūpos, o akyse jau vos besilaikė 
ašaros. Bet Julytę ji tempė.

— Laikykis. Tik tvirtai. Jau 
netoli krantas, — šniokštė ji, — 
aš tau aptversiu koją, nebijok.

— S-s-s-kau-daaaa... — žlium 
bė Julytė.

— Sesė Rima nuveš pas gydy
toją. Ir nemirsi. Gal tik koją 
truputį nupjaus, — ramino ją

jų ieškoti. Brolis Vytas šią „pa
bėgėlę” baidarę pasivijo prie 
krioklių — netoli numatytos 
kelionės galo. Sesė Laima ir 
brolis Rimas taip įsismagino, 
kad net užmiršo pietus. Pabaigę 
kelionę baidarėmis, visi 
nuvykome pasimaudyti ežere...

Sugrįžus stovyklavietėn, 
brolis Vytas pravedė mums 
dainavimą, o mūsų laužavedžiai 
— Rūta, Kovas ir Daina supla
navo laužo programą. Pavalgę 
vakarienę susitvarkėme ir 
nuskubėjome prie laužo. Ne-

Danutė.
— N-n-n-enoooriu... — šniurkš

čiojo Julytė, — n-n-n-eduosiuuu!
— Kad reikia. Tėtė skaitė kny

goj. Kai gyvatė įkanda, reik' 
nupjauti...

— Kaaaą? — kukčiojo Julytė.
— Nagi koją. Ir gyvatę, tur

būt, — aiškino Danutė, — nesi
remk taip! Ašfparkrisiu!

Kai abi pabėgėlės pasiekė 
upelio krantą, jų čia laukė visa 
draugovė. Sesė Rima norėjo 
smarkiai bartis, bet Danutė jau 
šaukė:

— Daktaro! Sese, jai įkando!
— G-g-g-yvatėėė! — verkė Ju

lytė ir šokinėjo ant vienos kojos.
Rima nutirpo. Gyvatė? Upely

je? Vandens mokasinas??? Min
tyse ji sklaidė savo pirmos 
pagalbos užrašus ir nerado pus
lapio, kur buvo parašyta: „gy
vatei įkandus, reikia...” — 
„Šaltai, nesijaudinti!” ramino 
save Rima, — „atsimink...”

— Sėsk! — komandavo ji gar
siai, — rodyk, kur įkando.

Julytė atkišo šlapią padą. 
Visa draugovė susigrūdo artyn. 
Julytės padas buvo giliai 
įpjautas. Iš žaizdos sunkėsi 
kraujas ir lašėjo ant smėlio.

— Y-y-y-k! — aikčiojo mergy
tės.

— Ar ji mirs? — šnabždėjo vie
nos.

— Noriu namo! — mikčiojo 
kitos.

Sesė Rima lengvai atsiduso.
— Neverk, Julyte! Čia ne

Neklaužadas ištinka nesėkmė. Piešė Fellcįja Prekeryt*

trukus buvo uždegtas laužas. 
Buvo smagu! Dainavome ir žiū
rėjome įdomių pasirodymų.

Sekmadienis — paskutinė 
iškylos diena. Po pusryčių 
nuleidome gairę ir pradėjome 
krautis savo daiktus, o paskui 
tvarkėme stovyklavietę, kad ji 
būtų švariai ir tvarkingai 
palikta. Dar liko kiek laiko 
pažaisti tinklinį laukiant mus 
namo vežtis atvykstančių tė
velių. Taip baigėsi mūsų trijų 
dienų stovyklavimas New 
Jersey Bass River State Park — 
o buvo LABAI SMAGU!

skautė Daina Maciūnaitė

STOVYKLA „ROMUVOJE”

„Romuvos” stovyklavietėje 
pirmą savaitę, liepos 29 - rug
pjūčio 5 d., stovyklaus skau
tai,-ės, prityrę skautai,-ės, 
skautai vyčiai ir kandidatai, vyr. 
skautės ir kandidatės, vyresni 
jūrų skautai,-ės. Antrą savaitę 
stovyklaus vilkiuką^ paukš
tytės, bebrai, ūdrytės, jūrų 
jauniai,-ės, giliukai ir lieps
nelės. Vyresniems bus gera pro
ga pasilikti antrai savaitei 
vadovų,-ių pareigoms.

gyvatė įkando. Tu į stiklą per- 
įsijovei.

— Į stiklą? — pašoko Danutė,
— tai ten nebuvo jokios gyvatės?

— Nebuvo, Danute! — tvirtino
Rima, tvarstydma Julytės koją,
— ten buvo tik dvi neklauža
dos...

— Kurios mums iškylą suga
dino, — pridėjo Bičių skiltinin- 
kė Laimutė, — manėm, kad pa- 
skendot, ar ką...

— Daugiau taip ne-da-ry-siu,
— pravirko susigėdusi Danutė.

— Dana, tu neverk! — ramino
ją Julytė, — aš...aš... sakiau, 
einam pažiūrėt... Į upelį... it’s 
my fault, sese, honest... — sku
biai aiškino ji Rimai, žiūrėdama 
į žemę.

— Ką? Ką tu sakei?
— Aš... aš... kalta... — pasi

taisė Julytė.
— Du vakarus neisit į laužą! 

Abi! — paskelbė bausmę Rima 
ir suveržė tvarstį.
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KANADOJE
A.A. VYTAUTAS TURŪTA

A.a. skautininkas Vytautas 
Turūta, išvargintas sunkios 
ligos, po operacijos mirė š.m. 
liepos 7 d. Velionis buvo ilgame
tis skautų vadovas, „Rambyno” 
tunto tuntininkas, „Romuvos” 
stovyklavietės talkininkas ir 
daugelį metų stovyklos virši
ninkas. LSS tarybos narys, 
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DOVANA JURŲ 
SKAUTAMS

Skautininkas Stasys Kuzmas 
Toronto jūrų skautams dovanojo 
burinį laivą ir dideles gražias 
bures. Laivą priėmė „Romuvos” 
darbo komiteto pirmininkas dr. 
A. Pacevičius ir „Herkus 
Monte” įgulos vadas dr. E. Bir- 
giolas. Stovyklos metu šiuo 
laivu buriuos ne tik jūros skau
tai, bet ir kiti stovyklautojai.
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Vilniaus tremtiniai, dalyvavę politinių kalinių ir tremtinių dainų šventėje š.m. birželio 17 d 
Panevėžyje.

NELENGVOS JAV 
KAIRIŲJŲ DIENOS

STASYS SURANTAS

„The Wall Street Journal” 
yra pasaulinio masto dienraštis, 
kuris šiek tiek skirtingomis lai
domis išeina kiekvieną darbo 
dieną beveik visose pasaulio ša
lyse. Vien JAV turi keturias, 
atskiroms sritims pritaikytas, 
laidas. Laikraščiui pagyvinti 
viena pirmojo puslapio centrinė 
skiltis skiriama kurio ypatin
gesnio straipsnio įvadui. Tame 
skyriuje birželio 16 d. laidoje 
korespondentė Laurie P. Cohen 
straipsniu, pavadintu, „Not 
Much Left: The Movement Is 
Pretty Štili Nowadays” (Nedaug 
beliko: judėjimas šiuo metu yra 
labai ramus) peržvelgia žinomų 
komunistų ir aršių JAV kai
riųjų veiklą.

Su to ilgoko straipsnio minčių 
santrauka verta ir mums susi
pažinti.

Laurie P. Cohen pradeda su 
gegužės pirmąja diena New Yor- 
ke, pirmaisiais „kontrakto su 
Amerika” metais. (GOP — res
publikonų). Po bombos sprogimo 
Oklahoma City spaudą domina
vo dešiniųjų milicijos grupuotės, 
nes suimtas vienas dešiniųjų 
kraštutinysis ir įtariamas 
įvykdęs sprogdinimą. Šia proga 
grupė, žinoma, kaip Revoliucinė 
komunistų partija, suor
ganizavo demonstracijas Green- 
wich Village, tradiciniame New 
Yorko kairiųjų centre, norė
dama pritraukti naujų narių 
„revoliuciniam piliečių karui”.

Susirinko tik keturiasdešimt 
vienas žmogus. „Nebeliko dė
mesio vertų kairiųjų intelektu

alų”, — skundėsi Noam Choms- 
ky, ilgametis kairiųjų aktyvis
tas, kalbėdamas demonstracijo
se. Jo žodžiais tariant: tradicinė 
bazė — Darbo sąjunga (Labor 
Movement) yra sunaikinta, ne
bėra spaudos ir lėšų. Likusios 
tik mažos grupės, kurių kalbos 
neturi didesnės įtakos. Kai 
kurie tų grupių vardai niekuo
met anksčiau negirdėti, pvz., 
Tarptautinė socialistų organi
zacija, Laisvės socialistai 
(Freedom Socialists), Radikalio
sios moterys (Radical Women)„ 
Spartacistų lyga (Spartacist 
League) ir kitos. Visos tos 
grupės, ir daug kitų, išaugo iš 
Socialistų darbo partijos, kuri 
buvo įkurta 1928 metais, kai į 
Pirmosios gegužės mitingus 
susirinkdavo net milijonas žmo
nių.

Kai kurių kairiųjų organi
zacijų tikslai taip pat nauji. 
Pvz., Radikaliųjų moterų orga
nizacija remia ginkluotą apsau
gą aborto klinikoms ir tvirtina, 
kad tik moterys vadovaus 
pasaulinei revoliucijai. Kiti, 
pvz., Spartacist League, karto
ja įprastąsias kairiųjų frazes, 
nori sunaikinti „kapitalistų 
klasę” ir nušluoti nuo žemės pa
viršiaus „vyriausybės priespau
dos aparatą”. Daugelis tų 
grupių nesutinka tarpusavyje, 
tad ir jų retorika dažnai nu
kreipta vienų prieš kitas. 
Daugumas tų organizacijų vis 
dar grupuojasi apie „žilą vete
raną” iš tų dienų, kai būti „rau
donu” buvo lengva. Aštuonias

dešimt ketverių metų Gus Hali 
vis dar valdo JAV komunistų 
partiją. Turinti daugiau kaip 
septyniasdešimt metų Clara 
Fraser yra „Freedom” socialistų 
grupės matrona. Ji tą grupę įkū
rusi 1967 metais.

Nepaisant buvusios „glas- 
nost” ir Berlyno sienos nugrio
vimo, Amerikos kairiųjų grupės 
pasilieka slaptos. Telefonų 
skambučiai į jų įstaigas at
sakomi tik paskutiniais ketu
riais numeriais, daugumas 
straipsnių jų spaudoje (pvz., 
„Revolutionary Worker”, „Wor- 
kers Vanguard” ir „Socialist 
Worker”) yra be parašų. „Mes 
turime rūpintis savo saugumu”, 
aiškina Carolyn Meinhoff, kuri 
tik slapyvardžiu rašo „Love and 
Rage Revolutionary” — 
anarchistų laikraščiui. Klau
simai apie tikrąjį narių skaičių 
sutinkami tik „šalta tyla”. 
Paklaustas apie jo grupę, Clark 
Kissinger (negiminė buvusiam 
valstybės sekretoriui Henry 
Kissinger) iš „Revolutionary” 
komunistų partijos, naudoja 
Malcom X posakį”: „Tie, kurie 
sako — nežino; tie, kurie žino — 
nesako”. Sherry Wolf, veikli or
ganizatorė New Yorke, dabar 
dirbanti tarptautinei socialistų 
grupei su centru Čikagoje, mato 
galimą narių prieauglį: „Respub
likonų laimėjimų Kongrese ir 
prezidento Clinton homosek
sualų bei kitų teisių išdavystės 
dėka, mes dabar įrašome bent 
du naujus narius kas savaitę”.

