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Vokietijos spaudoje apie 
Lietuvos atsakomybę už 

žydų naikinimą

Serbai masiškai bėga 
iš Krajinos

Vilnius, liepos 27 d. (LA) — 
Neseniai Vokietijos žinių agen
tūros korespondentas Reinhardt 
Krumm rašė apie Lietuvos pas
tangas susitaikyti su savo pra
eitimi žydų atžvilgiu. Šį straips
nį skaitytojams perdavė „Lietu
vos aidas”.

Šio šimtmečio pradžioje Vil
nius buvo didelis judaizmo cent
ras, laikomas Šiaurės Jeruzale, 
pradeda straipsnį Reinhardt 
Krumm. Lietuvoje veikė 96 si
nagogos, buvo leidžiami šeši 
laikraščiai Rytų Europos žydų 
jidiš kalba. Pirmosios Lietuvos 
Respublikos laikais nuo 1918 
iki 1940 metų žydai sudarė 7.6% 
gyventojų ir buvo didžiausia 
šios mažos Baltijos valstybės 
tautinė mažuma.

Vilnius buvo gimtinė Eliezer 
Ben-Jehuda, kuris išvertė Torą 
iš senosios hebrajų į šiuolaikinę 
hebrajų kalbą. Būtent Vilniuje 
žydai ėmė rimtai svarstyti 
Teodoro Herzl idėją grįžti į Pa
žadėtąją žemę. Vilniuje buvo 
Šarono biblioteka — didžiausia 
pasaulyje jidiš literatūros ko
lekcija. Istoriją apibendrina 
Izraelio ambasadorė Baltijos 
respublikoms Tova Herzl: 
„Beveik kiekvienas izraelietis 
yra susijęs su Lietuva”.

Auksinis Lietuvos žydų am
žius baigėsi sulig 1939 metų 
Molotovo-Ribbentropo paktu 
Antrojo pasaulinio karo pabai
goje 94% iš 250,000 Lietuvos 
žydų buvo nužudyti arba išva
ryti. Beveik visi iš 60,000 
Vilniaus žydų buvo sunaikinti 
Vilniaus gete. Gyvi liko tik 600. 
Šiandien Lietuvoje beliko apie 
5,000 žydų.

Reinhardt Krumm rašo, kad 
Lietuva labai sunkiai susitaiko 
su savo praeitimi.Dėl įtemptų 
Sovietų Sąjungos ir Izraelio san
tykių žydų istorija Lietuvos mo
kyklose buvo nutylima. Žydai 
buvo diskriminuojami. Pasuose 
tautybės grafoje buvo įspau
džiamas žodis „žydas”. DPA 
korespondentas cituoja vienin
telį Lietuvos parlamento narį 
žydą Emanuelį Zingerį: „Lie
tuvoje buvo dvi tautos: lietuvių 
ir žydų. Nė viena nieko nežinojo 
apie kitą”.

Lietuvoje gimęs Jeruzalės 
Hebrajų universiteto profeso
rius Dovas Levinas komentuo
ja prieštaringiausią Lietuvos 
istorijos skyrių — lietuvių 
dalyvavimą žydų žudynėse: 
„Daugelis, jei ne dauguma 
Lietuvos žydų buvo nužudyti 
lietuvių arba jiems aktyviai 
padedant”.
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Prancūzija keičia požiūrį 
į praeitį

Vilnius, liepos 25 d. (LA) — 
Vokietijos žydų vadovas Ignatz 
Bubi buvo itin nustebęs, kai 
Prancūzijos prezidentas Jacųues 
Chirac pripažino prancūzų kal
tę dėl žydų deportavimo į nacių 
mirties stovyklas, rašo „Lietu
vos aidas”. Bubi paragino ir 
kitas tautas pasekti prancūzų 
prezidento pavyzdžiu. Jis pa
žymėjo, kad Chirac ir Olandijos 
karalienė Beatrišė yra vienin
teliai per Antrąjį pasaulinį karą 
Vokietijos okupuotų Europos ša
lių vadovai, visiškai pripažinę 
savo šalių kolaboravimą su na
ciais.

Per minėjimą, skirtą 1942 m. 
kolaboracionistinio Vichy 
režimo vykdytoms Paryžiaus 
žydų deportacijoms atminti, 
Chirac pasakė, kad atsakomybė

Tačiau Lietuvoje, kaip ir ki
tose buvusiose sovietų respub
likose, egzistuoja kitokia istori
jos versija, rašo Reinhardt 
Krumm ir primena, kad konser
vatyvus dienraštis „Lietuvos 
aidas” balandžio mėnesį 
išspausdino straipsnį: „Ar žydai 
kada nors atsiprašė Lietuvos 
žmonių?”. Iškeldami tokį klau
simą lietuviai turi galvoje tai, 
kad NKVD gretose buvo labai 
daug žydų, jie aktyviai dalyvavo 
sovietinant Lietuvą. Po nepri
klausomybės atkūrimo 1991 m. 
tie žydai, kurie, pasak teorijos, 
buvo atsakingi už 1940-1949 
metų 200,000 lietuvių deporta
cijas į Sibirą, nieko geresnio ne
sugalvojo, kaip tik emigruoti į 
Izraelį ir palikti lietuvius 
vienus kovoti su chaosu ir ne
priklausomybės sunkumais. 
Lietuvos žydų bendruomenės 
vadovas Simonas Alperavičius 
teigia, kad Lietuvoje nebėra 
antisemitizmo todėl, kad visi 
žydai jau emigravo.

Toliau Reinhardt Krumm pa
žymi, kad Lietuva labai sten
giasi pagerinti savo įvaizdį pa
saulyje. Šių metų kovo mėnesį 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas Izraelio parlamente (Kne
sete) šitaip kalbėjo: „Aš, 
Lietuvos prezidentas, lenkiu 
galvą prieš 200,000 nužudytų 
Lietuvos žydų. Prašau jūsų at
leisti už tuos lietuvius, kurie 
negailestingai žudė, šaudė, de
portavo žydus ir grobė jų turtą”.

Savo kalboje, pasakytoje Vil
niaus universitete per nacių 
okupaciją žydus gelbėjusių lie
tuvių pagerbimo proga, amba
sadorė Tova Herzl pažymėjo:
„Keisti dalykai tie atsipra
šymai... argi jie nutrina praeitį? 
Ne... Jie tik padeda nusikaltu
siai partijai nešti skausmingą 
praeities įvykių naštą, padaro ją 
šiek tiek lengvesnę”.

Lietuvos prezidento kelionė į
Izraelį ir žydų tautos atsi
prašymas ne visur buvo gerai 
vertinamas, rašo Krumm. 
„Lietuvos aidas” rašė, kad 
Lietuvos vadovybės atsipra
šymas daugumai lietuvių su
kėlė pyktį ir nuoskaudą.

R. Krumm taip baigia straips
nį: „Lietuva tapo nepriklau
soma 1991 metų rugpjūčio 21 
dieną. Nuo to laiko kasmet 
rugsėjo 23 d. oficialiai minima 
žydų genocido dien. Su laisve 
ateina ir atsakomybė. Pirmą 
kartą po 50 metų okupacijos 
Lietuva gali, o tai kartu yra iš 
iššūkis, susitaikyti su savo 
praeitimi”.

už šias deportacijas tenka ir 
Prancūzijos valstybei.

Bubi pažymėjo, kad visos, 
Hitlerio Vokietijos okupuotos 
šalys tokiu pat būdu kolaboravo 
su naciais, išskyrus Daniją ir 
Bulgariją. Jis džiaugėsi 
prezidento Chirac pareiškimu, 
nes, pasak jo, ši tema 
Prancūzijoje ilgai buvo nelie
čiama. Anot jo, daugelis kola
borantų jau mirę, todėl jiems 
niekaip neatsilieps pasikeitęs 
oficialus Prancūzijos požiūris į 
praeitį.

Chirac pareiškimas neati
tinka jo pirmtako Francois Mit- 
terrand politikos. Mitterrand 
atkakliai tvirtino, kad Prancū
zijos Respublika neatsako už 
Vichy nusikaltimus, ir niekada 
žydų neatsiprašė.

Serbijos sostinėje Belgrade serbai pabėgėliai iš Krajinos praėjusį sekmadienį laukė humanitarinės 
pagalbos. Tai didžiausia serbų migracija nuo dabartinio karo pradžios.

Landsbergis primena apie 
laisvas vietas Seime

Vilnius, rugpjūčio 7 d. (Elta) 
— Lietuvos Seimo opozicijos va
das Vytautas Landsbergis neat
meta galimybės, kad Seimui 
baigiant savo kadenciją, jame 
bus tuščių vietų. Šio Seimo 
įgaliojimai baigiasi kitų metų 
rudenį.

Seime šiuo metu yra dvi tuš
čios vietos. Pernai mirė Seimo 
narys Juozas Bastys, o prieš dvi 
savaites — Juozas Bulavas. Jie 
buvo išrinkti pagal LDDP sąra
šą. Pagal Seimo rinkimų įstaty
mą nesančio Seimo nario vietą 
užima kitas partiniame sąraše 
buvęs kandidatas. Tačiau LDDP 
rinkiminis sąrašas pasibaigė 
(jame buvo 73 kandidatai).

V. Landsbergis pirmadienį 
spaudos konferencijoje priminė, 
kad tokiu atveju vieta Seime

Mažiau pensininkų gaus 
padidintas pensijas

Vilnius, rugpjūčio 7 d. (Elta) 
— Lietuvoje 161 pensininkas 
gauna padidintą, Lietuvos Res
publikos pirmojo laipsnio vals
tybinę pensiją, kuri skiriama už 
didelius nuopelnus valstybei ir 
yra 320 litų.

Iš viso, remdamasi Valstybi
nių pensijų įstatymu, Lietuvos 
Respublikos pirmojo ir antrojo 
laipsnių valstybinių pensijų 
skyrimo komisija prie Socia
linės apsaugos ir darbo minis
terijos peržiūrėjo 2,522 valsty
binių pensijų bylas, iš kurių dar 
1,670 buvusių valstybinių pen
sininkų pasiūlė skirti antrojo 
laipsnio valstybines pensijas 
(160 Lt). Komisijos sprendimu 
septyniems šimtams asmenų, 
kuriems „nepakako nuopelnų”, 
valstybinės pensijos nebuvo 
paskirtos.

Pasak Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos pareigūnų, 
pirmojo ir antrojo laipsnio vals
tybinės pensijos buvo paskirtos 
žymiems rašytojams, poetams, 
aktoriams, architektams, visuo
menės veikėjams ir kitiems

1942 m. liepos 16 d. Vokieti
jos okupacinės valdžios įsakymu 
prancūzų policija ir žandarai ap
supo ir išvarė iš namų apie 
13,000 Paryžiaus žydų. Jie buvo 
suvaryti į uždarą stadioną, po to 
išgabenti į Auschvvitz mirties 
stovyklą. Daugelis iš ten nieka
da nesugrįžo. Iš vi8o buvo nužu
dyti 76,000 iš Prancūzijos depor
tuotų žydų.

atitenka partijai, kuri turi di
džiausią balsų likutį. Jis sutiko, 
jog Seimo rinkimų įstatymo 
nuostatą, reglamentuojančių 
vietų paskirstymą pagal kvotas 
ir balsų likučius reikia pato
bulinti; dėl to Tėvynės Sąjungos 
frakcija pateikė pasiūlymus. Ta
čiau bet kuriuo atveju aišku, jog 
tie du mandatai turi tekti ne 
LDDP, sakė V. Landsbergis.

Dėl šios priežasties, jo nuo
mone, Seimo dauguma stengsis, 
kad Seimas nebūtų papildytas 
naujais nariais. Likus kokiam 
pusmečiui iki naujų rinkimų, 
LDDP frakcija, galimas daly
kas, balsuos, jog papildymas 
nebūtinas, teigė jis.

Šiuo metu Seime yra 139 na
riai. Pagal Konstituciją jų turi 
būti 141.

Lietuvai nusipelniusiems žmo
nėms; 880 antrojo laipsnio 
valstybinių pensijų paskirta 
motinoms, išauginusioms ir ge
rai išauklėjusioms dešimt ir 
daugiau vaikų.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijoje taip pat toliau 
kaupiamos bylos naujų kandi
datų gauti valstybines pensijas. 
Juos siūlyti turi teisę Seimas, 
vyriausybė bei ministerijos. 
Pasak ministerijos atstovų, vien 
Kultūros ministerija žada pa
siūlyti apie 60 kandidatų. Tuo 
tarpu įstatymas numato, jog per 
metus bus skiriama 15 pirmojo 
laipsnio ir 30 antrojo laipsnio 
valstybinių pensijų.

Tautininkai: Lietuva turi 
bendradarbiauti su Vidurio 
Europos šalimis gynyboje

Vilnius, rugpjūčio 7 d. (Elta) 
— Viltis, kad Lietuvos saugu
mas padidės, jai tapus Europos 
Sąjungos asocijuota ar net 
tikrąja nare, Lietuvių Tauti
ninkų Sąjungos pirmininkas Ri
mantas Smetona pavadino iliu
zinėmis. Saugumą gali garan
tuoti tiktai NATO, todėl 
Lietuva privalo atkakliai siekti 
narystės šioje organizacijoje, 
teigė jis pirmadienį įvykusioje 
spaudos konferencijoje.

Rimanto Smetonos nuomone, 
reikia panaudoti diplomatines

Pažaislio vienuolyne 
skambėjo Handelio 
oratorija „Mesijas”
Vilnius, liepos 31 d. (AGEP)

— Pažaislio vienuolyno bažny
čios šventoriuje pirmą kartą 
buvo atlikta Friedrich Handel 
oratorija „Mesijas”. Šį didingą 
kūrinį atliko Kauno valstybinis 
choras, Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras, vado
vaujamas Juozo Domarko, ir 
solistai Regina Maciūtė, Asta 
Zubaitė, Algis Janutas ir Vladi
miras Prudnikovas. Dirigavo 
Petras Bingelis.

Erdviame Pažaislio bažnyčios 
šventoriuje susirinko daugiau 
kaip 2,000 tūkstančiai žmonių. 
Didėjantis kauniečių susido
mėjimas klasikine muzika ypač 
džiugina koncerto rengėjus. Šį 
koncertą suruošė Kauno kultū
ros skyrius, Filharmonija ir 
koncertinė firma „Combo”. 
Oratorijos klausėsi užsienio 
ambasadų delegacijos ir Penk
tųjų Pasaulio Lietuvių sporto 
žaidynių dalyviai.

Lietuva deportavo
nelegalius migrantus

Vilnius, rugpjūčio 4 d. 
(AGEP) — Lietuva iš šalies 
išsiuntė visus nelegalius mig
rantus, rašo „Lietuvos rytas”. 
Rugpjūčio 3 d. apie 30 pabėgėlių 
iš Azijos šalių iš Vilniaus 
traukiniu deportuoti į Rusiją.

Į Rusiją per Baltarusiją 
išsiųsti pastarąją savaitę ir 
anksčiau sulaikyti nelegalūs 
migrantai iš Bangladešo, Indi
jos, Pakistano ir Afganistano. 
Po šių deportavimų Vilniaus 
skirstymo punkte pabėgėlių iš 
Azijos šalių nebeliko.

galimybes bei dalyvavimą 
tarptautinėse organizacijoje, 
kad į NATO būtų priimtos visos 
„posovietinės šalys nuo Estijos 
iki Albanijos”.

Tautininkų Sąjungos vadovas 
apgailestavo, kad praktiškai 
nėra politinio ir gynybinio bend
radarbiavimo tarp Vidurio 
Europos šalių. Pasak Smetonos, 
jis sustiprintų šių šalių, tarp jų 
ir Baltijos valstybių, saugumą, 
kol NATO plėtimo galimybės 
tebediskutuojamos ir narystė 
gali būti atidėta

Belgradas, Serbija, rugpjūčio 
8 d. (OMRI) — Apibūdindama 
masinį Krajinos serbų bėgimą į 
Bosniją ir Serbiją, Belgrado ra
dijas jį pavadino „istorijoje di
džiausia serbų migracija”. Jei 
šis apibūdinimas tikslus, ši 
migracįja turėtų viršyti 1690 m. 
vykusią 30,000 serbų šeimų mi
graciją į Hapsburgų teritoriją ir 
milžinišką serbų kariuomenės 
atsitraukimą Pirmojo Pasauli
nio karo metu.

Vėliausiais duomenimis, ap
skaičiuojama, kad šiuo metu 
150,000 serbų pabėgėlių paliko 
namus, bet šie skaičiai nepati
kimi, nes Kroatijos duomenimis 
prieškarinėje Krajinoje iš viso 
buvo tik 400,000 gyventojų. Kro
atų pareigūnai rugpjūčio 8 d. 
pareiškė, kad 150,000 skaičius 
yra labai išpūstas, nes serbų 
užkariautoje Krąjinoje iš viso te
buvo tik 120,000 gyventojų.

Atrodo, kad pabėgėliai ver
čiau renkasi Serbiją, ne Bosni
ją, ir ypač vyrai stengiasi kuo to
liau pabėgti nuo fronto.

Kroatijos pareigūnai rugpjū
čio 7 d. Jungtinių Tautų įgalio
tinį Carl Bildt pavadino „per
sona non grata” dėl kelių jo 
pasisakymų paskutinėmis die
nomis. Kroatai pažymi, kad jie 
ragino serbus pasilikti Krajino
je; kad bėgti juos ragino serbų 
žiniasklaida. Kroatai taip pat 
priminė, kad daugelis serbų ap
sigyveno jėga iš kroatų atim
tuose namuose, kai jie Krajino
je pradedant 1991 m. vykdė „et
ninį Svarinimą”.

Jungtinės Tautos pažymėjo, 
kad netrukus pradės tirti 
pranešimus apie kroatų įvyk
dytus žmogaus teisių pažeidi
mus Knin mieste. Įvairios žinių 
agentūros pranešė apie skriau
das serbų civiliams ir plėšimą, 
bet nematyti ženklų, kad siste
mingai vykdytas smurtas, kaip 
tai darė serbai Bosnijoje ir 
Kroatijoje.

„International Herald Tri
būne” laikraštis rugpjūčio 8 d. 
laidoje citavo Kroatijos parei
gūnus, kurie paneigė Jungtinių 
Tautų kaltinimus, esą parėjusį 
savaitgalį kroatai naudoję Dani
jos taikos palaikytojus kaip gy
vus skydus nuo peršovimo.

Kroatijos ofenzyvos atsiimti 
Krajiną metu žuvo serbų nenu
galimumo mitas, ir ekspertai, 
pranašavę, kad serbus nugalėti 
tegali šimtatūkstantinės ka
riuomenės, suglumo.

Daugelis Krajinos serbų, ap
kartę ir nusivylę, netikėjo, kad 
Knin miestas galėjo kristi per 
vieną dieną. Vienas jų „The 
New York Times” laikraščiui 
pareiškė: „Tai mus psicholo
giškai pritrenkė po to, kai visur 
buvo skelbiama, kad esame 
laimėtojų tauta. Visi tikėjomės, 
kad Serbija mus apgins. Visi 
mano, kad (Serbijos prezidentas 
Slobodan) Milosevič mus išda
vė”. Tiek Bosnijos sukilėlių 
vadas Radovan Karadzič, tiek ir 
kiti serbų sukilėlių vadai 
kaltino Milosevič „serbų inte
resų išdavimu”, anot Bosnijos 
serbų „viceprezidento” Biljana 
Plavsič. Anot Karadzič, „keli 
veiksniai pačioje Serbijoje tie
siogiai prisidėjo prie Serbų 
Krajinos Respublikos destabili- 
zavimo”, pranešė Prancūzijos 
žinių agentūra AFP.

Rugpjūčio 7 d. Serbija reika
lavo,. kad Zagrebui būtų pa
skelbtos sankcijos. Jungtinėms 
Tautoms adresuotame laiške 
Belgradas Kroatijos pergalę 
prieš serbus pavadino „begė

diška agresija” ir sakė, kad 
tarptautinė bendruomenė „pri
valo imtis konkrečių ir griežtų 
veiksmų prieš tokius nusikaltė
liškus genocido veiksmus”.

Tuo tarpu serbų laikraštis 
„Naša Borba” rugpjūčio 8 d. 
pranešė, kad Serbijos Pravos
lavų Bažnyčia paskelbė huma
nitarinės pagalbos prašymą 
serbų pabėgėliams. Tame laik
raštyje taip pat buvo rašoma, 
kad Serbijos ir Juodkalnijos res
publikų vyriausybės pasirodė 
„netinkančios” vadovauti serbų 
tautai.

Prieštaringos žinios
iš Kroatijos

Zagrebas, Kroatija, rugpjūčio 
8 d. (OMRI) — Kroatijos gyny
bos ministras Gojko Susak rug
pjūčio 7 d. laikraščiui „Hima” 
pranešė, kad Kroatija demobili
zuoja savo karius. Jis taip pat 
pareiškė, kad karinės operacijos 
buvusiame šiauriniame sekto
riuje ir pietiniame sektoriuje pa
sibaigė. Susak paneįgė serbų ir 
britų žinių agentūrų praneši
mus, kad tarp Kroatijos ir Bos
nijos yra interesų konfliktas, 
t.y., kad Kroatija turinti teri
torinių interesų Bosnijoje.

Apie 6,000 serbų karių ginasi 
nuo kroatų netoli Topusko, bet 
Susak tvirtina, kad jie jau ap
supti ir pasiduoda. Jungtinės 
Tautos tačiau praneša, kad ser
bai tebekovoja ir kad kroatai 
tebeapšaudinėja tą vietovę.

Įvairios žinių agentūros 
praneša, kad sutartis, kurioje 
serbai kapituliavo, jau yra su
laužyta, nes, anot serbų pareiš
kimo, kroatai juos „apgavo”. 
Nepaisant sutarties kroatai vėl 
pradėjo šaudyti sunkiąją arti
lerija, ir bent du serbai buvo 
užmušti.

Serbų rezistentai stipriausiai 
reiškėsi Banija ir Kordun vieto
vėse. Iš ten sklido prieštaringos 
ir neaiškios žinios, jų tarpe, kad 
serbai pradėjo iš oro apšaudyti 
net penkis kroatų miestus, kad 
kroatai iš oro pradėjo šaudyti į 
serbų pabėgėlių, kad kroatai 
nušovė du serbų sprausminius 
lėktuvus, kad kroatai pradėję 
šaudyti ir serbų pabėgėlių ko
loną prie Banja Luką, kad Bos
nijos karo pajėgos sudeginusios 
šešis serbų kaimus, ir kad Bos
nijos Penktasis Korpusas už
blokavo kelius į Bosniją, už
blokuodamas jais keliaujančius 
tūkstančius serbų pabėgėlių.

Įvairios žinių agentūros rug
pjūčio 7 d. pranešė, kad serbų 
tankų voros važiavo per Bosni
jos sieną į Slavoniją — vieną 
turtingiausių serbų užkariautų 
Kroatijos žemių kovose po Ju
goslavijos suskilimo. Tuomet 
Kroatija pasiuntė dvi elitines 
brigadas į tą pasienio sritį.

Kroatijos žinių agentūros rug
pjūčio 8 d., pranešė kad serbai 
apšaudė Osijek, bet kad kitais 
atžvilgiais ši vietovė rami. 
Prancūzijos žinių agentūra AFP 
pacitavo Britanijos užsienio mi
nisterijos pasisakymą, kad Bri
tanija nesidžiaugtų Kroatijos 
veiksmais rytinėje Slavonijoje.

KALENDORIUS

Rugpjūčio 9 d.: Romanas, 
Virginija, Jorūnas, Pilėnas.

Rugpjūčio 10 d.: Šv. Laury- 
nas, kankinys (mirė 258 m. Ro
moje); Laurencija, Daina, Aistė, 
Laima. 1874 m. gimė pirmasis 
Lietuvos prezidentas Antanas 
Smetona.

I
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DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. rugpjūčio mėn. 9 d.

iŠ, SKAUTYBĖS 
kelias

V/DP’ Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

MIŠKO AIDŲ” STOVYKLOS
PRITYRUSIŲJŲ SKAUČIŲ 

DIENORAŠTIS
Liepos 22 ir 23 d. (šeštadie

nis ir skemadienis)
Skautai ir skautės atvažiavo 

į Rako stovyklavietę. Pilki de
besėliai sutiko atvykusius ir 
švelniu lietum pašventino sto
vyklą. Kiekviena skiltis greitai 
statėsi kareiviškas palapines — 
mūsų stovyklinius namus. Taip, 
kaip grybai, kurių netrūko miš
ke, išdygo palapinės. Vakare 
kiekviena pastovyklė turėjo 
savo susipažinimo laužą.

Sekmadienį saulė švietė ir 
sesės statėsi rūbines ir rankš
luostines. Kam sekėsi, kam ne, 
bet su seseriška pagalba, visos 
jaukiai įsiruošė. Po pietų visa 
stovykla susirinko šventoms 
Mišioms paprašyti Dievo palai
mos mūsų skautiškuose sie
kiuose.

Po vakarienės vyko pirmas 
stovyklos bendras laužas. 
Dainavome, kalbėjomės ir bend
rai smagiai praleidome pirmą 
vakarą.

Liepos 24 d. (pirmadienis) 
„Liemenų” diena

Šiandieną pradedam kurti 
skautą / ę. Paskelbta „liemenų” 
diena!

Statėmės lauko virtuves, ku
riose teks kasdieną virtis pietus 
ir vakarienę. Kiekvieną skiltis 
sunešė didelius rąstus viry klos 
ir stalo statymui. Po pietų spor
tavome su broliais žaisdamos 
tinklinį ir kvadratą. Smarkiai 
suprakaitavę ėjom maudytis 
ežere. Prie ežero reikėjo atlikti 
plaukimo pratimus, kad galė
tume plaukti nurodytoje mau
dyklėje. Vyko smagūs vandens 
žaidimai naudojant arbūzą.

Grįžusios į savas pastovykles, 
skilčių narės pasidalino darbais 
ir pradėjo ruoštis vakarienei. 
Kepėme viščiuką su daržovėmis 
ant naujai pastatytų krosnelių. 
Vėliavos nuleidime visos jaunos 
vadovės atėjo apsirengusios 
kaip būsimos „liemenų” sargės. 
Jos vaizdavo kaip atrodys už 
20-30 metų. Vakare su broliais 
žaidėme susipažinimo žaidimus.

Liepos 25 d. (antradienis)
Dantų diena

Jūrų skautės kartu su žemės 
skautėmis atsikėlėme 7:15 v.r. 
Ėjome į stovyklos gairės 
pakėlimą ir pusryčius. Po to žy
giavome prie ežero, kur plau
kėme laiveliais ir maudėmės. 
Vandenyje matėme gyvatę ir 
vėžlį. Saulės spinduliai nu
spalvino mūsų skruostus raus
vai. Vanduo buvo labai šiltas 
(79°F) o, oro temperatūra siekė 
88°F. Mes išmokome kanojų 
pratimus, kurių paskui turėjom 
pamokyti kitus stovyklautojus.

Prieš vakarienę apsirengusios 
išeigines uniformas nužygia
vome į bendrą stovyklos gairės 
nuleidimą. Bebrai atėjo 
pasipuošę dideliais baltais dan
timis. Po to ėjome į jūrų skautų 
pastovyklę jų pastatytame de
nyje nuleisti vimpilą. Vakare 
vyko vyresnių ir jaunesnių se
sių žaidimų vakaras.

Liepos 26 d. (trečiadienis) 
Akių diena

Gaivinančiam lietučiui lyjant, 

vyko tarpstovyklinė sporto 

švente. Šventę pradėjo vyr. 

skaute Larana Von Braun, sto

vyklos sporto vadove, įnešdama 

degantį deglą, kuriuo uždege 

šios šventes simbolini laužą. 