„Mes esame izoliuoti ir 
neturime pinigų”, — aiškina 
Mr. Durham iš „Freedom” 
socialistų, sėdėdamas savo ma
žoje raštinėje Lower Manhattan 
(NYC) po iškaba: „Tax the 
Rich”. Jie dabar ruošiasi vajui 
ir tikisi surinkti 3,000 dol., nes

ir jų centras Seattle, WA, pras
tai laikosi. Tik už kelių blokų 
nuo Durham raštinės esantis 
vien tik kairiųjų knygynas 
„Revolutionary Books” taip pat 
jaučia stiprų lėšų trūkumą — 
neturi už ką net nuomos susi
mokėti.

„Newworld Resource Center” 
Čikagoje verčiasi geriau ir ap
simoka išlaidas, tvirtina jo 
vedėjas David Gandolfo. Pasak 
jo, knygynas patarnauja ir 
liberalams, nes kitaip pritrūk
tų klientų.

Aišku, šis laikotarpis yra ne
lengvas viešom kairiųjų organi
zacijoms. Reikia stebėtis, kaip 
jos iš viso išsilaiko. CPUSA 
(JAV komunistų partija), pagal 
dabar atidengtus dokumentus 
Maskvoje, buvo tik sovietų 
tarnaitė. Partijos vadovai čia 
turėjo KGB laipsnius, tvarkė 
šnipinėjimą JAV-se ir sekė 
vienas kitą. Jie darė viską, ko 
Kremlius reikalavo. Tam rei
kalui Maskva negailėjo milijonų 
dolerių, iš kurių aiškiai buvo 
remiamos sovietams naudingos 
grupės. Visa tai smulkiai apra
šyta knygoje „The Secret World 
of American Communism” (au
toriai — Harvey Klehr, John E. 
Haynes ir Fridrikh I. Firsov, 
Yale University Press, 348 psl., 
kaina — 25 dol.). Knygoje nau
dojami dokumentai iš sovietinės 
valdžios archyvų, taip pat iš 
kominterno bei tarptautinių ko
munistų organizacijų tinklo 
įstaigų.

Paminėtosios grupės dabar 
neatrodo pavojingos, bet čia ne
buvo analizuota kairiųjų libe
ralų įtaka mūsų mokslo insti

Vysk. Sigitas Tamkevičius sveikina Vytauto Didžiojo universiteto Kaune 
pirmąją magistrų laidą š.m. birželio mėn.

tucijose. Jie tenai nejaučia jokių 
finansinių trūkumų, turi gerus, 
pelningus darbus, visur prieina 
prie turtingų fundacijų ar val
džios skiriamų „grants”. Jie la
bai vieningai gina savo privile
gijas. Pavyzdžiui, neseniai pla
čiai nuskambėjo incidentas Yale 
universitete. Prieš keletą mė
nesių turtingas filantropas Lee 
Bass savo Alma Mater — uni
versitetui — paremti paskyrė 20 
milijonų dolerių. Jis turėjo tik 
vieną pageidavimą: kad 
vieniems naujiems kursams ne
būtų paskirti du labai radikalūs 
profesoriai, kurie daug kur 
laikomi ideologiškai priešingi 
Vakarų kultūrai. Yale universi
tetas, nenorėdamas bet kaip 
įtaigoti fakulteto pozicijų pasky
rimus, sugrąžino šią stambią 
sumą pinigų dosniajam rėmėjui.

Iš anksčiau minėtų organi
zacijų, viena, nors negausi, bet 
įtakingesnė, yra „Committees 
of Correspondence”, atskilusi 
nuo CPUSA, suorganizuota 
Angelos Davis. Joje susibūrė 
grupė komunistų teoretikų, is
torikų ir panašių „žinovų”. 
Visos tos organizacijos nekant
riai laukia kokios nesėkmės 
mūsų kraštui, kad galėtų 
patekti į dėmesio centrą.

Savo straipsnyje Laurie P. 
Cohen paklaususi „Freedom 
Socialist” organizatoriaus, kiek 
organizacija turinti narių. Jis 
nenorėjo tiesiai atsakyti, bet ko
respondentė neatleido ir paga
liau buvo gautas atsakymas: 
„Mūsų grupė maža, bet jūs 
niekada nenuvertinkite nei 
vieno mikrobo, jeigu jis atsiras 
sergančiame kūne”.

Danutė Bindokienė

Kūno ir dvasios
sveikata

Jau kuris laikas „Drauge” 
periodiškai spausdinamas sky
relis „Bažnyčia Lietuvoje ir pa
saulyje”. Pastaruoju metu jo 
vieta ir laikas „nusėdo” į ant
rąjį dienraščio puslapį kiek
vieną antradienį. Nors tai atsi
tiko kone netyčia, bet atrodo 
logiška: puslapyje, kuriame pa
prastai spausdinami straipsniai 
apie kūno sveikatingumą, labai 
tinka žinios ir iš „dvasinės 
sveikatos srities”. Ta pačia pro
ga reiškiame ypatingą padėką 
dr. Danieliui Degėsiui už nuola
tinį bendradarbiavimą „Sveika
tos klausimų” skyriuje. Jis 
paprastai, suprantamai (be is
terijos ir pamokslavimo) supa
žindina su įvairiais atradimais 
medicinoje, dažniau pasitai
kančiomis ligomis, būdais nuo 
jų saugotis ir iš dalies — gydy
tis. Nors praeityje iš daugelio 
lietuvių gydytojų esame gavę 
dar daugiau pažadų bendradar
biauti sveikatos temomis, bet, 
atrodo, mūsų medicinos darbuo
tojai daug lengviau pažada, 
negu ištesi, todėl ir džiaugiamės 
ištvermingu dr. Degėsio įnašu.
Šį antradienį „Draugo” pus

lapyje užsiminėme dėl netikė
to sutapimo: redakciją iš Lietu
vos tą pačią dieną pasiekė du 
laiškai. Viename buvo naujau
sias (liepos 4 d.) „Kauno laiko” 
numeris, kitame — Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Informacijos 
centro leidžiamas mėnesinis 
biuletenis „Katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje” (š.m. birželis). Tai iš 
šio, labai kruopščiai ir išsamiai 
paruošto, biuletenio semiamės 
daugiausia žinių minėtam sky
reliui . Biuletenis, nors siunčia
mas jau porą metų, labai šykš
ti informacijos apie redaktorius, 
leidėjus, išskyrus pavadinimą ir 
adresą pirmame puslapyje, dėl 
to su malonumu perskaitėme 
„Kauno laike” Marijos Lužytės 
straipsnį „Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios informacijos cent
ras”. Jame autorė užkamšo 
nežinios spragas.

Centrą įkūrė Lietuvos vysku
pų konferencija 1992 m. pra
džioje. Dabartinis jo pirm. yra 
Kauno arkivyskupijos augzilia
ras vysk. Sigitas Tamkevičius. 
Informacijos centrą sudaro du 
padaliniai: Lietuvos katalikų 
televizijos studija, įsteigta 1993 
m., vadovaujama Donato Vilko; 
Katalikų Bažnyčios informa
cinis biuletenis, redaguojamas 
Gedimino Žuko.

M. Lužytė savo straipsnyje pa
žymi, kad „G. Žukas vienas 
tvarko biuletenio medžiagą”. 
Net ir iš apžvalginio straipsnio 
sunku spręsti, kiek katalikų 
Lietuvoje turi progos susipažinti 
su šia vertinga medžiaga, išsky 
rus, kad biuletenį „užsisakę 130 
kunigų ir kai kurios katalikiš
kos organizacijos”. O būtų nau
dinga, kad kiekvienas dvasinin
kas ir kiek galima daugiau ti
kinčiųjų jį skaitytų. Tiesa 
kasdieninėje Lietuvos spaudoje 
pasitaiko žinių religinėmis 
temomis, o svarbiųjų švenčių 
proga kiekvienas laikraštis 
pasistengia bent kiek vietos 
skirti šiam reikalui, bet pus 
lapiuose daug daugiau medžia
gos, kuri ne tik pernelyg 
„pasaulietiška”, bet galbūt iš 
viso neverta spaustuvės rašale 
bei popieriaus.

Nuolat girdime apie neigia
mas apraiškas mūsų tėvynes 
kasdienybėje: trūksta to, ne
turima šito, didelė stoka ano; 
žmonės geria, apatiški, linkę į 
visuotinį nusikalstamumų... 
Kiekvienas, bent kiek blaiviau 
galvojantis, asmuo supranta, 
kad ne viskas gyvenime tik 
Juoda ir balta” — tarp tų kraš
tutinumų yra daug atspalvių. 
Deja, ir Lietuvos spauda jau 
spėjo užsikrėsti nesektina 
mt \ : spausdinti kiek galima 
dau&.au nusikaltimų aprašymų 
(su visomis detalėmis!), nusi
skundimų, partinių kivirčų. Ro
dos, tautos gyvenime labai ma
žai, arba visai nėra, prošvaisčių. 
Tai, be abejo, neigiamai veikia 
ir skaitytojus, kurie patys nėra 
per daug patenkinti savo bui
timi, o tokia informacija dar 
sustiprina nusiteikimą, kad 
„viskas eina velniop”.

Žinoma, mes tokiam nusitei 
kimui taip pat kartais pasi
duodame, nes šio krašto didieji 
dienraščiai daugiausia vietos 
skiria panašaus pobūdžio ži
nioms. Tačiau žinome, kad šalia 
to, žiniasklaidoje nuolat 
rodomo, yra ir kitas pasaulis, 
kuriame teisingi, darbštūs, 
dievobaimingi žmonės gyvena 
normalų (iš žiniasklaidos taško 
žiūrint — nevertą dėmesio) 
gyvenimą. Jeigu LKB informa
cijos centro biuletenis pasiektų 
daugiau skaitytojų tėvynėje, 
tikrai prisidėtų prie jų pozity
vesnės nuotaikos. Mes ir toliau 
kas antradienį spausdinsime jo 
ištraukas su padėka ir leidė
jams, ir redaktoriui.

PARTIZANINIO
PASIPRIEŠINIMO

1944-1945 m. IŠTAKOS
POVILAS VAIČEKAUSKAS
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Po daugelio metų, tai yra po 39, man buvo lemta 

susitikti poetą Bernardą Brazdžionį 1989 metais Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte, Šeštajame mokslo ir 
kūrybos simpoziume. Vėliau, keliaujant dviese automo
biliu į Čikagą, išsišnekėti apie „Neregio elegiją”, 
skambėjusią 1950 metais Lukiškyje. Mane domino, kur 
ji buvo sukurta ir kas ją įkvėpė parašyti. Poetas man 
paaiškino, jog tai buvo Kaune, kuomet jis gyveno 
namelyje Tvirtovės alėjoje ir dažnai reikėdavę vaikščio
ti pro Aklųjų namus Savanorių prospekte. Tas ir turėjo 
įtakos išsakyti poeto mintis „Elegijoj”, berods, 1937 
metais.

Koks iš tikrųjų yra nuostabus žmonių gyvenimas, 
kaip jis yra supintas, kad mes tegalim tepasakyti:
Ne savo šviesa mes žėruojam, ne sau šviesą liejam...”

O kalbant apie Brazdžionio poeziją, galima tik tiek 
pridurti, kad buvo ir visados pasiliko gyva, reali, 
nuolatos palaikanti, įkvėpianti jėga ir šaltinis lietuvių 
kovoje dėl laisvės pačiais juodžiausiais okupacijos metais 
tėvynėje, išeivijoje ir Sibire.