Jaunesnieji skautui ir skautes 

(vilkiukai, paukštytes, bebrai ir

ūdrytės) turėjo savo atskiras 
varžybas iš ryto. Vyresnieji 
buvo suskirstyti į mišrias 
komandos, kurios Olimpiados 
pobūdžiu atstovavo įvairiems 
kraštams. Kiekvieno krašto at
stovai dėvėjo to krašto vėlia
vėles ant nugaros ir nešė to 
krašto vėliavą vietoje skilties 
gairelės. Visi su dideliu entu
ziazmu dalyvavo įvairiuose užsi
ėmimuose.

Stovyklos gairės nuleidime, 
buvo išvardinti ir apdovanoti 
laimėtojai. Kiekvienos šalies ko
manda sukūrė šūkį, kaip nors 
apibūdinantį jų atstovaujamą 
kraštą. Vadovai dėvėjo saulės 
akinius, kad nežinotume , ar jie 
miega ar pabudę.

Liepos 27 d. (ketvirtadie
niais) Kojų diena

Šiandien baigiame įsiruošti 
įvairius stovyklinius pato
bulinimus palapinėse, lauko vir
tuvėje ir savo rajonuose. Kas
dien verdame pietus ir vaka
rienę. Visos skaniai valgo, bet 
niekas nenori puodų plauti. 
Vakare vyksta Seserijos laužas. 
Sesės iš savo laužavietės šūkiais 
sveikina brolius. Jie garsiai at
sako.

Liepos 28 d. (penktadienis) 
Smegenų diena

Po pusryčių visi stovyklau
tojai išvažiavo į Ludington State 
parką dienos iškylai. Maudėmės 
Hamlin ežere ir ėjome gamtos 
takeliais susipažinti su vietinės 
gamtos pavyzdžiais. Buvo labai 
poilsinga diena visiems. Kai 
kurie naudojo smegenis, o kiti 
liko „bepročiai”. Vakare vyko 
šakų laužai. Mes susitikome 
kartu su broliais.

Liepos 29 d. (šeštadienis) 
Kasyčių diena

Laukdamos svečių pasi
puošėme kasytėmis. Sekėme 
nustatytą savo dieninę progra
mą. Vėliavos nuleidime daly
vavo atvykę tėveliai, L.S.S. vy
riausi skautininkai ir vadovai. 
Vakare visi rinkosi bendram 
laužui.

Liepos 30 d. (sekmadienis) 
Nugarų diena

Po pusryčių visi stovyklau
tojai susirinko ežero pakrantėje 
Jūros dienos šv. Mišioms ir' 
apeigoms. Po Mišių vyko jūrų 
skautų ir skaučių įžodžiai. įžo
džius davusieji buvo tradici
niai pakrikštyti ežere.

Po priešpiečių visi dalyvavo 
vandens olimpiadoje, kurią 
laimėjo seses. Poilsiaudamos 
mankštinome nugaras ir ne
kantriai laukėme tradicinių 
šokių, kuriems grojo skautams 
gerai žinomas ir mylimas, vy
resnių skautų sukurtas „Žaibo” 
orkestras.

Žvaigždėms sužibus pasigirdo 
pirmi lietuviškų šokių aidai.

Liepos 31 d. (pirmadienis) 
Liežuvių diena

„Saulėgrąžų" skiltis turėjo la
bai smagią dieną, nes gavome 
vieną valandą ilgiau pamiegoti. 
Atsikėlusios ir papusryčiavusios 
mokėmės apie uniforminius 
ženklus, jų teisingą dėvėjimą. 
Išsirinkome ateinančiai savaitei 
skiltininkę ir paskiltininkę. Su 
grįžusios iš paplūdimio, buvome 
paprašytos padėti virtuvėje su 
vakariene ir iškepti šio vakaro 
naktipiečius. Atrodo, kad šian
dien visų liežuviai ypač gerai 
veike. Vakare turėjome laužą

„Nerijos” tunto „Vėjo sesės” š.m. „Miško aido” stovykloje, Rakė, su vadovėmis Taiyda Chiapet 
ta, Danute Navickaite Straub ir Vilyte Lendraitiene.

kartu su prityrusiais skautais. 
Kepėme „smores”. Buvo labai 
smagi diena!!

Rugpjūčio 1 d. (antradienis) 
Ausų diena

Papusryčiavusios susiruošėme 
iškylai į gražiąsias „Nord Hou- 
se Dunes” balto smėlio kopas. 
Eidamos gamtos takeliais ma
tėme daug nematytų augalų. 
Pavalgiusios nuėjome į paplūdi- 
mi Michigan ežero pakrantėje. 
Šokinėjome didelėse bangose. 
Džiaugėmės ežero pakrantės 
gamta.

Vėliavos nuleidime visos 
ausys dalyvavo tik ne visos gir
dėjo. Vakare žaidėme su broliais 
naktinius žaidimus.

Rugpjūčio 2 d. (trečiadie
nis) Veidų diena

„Jūros mąstytojų” (valtis — 
atsikėlusios anksti ruošėsi sto
vyklos gairės pakėlimui. Paval- 

pusryčius keliavomegiusios
m____

prie ežero.
Ten žaidėme su vandens ba
lionais, plaukėme kanojose ir 
buriavome. Saulę retai matėme 
tarp debesų. Grįždamos į sto
vyklą pamatėm sesės Karinos 
mašiną užkeltą nuo žemės ant 
didelių rąstų. Po vakarienės 
mūsų mėgiamiausi broliai 
Viktoras Garbonkus ir Linas 
Paulius „užfundijo” visoms se
sėms ledų.

Vėliavos nuleidime matėm 
daug pasikeitusių veidų. Po 
naktipiečių vyko visos stovyklos 
karnavalas su įvairiais žai
dimais ir pasilinksminimais. Po 
tylos slinkome pas brolius, bet 
nebuvome pagautos.

Rugpjūčio 3 d. (ketvirtadie
nis) Ragų diena

„Saulėgrąžoms” maloni diena. 
Iškylavome baidarėmis Piere 
Marųuette upe. Nors lijo visą 
iškylą ir pora sesių sušlapo

DANUTĖ STOVYKLAUJA
NIJOLĖ JANKUTE

DINOZAURAS

— Šiąnakt nuo dešimtos iki 
vienuoliktos rajone budi Bičių 
skiltis, — garsiai iš įsakymų 
knygos paskaitė stovyklos adju
tante.

— Valio! — suriko Bitės, tryp- 
čiodamos rikiuotėje: — Mes 
budim! Mes budim!

Per vėliavos nuleidimą, per 
himną ir per vakaro maldą 
Bitės negalėjo nurimti. Jos 
kuždėjosi, sukiojosi, tūpčiojo.

— Š-š-š-š! — supykusi tildė jas 
skiltininkė Laimutė.

Bitės nerimo visą vakarą.
— Budėsim! Budėsim! — šū

kavo Danutė.
— Sese, ar mes gausim pro... 

pro... projekctors? — apspito 
visos savo skiltininkę.

— O vvhistles?
— Sesės! Sesės! — purtė galvą 

supykusi Laimutė. — Kaip mes 
stovykloje kalbame?

— Lietuviškai!
— O ką aš girdžiu? Projec- 

tors... vvhistles... Projector yra — 
lemputė, o vvhistle — švilpukas. 
Žinosit dabar?

— Taip, sese.
— O stovyklą puls? Ką, sese?
- Kas?
— Berniukai, žinoma!
— Ar gąsdins?
- Ū-ū-ū! Bijau!
— Tai neik! Nebudėk!
— Nustokit! Tylos! — šaukė 

Laima, — kalbėt po vieną! Ko 
nori, Verute?

— Švilpuko.
— Gausi.
— Projector... Aš,., lemputės...
— Gausi. Po laužo visos susi

renkant pas mane, — aiškino 
Laima, — duosiu švilpukus ir 
lemputes. Tik nešvieskit be 
reikalo. Apsivilkit šiltai, 
girdėjot?

— Taip, sese!
— Budint negalima garsiai 

kalbėt!
— Taip, sese!
— Jei bijosit...

pas mane.

upėje, buvo smagi išvyka. Su- 
grįžusios į stovyklą išsidžio
vinome ir pavalgiusios vaka
rienę ėjom į prityrusių skaučių 
susimąstymą, kurį suruošė ir 
pravedė mūsų jaunos vadovės. 
Šį vakarą beveik visos sesės 
norėjo slinkti. Keletą sesių buvo 
pagautos. Mūsų sargyba pagavo 
vieną brolį.

Rugpjūčio 4 d. (penktadie
nis) Atbula diena

Atsikėlėme anksti, nes, karei- 
vėms atvykus, reikėjo griauti 
kariškas palapines. Mes nešėme 
visus mūsų daiktus į „Aušros 
Vartų” menę. Stovykla labai 
keistai atrodė be palapinių. 
Vėliavos nuleidime buvo daug 
atbulų raportų ir šūkių. Visa 
stovykla buvo atbula. Bendram 
laužui pasibaigus, vyko šokiai 
(su įgrota muzika) „Lituanicos” 
pastogėje.

siliepė Julytė, — dino nėra. Tik 
televizijoj...

— Nėra? Pasakė! — įsižeidė 
Onytė. — O kaip televizijoj rodo, 
kad nėra? Jie gyvena pasislėpę 
miškuose. Naktį išeina paval
gyti. Va taip...

Klumpt klumpt-klumpt di
džiuliais žingsniais žirgliojo 
Onytė, vaizduodama dinozaurą.

— Tu negąsdink! — pyko Da
nutė. — Dinozaurų nėra!

— Ot ir yra! Šitam miške 
gyvena. Pamatysi! — nenusilei
do Onytė.

Iš tamsos išniro skiltininkė 
Laimutė.

— Sesės! Budint negalima 
garsiai šnekėti. Ar nesakiau? 
Plepės! Nestovėkit krūvoj. 
Vaikštinėkit po dvi. Ir t-y-l-i-a-i!

Danutė ėjo su Verute. Se: 
Laima liepė joms vaikštine 
prie ūkio palapines ai 
kalniuko. Nuo čia gerai matė 
visa stovykla. Bet kok 
nepažįstama ji atrodė naktj!

— Neee, sese!
— Tai ateikit 

Nerėkit!
— Neee, sese!
Kai po laužo švilpukas pa

skelbė stovyklai tylą, Bičių 
skiltis jau stovėjo vidury rajono, 
pasiruošusi budėt ir nebijot, 
nors kažin kas! Iš po tamsių tre
ningo gaubtų baltavo septyni 
veideliai. Rankos spaude lazdas, 
švytavo lemputėmis, o kojos 
trypė vietoje.

— T... t... tamsu... — mažu 
balsiuku pyptelėjo Danutė.

— R-r-r-r! — urgzdama ir pirš
tus išskėtusi prišoko artyn 
Dalia, — aš tigras!

— Eik sau! — pyko Danutė: — 
Čia tigrų nėra!

— Iš kur tu žinai? — šaipėsi 
Dalia.

- Tėtė sakė! Tigrai gyvena 
Indijoj! — aiškino Danutė, bet 
jai darėsi nejauku.

— Jei nėra tigrų, tai tikrai 
yra dino... dino... dinozaurų, — 
žemu balsu sušnabždėjo Onytė.

— Meluoji! — pusbalsiu at-

pūpsojo palapinės.

dės. Buvo tylu. 
griežė.

Tik
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• Administracija dirba kasdien 
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• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

— Nebijai? — sušnabždėjo Ve
rutė.

— O tu? — šnabždėjo atgal 
Danutė.

— Aš pirma paklausiau...
— Nebijau...
Kažkur brakštelėjo šakelė. 

Vėjas nusiautė miško vir
šūnėmis. Abi mergytės be žodžio 
stryktelėjo nuo rąsto ir pašvie
tė į krūmus.

— Ar matei?
- Ką?
— Ką nors?
— Nieko.
Jos šnabždėjo viena kitai į 

ausį ir laikėsi rankomis. Aplink 
— tyla ir tamsa. Danutė plačiai 
nusižiovavo. Ji jau norėjo mie
go. Ir jai baisiai niežėjo uodų 
sukąstos blauzdos.

— Sėskim. Ką? — Abi vėl

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St„ Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) lai. 708-422-8260

Tai. 312-585-2802
Pirmd 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trečd. ir 

penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p., 
ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Šeštd. ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas.

Priima „Medicare Aaslgnment”.
Sumokama po vizito.

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS

3900 W. 95 St. Tai. (709) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p 

penki ir šeštd 9vr-12vpp

Cardlac Dlagnosla, Ltd.
6132 S. Kadzla Ava.
Chicago, IL 60629
Tai. 312-436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

•132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(312) 779-0909 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundaa Ava., Elgln, 111.60120

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS > 
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St., Chicago. IL
Tai. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė . Hickory Hills, IL
Tol. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Tol. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Šeši 12 iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šeštd pagal susitarimą

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 776-2880

Namų 706-448 5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchHler M., Eknhurst, IL 60126 

708-941 2609
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-834-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

7722 8 Kadzla, Chicago 60662 
Tai. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p - 7 v v antr 9 v.r. -12, 
ketvd 12-4 v p p , penktd 12-6vv

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Center- 

Napervllle Ctmpui
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310, 

Napervllle IL 60563
Tai. 708-527 0090

Valandos pagal susitarimą

Kab. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60652

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją. ,

sukrito ant rąsto.
— Sesė Laima sakė vaikš

čiot... — pradėjo Verutė. Bet 
staiga vėjas perlėkė medžiais. 
Gyyyyrkšt! Kažkur liūdnai 
sudejavo sausa šaka. O gal koks 
paukštis? O gal žvėris?

Mergytės tvirtai susiglaudė.
— Aš pavargau, — vos gir

dimai kuždėjo Verutė, — aš 
nevaikščiosiu...

— Ir aš, — pritarė Danutė.
— Ar čia yra vilkų? — pūtė jai 

ausin Verutė.
- Ne.
— Iš kur tu žinai?

— Tėtė sakė. O jis viską žino, 
— paaiškino Danutė.

(Bus daugiau)

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 S. Pulaski Rd.
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VĖL TAS PATS: ŽAIZDOS 
į TVARSČIAI
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VYTAUTAS VOLERTAS

Danutė Bindokienė

Ar girdėjote...
j Kaip neminėti, jei skauda? 
i Varsto dygliai, genda nervai.
J Laidai tarp Lietuvos žmonių ir 
(prievarta užsienin pasitrauku- 
Jsių lietuvių surūdijo, apgedo. 
j Ryšiai braška, girgžda. Užsie- 
Inio ir Lietuvos lietuvių mąsty- 
>mai susikryžiavo.

Didžiausia nelaimė — piliety
bė. Pasaulyje dar nebuvo girdė
ja, kad iš savo krašto pasitrau
kęs ir niekuo nesusijuodinęs 

, asmuo nustotų pilietybės. Žydai 
i net po dviejų tūkstančių metų 
!(o juodiesiems savo broliams 
nuo Dovydo laikų) pripažino 
pilietybę ir po visus pasaulio 
kampus jų ieškojo. Izraelis rinko 
tautų. Naujoji Lietuva savo 
žmones gena laukan. Nauja tau
tos sąžinė? Tai didelė žaizda 
užsienio lietuviams, tai panieki
nimas, nusikaltėliais laikymas. 
Lietuvoje gimėme, augome, 
brendome. Už Lietuvą vargelį 
guldėme. Ir mes jau čigonai, jau 
raupsuotieji.

Šitokią padėtį sudarė ne 
LDDP, ne Brazauskas ar Jur
šėnas. Taip prakalbo jau V. 
Landsbergio laikų administra
cija. Dabartiniai Vilniaus 
kunigaikščiai net bando kai ką 
taisyti.

Ir štai esame raizgalų apsup
ti. Seimas ir išeivija sudarė 
kažkokią pilietybes komisiją; 
prez. Brazauskas sudarė 
kažkokią komisiją; K. Bobelis ir 
Br. Nainys vėl sudarė kažkokią 
komisiją. Yra galima, kad ir šių 
žodžių autorius sudarys 
kažkokią komisiją — kuo jis

Buvęs JAV ambasadorius Lietuvai Darryl Johnson su JAV LB Krašto 
valdybos pirmininke Regina Narušiene š.m. gegužės mėn. ekonominėje kon- ruotl, 
ferencijoje, Lemonte.

Nuotr. Jono Tamulaičio
—i—

TRYS SAVAITĖS 
LIETUVOJE

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Sentimentalios kelionės dienoraštis

Ketvirtadienis, birželio 1 d. 
praėjo pasiruošime audiencijai 
pas prez. Brazauską. Pasiėmusi 
magnetofoną, lydima fotografo 
H. Paulausko, pasiekiau parla
mento rūmus. Supratau, kad 
buvau laukiama, nes be jokių 
formalumų ar klausinėjimų mu
du buvome greitai palydėti į 
prezidento kabinetą, kuriame 
jau buvo jo patarėjas ir jo 
oficialus fotografas. Pasisveiki
nus, aš prezidentui įteikiau savo 
Lietuvoje išleistas knygas, už 
kurias jis labai maloniai pa
dėkojo, patikrino, ar yra auto
grafuotos. Kadangi tai buvo 
„Tarptautinė vaikų gynybos 
diena”, aš prezidentą paklau
siau, kaip jis apibūdina ir ver
tina vaiką. Prezidentas atsakė, 
kud vaikas yra kiekvienos 
šeimos ir valstybes pagrindas,

šeimos gyvybės tąsa, ir kad visi, 
vienu ar kitu atžvilgiu, esame 
kieno nors vaikai. Jis pridėjo, 
kad jo dar gyvas tėvas jį vai
keliu tebevadina, nors jam jau 
62 metai. Aš nusiskundžiau, 
kad dabartinėje laisvoje Lietu
voje užsienio lietuviai jaučiasi 
ne kaip savo tėvynės vaikai, bet 
kaip posūniai ir podukros, nes 
ir Lietuvoje gyvenantys rusai 
jau gavo pilietybę, o beveik 
penkis dešimtmečius už Lietu
vos nepriklausomybę kovoję 
užsienio lietuviai tos privilegijos 
neturi. Tą mano priekaištą pre
zidentas kategoriškai atmetė ir 
pareiškė, kad toks tvirtinimas 
esąs klaidingas, nes ir aš, ir 
mano vaikai turime visą teisę į 
Lietuvos pilietybę, tik reikia 
kreiptis į atitinkamas įstaigas 
ir pateikti minimalius doku
mentus, kurie patvirtina

menkesnis už kitus? Žmogaus
; dovana yra susivokimas kasdie- 
ininiuose reikaluose. O aš 
i nuvokiu, kad kažkas yra ne- 
Įtvarkoje. Ir daugelis nuvokia, 
i Būtų gera, jei turėtume žmo
gų, kuris šį raizgalą atpintų ir 
atsakytų, kas yra Narušienės, 

(Brazausko, Bobelio, Nainio 
(komisijos, ko jos siekia, kuo 
! viena geresnė už kitą. Prašome, 
labai prašome paaiškinti, jei kas 
gali paaiškinti paprastais žo
džiais. Esame sumaišyti. Šiek 
tiek padėjo L. Rugienienė, bet 
tai tik pradžia.

Gal ne komisijos, gal net ir ne
Lietuvos konstitucija bei pilie
tybės įstatymas painiavas 
lemia. Viską trukdo biurokra
tija. Lietuva privalo sunaikinti 
šį kenksmingą padarą. Todėl 
nedelsiant reikėtų steigti 
komisiją Lietuvos didžiai nelai
mei, kuri gal prilygsta korup
cijai ir nusikalstamumų proble
mai, sunaikinti. Į komisiją įei
tų viso pasaulio Bendruomenių 
atstovai (taigi — Narušienė, 
Nainys, kiti), Seimo nariai (tuo 
būdu ir Bobelis), savivaldybių, 
ministerijų žmonės, net ir vals
tybės prezidentas su įvairiais 
patarėjais. Tai būtų biurokra
tizmą taikliai šaudančių kovo
tojų reprezentacija, kad ir Anti- 
biurokratizmo kovotojais pasi
vadinusi. Vėliau būtų galima 
steigti kažką panašaus į „stri
bus”, kurie be pasigailėjimo 
gaudytų ir išdavinėtų biurokra
tus. Prityrusių vadovų dar yra 
iš senų laikų, kurie gauna I

„Nemuno” ansamblio nariai su Villars miestelio Šveicarijoje gyventojais.
Nuotr. R. Didžiulienės

RUOŠIAMĖS PENKTOJO GIMTADIENIO 
ŠVENTEI

laipsnio pensijas.
Gimiau Lietuvoje, augau, mo

kiausi. Abu tėvai buvo lietuviai. 
Dar nesulaukęs 17 metų am
žiaus, Seirijų valsčiuje išsi
ėmiau pasą, atstojantį asmens 
liudijimą. Jame įrašyta: tėvas — 
lietuvis; mama — lietuvė; aš — 
lietuvis. Iš Lietuvos pasitrau
kiau tik 1944.08.30. Tokių yra 
tūkstančiai, tačiau Lietuvos 
paso nei aš, nei jie negauna. Tai 
negražūs dokumento nuorašai, 
tai negeri notarų patvirtinimai, 
tai neįdomios nuotraukos, tai 
kažkur stinga dvitaškio. Vis ne
gerai ir negerai, vis ko nors 
stinga ir stinga.

Štai kas labiausiai mus pjudo 
— biurokratija, lyg šunų gauja, 
užsienio lietuvius ginanti nuo 
Lietuvos. Nors visos sąlygos 
išpildomos, tačiau nepatinka 
išeivijos kvapas. Bet Lietuvos 
pilietybę su pasais tie patys biu
rokratai kyšteli ir rusams, ir ki
tokiems svečiams įsibrovėliams, 
nebūtinai gerumu ir dora pasi
žymėjusiems, bet kumštį rodžiu
siems.

Lietuvos administracijų nuo
statai žmogaus prigimties ne
panaikina. Net ir A. Brazaus
kas su jam pavaldžia minia, 
savanoriškai kažkada pa
sukusia SSSR tarnauti, liko 
savo tautos nariais. Raudona 
spalva nepakeitė tautybės, 
pasilankstinėjimai Kremliui 
neatėmė pilietybės. Lietuvoje 
gimę stribai, nuo tautos slepią 
raudonai dėmėtas rankas, taip 
pat yra Lietuvos piliečiai. Juk 
tauta yra tarsi jūra — potvyniai 
ir atoslūgiai, audros ir ramybė, 
tačiau vanduo visada lieka tas 
pats.

Mus apglėbę komisijų raiz- 
galai turėtų būti permesti ant 
Lietuvos valstybę ir mūsų 
ryšius su ja naikinančio biu
rokratijos žvėries. Biurokratiz
mas yra atsilikėlių būdas ap
linkoje dominuoti, administra
cijos bukaprotiškumui demonst- 

lėtam susinaikinimui
užtikrinti. Biurokratizmas yra 
destruktyvi nelaimė, užtraukta

gimimo faktą Lietuvoje. Asme
nims, karo metu praradusiemš 
dokumentus, jis, kaip pre
zidentas, turįs teisę suteikti 
pilietybę išimties keliu, ką jis 
esąs ir padaręs. Automatiškas 
pilietybės suteikimas užsienio 
lietuviams praktiškai nėra įma
nomas, nes pilietybės įtvirti
nimas yra juridinis aktas, pa
remtas dokumentacija, įro
dančia asmens tapatybę, 
gimimo vietą ir laiką. Prezi
dentas tvirtina, kad kiekvienas

Maironio muziejuje, autografūoja savo naujausias knygas birželio 5 dAutorė Kaune

1990 m. spalio 1 d. tuometinis 
Lietuvos Respublikos kultūros 
ir švietimo ministras Darius 
Kuolys vienoje Vilniaus mokyk
los salėje susirinkusių mokinių, 
jų tėvelių ir pedagogų akivaiz
doje ant specialiai tam pastaty
tos mokyklinės lentos kreida 
užrašė „Lietuvių namai”. Taip 
buvo paskelbta, kad pradeda 
pirmuosius mokslo metus nau
ja mokykla, skirta lietuvių kil
mės vaikams, gyvenantiems ne 
Lietuvoje. Šį rudenį nuo to laiko 
sukaks penkeri metai. Mokykla 
ruošiasi tai iškilmingai pami
nėti.

Per penkerių metų laikotarpį 
mokinių skaičius padvigubėjo. 
Keturiasdešimt dviems įteikti
brandos atestatai, jų tarpe 
dvylika juos gavo šįmet. Anks
tesniųjų laidų abiturientų 
dauguma sėkmingai mokosi 
aukštosiose bei aukštesniosiose
mokyklose. Beveik visi - Lietu
vos. Tas džiugina mokyklos pe-
dagogus, padėjusius užsienio lie- jos).
tuvių palikuonims grįžti į Lie
tuvą.

Mokykla turi savo atributiką: 
vėliavą, emblemą, ženkliuką. 
Nemažai tradicijų, kurių kas
metai daugėja. Viena iš jų - 
mokyklos gimtadienio šventė. Ji 
pažymima spalio I-ąją. Šiai die
nai šiemet ruošiamės iš anksto. 
Tuo rūpinasi iš anksto sudaryta 
komisija.

Jubiliejui, nors ir mažam, bus 
skirta visa savaitė nuo rugsėjo 
25 d. Jos metu kiekvieną dieną 
mokykloje vyks koks nors
renginys. Veiks mokinių darbų 
bei mokyklos istorijos paroda. 
Praėjusį pavasarį mokykla kar
tu su laikraščio „Lietuvos 
aidas” redakcija paskelbė 
mokinių rašinio apie kovas už 
Lietuvos nepriklausomybę, su

neišmanėlių. Būtų idiotiška, jei 
Lietuva jai pasiduotų.

Mūsų sena žaizda laukia šva
rių tvarsčių.

užsienio lietuvis gali be jokių 
problemų gauti Lietuvos pilie
tybę, bet Lietuvos vyriausybė 
negalinti ieškoti žmonių, todėl 
jiems patiems reikia imtis ini
ciatyvos. Išklausius prezidento 
atsakymą, susimąsčiau, nes 
man Lietuvos pilietybės klau
simas nėra aktualus, kadangi 
Amerika nepripažįsta dvigubos 
pilietybės, todėl toji problema 
daugiau tinka į Lietuvą pasto
viam apsigyvenimui grįžtančius 
užsienio lietuvius. Pagalvojusi,

žurnalo „Genys” redakcija - 
piešinio, su Tremtinių grįžimo 
fondo valdyba - skaitovų kon
kursus, skirtus mokyklos penk
mečiui. Išaiškinti nugalėtojai. 
Jie bus pagerbti laureatų vaka
re vieną jubiliejaus savaitės 
dieną.

Minėjimo kulminacija - iškil
mingas mokyklos mokinių, pe
dagogų, kitų darbuotųjų susi
rinkimas rugsėjo 30-tąją. Lauk
sime į jį atvyksiančių gausaus 
būrio svečių. Maloniai sutik
sime į jį užsukusi Lietuvoje besi
lankantį užsienio lietuvį ir be 
atskiro kvietimo. Svečiai galės 
palikti įrašus Jubiliejaus kny 
goję.

įvairūs likimai išblaškė po 
pasaulį Lietuvos vaikus. Atsi
kūrusi Nepriklausoma Tėvynė 
kviečia savo vaikus pasinaudoti 
galimybe grįžti į tėvų ar pro
tėvių žemę. Mokykloje mokosi
daugiausia vaikai iš Rytų (bu
vusios Sovietų Sąjungos, Lenki- 

Tačiau dar ne visus ten 
gyvenančius lietuvius pasiekia
informacija apie mūsų mokyklą. 
Taigi, šio pirmojo, nors ir kuk
laus, jubiliejaus tikslas - ne tik
pasidžiaugti nuveikta veikla, bet 
ir pagarsinti apie tokios moky
mo įstaigos egzistavimą, pa
kviesti lietuvių kilmės jaunimą 
giliau pažinti Lietuvos kultūrą, 
išmokti kalbą.