Niekada nemaniau, kad moterys gali būti tokios , 
žiaurios ir niekšiškos, kai jos laukiasi kūdikio, kai jos 
nešioja busimąjį žmogų savo kūne. Tai va, per Kalėdų 
šventes Lukiškio kalėjime, mes tokią vieną turėjome, 
ir dargi lietuvę. Ji buvo prižiūrėtoja, kalinių pasivaikš
čiojimo lauko garde „viršininkė”. Kai mus išleisdavo

gal kokiai dvylikai - dvidešimt minučių pasivaikščioti 
atvirame ore, ji turėdama mums aiškią neapykantą, 
visokiais būdais stengėsi apsunkinti kalinių padėtį. Už 
menkiausią bandymą ženklais susisiekti su kitais korpu
sais, kurių viršutiniuose aukštuose languose matyda- 
vom žiūrinčius kitus kalinius, ji pranešdavo savo 
viršininkams, kurie bausdavo karceriu ir mus, ir tuos 
kalinius, kurie pasirodydavo languose. Nepaisant josios 
„stropumo”, mums vis dėlto pavykdavo susižinoti su 
kituose korpusuose esančiais likimo draugais bei 
draugėmis. Korpusais Lukiškio kalėjime mes vadin
davome atskirai esančius pastatus.

Ši moteris buvo nedidelio ūgio, brunetė, dėvėjo ilgą, 
pilkai rusvą Raudonosios armijos kareivišką milinę, 
nesugebėjusią užtušuoti nėštumo. Ji galbūt dar ir 
šiandien gyva, gal gyvi ir josios vaikai. Ji tikriausiai 
niekur iš Lietuvos neišvyko, nes gryna lietuvių kalba 
prabildavo. Kažkas ją pavadino „čekistų madona”. Anų 
Kalėdų panoramoje dar ir šiandieną regiu tą „madoną”. 
Įdomu būtų šiandien ją susitikti ir pasidalinti anais 
prisiminimais. Nejaučiu aš jai jokio keršto, greičiau tik 
gilų liūdesį, kad taip lengvai komunizmo idėjos susiras
davo vietos mūsų tautoje.

Tuo laiku pasaulyje, Rytų pusrutulyje, vyko karas 
Korėjoje. Kalinius domino greitas ir efektingas 
amerikiečių puolimas prieš komunistinę Korėją, o kar
tu ir prieš TSRS bei Raudonąją Kiniją. Tas teikė mums, 
lietuviams kaliniams, šiokių tokių vilčių: o gal ims ir 
iš tikrųjų susikibs pasaulio milžinai? Juk Amerika turė
tų ir atominę bei technologinę karinę persvarą. Sovie
tų Sąjungos pralaimėjimas suteiktų galimybę ir lietu
vių tautai išeiti į laisvę. Nuo tokių minčių ir tarpusavio 
pokalbių džiaugsmu suvirpėdavo mūsų širdys, ilgą laiką 
neužgęsdavo gera nuotaika, sapnuodavome laisvę. 
Prisimenu tą vaizdą, kai Marytė S. signalizavo iš moterų 
korpuso ir perdavė paskutines žinias iš Korėjos fronto.

Tuo metu Lukiškio kalėjime kalėjo ir Vilniaus arkivys
kupas Mečislovas Reinys. Si žinia, plačiai pasklidusi 
lietuvių kalinių tarpe, savotiškai teikė ir moralinę pa
ramą, nes su mumis štai kalinio dalia dalinasi ne tik 
eiliniai kunigai, bet ir pats Vilniaus arkivyskupas. 
Vilniaus saugumo požemiuose sutikau kunigą kleboną 
Damijonaitį iš Suvalkijos, o Lukiškėse vienoje kamero
je teko daugiau negu pora mėnesių praleisti kartu su 
Aleksoto klebonu kunigu Basčiu ir kunigu Radzevičiumi 
iš Kaišiadorių vyskupijos. Tuo metu buvo vykdomas 
intensyvus Lietuvos Katalikų Bažnyčios kunigų areš
tavimas ir standartinis jų nuteisimas dešimčiai metų 
pataisos darbo lagerių, konfiskuojant visą jų turimą 
turtą. Dažniausiai teisė už akių Moskovskoje Osoboje 
Soveščianije — Maskvos Ypatingasis teismas.

Pridėjęs aliuminijaus puoduką prie mirtininkų 
kameroje buvusio šildymo vamzdžio, kalbėjausi su 
kaimyninėje kameroje buvusia lietuvaite mirtininke. 
Deja, neišliko jos nei pavardė, nei vardas mano atmin
tyje. Ji buvusi pasmerkta mirti už tai, kad nukovė vieną 
skrebą. Ji buvusi partizanų ryšininkė. Pas ją buvo užėjęs 
vienas partizanas, persirengęs merginos rūbais, turėjęs 
užantyje užsikišęs pistoletą. Vėliau ten atvykęs ir vienas 
skrebų, dariusių kratas toje vietovėje. Skrebas pradėjęs 
kabinėtis prie jaunos „merginos”, kai netikėtai iš jos 
bliuskutės iškrito pistoletas. Partizanas susigrūmė su 
skrebu ir imtynėse stribas pradėjo imti viršų. Ryšininkė, 
nieko nelaukusi, atėjo į pagulbą partizanui, smogdama 
skrebui į pakaušį kirviu. Įvykio finalas — mirtininkų 
kamera. Ji pasakojo, kad buvo atėjęs kalėjimo virši
ninkas ir siūlęs rašyti malonės prašymą. Ji atsisakė.

Apie tolimesnį tos lietuvaites likimą nieko toliau ne
teko sužinoti, nes greitai iš tos mirtininkų kameros bu
vau iškeltas ir paimtas etapan į Leningrado persiuntimo 
kalėjimą. Prieš vežant į Vilniaus geležinkelio stotį, dar, 
tiesa, buvau nuvestas į Lukiškių kalėjimo pirtį, kur ne

tikėtai susitikau su Algiu Kavaliausku ir kunigu Ka 
zimieru Vaičioniu. Visi mes buvome nuteisti dvidešimt 
penkeriems metams sovietinių pataisos darbo lagerių. 
Negalėjome, čia prausdamiesi, visai laisvai pasikalbėti, 
nes su mumis buvo kartu ir daugiau kalinių, kurių mes 
nepažinojome, tačiau per tą trumpoką palyginti laiko
tarpį suspėjome pasidalinti dominančia informacija.

Iš Lukiškių kalėjimo mane vežė į Vilniaus gele
žinkelio stotį kaliniams transportuoti skirtu auto
busiuku, kurio viduje buvo įrengtos atskiros spintos 
vienutės, iškaltos fanera, tačiau pro plyšius galima buvo 
susižinoti, kas yra tavo kaimynas. Autobusiukas baisiai 
kratėsi ir didžiausias mano dėmesys koncentravosi kaip 
galima patogiau išsilaikyti toje spintoje, nedaužant 
galvos ir šonų. Stotyje jau laukė vėlgi, kaliniams vežio
ti specialiai parengtas, traukinys su kiauliniais va
gonais. Palyginti su 1941 metų vagonais, šie buvo žymiai 
pagerinti, labiau pritaikyti kaliniams vežioti. Čia jau 
buvo įrengtos plieninės grotos su mediniais gultais-na 
rais, ant kurių iš karto galima buvo pakuoti žmones. 
Dabar mes nebuvome taip labai sugrūsti, kaip pirmai
siais metais. Vagono pakraščiu buvo paliktas NKVD 
sargybiniams vaikščioti takas. Pro mažytį vagono 
langelį, įeidavo oras, o pro plyšelius vis dėlto galima 
buvo pasekti, kur jie mus veža.

Palikome Vilnių, vėliau Pabradę, Švenčionėlius, 
Dūkštą, Turmantą ir Daugpilį. Pravažiavome Rezeknę, 
ilgai stovėjome Pskove. Mus gabeno kažkur tolyn į 
šiaurę. Paliekant Lietuvos žemę, širdyje buvo nerimas: 
kažin į ją ar besugrįšiu. Tik malda teikė stiprybės ir pa 
guodos, todėl viskas šitai nebuvo jau taip tragiška ir 
baisu. Pasitikėjau Aukščiausiojo valia ir dar kartą atsi
daviau Vilniaus Aušros Vartų Dievo Motinos globai.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI

ATLANTA, GA

CHORAS „VYTIS” 
ATLANTOJE

Atlantoje dažnai vyksta įvai
riausi renginiai, o 1996 m. ten 
vyks Pasaulio olimpiniai žaidi
mai, kuriuose dalyvaus ir Lietu
vos įvairių sporto šakų sporti
ninkai. Dideliuose kultūri
niuose renginiuose dažnai daly
vauja ir Lietuvos meninės pajė
gos, chorai, ansambliai. Tai 
tarptautinio masto renginiai, 
kuriuose Lietuvos meninės pa
jėgos atstovauja Lietuvai.

S.m. birželio 21-25 čia vyko De 
Kalb International Chorai Fes- 
tival, kuriame dalyvavo ir Lie
tuvos vyrų choras „Vytis”. 
Choras 28 asmenų, vadovauja
mas prof. Tado Šumsko. Į šį fes
tivalį, skirtą Children Wish 
Fondation, Lietuvos „Vytis” at
vyko savo lėšomis ir dar įmokėjo 
šiam fondui 1,500 — kaip auką 
fondui, kuris rūpinasi sunkiai, 
beviltiškai sergančiais vaiku
čiais.

Choro dirigentas prof. Tadas

dauskai jau pirmą dieną aplan
kė koncertą. Susipažino su diri
gentu, choristais, kurie buvo 
labai nustebę, kad į koncertą 
teatvyko 3 lietuviai.

Ramunė ir Ričardas Badaus- 
kai tuojau telefonu painformavo 
kitus, čia gyvenančius lietuvius, 
bet ir į kitus koncertus atsilan
kė tik 6-7 lietuviai.

„Vytis” puikiai dainuoja, elg
sena kultūringa, malonūs vyrai, 
visi gražiabalsiai, tikrai gražiai 
atstovavo Lietuvos kultūrai ir 
Lietuvai.

Po susipažinimo Ramunė ir 
Ričardas Badauskai, reikalui 
esant, atliko vertėjų pareigas. O 
jiem išvykstant į New Yorką au
tobusu, Ramunė ir Ričardas Ba
dauskai iš Publix maisto krau
tuvės parūpino dovanų — gausų 
kiekį vaisių, už ką tenka Pub- 
lix krautuvės vedėjui nuoširdi 
padėka. Prie dovanėlių prisidė
jo Evaldas ir Dalia Kazlauskai, 
Stasys Kligys, Harry ir Grace 
Fleming, kad svečiai kelionėje 
būtų aprūpinti gėrimais ir už
kandžiais, pagarbiai išlydėti. 

Atlantoje, dar vadovaujant

Vyrų choras „Vytis” iš Lietuvos dainuoja Atlanta, Georgia valstijoje.

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai-, garan
tuotai ir sąžiningai,

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

CLASSIFIED GUIDE

MISCELLANEOUS REAL ĖST ATE

GREIT . 
PARDUODA

Šumskas, gimęs 1954 m. Baigęs Rįmuį Česoniui, gražiai veikė 
St. Petersburgo konservatoriją, Lietuvių Bendruomenės apylin 
M. K. Čiurlionio aukštąją meno
mokyklą. Dalyvavęs tarptauti
nių chorų varžybose, pasiekęs 
gražių laimėjimų. Jis yra narys 
tarptautinių konkursų komisi
joje. Jis yra dirigavęs Baltijos 
studentų festival • „Gaudea- 
mus”, 30,000 dainininkų. Išlei
dęs keletą plokštelių su orkest
ru.