Mokyklai nuolat dėmesį ski
ria Respublikos vadovaujančios 
įstaigos, organizacijos, dažnai 
lankosi išeivijos lietuviai,
padeda moraliai ir materialiai. 
Už tai jiems esame nuoširdžiai 
dėkingi.

Būdami pilni entuziazmo, esa
me optimistai ir tikime viltimi, 
jog visų lietuvių pastangomis 
Lietuve suklestės.

Aloyzas Bakšys

• Daina „The Star Span- 
gled Banner” oficialiai pas
kirta JAV himnu 1931 m. kovo 
3 d.

kaip svetingai Amerika priėmė 
mus, benamius, tėvynę pra
radusius, asmenis, aš jai jaučiu 
ir lojalumą, ir gilų dėkingumą, 
tai ir nerizikuočiau prarasti jos 

. pilietybę.
Toliau prezidentą paklausiau, 

kaip jis reaguoja j Rusijos užsie
nių reikalų ministro Andrėj 
Kozyrev pakartotiną pasi
sakymą, kad Rusija turinti 
teisę ginklu ginti savo persekio
jamų tautiečių teises Baltijos 
respublikose. J tą klausimą pre-

Neseniai Lietuvos spaudoje 
teko skaityti žinutę, kad Latvi
jos vyriausybė bausianti gan
donešius. Tiesa, čia kalba eina 
daugiausia apie asmenis, sklei
džiančius gandus, kad Latvijos 
bankų sistemai gresia greitas 
žlugimas. Vyriausybė, paneig
dama gandus dėl galimo Rygos 
komercinio ir Žemės banko 
bankroto, įjungiant ir finansų 
ministerijos machinacijas, tvir
tina, kad nuogąstavimai neturi 
jokio pagrindo. Gandai apie 
galimą visų bankų bankrotą ir 
visuotinę Latvijos bankinin
kystės krizę yra politinio pobū
džio, o jų tikslas — sukelti 
paniką visuomenėje, skatinant 
nepasitikėjimą vyriausybe. 
Mums šiame pranešimėlyje 
galbūt įdomiausias teiginys, 
kad gandų skleidėjai bus bau
džiami. Ir tas pareiškimas iš
plaukia ne iš pavienių asmenų 
ar institucijų, o iš pačios vy
riausybės.

Gandai daugelyje visuomenės 
sluoksnių yra mėgstamiausias 
sportas, kuriam nereikia ypa
tingo pasiruošimo, tik liežuvio 
mankštos ir atitinkamo balso 
tono. Juo glaudesnė bendruo
menė, tuo palankesnis klimatas 
gandams klestėti. Lietuvių 
telkiniuose tas gandonešiškas 
klimatas ypač našus; paskalos 
dauginasi kaip uodai po skalsių 
vasaros liūčių. Dažnu atveju tos 
paskalos tiek ir tekenksmingos: 
nusibaidai lyg įkyrų uodą, ir 
reikalas pasibaigia, bet kartais, 
ypač daug kartų ir plačios vi
suomenės kartojami, gandai 
padaro nemažai žalos.

Čia nekalbame apie paskirus 
asmenis, kurių privataus gyve
nimo detalės tampa susibūrimų 
ar pobūvių „programa”. Tokie 
gandai per toli nenukeliauja, 
nes turi kursuoti tik apkalbamų 
asmenų ar tuos asmenis pažįs
tančiųjų ratelyje. Daug 
skaudesnės pasekmės, kai pa
skleidžiami gandai apie reiš
kinius, turinčius įtakos 
visuomenei: institucijas, spau
dą, organizacijas ar joms vado
vaujančius veiksnius. Nors 
tokie gandai „nėra politinio 
pobūdžio”, kaip ir minėtame 
Latvijos vyriausybės pareiš
kime, bet juose pasireiškia pikta 
valia, pavydas, siekiant 
asmeniškos, ar net savo grupei 
visuomeninės, naudos.

Mokykloje mokėmės, kad gar

• 1960 m. spalio 12 d. Sovie
tų sąjungos premjeras Nikita 
Kruščiovas pademonstravo savo 
„išsiauklėjimą”, kai, nusiavęs 
batą JT Generalinės Asamblėjos 
sesijoje, juo pradėjo daužyti 
stalą.

zidentas reagavo labai stipriai 
ir negatyviai, tačiau taip pat pa
brėžė, kad, žiūrint iš tarptau
tinės teisės perspektyvos, tokios 
kalbos neturinčios jokio pagrin 
do. Aš toliau pasakiau, kad, 
anot „Nezavisimaja gazieta” 
buvusio straipsnio, Rusijos 
generolai pranašauja, jog, jei 
Rusija ginklu grasintų Baltijos 
kraštams, NATO suorganizuo
tų penkias divizijas jiems ginti. 
Prezidentas Brazauskas griežtai 
tokias pranašystes atmetė. Tai 
visiškai fantastiškas spėlio
jimas, nes Lietuva dar nėra 
NATO narė, ir sunku įsivaiz
duoti, kad būtų atvarytos divi
zijos iš Vokietijos ar Prancū
zijos. Prezidentas taip pat "ne
tiki, kad užpuolimo atveju Eu
ropa Lietuvą gintų, ką, anot jo, 
rodo gyvenimo patirtis. Jis ska
tina nei savęs, nei kitų tokiais 
spėliojimais negąsdinti. Iki 
priėmimo į NATO praeisią dar 
kiek laiko, kol Lietuva, kaip 
valstybė, patenkins NATO 
nariams statomus reikala
vimus. Kad užbėgti konfliktams 
už akių ir kad nereikėtų ieško

sas skrieja nuostabiu greičiu 
Vėliau sužinome, kad už jį grei 
čiau keliauja šviesa, bet, atrodo, 
gandai pralenkia ir garso, ir 
šviesos greitį, tiesiog žaibiškai 
nubanguodami didžiausius nuo 
tolius per stebėtinai trumpą 
laiką.

Nors Čikaga neturi gando 
nėšių monopolio, bet čia dirba 
tam „liežuvio sportui”, labai 
gera, juo labiau, kad turime 
keletą institucijų, kurios tam 
tikra prasme varžosi tarp savęs 
dėl lietuviškos visuomenės 
dėmesio ir finansinės paramos. 
Kartkartėmis priekaištaujame, 
kad Lietuvoje į mus žiūrima, 
kaip į, jie”, o vietiniai lietuviai 
yra „mes”, tačiau Čikagoje į tas 
dvi įvardžių grupuotes įsiri
kiuoja — iš vienos pusės — mies
te veikiančios institucijos, iš 
antros — priemiestinės. Kartais 
„amunicija” tampa tokia 
sprogstama, kad prireikia net 
spaudoje griežtai paneigti gan 
dus (kaip neseniai buvo padary
ta dėl tariamų vagysčių Jauni
mo centre).

Galima sakyti, kad ant gando
nešių liežuvių patenka kone 
kiekvieną sėkmingesnė organi
zacija, įstaiga, institucija ir as
menybė. Kasdien galima išgirs
ti „tikras” žinias apie nesaugias 
apylinkes, iš kurių „bėga” lietu
viai, apie bankrutuojančius 
priemiesčių centrus, LB Krašto 
ir PLn valdybos ,juodus dar
bus”, nkraščių redaktorius 
(ypač vieno, esančio toli nuo 
Čikagos), Lietuvių fondo, Tau 
tos fondo, skautų, ateitininkų, 
šaulių ir kitų organizacijų kivir
čus, jų vadovų „nuodėmes”.

Žinoma, jeigu lietuvių vi
suomenės gandonešiai būtų 
baudžiami, netektume nemažos 
dalies savo visuomenės nariu, o 
tai jau būtų nuostolis. Daug 
konstruktyviau būtų, jei gale 
tume paskalų platinimui ski
riamą energiją nukreipti i 
vertingesnius projektus: platini i 
mūsų sunkiai besiverčiančią 
spaudą, ieškant jai naujų skai 
tytojų, skleisti pozityvias žinias 
apie Lietuvą ir iš jos atvyks 
tančius į mūsų tarpą tautiečius 
padėti lietuviškoms mo 
kykloms, pasidarbuoti jaunimo 
organizacijų labui. Galimybės 
neribotos. Kaip būtų šaunu, 
jeigu su „ar girdėjot., 
prasidėtų kokia gera, nuotaika 
ir sielą praskaidrinanti nau 
jiena!

• 1906 m. ir pirmą ir vieniu 
telį kartą beisbolo pasaulio pu 
menybių žaidynės vyko tarp 
Čikagos beisbolo komandų. Spa 
lio 14 d. pirmenybes laimėjo 
White Sox prieš Cubs. 
santykiu.

ti kitų valstybių pagalbos, pre 
zidentas užtikrina, kad darv- 
viską, kas tik įmanoma, imsi; 
„prevencinių priemonių”, ieš 
kos susitarimo būdų, „nepra 
randant savo orumo, garbės ii 
valstybingumo, nepasirodant 
bailiais ar menkaverčiais”.

Toliau prezidentą paprašiau, 
kad atvirai išdėstytų savo mn 
tyvus, kurie paskatino ai 
sisakyti dalyvauti Maskvoje 
gegužės 8 d. vykusioje ,,pei 
galės” šventėje. Oficiali versi: i 
žinoma, bet ar toks apsi 
sprendimas nebuvęs įtakotas ir 
sentimento? Prezidentas atsakė, 
kad vargu, ar sentimentas 
užėmė pagrindinę vietą, darant 
tokį sprendimą, tačiau jis 
pakartotinai tvirtina, kad 
Lietuva neturi jokio pagrindo 
džiaugtis karo pabaiga, kuri tik 
atnešė penkis dešimtmečius 
okupacijos. Savo pasisakymų 
dar papildė, sakydamas, kad jo 
nuomonės, kaip individualaus 
piliečio ir prezidento, visiškai 
sutampa. Ar tai nebūta ir šen 
timento?

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI

CLEVELAND, OH

KONCERTUOS 
ALDONA STEMPUŽ1ENĖ

Solistė Aldona Stempužienė 
koncertuos Santaros-Šviesos fe
deracijos 42-jame suvažiavime, 
š.m. rugsėjo 7-10 d. vyksian
čiame Camp Ronora, Waterv- 
liet, Michigan.

„GRANDINĖLĖS” 
VADOVAI TAUTINIŲ 

ŠOKIŲ KURSUOSE

Tautinių šokių kursuose, Dai
navos stovykloje vyksiančiose 
š.m. rugpjūčio 13-20 d., daly
vaus „Grandinėlės” vaikų 
grupės vadovė Aida Bublytė, 
mokytoja Rima Žiedonytė ir 
muzikos vadovas Rimas 
Biliūnas. Stovykloje bus 
susipažįstama ir mokomasi 
1996-jų metų Tautinių šokių 
repertuaro.

KALBĖS
DR. L. KRIAUČELIŪNAS

Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos Clevelando skyriaus 
susirinkimas š.m. rugpjūčio 12 
d. vyks Lietuvių namuose. 
Kalbės dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas. Bus Clevelando skyriaus 
veiklos pranešimas. Po oficialios 
dalies — pobūvis. Kv - *iami visi 
nariai ir tautine minties 
asmenys.

PUTNAM, CT

INGRIDAI BUBLIENEI 
DAR VIENOS PAREIGOS

1996 m. Atlantoje vyksiančios 
olimpiados metu rengiamoje 
tarptautinėje parodoje dalyvaus 
ir Lietuva. Paroda vyks Cobb 
Galerie Center, Atlantos šiau
rinėje dalyje, prie 1-75 kelio. Pa
rodos parengiamajam darbui 
Lietuvoje vadovaus LITEXPO 
direktorius Aloyzas Tarvydas, o 
JAV-se — clevelandietė IB 
Communications prezidentė In
grida Bublienė.

JURGIS ČIURLIONIS 
„FREE TIMES” 
PUSLAPIUOSE

„Free Times” žurnalo š.m. 
rugpjūčio 12 d. laidoje rašoma 
apie Jurį Čiurlionį ir jo kūrybą 
— spalvingas ekspresionistines 
mozaikas, pritaikomas ištai
ginguose dušuose. Savo kūrybai 
naudoja marmurą, granitą ir 
gintarą. Čiurlionis pasakoja, 
kad panašūs darbai vykdomi 
Ispanijoje ir Amerikos pietvaka
riuose. CSU baigęs psichologiją, 
Juris Čiurlionis šio meno 
mokėsi Lakeland Community 
College.

„DIRVOS” - „VILTIES” 
GEGUŽINĖ

„Dirvos” — „Vilties” gegužinė 
sekmadienį, rugpjūčio 13 d., 
vyks Liudos ir Vinco Apanių 
sodybje, 8020 Mulbery Rd., 
Chesterton, Ohio. Pradžia 1 vai. 
p.p.

AMŽINYBĖN IŠĖJUSIEJI

Prieš daugelį metų Cleveland 
atvykę radome nuoširdžius 
ankstyvesnės imigracijos lietu
vius. Daug pagalbos patyrėme 
iš gausios Šukių šeimos. Dabar, 
amžinybėn išėjus vienam jų sū
nui — Vytautui Šukiui, liūdime 
kartu su jo žmona Louise, jų sep
tyniais vaikais, broliais, o ypač 
užjaučiame į mūsų gyvenimą 
įsijungusį brolį Kęstutį Šukį.

Nuoširdžiai užjaučiamas ir 
dail. Kęstutis Kizevičius, palai
dojęs savo mamytę, a.a. Kazi
mierą Kizevičienę.

METINĖ ŠVENTĖ 
PUTNAME

Po 27 metų sugrįžome į Put- 
namą, į seselių ruošiamą meti
nę šventę. Buvome primiršę 
apylinkes. Prieš 27 metus, at
rodė, stovėjo tik Putnamo vie
nuolynas, o privažiavę pamatėm 
gražų rytinio pakraščio miestelį 
su ,,antique” krautuvėmis. 
Keleliu važiuojant pirmiausia 
pasirodė „Matulaitis Nursing 
Home” lentelė, tai ten pirma ir 
sustojome pasiteirauti kelio 
toliau. Gražiam namų priean
gyje pasirodė Aldona Prapuole- 
nytė. Ji nuoširdžiai nurodė kur 
toliau važiuoti. Netrukus pri
važiavom vienuolyno namus. 
Mus pasitiko lyg bičių avilio 
vaizdas. Gražioje pievoje vyko 
šv. Mišios, aukojamos aštuonių 
kunigų. Seselės vadovavo 
giesmių giedojimui. Vienuolyno 
pastato pašonėje stovėjo susta
tytos budelės su gintarais, marš
kinėliais, muzikos kasetėmis. 
Automobilių pastatymo aikšte
lėje didėjo mašinų skaičius. Pri
pratus prie Dainavos stovyklos 
savaitgalių ir pažįstamų veidų, 
buvo malonu stebėti tokią 
minią, kad ir svetimų lietuvių, 
šiame Atlanto pakraštyje. Toje 
didelėje minioje sutikom ir 
pažįstamų veidų: tėvą L. And- 
riekų, prel. V. Balčiūną, seseles 
Ignę ir Paulę, buvusį klevelan- 
diškį A. Razgaitį, M. No- 
reikienę, detroitiškę Jan
kauskienę, Minkūnienę, seniai 
matytus dr. Vladą Vaitkų su 
žmona, Laučkienę, Šeštokų 
šeimą, E. Radžiu. Važiuojant 
per plačią Ameriką visuomet
malonu sutikti pažįstamą brolį, 
sesę lietuvį.

Prieš 27 metus dar gyvas kun.
S. Yla mus apvedžiojo ir aprodė
Putnamo apylinkes. Dabar jis 
jau ilsisi kukliai gražiose Put
namo kapinaitėse, tarp kitų 
mielų iškeliavusių žmonių. Čia 
neseniai palaidotas mūsų 
šeimos bičiulis L. Bajorūnas. 
Netoli jo ilsisi buvusi 
klevelandietė Gailiušienė ir 
daug kitų.

Apsilankę kapinaitėse nužy- 
giavom į kun. Ylos statytą 
Gedimino pilį. Vaikščiojant 
aplink jaučiamas stiprus ryšys 
tarp gyvų ir mirusių. Kun. Yla 
ir toliau tvirtai reiškiasi Put
namo aplinkoje.

Graži pieva, Liurdo šventovė, 
pušys, gražus kruopščiai prižiū
rėtas seselių daržas, takeliai 
medžių pavėsyje — visa aplinka 
teikia ramų dvasiniai gaivinan
tį Putnamo vaizdą.

Pasisotinę gardžiu kugeliu ir 
rūgščiu pienu, apsilankėm 
Galdiko muziejuje, kuriame 
menininkas gyvuoja savo meno 
kūrinių gausiame lobyne.

Po pietų, drauge su didele 
minia žmonių, stebėjome „Ne
ringos” stovyklos stovyklautojų 
programą vykusią toj pačioj 
gražioje pievoje, kurioje buvo 
aukojamos šv. Mišios. Nepails
tančių vadovų dėka ši programa 
teikia šventišką užsklandą šiai 
gražiai sekmadienio popietei. 
Malonu, kad amžinai skubantis 
laikrodis lyg ir stabtelėjo. 
Niekas neskuba tik vaikus išsi
vežti, priešingai, gali pasi
džiaugti jų stovyklos darbo nuo
pelnais.

Stovyklautojų dainos žodžiai 
„Mes ateitis, rytojaus viltis”, 
dabar jau tik aidas, keliaujame 
namų link. Dangus prapliupo 
smarkiu lietumi. Tas lietus visą 
popietę valdėsi, kol šventė pasi
baigė. Reikia pripažinti, kad 
seselių dvasingumas pagau
nantis. Nebuvo jokio rūpesčio 
dėl lietaus. Visi praleidom 
tikrai malonią popietę Putnamo 
metinėje šventėje.

R. Šilgalienė

Putnamo metinėje šventėje gausiai susirinkę dalyviai.

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—2O°/o—‘■30% pigiau mokėsif 
oas mus už apdraudą nuo ugnies, 
aip pat ir už automobilio 
Jraudimą.

KRANK ZAPOLIS 

3208Va We«t 95th Street 
Tel. (708) 424-8654

(3tt) 584-8654 *

CLASSIFIED GLUDE
MISCELLANEOUS REAL ĖST ATE

71
GREIT

PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

MICHIANA, IND.

UNION PIER LIETUVIŲ
DRAUGIJOS GEGUŽINĖ

Union Pier Lietuvių d-jos ge
gužinė karštą liepos 23 dieną 
vyko Karaičių svetingumu ir 
gamtos grožiu pagarsėjusioje va
sarvietėje „Gintaras”. Paežerė, 
kur smėlis toks baltas ir kopos 
tokios viliojančios primena 
mūsų tolimos Palangos pajūrį, 
lankytojui sukelia malonų 
nostalgijos jausmą. Gal dėl to 
ten vykstantys renginiai yra 
mielai lankomi. Gegužinė pra
sidėjo šv. Mišiomis, kurias laikė 
kun. Kidys. Iškilmingą nuo
taiką teikė dalyvavimas su savo 
vėliavom jūros ir sausumos 
šaulių iš Čikagos. Vėliau, 
patraukliai padengti stalai pa
vėsingose vasarvietės pievelėse, 
šeimininkių skaniai paruošti 
valgiai, fono muzika, gausių lai
mikių traukimas, vadovaujant 
Steponkienei ir įprastu humoru 
pravedant dr. Gediminui 
Balukui, prisidėjo prie svečių 
geros nuotaikos. Tarp daugiau 
šimto dalyvių buvo ir svečių iš 
Beverly Shores: klubo pirmi
ninkas Vytautas Pieseckas su 
žmona, Meilutė Rulienė ir kiti.

Visi likom dėkingi draugijos 
narėms ir nariams, ypač 
šeimininkams Karaičiams už 
nuoširdžią svečių globą. 
Gegužinės yra labai reikšmin
gos, nes suteikia progą palaikyti 
nenutrūkstančius ryšius su 
tautiečiais, pajausti mūsų 
savitą kultūrą ir papročius. O 
mums, taip toli nuo tėvynės, tai 
ypač svarbu.

J.K.G.

KAUNO KŪDIKIŲ NAMŲ 
„LOPŠELIS” GLOBA

LB Michianos apylinkė jau 
keletą metųgloboja šiuos naš
laičių namus. Sudarytas komi
tetas, kurio pirmininkė yra 
Regina Vaitkienė, o narės: M. 
Ambrazaitienė, D. Bartkuvienė, 
S. Kaznickienė, I. Rimavičienė, 
I. Šimkienė, N. Vaznelienė. 
Kartą į metus pravedamas va
jus telkti lėšas ir prašoma iš 
šeimos po 5 dol. Renkant drabu
žius, narės lanko taip vadi
namas „Garage ir Rummage sa
les”, kur už nedidelę kainą 
galima įsigyti neblogų rūbelių. 
Kai kada pasiseka nemokamai 
gauti neišparduotų rūbelių, kai 
paaiškinama; kuriam tikslui jie

renkami. Kartą metuose lanko
mos didelės krautuvės ir 
gaunami drabužiai „Lopšelio” 
personalui. Didelio dėmesio ir 
padėkos verta yra dr. Holecek, 
kuri įdeda labai daug darbo ir 
širdies, siūdama ir megzdama 
drabužėlius, kurių iki šiol 
paaukojo daugiau 100 vienetų.
1994 m. spalio mėnesį išsiųstos 
33 dėžės su įvairiais daiktais, o
1995 metais išsiųsta — vykdant 
„Lopšelio” pageidavimą — 100 
dubenėlių vaikams. Netrukus 
reikės pasiskelbti vietinėje ame
rikiečių spaudoje vadinamą 
„Orphan’s Day”. Nustatyta 
data daiktų rinkimui, paka
vimui ir išsiuntimui užsakoma 
Michiana ugniagesių salė (vel
tui) ir Pūkštys (Transpak) 
atvažiuoja siuntinius pasiimti ir 
išsiųsti— nemokamai — esam 
jam labai dėkingi. Mūsų ryši-į 
ninkė Kaune yra Macijaus
kienė, kuri prižiūri ir patikrina 
siuntinių gavimą ir paskirs
tymą. Jau nemažai pagerinimų 
padaryta tiems Kūdikių na
mams, tačiau dar daugiau rei

kalinga ir esam pasiryžę tęsti 
jiems mūsų paramą ir šelpimą.

Regina Vaitkienė

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.

RIMAS L. STANKUS

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

HELP WANTED

IEŠKO DARBO
,*V'' 'i

Du vyrai ieško darbo
statyboje.

Skambinti: 708-967-5385

REIKALINGI NAMŲ 
PRIŽIŪRĖTOJAI (JANITORS) 

VYRAI
8 vai. darbas, pradinė alga $1600 į mėn 
Ne Illinois valstijoje
Consolldate Employment Agency 

Tel. 312-545-7819

A.a. ambasadoriaus Stasio Lozoraičio paminklo šventinimo metu 1995 06.13 Dangaus Vartų 
kapinėse, Putnani, CT. Kalba (pirmasis dešinėje) amb. Anicetas Simutis. Iš kairės: kun. 
Valdemaras Cukuras, prel. Vytautas Balčiūnas, Marinella D’Elcore (Danielos Lozoraitienės sesuo), 
Daniela Lozoraitienė.

No One Offers You 
More of Eastern Europe!

Over the past few years, LGT Polish Airlines has 
established the most comprehensive netvvork of 
destinations in Eastern Europe, with Warsaw as the 
strategic hub. The netvvork is convemently linked 
vvith LOT’s transatlantic route, giving passengers 
from New York, Newark and Chicago easy access

to Riga, Tallmn, Moscovv, S,. Petersburg, Kiev,Lvov, 
Minsk and VILNIUS,\LITHUANIA.

Take advantage of LOT’s lovv fares, the luxury of 
LOT’s fleet of new Boeings and ATRs and the com- 
fort of the new International terminai at VVarsavv 
Okecje Airport. Make your reservations today!

Information, reservations and ticket sales at the oftices of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.
POLISU AlPLINtS__________urr New York 212-869-1074.

Chicago 312-236-3188 
Los Angele*, 213-934-5151.

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

Toll-free 800-223-0593.

NUO DUSIOS IKI TIBERIO I tomas. Vingiuotas mano 
gyvenimo kelias biografiniuose atsiminimuose. 1912-1960. 
443 psl. Knygos kaina $10.00. Užsakant paštu, persiuntimo 
išlaidoms pridedama $2.50. Illinois gyventojai dar prideda 
Sales tax $0.88.

NUO DUSIOS IKI TIBERIO II tomas. Atsiminimai apima 
1960-1970 metų laikotarpį. 428 psl. Knygos kaina $10.00. 
Užsakant paštu, persiuntimo išlaidoms pridedama $2.50. Il
linois gyventojai dar prideda Sales tax $0.88.

NUO DUSIOS IKI TIBERIO III tomas. Atsiminimai apima 
1970-1979 metų laikotarpį. 390 psl. Knygos kaina $10.00. 
Užsakant paštu, persiuntimo išlaidoms pridedama $2.50. Illi
nois gyventojai dar prideda Sales tax $0.88.

Užsakant visus 3 tomus mokama papigintai: $15.00. Užsa
kant paštu persiuntimo išlaidoms pridedama $4.00 Illinois 
gyventojai dar prideda Sales tax $1.31.

Knygos užsakoma: DRAUGAS, 4545 West 63, d St., 
Chicago, IL 60629.

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 ps>.......... ........... $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 šlMOLIŪNAS. 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 Į 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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Martynas Yčas su žmona Hypatia (buv. Šliupaite) 1917 m.

DIDŽIOJI LIETUVIŲ 
TAUTOS PALIKUONĖ 

IŠKELIAVO
Emilija Putvytė, Vlado ir 

Emilijos (Gruzdytės) Putvinskių 
jauniausia duktė atsiskyrė su 
šiuo pasauliu, išvarginta 
sunkios ligos kovo 22 d., 
sulaukusi 84 metų amžiaus. 
Palaidota Dangaus Vartų 
Nekaltai Pradėtosios Mergelės 
Marijos seserų kapinėse, Put- 
nam, CT. Laidotuvių reikalais 
rūpinosi Gilman Šermeninė 
Putname. Šermeninėje susi
rinko rožiniui apie 20 žmonių. 
Aplink karstą ir ant karsto 
matėsi puokštės gėlių ir vai
nikai su įrašais kaspinuose — 
Vaidievutis ir Raminta (sės. 
Sofijos vaikai), Aldona, Giedrė 
ir Vincas (sės. Onos vaikai), 
Vanda ir dr. Vytautas Gruzdys 
(pusbrolis), Rūta ir Aleksandras 
Blazevičiai (pusseserė), Gunda 
ir Kęstutis Kodačiai (pusbrolis), 
Aldona, Antanas, Vincas, 
Ramunė ir Vita — Rygeliai ir 
Jūratė, Vytas ir Algis — Kulpai 
(sės. Onos anūkai), Rima ir 
Danutė — Mylytės, Idalija — 
Mantautaitė (sės. Sofijos 
anūkės), Liuda ir Petras 
Avižoniai (pusbrolio dr. V. 
Avižonio sūnus), Lietuvos 
Šaulių sąjunga ir Lietuvos 

skautai.
Maldas pravedė Matulaičio 

namų kapelionas kun. Rapolas 
Krasauskas. Šauliai ir skautai 
pagerbė velionę garbės sargyba. 
Šaulių Garbės vadas, Vaidievu
tis Mantautas savo kalboje 
peržvelgė Emilijos Putvytės 
gyvenimą ir pasiekimus. Buvusi

gonais grojo sės. Bernadeta 
(Matiukaitė).