Choras „Vytis” įsisteigė 1975 
m. Choro dalyviai nėra profesio
nalai dainininkai, bet aukštuo
sius mokslus baigę Vilniaus ir 
Kauno universitetuose, įvairių 
profesijų — inžinieriai, teisinin
kai, verslininkai. Per savo veik
los laikotarpį „Vytis” atliko ar
ti 400 koncertų: koncertavo Lie
tuvoje, Korėjoje, Vokietijoje,
Vengrijoje, Čekoslovakijoje,
Šveicarijoje, Ispanijoje. Vilniaus 
operos rūmuose yra atlikęs D.
Verdi „Don Carlo”, M. Musorgs- 
kiy „Boris Godunov”, K. Balsio 
„Kelionė į Tilžę”, su simfoniniu 
orkestru — B. Kutavičiaus „Pa
saulio medis”, D. Lapinsko „Mi- 
rusiems mūsų mylimiesiems”.
Dainavo su oper. sol. V. Norei
ka, B. Tamašausku ir kt. Atli
kęs programas televizijoje ir kt.

„Vytis” De Kalb Internatio
nal Chorai festivalyje progra
mas, drauge su kitų tautybių 
chorais, atliko birželio 22, 23, 24 
ir 25 d. Koncertai kiekvieną die
ną vyko vis kitose vietose bei 
baptistų šventovėse. „Vytis” 
dainavo su Argentinos ir JAV 
chorais. Birželio 24 d. „Under- 
graund International Bazaar” 
dalyvavo visų kraštų chorai ir 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
atliko programas; kiekvieno 
krašto chorai po du kartus pasi- 
rodydami scenoje, padainavo po 
dvi dainas. O birželio 25 d., 
baigiantis viešnagei, „Vytis” 
atliko koncertą Smoke Rise bap
tistų bažnyčioje, religinio turi
nio programą. Pagiedojo Brit- 
ten, Poulenc, Naujalio, Bizet 
kūrinius.

Atlantos lietuviai negausūs.
Tenka pažymėti, kad koncertais 
ir „Vyčio” viešnage Atlanto lie
tuviai ne per daug domėjosi. Gal 
trūko išankstinės informacijos.

Apie „Vyčio” dalyvavimą su- 
♦’noję Ramunė ir Ričardas Ba

kė, sugebėjusi burti ten gyve
nančius tautiečius ir mišrias 
šeimas. Atrodo, kad šiuo metu 
veikla kiek aprimusi, o reikėtų 
išnaudoti tokias progas, ypač, 
kai atvyksta meninės pajėgos iš 
Lietuvos, suruošiant gražius pa
bendravimus.

Šio festivalio proga „Vytis” 
yra paruošęs informacinį apie 
dirigentą ir chorą lankstinuką 
anglų kalba. Informacija trum-, 
pa, gera. Bendrosios programos 
viršelyje, labai geroje vietoje, i 
išspausdinta ir Lietuvos trispal-' 
vės vėliavos detalė.

Jurgis Rimtautas f 

ST. PETERSBURG, FL

DEIMANTINIO AMŽIAUS 
SUKAKTIS

„Gyvenimas, kaip žiedų pilna 
vasara” straipsnyje („Draugo” 
Nr. 91) Marija Remienė gražiai 
ir vaizdžiai apžvelgė St. Peters
burgo darbščiosios lietuvių 
telkinio narės Janinos Gerdvi- 
lienės per 75 metus nueitą 
gyvenimo kelią. Pati gi jubilia
tė šią savo šventę St. Petersbur- 
ge paminėjo gegužės 5 d., su- 
ruošdama gražų pobūvį Lietu
vių klubo mažojoje salėje ir 
sukviesdama gerą pusšimtį savo 
artimųjų bei draugų, kurie 
maloniai su jubiliate prie vaišių 
stalo praleido kelias valandas.

Vakarui vadovavo Lietuvių 
klubo pirm. A. Kamius, kuris 
pats pirmas šią iškilminga pro
ga ir pasveikino jubiliatę — savo 
klubo valdybos direktorę. 
Toliau žodžiu sukaktuvininkę 
sveikino: L. Siemaška, J. Šulai- 
tis, A. Karnienė, A. Armalis, S. 
Vaškienė, St. Dzikas, A. Bau- 
kienė ir V. Budrioms. Vieni jų 
sveikino įvairių sambūrių bei 
organizacijų, o kiti savo vardu. 
Raštu gautus sveikinimus per
skaitė G. Jezukaitienė. Jubilia
tė susilaukė daug telefoninių 
sveikinimų, tarp kitų iš New 
Yorke gyvenančio sūnaus Vis
valdo ir dukros Vitalijos su 
šeima bei buvusiųjų savo 
pamergių — V. Malėlaitės-Sur- 
vilienės iš Argentinos ir M. 
Gerdvilytės-Spencer iš N. 
Zelandijos. Sveikino iš Lietuvos

ir jos sesutė A. Jonutienė. 
Sveikinimą faksu atsiuntė D. ir 
L. Siemaškų vaikai, kadaise 
New Yorke buvę Janinos moki
niai. Pakėlus šampano taures, 
Janinai buvo sugiedota „Ilgiau
sių metų”. Paįvairinant vakaro 
programą, St. Vaškys paskaitė 
2 savo kūrybos eilėraščius ir 
Rūta Dimaitė padeklamavo 
vieną eilėraštį. Paskutinė 
kalbėjo pati jubiliatė, savo 
svečiams nuoširdžiai padėko
dama.

Janina Gerdvilienė gražiai 
reiškėsi savo visuomenine 
veikla, gyvendama New Yorke, 
gražiai reiškiasi ir čia — St. 
Petersburge Linkime ir toliau 
nepavargti, būti sveikai, stipriai 
ir darbingai.

Plurimos annos!
St. Všk.

DAYTONA BEACH, FL
PRISIMINĖME

A.A. ALFONSĄ ĮLEKI

Pernai gegužės 16 d., sunkios 
vėžio ligos ilgai vargintas, že

miškąją kelionę baigė aktyvus 
Daytona Beach lietuvių telkinio 
gyventojas a.a. inž. Alfonsas lie
kis, skausme ir liūdesyje palikęs 
žmoną Teodorą, dukrelę, sūnus 
ir vaikaičius.

A.a. inž. Alfonsas ir Teodora 
Ilekiai pasižymėjo darbštumu, 
sumanumu ir dėka tų suge
bėjimų gražiai įsikūrė šiame 
telkinyje, vildamiesi dar daug, 
laimingų metų čia praleisti. 
Aukščiausiojo lemtis buvo kita.

A.a. Alfonsas „Sietyno” choro 
choristas, dirbęs klubo valdybo
je, visada lankęs visus rengi
nius, auka rėmęs kitų organi
zacijų veiklą, o švęsdami vedy
binio gyvenimo 50 metų sukak
tį, šią gražią šeimos šventę Ile- 
kiai su tūkstantine save įam
žino Lietuvių fonde.

S.m. gegužės 16 d. sukako vie- 
neri metai nuo a.a. Alfonso iš
siskyrimo iš mūsų tarpo. Žmona 
Teodora ir gražioji įlekiu šeima, 
mylimo vyro, tėvelio bei senelio 
šviesų atminimą mirties meti
nėse pagerbė šv. Mišių auka 
Prince of Peace katalikų bažny

čioje, Ormond Beach, š.m. bir
želio 30 d. Šv. Mišias už velionio 
sielą aukojęs kun. Ričardas 
Grasso pamoksle prisiminė ge
rąjį tėvynainį, šeimos tėvą, 
vyrą, senelį, gražiai įvertino a.a. 
Alfonso prasmingą žemiškąją 
kelionę, pareiškė žmonai ir visai 
šeimai savo užuojautą.

Pamaldų metu keletą gražių, 
šiai liūdnai progai parinktų, 
giesmių giedojo choras „Siety
nas”, vadovaujamas muz. An
tano Skridulio. Aukas nešė 
vaikaičiai. Sūnus padėkojo 
visiems pamaldose dalyvavu
siems.

Po pamaldų velionio šeima da
lyvius pakvietė į Stascey’s res
toraną priešpiečių, kurių metu 
pokalbiuose visi su pagarba pri
siminė a.a. Alfonsą Ilekį, 
palikusį neišdildomų prisimini
mų. Pabaigoje velionio žmona 
Teodora Ilekienė padėkojo vi
siems už dalyvavimą pamaldo
se, priešpiečiuose ir už gražų 
velionio prisiminimą.

Jurgis Janušaitis

10%—20%—*-30% pigiau mokėsi! 
oas mus už apdraudą nuo ugnies, 
:aip pat ir už automobilio, 
jraudimą.

FRANK ZAPOUS 
3208VI West 95th Street 

Tel. (708) 424-8854
(312) 581-8854 '

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

Many happy 
retinus.

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161

I

No One OffersYou 
More of Eastern Europe!
Over the past few years, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive netvvork of 
destinations in Eastern Europe, with Warsaw as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently linked 
with LOT's transatlantic route, giving passengers 
from New York, Nevvark and Chicago easy access

to Riga, Tallinn, Moscovv, St. Petersburg, Kiev, Lvov, 
Minsk and VILNIUS,^LITHUANIA.

Take advantage of LOT's low fares, the luxury of 
LOT's fleet of new Boeings and ATRs and the com- 
fort of the nevv International terminai at Warsaw 
Okecie Airport. Make your reservations today!

Information, reservations and ticket sales at the offices of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.

Montreal, P.Q.: 514-844-2674
Toronto, Onl.: 416-236-4242. 

Toll-free: 800-223-0593.

Nevv York: 212-869-1074. 
Chicago: 312-236-3388.
Los Angeles: 213-934-5151.

IInfrnJlll<‘lll<| tlie “J
* ‘'X.,

uIree” Klorfgaye

Give the gift that gives back 
more than you’ve givcn. Foras 
little as $25, you can give a piece 
of America to someone you care 
about. Ask your banker for a gift 
certificate upon purchase.

•n AmericaC'. fJ. BONDS
A public scrvice of thia nrwspaper

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

Sav. parduoda Clarendon Hills 2 
mleg. „condo”, antrame aukšte su 
balkonu. Lauko baseinas. $64,000. 
Kreipkitės: tai. 708-923-0676 arba 
312-239-2179 (palikti „meuige").

Parduodamas arba išnuomo
jamas 1 mieg. „condo” su vir
tuvės įrengimais. Nuoma $575.

Tel. 708-923-0336

HELP VVANTED

Banking 
TELLER 

(Full time and Part-time positions) 
Applicants mušt possess good 
communication skills and enjoy 
working with customers. Previous 
bankinę and Computer experience 
is a plūs. Salary commensurate 
with experience, plūs competetive 
benefits. Oualified applicants app- 
ly at:

Lemont National Bank 
310 Maln St.

Lemont, IL 60439 
(708) 287-2241

Vyrų choro „Vytis” dirigentas prof Tadas Šumskas ir Daiva 
Genaitytė Šumskienė — pianistė, akompaniatorė.

f

No points, no application fee, 
no originatlon fee, no credit fee. 

No appraisal fee.

Who vvouldn't be happy?
, The Fee-Free mortgage.

Only at Standard Federal Bank.
It's sure to make you feel good, too.

Call 1-8OO-757-7786 novv.
Great for first time home buyers, too!

Standard Federal Bank
Irt vivi-f.

I
Mortęage Operations Center 1-800-757-7786 
Reslnctions apply Nol availabla on all mortgage, )nJ. EblE*

DRAUGE GAUNAMOS LIETUVIŠKOS 
KNYGOS

KOVOS METAI DĖL SAVOSIOS SPAUDOS.
Red. V. Bagdanavičius, MIC. Dr. P. Jonikas,
J. Švaistas. 365 psl.......................................... $3.00

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS. B. Piesar-

skas, B. Svecevičius. 512 psl....................... $15.00
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bara

vykas. 590 psl.................................................... $15.00
LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS. Mokyklai ir na

mams. Red. A. Klimas, St. Barzdukas. 200 
psl............................................................................ $6.00

PRAKTINĖ LIETUVIŲ KALBOS VARTOSENA.
Paruošė J. Vaišnys, SJ. 240 psl................ $8.00

LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖ. J. Masilionis. 180

psl............................................................................ $9.00
KRAŽIAI. Redagavo Pranas Razminas. 252 psl. $6.00 
JONAS ŠIMOLIŪNAS. Inžinierius-valstybinin-

kas-profesorius. Red. Jurgis Gimbutas. 227
psl............................................................................ $12.00

NEMARUS MIRTINGASIS. Ark. Teof. Matulionis.
Ganytojas, kalinys, kankinys ir laimėtojas.
Pr. Gaida. 369 psl............................................. $15.00

PRAEITIS KALBA. Dienoraštiniai užrašai. Gudi
ja. 1941-1944. Zenonas Ignonis. 286 psl. $3.00

MONSINJORAS. Zenonas Ignonis. Biografija.
Red. Klemensas Jūra. 383 psl..................... $10.00

KAI VILNIAUS LIEPOS ŽYDI. Žibunto sakmės

apie Vilnių. Paulius Jurkus. 159 psl...........  $5.00
ANTROJI BANGA. Romanas. O. Nendrė. 202 psl. $3.50 
LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA. Re

dagavo Bernardas Brazdžionis. 607 psl. $5.00
LIETUVIŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA. Sudarė J.

Aistis ir A. Vaičiulaitis. 832 psl..................... $4.00
IŠ SUTEMŲ | AUŠRĄ. Raštai ir paskaitų mintys.

Prof. dr. Antanas P. Ramūnas. 453 psl. . $3.00
MEILĖ SUTEMOSE. Apysakos. Marija Aukštaitė.

295 psl.............................. .................................... $25.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti.
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta pašto 
išlaidos. Illinois gyv. pridedama State Sales tax 8.75% nuo 
knygos kainos.
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A.A. KUN. DR. 
VINCĄ ANDRIUŠKĄ 

PRISIMENANT
Prieš vienerius metus — 1994 

m. gegužės 3 d. žemiškąją kelio
nę baigė taurus lietuvis ir Dievo 
tarnas kun. dr. Vincas Andriuš- 
ka.

Kun. Vincas Andriuška 1913 
m. sausio 13 d. gimė Worcester, 
MA. Jo tėvai, Aleksandras ir 
Vincenta Andriuškai susilaukė 
trijų vaikų: dukters Onutės, 
mirusios kūdikystėje ir sūnų 
Jurgio ir Vinco. Abu sūnūs tapo 
kunigais. (Vyresnysis sūnus 
kun. Jurgis mirė 1964 m.).

Vincas, baigęs Worcester Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
mokyklą, išvyko į Marijonų vie
nuolijos vedamą vidurinę mo
kyklą Marion Hills, Hinsdale, 
Illinois. 1928 m. įstojo į 
marijonų vienuolyną. Vėliau 
studijavo filosofiją sulpicijonų 
seminarijoje — Seminaire de 
Philosophie, Montrealyje, Kana
doje. Filosofijos studijas baigusį 
vienuolį Vincą Andriušką vie
nuolija 1933 m. išsiuntė į 
Lietuvą. Gyvendamas pas mari
jonus Kaune, Vytauto Didžiojo 
universitete studijavo teologijos 
mokslus, kuriuos licencijato 
laipsniu baigė 1937 m.

1936 m. lapkričio 1 d. arkivys
kupo Pranciškaus Karevičiaus 
buvo įšventintas kunigu Mari
jampolėje; bažnyčioje, kurioje 
dabar palaidotas ilsisi Palaimin
tas arkivyskupas Jurgis Matu
laitis, Marijonų vienuolijos 
atsteigėjas. Kun. dr. Vincas 
Andriuška maloniai prisimin
davo vaikystės įspūdžius, kai jis 
tarnavo šv. Mišioms arkivysku
pui Jurgiui Matulaičiui, kai šis, 
iš Lietuvos atvykęs, Worcesterio 
šv. Kazimiero parapijoje teikė 
Sutvirtinimo sakramentą.

Baigęs studijas Lietuvoje, 
kun. Vincas Andriuška grįžo į 
JAV ir buvo paskirtas vikaru 
Aušros Vartų parapijon, Čika
goje. Šalia tiesioginių pareigų 
pradėjo redaguoti marijonų lei
džiamą žurnalą „Laivą”. 1941 
m. jis siunčiamas tęsti studijas 
Lavalio u-te, Quebeck, Kanado
je. Studijas cum Įaudė baigė 
daktaro laipsniu.

Aukštąjį mokslą baigęs ir 
gerai mokėdamas lietuvių kal
bą, kun. dr. V. Andriuška buvo 
mokytojas ir kurį laiką direk
torius marijonų aukšt. mokyk
los Thompson, Conn. Ilgus me
tus dirbo su Marijonų bendra
darbiais Čikagoje. Per 15-ka 
metų daugelyje JAV parapijų 
vedė rekolekcijas ir misijas. 
Važinėdamas po parapijas rinko 
aukas lietuviams studentams — 
seminaristams, siekiantiems 
kunigystės. Ta parama pasi
naudojo nemažai klierikų.

Kun. dr. V. Andriuška, ener
gingas ir gabus adminisliato- 
rius, vadovavo vajui statyti 
Marijonų vienuolyną ir dien
raščio „Draugo” spaustuvę 
Čikagoje. Būdamas Sv. Petro 
parapijos klebonu Kenosha, 
Wi8consine, pastatė gražią Šv. 
Petro bažnyčią, mokyklą ir 
kleboniją, o Šv. Kazimiero 
parapijoje, Racine, Wisconsine, 
pastatė naują kleboniją ir su
tvarkė bažnyčią.

Mirus jo broliui kun. Jurgiui, 
globojusiam senus tėvus, ši 
pareiga teko kun. dr. Vincui. 

, Gavęs Marijonų vienuolijos 
vadovybės leidimą, kartu su 
tėvais apsigyveno Miami, Flo
ridoje. Neilgai teko tėvams gy
venti Floridoje. Tėvas, sulaukęs 
91 m. amžiaus, mirė 1969 m., o
motina — 1970 m.

Kun. dr. Vincas Andriuška 
- Miami arkivyskupijoje dirbo Šv. 

Pijaus X parapijoje, Fort 
Lauderdale, ir Švč. Jėzaus 
Širdies parapijoje Homestead, 

•• aptarnavo ir tose apylinkėse 
gyvenančius lietuvius. Švč. 
Jėzaus Širdies parapijos kle
bonas kun. Gilberto Fernandez, 
perkeltas į Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią Miami, pasikvietė ir 
kun. Vincą Andriušką, didžiai

Aukos siunčiant laikraščio 

prenumeratą.

60.00 dol. Petras Bingelis, 
Tustin, CA;

55.00 dol. Maria Mogenis, 
Quincy, IL; Vytautas P. Janu
laitis, Oak Lawn, IL; Leonas 
Kankus, Necedah, WI;

50.00 dol. Stasys Ramonas, 
Venice, CA; D. ir J. Kapacins- 
kas, Riverside, IL; Jonas 
Morkūnas, Midvale, UT; S. C.

damas jo malonią asmenybę ir 
kietą lietuvišką būdą. Apibūdi
no ir velionio džiaugsmą bei 
įspūdžius patirtus lankantis 
Lietuvoje.

Gegužės 10 d. į Šv. Pijaus X 
bažnyčią a.a. kun. Vinco karstą 
atlydėjo Miami arkivysk. Edu- 
ard McCarthy, vysk. Paulius 
Baltakis, 16 kunigų tarpe buvo 
ir lietuvis kun. Vytautas Pik
turna, ir 4 diakonai. Prie karsto 
nebebuvo nei vieno jo šeimos 
nario — jis buvo paskutinis šios 
šeimos palikuonis.

Šv. Mišias koncelebravo arki
vysk. E. McCarthy, vysk. P. Bal
takis, kun. V. Pikturna ir kiti 
kunigai. Pamokslą pasakė vysk. 
P. Baltakis. Po bažnytinių apei
gų buvo palydėtas į Ft. Lauder
dale kapines ir palaidotas šalia 
savo a.a. tėvų.

Miami lietuviai netekome lie
tuviškų šv. Mišių, kurių metu 
įspūdingai giedodavo „Bangos” 
choras. Liūdna ir skaudu ne
tekus pasišventusio kunigo ir 
nuoširdaus lietuvio, dvasiniai ir 
visuomeniškai tarnavusio Mia
mi lietuviams.

A.a. kun. dr. Vincą Andriuš
ką, jo vienerių metų mirties su
kaktį ir didžiadvasiškuiną pri
simenant, „Lietuvos vaikų naš- 
laityno” organizacijai našlaičių 
šalpai per Eleną Jonušienę au
kojo: E.A. Zigmantai, L.V. 
Ramūnai, dr. A.S. Baltrukėnai, 
L. Bendoraitienė-Taylor, A. 
Lopez, S. Ramanauskienė, V.D. 
Aukštinaičiai, V.V. Dubauskai, 
V.R. Ramūnai, P. Korsakas, E. 
Jonušienė. Šių asmenų sudėta 
350 dol. auka š.m. liepos mėn. 
Lietuvoje bus sušelpti keli 
našlaičiai. Tai gražus būdas 
pagerbti Amžinybėn išėjusį 
garbingą asmenį. Teilsisi ramy
bėje jį gerbiančiųjų prisime-

Kun. dr. Vincas F. Andriuška

vertinadamas jo nuoširdumą, 
energiją, pasišventimą ir su
gebėjimą organizuoti visoke
riopą pagalbą. Daug metų orga
nizavo didžiulius parapijos festi
valius, telkiant lėšas didelės 
mokyklos išlaikymui. Prireikus 
atnaujinti parapijos bažnyčią, 
jis vėl sugebėjo sutelkti tam dar
bui reikalingas lėšas. (Čia 
pateiktų duomenų dauguma pa
imta iš jo paliktų užrašų).

Be abejo, turbūt, yra žymiai 
daugiau jo atliktų darbų ir 
kitose vietovėse jo ilgo ir našaus 
gyvenimo kelyje.

Kun. dr. V. Andriuška, 26 me
tus gyvendamas ir dirbdamas 
Miami vyskupijoje, aptarnavo 
Miami apylinkių lietuvius. Jo 
dėka kas mėnesį turėdavome 
lietuviškas pamaldas, Gavėnios 
ir Advento rekolekcijas. Kiek
vienos šventės proga Miami 
Lietuvių klube sukalbėdavo in- 
vokacijas, lankė ligonius, ap
rūpindamas juos visais sakra
mentais, palydėdavo į amžino 
poilsio vietą mirusius.