Kapinėse paskutinį palai
minimą suteikė kun. Krasaus
kas. Seselės ir susirinkę žmonės 
pagiedojo laidotuvių giesmes ir 
atidavė Emilijos Putvytės kūną 
šaltai žemei. Esant šaltam orui, 
visi dalyviai persikėlė į vie
nuolyną priešpiečiams ir E. Put
vytės prisiminimui. Čia kalbėjo 
N. A. šaulių vadas Alg. Zenkus, 
prisimindamas Emiliją. Dar

I

vaiKu uuiiani, jo motina jam 
sakė, kad ši moteris yra pavyz
dinga lietuvė patriotė, ir jis tą 
pats įsitikino vėliau šaulių veik
loje. Skautų Seserijos atstovė 
Irena Veitienė paminėjo, kad jai 
esant skautuke, Putvytė buvo 
skaučių pavyzdys vadovavimui 
ir nuoširdumui.

Profesorius Vaidievutis Man
tautas peržvelgė savo tetos 
Emilijos vaikystę ir jaunystę. 
Pirmojo pasaulinio karo tremtį, 
džiaugsmą nepriklausomoje 
Lietuvoje ir Antrojo pasaulinio 
karo sunkumus, kada jos 
giminės buvo išvežti į Sibirą. 
Vokiečiams užėmus Lietuvą, 
buvo daug sunkumų su brolių 
dvarais. Rusams artėjant, ji vėl 
iškeliauja į tremtį.

Emilija savo vaikystę praleido 
be motinos, vyriausios savo se
sers Onos (Tercijonienės) ir tėvo 
globoje Rusijoje, kaip pabėgėlė. 
Jos tėvas buvo ištremtas į 
Rusiją už lietuvišką veiklą. Pir
mojo pasaulinio karo veiks
mams vykstant Lietuvoje, mo
tina su vaikais bandė išvykti į 
Rusiją pas savo vyrą, bet pake
lyje netikėtai atsiskyrė nuo 
šeimos. Emilija buvo atskirta 
nuo savo motinos būdama maža 
mergytė. Sesuo Ona pasakojo, 
kad Emilija klausdavo, „kada 
mama atvažiuos”? Mama neat
važiavo, bet Emilija sugrįžo pas

motiną po šešių metų.
Jai sugrįžus į Lietuvą, prasi

dėjo mokyklos ir ruošimasis 
gyvenimui. Ji mokėsi Aušros 
mergaičių gimnazijoje. Baigus 
Mokytojų profesinės sąjungos 
gimnaziją, įstojo į VD universi
tetą, kuriame 1939 m. ji baigė 
Humanitarinių mokslų fakulte
tą diplominiu darbu „Prūsų 
1525 m. sukilimas”. Medžiagą 
šiam diplomui rinko Berlyne. 
Neilgai teko džiaugtis diplomu 
ir laisve. Sekančiais metais 
sovietai, okupavę Lietuvą, iš
vežė į Sibirą motiną, brolius ir 
jų šeimas, o iš jų ūkių padarė 
kolchozus. Vokiečiams atėjus, 
Emilija bandė ūkininkauti 
Graužikų dvare, bet susidūrė su 
daugeliu sunkumų. Antrą kartą 
sovietams ateinant į Lietuvą, 
Emilija su augintine Birute 
pasitraukė į Vokietįją vežimu ir 
arkliais. Kiek pavažiavus, 
Vokietijoje vokiečiai atėmė 
vežimą ir arklius. Emilija tapo 
pabėgėle, kaip ir daugelis.

Karui pasibaigus, Putvytė 
apsigyveno Miuncheno apy
linkėje, pabėgėlių stovykloje. 
Čia ji dirbo kaip gimnazijos 
mokytoja ir aktyviai įsijungė į 
skautų veiklą. Ji — viena iš 
Miuncheno tunto organizatorių. 
1948 m. — tautinės skaučių 
seserijos stovyklos viršininkė, 
1948-49 m. — skaučių seserijos

We’re banking
on the future.

Rand Graham
Hinsdale South H.S.

Daniella Broniecki
Richards H S

Kelly Ann Doherty
Evergreen Park H.S.

vyr. skautininkės pavaduotoja 
Laima Kiliulienė iškėlė Emili
jos rūpestį ir darbą įdėtą skau- 
tijai. Putvytė skautėms buvo pa
tarėja ir globėja.

Sekančią dieną velionę E. 
Putvytę atvežė į Matulaičio 
namų salę, kur ją pasitiko 
šaulių garbės sargyba. Čia susi
rinko atsisveikinimui giminės, 
draugai ir pažįstami iš Wor- 
chester, Boston, Brockton ir 
apylinkių, taip pat seserų 
anūkai Algis Kulpa, Vita Ryge- 
lytė Čepkauskienė su savo ru 
ir Dalilė Mantautaitė su savo 
vyru Ronald Lehmkuhl, atvy
kusi iš Virginijos. Aldona 
Rygelytė su savo augintine Ona 

r ir Emilija atvyko kiek vėliau iš 
New Yorko. Ramunė Rygelytė, 
atvykusi iš Atlanta, GA, pralei
do visą naktį su teta dieną prieš 
jos mirtį.

Iš salės karstas buvo per
keltas į koplyčią atsisveikinimo 
šv. Mišioms, kurias aukojo kun. 
R. Krasauskas ir prel. V. 
Balčiūnas. Aldona Rygelienė, 
vyriausios Emilijos sesers Onos 
duktė, skaitė šv. Mišių skai
tinius. Kapelionas R. Krasaus
kas savo pamoksle labai taikliai 
žvelgė į Emilijos gyvenimą, 
iškeldamas jos meilę Lietuvai, 
skautams, šauliams ir žmogui. 
Ji skyrė daug laiko organi
zaciniams darbams, paskaitoms 
ir straipsniams, spaudoje 
keldama moralines ir tautines 
vertybes. Kapelionas pamokslą 
užbaigė žodžiais: „didžioji Lietu
vių tautos palikuonė iškeliavo 
į amžinybę. Meldžiame Viešpa 
tį, kad Jis suteiktų Emilijai 
dalią su šventaisiais”. 
Koplyčioje giedojo seselės, var-

Erin Keogh
Dovvners Grove North H.S.

Nedaria Metrakos
Stagg H.S.

Wendy Musielak
Oak Lawn H.S.

Tracy Gurdak
Willowbrook H.S.

David Ramirez
Kelly H.S.

Kathryn Sadowskl
Kennedy H.S.

Maria Saucedo
Curie H.S.

Andrė Scalfani
Downers Grove South H.S.

Mlchael Sty
Sandburg H.S.

garbės gynėja. Atvykus į 
Ameriką 1949 m., tapo New 
Yorko skautų tuntininke ir 
vėliau — JAV Rytų skaučių 
seserįjos vadeive, o 1958 m. — 
išrinkta vyr. skautininkės pava
duotoja. Emilįjos pirmas darbas 
Amerikoje buvo Mike Mold 
fabrike Brooklyn, NY. Ji susi
dūrė su komunistuojančia dar
bininkų unija, prieš kurią pra
dėjo kovą, aiškindama komunis
tų veiksmus Lietuvoje ir kitur, 
privačiai darbininkams ir unijų 
susirinkimuose. Organizavo 
darbininkus pasipriešinti 
komunistuojantiems unijų 
vadovams. Čia dirbdama susi
rado darbą Taveller Ins. Co. 
Hartforde, CT.

Naujas darbas mokytoją 
prirakino prie rašomojo stalo. 
Tas netiko jos charakteriui. Ji 
norėjo dirbti su žmonėmis. O 
tam reikia pasiruošti. Emilija 
Putvytė lankė įvairius kursus 
vakarais po darbo. Taip baigė 
Dale Carnegie Cours — viešo 
kalbėjimo ir vadovavimo, dar 
keletą kursų Hartfordo uni
versitetuose. Dabar joje pabudo 
jausmas ir pasitikėjimas dirbti 
su jaunimu. Po daugelio ieško
jimų, pavyko gauti profesorės 
darbą rusų ir vokiečių kalbų 
katedroje Vernon Court Junior 
College, Newport, R.I. Čia ji 
tapo „dean of woman”. Putvy
tė pajuto, kad būtų verta įsigy
ti doktoratą ar bent magistrą iš 
Amerikos universiteto. Pridėjus 
tą amerikonišką diplomą prie 
lietuviško, būtų nauda.

1964 m. užsiregistravo Brovvn 
universitete, R.I., Humani
tarinių mokslų fakultete, kurį 
baigė po keleto metų su magis
tro laipsniu. Studijos Brovvn 
u-te padėjo gauti mokytojos dar 
bą Commonwealth of Massachu- 
setts Bristol Community Col
lege, kur ji buvo vėliau pakelta 
Assoc. Professor of History.

Čia ji dirbo iki 1976 m. mokslo 
metų galo ir išėjo į pensiją, nors 
sunku buvo atsiskirti su studen
tais ir profesoriais.

Tapus pensininke, Emilija su 
savo sesers dukra Aldona 
Rygeliene išvyko į Sunny Hills, 
FL, gyvenvietės ieškoti. Juodvi 
surado mažą jaukų namelį, 
kuris buvo privatus, bet kartu 
ir bendruomenės dalis. Ji čia 
greitai prisijungė prie sodininkų 
ir rankdarbių meno grupės. Jai 
sekėsi gana gerai, laimėjo kelias 
premijas už skulptūras iš me
džio šaknų. Per meną atsirado 
naujų draugų ir organizacijų 
šalia lietuviškos veiklos. Taip ir 
dienos tapo per trumpos.

Pirmas insultas 1985 m. viską 
pakeitė, o antras ir trečias — dar 
pablogino sveikatą. Sunku
muose jai daug padėjo Genutė ir 
Vytautas Beleckai ir kiti Sun
ny Hills gyventojai, bet ji jau ne
galėjo gyventi be pastovios prie
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Greitosios pagalbos ligoninėje, Vilniuje.
Nuotr. V. Lendraitienės

žiūros. 1987 m. ji atsikėlė pas 
savo sesers dukrą A. Rygelienę 
į NJ. Čia vėl pasikartojo in
sultai. Dabar E. Putvytė buvo 
reikalinga didesnės priežiūros, 
kurią galėjo suteikti Matulaičio 
namuose Putname, CT. Tie in
sultai neapleido jos nė Ma
tulaičio namuose. Jie atėmė 
visas žmoniškas jėgas bei 
galimybę bendrauti su žmo
nėmis. Ten ją lankė giminės ir 
seselės. Dažna jos lankytoja ir 
globėja buvo Emilijos sesers 
duktė Aldona, jos vyras bei 
vaikai, anūkai ir pažįstami.

Dievas pasiima jaunyste žy
dinčius, stiprius ir iškankintus 
ligų. Visus meiliai priima savo 
džiaugsmo karalystėje. Emilija 
iškeliavo išsivadavus iš kūno 
kančių. Matulaičio namų glo
boje velionė išgyveno daugiau 
negu penkeris metus.

ZAGREBE KUNIGAI 
BADAUJA

Bažnyčios duomenimis, Ban- 
ja Luką vyskupijos katalikai 
beveik nebeturi maisto pro
duktų.

Kaip pareiškė Banja Luką 
vyskupas vienam Zagrebo laik
raščiui, jis pats jau 20 dienų 
gyvas vien duona ir vandeniu. 
Caritas sunkvežimiai, kuriais 
gabenamos pagalbos priemonės, 
dalijamos ne tik kroatams, bet 
ir serbams bei musulmonams, 
pastaruoju laiku būdavo dažnai 
užpuldinėjami.

Caritas sandėliai Petricavac ir 
Prenace miestuose, vyskupo 
duomenimis, sunaikinti. Vysku
pijos kurijos duomenimis, vys
kupiją palikti buvo priversti jau 
60,000 katalikų.

Juozas Ry gelis (KBL, Nr. 6)

A.tA.
ELZBIETAI PETRIKONIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui dr. PETRIKO- 
NIUI, dukroms REGINAI ir MARIJAI, anūkui DARIUI 
ir žentui JOHN.

Petronėlė Cicėnienė, Edvydas ir 
Raminta su šeima

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.fA.
kpt. Savanoris Kūrėjas

JURGIS DRAGŪNEVIČIUS
Minint mūsų mylimo ŠVIESIOS atminties Vyro ir Tėvo, 

kurio netekome 1985 m. rugpjūčio mėn. 9 d., mirties sukaktį, 
šv. Mišios už velionį bus aukojamos š.m. rugpjūčio mėn 12 
d. Vytauto Didžiojo bažnyčioje Kaune.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną 
prisiminti velionį Jurgį savo maldoje.

Nuliūdusios: žmona Anelė Dragūnevičienė ir duktė 
Audronė Pakštienė.

Susan Sulllvan
Shepard H S

i
Standard Federal bankas didžiuojasi 
savo gerais investavimais. Todėl šiems 
jaunuoliams skiriamos Standard 
Federal banko stipendijos siekti 
aukštesnio mokslo jų pasirinktose mo
kyklose. Jie visi jau yra pasižymėję 
moksle ir sugebėjimu vadovauti.

Mes didžiuojamės, galėdami šiems jau
nuoliams padėti ir tikime, kad ateityje 
jie daug nuveiks ir daug pasieks.

Leah Oslas
Glenbard East H.S.

/

Standard Federal Bank
for savngs

Chicago. Brlghton Park (312) 847 1140 • Gartleld Rldge (312) 767 5200 • Brlghton Park. (312) 523 1083 • Downers Grova (708) 963 1140 
Evergreen Perk (708) 636 6000 • Hlekory Hills Robeds Road, (708) 598 5050 • HIII Craak (708) 599-1977 • Lomberd (708) 627-1140 

Oak Lswn Ceero Avė . (708) 424 3300 • Pulaski Road (708) 424 5910 ■ Ortand Partt. (708) 349-9844 • Patas Hekprta (708) 371-4400 - WMo«tarook. (708) 325-6610

ATIDAROME NAUJAS DURIS, KAD GALĖTUMĖM JUMS 
DAR GERIAU PATARNAUTI!