Kun. dr. Vincui Andriuškai 
švenčiant 50 metų kunigystės 
sukaktį, Šv. Petro ir Povilo 
parapijos klebonas 1986 m. lap
kričio 1 d. surengė iškilmingą 
pagerbimą. Tų pat metų lapkri
čio 5 d., jo kunigystės 50 metų 
proga, pagerbimą suruošė ir 
Miami Lietuvių klubas ir apy
linkės lietuviai. Tarp daugelio 
svečių dalyvavo ir vysk. Paulius 
Baltakis.

Dirbdamas su lietuviais, kun. 
dr. V. Andriuška organizavo 
ekskursijas į Romą, švenčiant 
Lietuvos Krikšto 600 metų jubi
liejų ir į arkivysk. Jurgio Matu
laičio beatifikaciją 1987 m.

Kun. V. Andriuška, ne tik pa
sitarnavo lietuviams Ameriko
je, jis atjautė ir vargstančius 
Lietuvoje. Jis daug padėjo, ypač 
vyskupijoms ir kunigams Lietu
voje, siųsdamas bažnytinius 
rūbus ir kt., o taip pat remda
mas ir piniginėmis aukomis. 
1994 m. lankydamasis Lietuvo
je, dalyvavo Šv. Jurgio atlaiduo
se Marijampolėje, bažnyčioje, 
kur prieš 56 metus jis buvo 
įšventintas kunigu. Susijau
dinęs iki ašarų, jis vėliau pasa
kojo apie stiprų dvasinį džiaugs
mą, pergyventą po tiek metų 
vėl meldžiantis toje bažnyčioje.

Po apsilankymo Lietuvoje, 
kun. V. Andriuška netrukus 
pradėjo negaluoti, tačiau ir 
sveikatai silpnėjant, kas mėnesį 
aukodavo lietuviškai šv. Mišias. 
Paskutinis jo pasitarnavimas 
Miami lietuviams buvo 1993 m. 
Advento rekolekcijos ir šv. 
Mišios prieš Kalėdas. Ligos 
visiškai parblokštas, susitaikęs 
su Dievo valia, 1994 m. kovo 
mėn. paliko saulėtą Floridą ir 
išvyko gyventi į Jurgio Matu
laičio namus, Putnam, Ct, kur 
buvo slaugomas iki mirties.

1994 m. gegužės 9 d. Šv. Pi
jaus X bažnyčioje, Fort Lauder
dale, atsisveikinom su a.a. kun. 
dr. Vincu Andriuška.

Pagrindiniame atsisveiki
nime kalbėjo tos bažnyčios dia
konas, Andriuškų šeimos bi
čiulis. Kalbėtojas prisiminė 
kun. Vincą kaip ištikimą ir 
garbingą Dievo tarną, pabrėž-

>»DRAUGO” RĖMĖJAI
Uzgiris, Highland Park, IL; R. 
Juška, Detroit, MI; Aušros Var
tų/ Kernavės tunto skautės (per 
iždininkę Kirstiną Vaičikonie- 
nę), Chicago, IL; dr. Sofija 
Oželytė Blumenfeld, Chevy 
Chase, MD; Rima Kašubai- 
tė-Binder, Gary, IL; Albina 
Setikas, St. Catharines, Ont 
Kanada; dr. Aldona Mogeny 
tė-Walker, Evanston, IL; V 
Diminskis, Hot Springs Village 
AR; Algirdas Jagėla, Toronto 
Ont., Kanada; J. Špakevičius 
Westwood, MA; Albinas Sas 
nauskas, Westmont, IL;

40.00 dol. Angelė ir Romas 
Nelsas, Fullerton, CA; Petras 
Augaitis, Delhi, Ont., Kanada; 
Juozas Miecius, Chicago, IL;

35.00 dol.‘Stasys Rauckinas, 
Lemont, IL; Povilas Karosas, 
New Britain, CT; A. Vaitkevi- ' 
čienė, Toronto, Ont., Kanada;

30.00 dol. Genovaitė Steiku- 
nas, Chicago, IL; Stanley Dre- 
vinskas, Hartford, CT; Gražina 
Brown, Chicago, IL; V. Šilėnas, 
Euclid, OH; Juozas Staskevi
čius, Toronto, Ont., Kanada;

25.00 dol. Jūratė Bukauskas, 
Hot Springs, AR; L. Venckus, 
Fennville, MI; Edas Modestas, 
Willow Springs, IL; Mykolas 
Biknaitis, Santa Monica, CA; 
Pranas Jonelis, Rockford, EL; 
Stasys Martinkus, Omaha, NE; 
Adolfas Baliunas, Singer Island, 
FL; Aniceta Giedraitienė, Wil- 
lowick, OH; Ona Motiejūnas, 
Prescott, AZ; Genė Cyvas, ST. 
Pete Beach, FL; Vincas Simana
vičius, Salt Lake City, Ut; 
Violeta Cha ves, Marstons Mills, 
MA;

25.00 dol. Balys Raugas, 
Delran, N J; A. ir R. Slapkaus- 
kas, Glen Ellyn, IL; R. ir N. 
Jeleniauskas, Portage, MI; 
Paulina Konstas, Chicago, IL; J. 
Kaziunas, Toms River, NJ; 

l Olympia Chonin, Bellevue, WA; 
Kazys Tallat-Kelpša, Lemont, 
IL; John Rapsys," Chicago, IL;

a

namas.
Elena Jonušienė

A.tA.
ONAI JUNKERIENEI

mirus, dukrai JUDITAI MAUERSBERGER su šeima 
ir sūnums RIMUI ir EDMUNDUI su šeimomis reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

Lietuvos Dukterų Draugijos 
Melrose Parko Skyrius

A.tA.
ONAI JUNKERIENEI

mirus, dukrai JUDITAI MAUERSBERGER su šeima 
ir sūnums RIMUI ir EDMUNDUI su šeimomis reiš
kiame gilią užuojautą.

Melrose Parko ir 
Apylinkės Lietuvių Klubas

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
ĮSTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GALI VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIŲ?

A.tA.
Prof. dr. ARIMANTUI ARBUI

taip netikėtai išėjus į Amžinąjį Pasaulį, reiškiame 
gilią užuojautą tėvams — rašytojai ALEI RŪTAI, ar
chitektui EDMUNDUI ARBAMS ir seserims VIO
LETAI ir RASAI.

Liūdime

Janušių šeima

CHICAGO PALOS HILLS

PETKUS A SON
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų 

ANTHONY B., DONALD A., A DONALD M. PETKUS
312-476-2345

CICERO Nationvvide Toli Free (Nemokamas) LEMONT
EVERGREEN PARK Tcl.: 1-800-994-7600 TINLEY PARK

A.fA.
DAIVAI ŠILINGAITEI

, mirus, nuoširdi užuojauta jos liūdinčioms seserims,
• giminėms ir artimiesiems, o Daivos sielai mūsų gili

malda. Lai gailestingas Dievas suteikia šventą poilsį
ir ramybę jos sielai.

Nuliūdę su Jumis —
I

Irena Truškūnienė ir šeima
I
■

KĄ DARYTI, JEI...?
„Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką 
daryti, jei...

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką 
daryti, jei...? Mes visi esame judri 
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po 
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite —
Mes galime jums padėti!
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių.

Kaip? Mes priklausome „The Inman 
Group” Amerikoje didžiausiai grupei 
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar 
nuvežti j bet kokią krašto vietovę. Jūs 
paskambinate mums, mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta! 

Patarimas:
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir 
nuspręskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo ir 
rūpesčio valandą.

Mečys Aukštuolis, Richmond 
Heights, OH; Viktoras Aras, 
Omaha, NE; Antanas Kveda
ras, Savannah, GA; Martynas ir 
Dalia Trakis, Palos Hills, IL; 
Mindaugas S. Baukus, Cicero, 
IL; Casimir G. Oksas, Oak 
Lawn, IL; Julius Veblaitis, 
Union, NJ;

15.00 dol. Juozas Glavinskas, 
Clarendon Hills, IL; Genovaitė 
Diržys, Woodhaven, NY; Liuda 
Gasiunas, Lancaster, PA; Stasė 
Kavaliūnas, New Smyrna 
Beach, FL; Sigutė Mikrut, Lake 
Bluff, IL; Vitalis Švažas, 
Bellevue, WA; Jonas Jurkūnas, 
Beverly Shores, IN; Aleksas 
Smilga, Chicago, IL; Algirdas 
Šimukonis, Richmond Hill, N Y; 
Michael W. Mursko, West 
Haven, CT;

10.00 dol. Jonas Sepulis, 
Toronto, Ont., Kanada; Marija 
Polteraitienė, Detroit, MI; 
Audrius Regis, Arlington, VA; 
Danutė Liaugminas, Miami, 
FL; Irena Morkūnas, Etobicoke, 
Ont., Kanada; Stella Chapas, 
Evergreen Park, IL; V. Svabie- 
nė, Three Oaks, MI; R. Liutkus, 
Webster, NY; M. Žymantas, Los 
Angeles, CA.

10.00 dol. Gražutė Sirutis, 
Santa Monica, C A; Valerija Sa
vičius, Sodus, MI; A. ir B. 
Mikaitis, Chicago, IL; Stanley 
Pūkelis, Chicago, IL; O. Kindu- 
rienė, Gulfport, FL; Emilija 
Stankevičius, Port Colborne, 
Ont., Kanada; Suzan Galinis, 
Michigan City, IN; Jonas Motie
jūnas, Chicago, IL; Aldona 
Karaliūnienė, Cicero, IL.

Aukos už kalendorių ir 
kalėdines atvirutes

15.00 dol. Vladas Gelažius, 
St. Pete Beach, FL; B. Jasevi
čius, Dearborn MI; F. Janulis, 
Kaunas, Lietuva; P. Kaselis, 
Chicago, IL;

10.00 dol. Ona Liškūnas, 
Crestwood, IL.

Dėkui už paramą!
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A.tA.
Dr. ARIMANTUI ARBUI

tragiškai žuvus, jo tėveliams ALEI-RŪTAI ir ED
MUNDUI ARBAMS, taip pat seserims VIOLETAI ir 
RASAI, reiškiame gilią užuojautą netekus mylimo 
sūnaus ir brolio.

Los Angeles Dramos Sambūris

A.tA.
ALGIRDUI PETRULIUI

mirus, žmoną GRAŽINĄ, dukras ir brolį VYTAUTĄ 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame.

Birutė ir Vladas Čyvai

A.tA.
JADVYGAI KARALIENEI 

DUBINSKAITEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame giminėms ir 
kartu liūdime.

Buvę Pabaltijo Universiteto Kolegos

A.tA.
ELEONORAI VELŽIENEI

mirus, reiškiu gilią užuojautą vyrui ir šeimai.

Ida Karazijienė

A.tA.
ONAI JUNKERIENEI

mirus, dukrai JUDITAI MAUERSBERGER su šeima 
ir sūnums RIMUI ir EDMUNDUI su šeimomis reiš
kiame gilią užuojautą.

Lietuvių Bendruomenės 
Melrose Parko Apylinkė

i



I

1

6 DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. liepos mėn. 19 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Čikagos skautų ir skaučių 
stovykla Rako stovyklavietėje, 
Custer, Michigan, prasideda ši 
šeštadienį, liepos 22 d. Stovyk
lautojų bagažas (leidžiama pasi
imti du lagaminus, kartu su 
miegmaišiu ir lovele) atga
benamas į Lietuvių centrą, 
Lemonte, ketvirtadienį, liepos 
20 d., tarp 7 - 9 vai. vak. Auto
busas su stovyklautojais nuo 
Lietuvių centro, Lemonte, sto
vy klon išvyks šeštadienį, liepos 
22 d., 8 vai. ryto punktualiai. 
Važiuojantieji autobusu Lietu
vių centre renkasi 7:30 vai. ryto 
Kelionėje visi dėvi stovykli
nėmis darbo uniformomis. Pasi- 
imama sumuštinis ir gėrimas — 
pusiaukelyje bus sustojama 
pavalgyti gamtoje ir pasimankš
tinti. Į autobusą priimama tik 
viena kuprinė. Sergantys vaikai 
stovy klon nebus priimami.

Kokia čia gegužinė, jeigu 
laimėjimo stalo lentos barkšo 
tuščios? Mūsų dosnieji skaity
tojai supranta, kad dalis gegu- 
žiniškojo smagumo yra gausūs 
fantai: jeigu visi bilietėliai 
„pilni”, ūpas dar pasitaiso. 
Fantų gegužinei, kuri bus liepos 
30 d., sekmadienį, paaukojo: 
Jadvyga Rutkienė, Ona Gu- 
dauskaitė, Alina Vadeišienė, 
Jūra Gaunis-Kredys, Estelle Ro- 
gers, Augustas ir Emilija Pret- 
keliai. Gal ir Jūs galite prisidėti 
savo dovanėle? Esame dėkingi 
visiems, atsiliepusiems į pra
šymą; esame iš anksto dėkingi 
visiems, kurie dar atsilieps.

Jūrų šaulių kūopa „Klaipė
da” rengia tradicinę Jūros dieną 
liepos 23 d., sekmadienį, Union 
Pier, Michigan. „Gintaro” va
sarvietėje bus dienos ati
darymas ir vėliavų pakėlimas 
10:30 vai. ryte; 11 vai. pamal
dos. Po pamaldų, jei sąlygos leis, 
žuvusių Lietuvos jūreivių ir 
šaulių pagerbimas — vainiko 
nuleidimas į Michigano ežero 
bangas. 1 vai. po pietų daly
vaujama Čikagos ramovėnų 
rengiamose nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos pre
zidentų pagerbimo apeigose 
International Friendship Gar- 
dens, Michigan City, Indiana. 
Visuomenė kviečiama daly
vauti. Dienos programa vykdo
ma Michigano laiku.

x Baltia Express praneša, 
kad nuo liepos 25 d. keičiasi 
siuntimo į Lietuvą kainos. Dau
giau sužinosite paskambinę ne
mokamu tel. 1-800-SPARNAI 
arba 1-800-772-7624.

(sk)

x TRANSPAK skyrius Le
monte praneša, kad šeštadie
ninei mokyklai užsidarius va
saros atostogoms, šeštadieniais 
įstaiga Lemonte bus uždarytu 
Penktd. 3-7 v.v., sekmd. 8:30 v.r. 
— 2 v. p.p. bus atidaryta, kaip 
visada. Transpak tel. 312-436- 
7772, 708-257-0497.

(sk.)

Kasmetinė mokytojų stu
dijų savaitė bus rugpjūčio 6-13 
d. Dainavos stovyklavietėje. 
Stovyklautojai per savaitę 
pasisems daug dvasinio peno 
įvairiose paskaitose, diskusi
jose, vakarinėse programose, 
bet rengėjai — JAV LB Švieti
mo taryba (pirm. Regina Kučie- 
nė) žino, kad reikia peno ir kū
nui, todėl pakvietė visiems pa
žįstamą šeimininkę Oną Norvi
lienę, kuri maitins stovyklos da
lyvius. Jeigu dar neužsiregist
ravote, prašome skambinti R. 
Kučienei, tel. 708-301-6410.

Juzė Ivašauskienė ir Stasė 
Paulionienė maloniai pa
tarnaus svečiams „Draugo” ge
gužinėje liepos 30 d., sekmadie
nį, pilstydamos kavą ir dalinda
mos pyragus. Kviečiame pasi
naudoti jų paslaugomis.

Vytas Paškus (apie jį prieš 
kiek laiko buvo rašyta mūsų 
dienraščio „Susipažinkime” 
skyrelyje) yra priimtas į Čika
gos arkidiecezijos Diakonų 
ruošimo mokyklą ir studijas 
pradės ateinantį rugsėjo 
mėnesį. Po ketverių metų 
studijų bus įšventintas diakonu, 
darbuosis Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje, kurios narys 
yra jis ir žmona Cynthia (Vytas 
yra dažnas lektorius sekma
dienių Mišiose). Specialius kur
sus, taikomus diakonų žmo
noms, lankys ir Cynthia. 
Parapijos klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas džiaugiasi, kad jo pa
rapijiečiai sutiko įsijungti į 
tarnybą Dievui ir parapijos ti
kintiesiems.

JAV LB Švietimo tarybos 
ruošiamoje mokytojų studijų 

- savaitėje lietuvių kalbos 
kultūros lektorius ir kapelionas 
bus kun. Juozas Vaišnys, SJ. 
Studijų savaitė vyks Dainavoje
rugpjūčio 6-13 d.

Laužant „Draugą”, pasi
taikė klaida: sumaišyta P. Vai
čekausko „Partizaninio pasi
priešinimo 1944-1945 m. išta
kos” atkarpos eilės tvarka. Nr. 
17, išspausdintas trečiadienį, 
liepos 12 d., turėjo būti spaus
dintas ketvirtadienį, liepos 13 
d., o nr. 18 — atvirkščiai — 
liepos 12 d. Autoriaus atsipra
šome.

Nors jau buvo porą kartų 
skelbta, bet dar kartą 
primename, kad laiškų pasiun
timas į Lietuvą, apskritai Eu
ropą bei kitas tolimesnio užsie
nio šalis, nuo liepos 9 d. pabran
go. Dabar už paprasto — pusės 
uncijos — laiško pasiuntimą rei
kia mokėti 60 centų, atvirlaiškio 
— 50 centų. Į Kanadą pirma kla
se pusės uncijos svorio laiškas 
kainuoja 46 centai.

x Dr. Kazys Bobelis, Lietu
vos Respublikos Seimo Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas, 
papasakos apie Lietuvos 
užsienio politiką ir Lietuvos 
pilietybės atgavimo bendradar
biavimą „Saulutės” Atviro žo
džio forume penktadienį, liepos 
21 d., 7:30 v.v., Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte, Bočių 
menėje. įėjimas nuo apatinės 
mašinų aikštelės. Visus kviečia 
„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo
bos būrelis.

(sk)
x Siuntiniai į Lietuvą laivu 

per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos koky
bės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
436-7772.

(sk)

Danguolė Varnienė, pėda 
goge ir Los Angeles jaunimo 
„Spindulio” ansamblio vadovė, 
dalyvaus mokytojų savaitėje, 
Dainavoje vyksiančioje š.m. rug
pjūčio 6-13 d. Ji pasidalins pa
tirtimi, ruošiant menines pro
gramas lituanistinėje mokyk
loje. Kartu su ja atvyksta ir 
mok. Daina Žemaitytė.

Kazys ir Gilanda Matomai, 
Lietuvių Skautų sąjungos 
„Ąžuolo” ir „Gintaro” vadovų,- 
ių mokyklų vedėjai, liepos pa
baigoje išvyksta iš Ocean, New 
Jersey, nuolat gyventi 
Arizonoje. Visais minėtų mo
kyklų reikalais prašoma kreip
tis jų naujuoju adresu: 10932 EI 
Capitain Circle, Sun City, AZ 
85351-2107. Tel. (602) 933-0547.

IŠ ARTI IR TOLI

DAINAVOS METINĖ 
ŠVENTĖ

Dainavos jaunimo stovyklos 
metinė šventė vyks sekmadienį, 
liepos 23 d. Šventė bus pradėta 
11 vai. ryto šv. Mišiomis Baltųjų 
namų salėje.

Po Mišių bus proga pasivai
šinti gardžiu lietuvišku maistu, 
pagamintu būrio darbščių talki
ninkių, vadovaujant Vidai Duo
baitei Pekurienei. Tuo pat metu 
vyks ir visų mėgiamas „laimės 
šulinys” — laimėjimai, kuriuos 
tvarkys nuoširdūs Dainavos 
rėmėjai Veselkos ir Vacys Lėlys. 
Po pietų Baltuose namuose 2 
vai. vyks Dainavos šimtininkų 
susirinkimas.

Dainavos administracija 
maloniai kviečia visus Detroito, 
Windsoro ir Michigano valstijos 
lietuvius tą dieną apsilankyti 
Dainavoje ir tuo paremti 
jaunimo stovyklos veiklą. Būrys 
nuoširdžių Dainavos rėmėjų 
daugelį metų dirba stengdamie
si išlaikyti stovyklą mūsų jau
nimui. Jūsų dalyvavimas patei
sins nors dalį to įdėto darbo. 
Visi laukiami.

V. P.

LIETUVIŲ JAUNIMO 
DIENOS KANADOJE

Kanados Lietuvių Jaunimo s- 
gos valdyba ruošia Lietuvių 
Jaunimo dienas 1995 gruodžio 
26 - 1996 m. sausio 1 d. 
vyksiančias Hamiltone ir To
ronte. Mintis tokiam tarpkon- 
gresiniam renginiui kilo VIII 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongrese, Anglijoje, ir buvo 
svarstyta Kanados LJ sąjun
gos metiniame suvažiavime, 
vykusiame pernai, spalio mėn.

Šiuo metu KLJ s-gos valdybos 
Hamiltone ir Toronte smarkiai 
ruošiasi sutikti įvairių kraštų 
lietuvių jaunimą (nuo 16 iki 35 
metų amžiaus) Kanadoje.

Programoje: susipažinimas, 
slidinėjimas, seminaras apie 
komunikaciją, diskusijos, apžiū
rėjimas Hamiltono ir Toronto is
torinių ir šiuolaikinių įdomybių. 
Numatytas jaunimo talentų 
pasirodymas, banketas, Niaga
ros krioklio aplankymas. Šv. 

Mišios, pobūviai ir Naujųjų Me-i 
tų sutikimas Anapilyje’

Talentingi jaunuoliai,-ės,, 
norintieji dalyvauti talentų 
pasirodyme, prašomi registruo
tis pas Indrę Viskontaitę, tel. 
(416) 762 8098, arba Adrianą 
Karkaitę, tel. (416) 763-4025 iki 
š.m. spalio mėnesio pabaigos.

Lietuvių Jaunimo dienų laiko
tarpyje, muziejuje vyks lietu
viškų marškinėlių paroda. 
Galintieji paskolinti eksponatus 
(marškinėlius), o taip pat no
rintieji užsiregistruoti daly
vavimui LJ dienose, prašomi 
kreiptis j Matą Stanevičių, 1324 
2-Concession Rd., W. Lynden, 
ON LOR 1TO, Canada, arba tel. 
(905)627 0624. Prašoma stebėti 
pranešimus spaudoje.

Ona Stanevičiūtė 
Kanados Lietuvių Jaunimo 

s gos Lietuvių Jaunimo dienų 
komisijos pirm.

Redaguoja J. Plačaa. Medžiagą siųsti: 3206 W. 66tto Place, Chicago, IL 60629

Transatlantiniai lakūnai S. Darius ir S. Girėnas, lietuvių tautos didvyriai.

DARIUS IR GIRĖNAS

Supkite bangos 
Laivą ant marių, 
Legendą oškit 
Man apie Darių,

Kai su Girėnu 
Jie per Atlantą 
Ryžos pasiekti 
Baltijos krantą.

Pro debesėlį
Švelnų, lyg pūką, 
Paukštis plieninis 
Tėviškėn suka.

— Džiaugsmą dainuokim 
Mėlyni toliai,
Laukia tėvynėj 
Sesės ir broliai!

Skrendam trispalvę 
Saulėn iškėlę,
Nešame garbę 
Į tėviškėlę!

Saulė paniurus 
Žvalgos virš sodo:
Ko sakalėliai 
Nepasirodo?!

Nepasirodė 
Dieną nei naktį...
Vaško žvakeles 
Ėjom uždegti.

x Vėjas dainavo 
Soldino giriai:
— Štai dėl tėvynės 
Miršta didvyriai!

Jonas Minelga

DARIUS IR GIRĖNAS

Jau 62 metai praėjo nuo Da
riaus Girėno tragiškos mirties. 
Apie juos daug rašyti nereikia, 
nes jie gerai žinomi mums 
visiems — nuo jauniausio iki 
seniausio. Tik tuos mūsų di
džiuosius didvyrius reikia pri
siminti ir daug ko pasimokyti. 
Svarbiausia — tėvynės meilės. 
Jie atidavė Lietuvai viską, ką 
turėjo' brangiausio — savo 
gyvybę. Per 50 metų jų kūnus 
turėjo slėpti nuo rusų-komunis- 
tų, kad neišniekintų. Lietuvai 
atgavus laisvę, jiems Kaune pa
statytas didingas paminklas, 
kuris praeiviams primena, kad 
be pasiaukojimo tėvynei nėra 
tikros laisvės. O to pasiauko
jimo šiandien taip maža ten ir 
čia. Dažnai pasiaukojimas 
ateina pavėluotai. Minint šią 
garbingą sukaktį, reikėtų dau
giau laiko skirti tėvynės rei
kalams. Turėtų pabusti žmonės 
Lietuvoje ir išsirinkti asmenis, 
kurie skirtų laiką ir darbą ne 
sau, o Tėvynei Lietuvai. Ir šio 
krašto Dariaus ir Girėno pa
minklai neturėtų būti vaikų 
žaidimų aikštelės, o rimto susi
kaupimo ir ryžto vieta tėvynės 
ateities rūpesčiams.

Redaktorius

ĮDOMIAUSIOS
VALANDĖLĖS

Mano maloniausia valandėlė 
1944 metų Neringos stovykloje 
buvo sporto diena. Mano mėgs
tamiausia dalis — visos dienos 
sportas. Šiais metais buvo 
sunkiau sportuoti, nes esu 
penktame namelyje ir visą laiką 
mes lošėm prieš šeštą namelį. 
Mano kapitonai buvo Aras Kra- 
šas ir Dailė Aukštikalnytė. Mes 
buvome „Gaisrininkai”, bet aš 
norėjau būti pas „Barmenus”. 
Mūsų komanda laimėjo pirmą 
vietą.

Tadas Sajauskas

Man maloniausia 1994 metų 
Neringos stovykloje buvo, kai 
kasdien mano komanda ką nors 
laimėdavo. Tuomet aš galvojau, 
kad visuomet bus proga laimėti, 
bet taip nebuvo. Nors gerai, kad 
turėjau vilties laimėti.

Aras Vėbra

Man juokingiausias momen
tas 1994 metų Neringos stovyk
loje buvo, kad mums žaidžiant 
futbolą, aš pataikiau dviem 
žmonėms į galvą su sviediniu. 
Ačiū Dievui, kad niekas nenu
kentėjo!

Dainius Rygelis

Mano įdomiausias prisimi
nimas 1994 metų Neringos sto
vykloje buvo liepos 24 dienos 
sporto šventė. Ten buvo daug 
įdomių žaidimų. Tą vakarą 
pirmą kartą laimėjo „Gais
rininkai”. Jie surinko 302 taš
kus, o „Vienuoliai” nuo jų at
siliko tik pusantro taško skir
tumu ir jiems teko antroji vieta. 
„Ūkininkai” gavo trečią vietą, 
o „Daktarai” — paskutinę. 
Visos komandos gavo ledų už 
geras varžybas.

Nerįjus Gelažauskas
Visi penktojo namelio gyven

tojai. (Neringa 1994. 25 metai)

I vietą laimėjusi deklamavimo konkurse Čikagos lit. mokyklos mokinė Patri
cija Volkovaitė po premijos įteikimo. Ift kairės: mokyt. Irena Vilimienė, tėvų 
komiteto pirm. Zigmas Mikužis, mokytojos Nora Auftrienė ir Vakarė Valai
tienė; P. Volkovaitė, mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė ir mokytoja Rūta 
Jautokienė.

Nuotr. Dano* Mikužienės

KELIONĖ

Labas! Aš vadinuosi Daina, 
gyvenu Baltimorėje. Mano tėvai 
kilę iš Lietuvos. Ten gyvena 
daug mano giminių. Aš niekada 
nebuvau Lietuvoje, tad šią 
vasarą, mano sesutė ir aš nuta
rėme aplankyti savo tetą, dėdę, 
pusseserę ir pusbrolį. Iš
sirengėm kelionėn lėktuvu. 
Lėktuve šalia manęs sėdi mano 
sesutė Audra ir garsiai knarkia. 
Aš nenorėčiau, kad kiti žmonės 
galvotų, kad ji mano sesutė. Aš 
žiūriu į savo laikroduką, dar dvi 
valandos ir jau būsime Vilniu
je. Uždengiau rankomis ausis ir 
mėginau truputį užmigti. Tos 
dvi valandos man atrodė, lyg dvi 
dienos. Pagaliau mes jau 
Vilniaus aerodrome. Ten mūsų 
jau laukia dėdė Linas, teta Ona, 
pusseserė Dalia ir pusbrolis 
Tomas.

— Labas, Daina, Audra, — 
tuojau mus pasveikino teta 
Ona, kuri labai mėgsta kalbėti. 
— Kokios didelės užaugote!

Audra ir aš pasižiūrėjome 
viena į kitą ir žinojome, kad bus 
labai ilgos tos dvi savaitės.

— Mes suplanavome jums 
ypatingas atostogas, — pasakė 
teta Ona. — Jūs pamatysite visą 
Lietuvą. Pirma nuvešime į 
Trakus.

Trakai buvo labai gražūs. 
Mano mėgstamiausia vieta 
buvo pati pilis.

(Bus daugiau)
Kristina Vaškytė 

Baltimorės Karaliaus Mindau
go lit. m-los mokinė („Mūsų 

žinios”).

SMAGU PRISIMINTI

Aš kasmet švenčiu Kalėdas 
panašiai. Važiuoju į New Yorką 
ir ten švenčiu Kalėdas su savo 
šeima kartu. Praėjusios Kalėdos 
buvo linksmesnės, negu užpra
eitos. Aš gavau daug įdomių ir 
gerų dovanų: kompiuterį, tris 
video žaidimus ir daug kitų 
dalykų. Valgėm Kūčias su tra
diciniu lietuvišku maistu, 
buvom Bernelių Mišiose. Kalė
dų dieną, į mano dėdės namą, 
atvyko mano pusbroliai, kad 
kartu valgytume Kalėdų vaka
rienę.

Man patinka dovanos, bet 
smagu yra kartu pabūti su 
šeima ir linksmai švęsti 
Kalėdas.

Aliukas Volosenko,
Bostono lit. m-los mokinys

• Diena be „Draugo”, kaip 
padangė be žvaigždžių.

MEŠKIUKO KALĖDOS

(Pabaiga)
Mažylis vėl kažką išgirdo. 

Staiga atsidarė durys ir įėjo 
didelis vyras. Mažylis pasislėpė 
už Vaivos dovanos, skirtos jos 
mamai. Didelis vyras Mažylį 
pamatė ir paklausė: „Kodėl tu 
čia?” Mažylis iš baimės pradėjo 
drebėti. „Nebijok manęs, — jam 
pasakė vyras, — aš esu Kalėdų 
senelis. Aš labai geras žmogus. 
Kodėl tu toks nuliūdęs, Mažyli? 
Prieš devynerius metus aš pats 
tave dovanojau Vaivai”. 
Mažylis jam atsakė: „Aš liūdnas 
dėl to, kad Vaiva žaidžia tik su 
naujaisiais žaislais. Ji juos 
suveda prie eglutės, moko dai
nuoti, šokti ir dar pamaitina”. 
Kalėdų Senelis vėl jam sako: 
„Aš sugalvojau planą. Jeigu aš 
įdėčiau tave į dėžę, gražiai suvy
niočiau ir padėčiau po eglute, 
gal Vaiva pagalvotų, kad tai 
naujas žaislas ir pradėtų su 
tavimi žaisti”. Mažylis labai ap
sidžiaugė. Kai Kalėdų Senelis 
išėjo, Mažylis buvo savo dėžėje 
ir labai laukė Vaivos.

Vaiva atsikėlė. Mažylis girdi, 
kaip ji atidaro dėžutes. Pagaliau 
priėjo priėjo dėžės. Atidaro ir jį 
išima. Ji pašaukė savo mamą ir 
jai pasakė: „Koks gražus žais
liukas!” Vaiva tada žaidė su 
Mažyliu beveik ištisą dieną, o 
eidama miegoti Mažylį nusinešė 
į savo lovytę. Tai buvo Mažylio 
geriausios Kalėdos!

Vaiva Bučmytė

1

MANO MAMYTĖ

Mano mamytė yra gera, aš ją 
labai myliu. Ji visada man 
padeda, aš galiu visada į ją 
kreiptis. Ji visada man turi lai
ko. Mano mamytė gardžiai kepa 
ir verda. Viskas man skanu, 
ypač kugelis. Kartais mane 
mamytė priverčia ir liepia 
daryti, ko aš nenoriu, ar man 
nepatinka. Ji žino, kas man yra 
gera, todėl ji yra geriausia.

Aleksas Hauser 
Bostono lit. m-los mokinys

*

PAGALVOK

1. Kodėl 1903.XII.17 yra pri
simintina data aviacijos isto
rijoje? 2. Žiba žibutis pelenuos, 
kekerėžis vandeny, trupingalvis 
danguje (skliaute). 3. Matai jį le
kiant, jis lekia tau matant, o be 
sparnų. 4. Kuri šalis yra rožių 
gimtinė? Iš kur ir kada rožė 
buvo atgabenta į Europą? 5. 
Kas iš gyvūnų, panašiai kaip 
žmonės, statosi sau namus — 
„dangoraižius”?

Paskutiniai du uždaviniai yra 
gauti iš kun. dr. E. Gerulio.

PRAĖJUSIOS SAVAITĖS 
UŽDAVINIU ATSAKYMAI

1. Prieš pastatant Versalio 
rūmus, ta vieta naudojama me
džioklės reikalams — medžio
tojų pastatai (lodge). 2. Ugnis. 3. 
Ugnis ir dūmai. 4. Lietuvoje 
buvo pradėtas gaminti stiklas 
nuo 1551 metų lapkričio 8 
dienos, o Rusijoje — nuo 1635 
metų. (L.E. 28 — 519 ir 521 p., 
Boston, 1963). 5. Manoma, kad 
ratą pirmieji pasaulyje išrado 
Šumerai prieš 5,500 metų Me 
sopotamijoje, Susą vietovėje, 
kuri yra prie 48 meridiano ir 32 
paralelės (L.E. 29 — 186 ir 188 
p., Boston, 1963; E. Brit. 23 — 
473 p., Chicago, 1968; Readers 
Digest, „Did you know? p. 216, 
London, 1990).