Su džiaugsmu pranešame, kad dvi seniausios šios apylinkės laidojimo įstaigos — 
PETKUS FUNERAL HOMES ir BRADY GILL FUNERAL HOMES - susijungė, 
norėdamos palaikyti aukštą patarnavimo lygį. Mūsų paslaugos skiriamos patogumui 
šeimų, kurios išsikėlė į priemiesčius. Taip pat norime palaikyti prieinamas kainas mūsų 
klientams.

PETKUS FUNERAL HOMES jums patarnaus šiose vietovėse:
2929 WEST 87th ST 16600 S. OAK PARK AVĖ.
EVERGREEN PARK, IL ir TINLEY PARK, IL.

Telefonų numeriai tie patys. Mūsų įstaigos ir toliau suteiks jums profesionalias 
paslaugas. DONALD A. PETKUS, DONALD M. PETKUS, DARIUS MARCHERTAS ir 
MARIUS BUIVYDAS asmeniškai patarnaus kiekvienam mūsų klientui.

Dėkojame visiems už pasitikėjimą.

PETKUS FUNERAL HOMES 
Patarnauja jums šiose vietovėse;

2533 VV. 71 St., Chicago, IL 60629 
12401 S. Archer Avė., Lemont, IL 60439 

5940 VV. 35 St., Cicero, II 60650 
10201 S. Roberts Rd., Palos Hills, JL 60465 

Tel. 800-994-7600 
PETKUS IR SŪNUS

Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 m.

LTTHUANIAN FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION Anthony B. Petkus
NATIONAL FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION Donald A. Petkus
ILLINOIS FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION Donald M. Petkus
FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION OF GREATER CHICAGO Darius Marchertas 
VVILL COUNTY FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION Marius Buivydas
BETTER BUSINESS BUREAU OF NORTHERN ILLINOIS

*
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Lietuvos Dukterų draugi
jos valdyba, susidarius aplin
kybėms, kai Čikagoje neturime 
kasdieninių lietuviškų radijo 
laidų, prašo savo seniūnių, ku
rios sužino apie mirusią ar 
sunkiai sergančią draugijos 
narę, tuojau pranešti Lietuvos 
Dukterų draugijos vyriausiai 
seniūnei, tel. 708-346-0316 arba 
pirmininkei tel. 708-857-7281.

Rugpjūčio 20 d., sekmadienį, 
12 vai., bus Pasaulio lietuvių 
centro, Lemonte metinė gegu
žinė. Skanus maistas, linksma 
„Nemuno” orkestro muzika, 
laimėjimai. Sporto mėgėjai 
tinklinio aikštelėje galės iš
bandyti savo jėgas. Vaikučiams 
bus įvairių užsiėmimų ir jų 
skoniui pritaikyto maisto. 
Laukiame visų. Bus labai 
smagu draugų ir bičiulių ar
tumoje praleisti vasaros popie
tę. Prisiminsime seniai dainuo
tas dainas. Savo dalyvavimu 
paremsite PLC. Kviečia PLC 
renginių komitetas.

Visuotinis trimetinis su
važiavimas — Mažosios Lietu
vos Rezistencinio sąjūdžio ir
Maž. Lietuvos fondo vyks Čika- Lietuvoje su tenykščiais moky- 
goje, Balzeko Lietuvių Kultūros tojais. Ji Ateitininkų studijų
muziejaus patalpose, š.m. rug
sėjo 2 ir 3 d. Numatyta gana pla
ti programa, todėl visi sveiki
nimai ir pranešimai pagei
daujami raštu. Visi mažlie- 
tuviai ir Maž. Lietuvos bičiuliai 
kviečiami dalyvauti. Informa
cijoms kreiptis į Ramūną Bun- 
tiną, 908 Rob Roy Place, Dow- 
ners Grove, II 60516, USA. Tel. 
(708) 969-1316.

Sės. Igne Marijošiūtė prista
tys temą „Popiežiaus Jono-Pau- 
liaus II encikliką ‘Gyvybės 
evangelija’ ir gyvenimo reikala
vimai” Ateitininkų studijų 
dienose, Dainavoje, rugsėjo 3 d.

Sol. Aldona Buntinaitė (kairėje), muz. Ričardas Šokas ir Dalia Sokienė, 
atlikę programą birželio skaudžiąją įvykių paminėjime „Seklyčioje .

Nuotr. Antano Malinausko

x Ateitininkų namų geguži
nėje, rugpjūčio 13 d. 12:30 v. 
p.p. jūsų lauks gardūs pietūs, 
gaivinantys gėrimai ir drau
giška nuotaika. Gegužinėje pa
aiškės loterijos laimingieji. Visi 
laukiami.

(sk)

Rugpjūčio 23-27 d. ruošia
mas šaunus karnavalas Nekalto 
Prasidėjimo parapijos Brighton 
Parke naudai. Numatomos 
įdomios programos, įvairių įvai
riausi patiekalai (amerikietiški, 
lenkiški, lietuviški, meksikie- 
tiški...), laimėjimai, muzika, 
meninės programos, žodžiu — 
visa savaitė bus prikrauta 
įdomių pramogų. Kaip minėta, 
pelnas skiriamas parapijos 
reikalams, o tų reikalų — 
gausybė, nes neseniai buvo 
uždengtas naujas bažnyčios 
stogas, atnaujintas vidus, o 
parapija yra besikeičiančioje 
apylinkėje. Visuomenė kviečia
ma karnavale dalyvauti.

Povilas Vaičekauskas, bu
vęs partizanas ir rezistentas, 
dalyvaudamas Lietuviškų stu
dijų savaitėje (VIII.20-27 d.) 
Dainavoje, rugpjūčio 25 d. 
kalbės rezistencinės popietės 
metu. Šią jau 39-tąją studijinę 
savaitę rengia Lietuvių fronto bi
čiuliai.

Vaiva Vėbraitė, A.P.P.L.E. 
organizacijos pirmininkė, ir šią 
vasarą kelias savaites praleido

Jurbarko parapijos klebonas kun. 
Kazimieras Gražulis.

Š.m. liepos 20 d. „Drauge” 
buvo paskelbta žinutė, kad Jur
barko parapijos bažnyčios re
montui (naujoms grindims, ku
rios visiškai supuvusios) reikia 
lėšų, todėl klebonas kun. Kazi
mieras Gražulis prašo užsienio 
lietuvių, kilusių iš šios parapi
jos, paramos. Pasitarnauti su
tiko Sofija Piemenė (9640 S. 
Kedvale St., Oak Lawn, IL 
60453). Iki šiol surinktoji suma 
jau nusiųsta į Lietuvą, kad kle
bonas galėtų bent nupirkti me
džiagą remontui, tačiau viso 
darbo atlikimui tos sumos dar 
nepakanka. Kas galėtų prisidė
ti (nėra būtina, kad tai tik jur
barkiečiai...), malonėkite savo 
čekius siųsti nurodytu S. 
Plenienės adresu. Iki šiol auko
jo: Jurbarkiečių sambūris — 500 
dol., Petras Plienaitis — 150 
dol., Pijus Pažerūnas — 60 dol., 
Nijolė Grigaliūnienė — 25 dol., 
Veronika Paulionienė — 20 dol., 
Adolfas Dirgėla — 10 dol., Elena 
Jasaitienė — 20 dol.

Liucija Baškauskaitė, Te- 
le-3 nepriklausomos televizijos 
laidų direktorė, kuriai nuolatos 
buvo įvairiais būdais trukdoma 
skleisti demokratines idėjas 
Lietuvoje, dar prieš jai 
uždraudžiant įeiti į jos pačios 
įsteigtą televizijos įstaigą, 
pranešė Lietuvių Operos valdy
bai Čikagoje, kad transliuos 
„Perlų žvejų” operą. Šiuo metu 
neturima žinių, ar naujieji 
viršininkai tai leido daryti. 
Teismas nusprendė, jog L. 
Baškauskaitė ir toliau yra 
teisėta tos laidos direktorė.

Allan H. Dombra, Deep 
River, Ont., Kanada, yra tikras 
mūsų dienraščio draugas, kuris 
jau ne vieną kartąjį apdovanoja 
didesne auka. Ir vėl už „Drau
go” laimėjimo bilietėlius atsiun
tė 110 dol. Ir kaip nesidžiaugti, 
turint rėmėją, kuris net iš 
tolimos Kanados įvertina mūsų 
pastangas laikraščio leidimo 
darbe, padėdamas savo 
dosniomis aukomis. Tariame 
tikrai nuoširdų ačiū.

ALTo Čikagos skyriaus val
dybos ir tarybos posėdis šaukia
mas rugpjūčio 11 d., penkta
dienį, 6 vai. vak., ALTo centro 
patalpose, 6500 So. Pulaski 
Road (Balzeko L.K. muziejus).

dienose, kurios vyks Darbo 
dienos savaitgalį Dainavos 
stovyklavietėje, rugsėjo 2 d. 
padarys pranešimą, pavadintą 
,,Bendravimas su Lietuva 
pagalbos atžvilgiu”.

Video filmas „Baladė Dau
mantui”, sukurtas Lietuvoje 
Vytauto Landsbergio, Jr., bus 
rodomas Lietuviškų studijų 
savaitėje, rugpjūčio 25 d. 
rengiamame rezistencijai prisi
minti vakare. Šioje studijų 
savaitėje, kuri bus Dainavoje 
rugpjūčio 20-27 d., dalyvaus ir 
partizano Juozo Lukšos-Dau
manto našlė dr. Nijolė.

x Vytautas Abromavičius 
ieško pusbrolių Jono ir Nor
berto Abromaičių ir jų sesers 
Adelės. Jų tėvai Jonas ir Agota
Abromaitis gyveno 1531 S. lOth Visi valdybos ir tarybos nariai 
St. Atsiliepkite, rašykite kviečiami dalyvauti, nes smul- 
Vytautas Abromavičius, kiai bus aptariama gegužinė, 
Skruzdynės 11-1, Neringa — įvykstanti rugsėjo 4 d. (Labor 
Nida, Lithuania, arba skam- Day), pirmadienį. Atskiri
binkite; Stasė: 312-476-3950.

(sk)
x Jane C. Simanis, Wa- 

shington DC, per komiteto at
stovę Teresę Landsbergienę, at
siuntė $150 — vieno Lietuvos 
našlaičio paramos metinį 
mokestį. Dėkojame! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

x TRANSPAK skyrius Le
monte praneša, kad šeštadie
ninei mokyklai užsidarius va
saros atostogoms, šeštadieniais 
įstaiga Lemonte bus uždaryta. 
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)

pakvietimai nebus siunčiami.

BSth Place, Chicago. IL 60629

Žvaigždutė
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus

PAS BOBULE

Pas bobulę keliavau,
Šokinėjau, dainavau:
— Dzimdzi — drimdzi, o pa-pa, 
Tau ridikas, man pupa!

Kad keliauti būt linksmiau,
Su drugeliais žaist ėmiau.
Jie plasnoja pamažu,
Aš vejuosi — tai gražu!

Buvo kupstas — nemačiau, 
Šaukė kojos: — Kelk aukščiau! 
Kad nekėliau — išgriuvau, 
Šlapią lapę pagavau.

Jonas Minelga 

KELIONĖ 

(Pabaiga)

Pagaliau atsiradome Nidoje. 
Baltijos jūra buvo labai graži. 
Ant kranto rinkome gintarą, ne 
kriaukles. Mes prisirinkome jo 
daug, o paskiau ėjome maudy
tis. Vanduo buvo šaltas, bet 
buvo smagu pabūti vandenyje.

Pasimaudę, važiavome į res
toraną pavalgyti. Restorane ba
landėliai buvo skanūs. Patiko ir 
pyragaičiai. Naktį praleidome 
viešbutyje.

Kitą dieną važiavome į Klai
pėdą. Čia vėl matėme jūrą ir 
rinkome daugiau gintaro.

— Kodėl mes čia radome gin
taro, o Amerikoje ne? — 
paklausė Audra.

Dėdė Linas paaiškino, kad čia 
labai seniai augo dideli miškai, 
o gintaras yra sudžiūvusių me
džių kraujas.

— Vargšai medžiai! — pasakė 
Audra. Visi juokėsi.

Buvo labai geros atostogos. 
Mes aplankėme daug kitų vietų: 
Palangą, Kryžių kalną, Šiluvą, 
Šiaulius, Nemuną, Nerį. Taip ir 
baigėsi mūsų atostogos. Pasku
tinę dieną Lietuvoje praleidome 
ūkyje. Pasakėme „Sudiev” 
visiems gyvuliams: karvėms, 
katėms, šuniui, arkliams, kiau
lėms, vištoms ir gaidžiui.

Dalia ir aš perjojome ūkį 
paskutinį kartą. Pavalgę va
karienę, ėjome pailsėti.

Kitą dieną važiavome į aero
dromą. Pasakėm „Sudiev” tetai 
Onai, dėdei Linui, Tomui ir 
Dalei. Pamojavome ir įlipome į 
lėktuvą. Dabar, mano sesutė 
Audra, sėdėdama šalia manęs, 
vėl garsiai knarkia.

Kristina Vaškytė, 
Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los mokinė 
(„Mūsų žinios”) 

DAINAVOS PRADŽIA

,1
Barakai

Vieną naktį pirmas būrelis 
(Vilkai) atėjo iš miško ir išgąs
dino tris kiaules. Jos taip išsi
gando, kad joms reikėjo kur 
nors susirasti nakvynę. Visos 
kiaulės pradėjo statyti namus. 
Viena kiaulė pastatė berniukų 
baraką, antroji — mergaičių 
baraką, o trečioji, pati 
gudriausioji, mokėjo statyti 
didelius namus, tai ir pastatė 
baltąjį namą. Vilkai pūtė, pūtė, 
bet negalėjo nupūsti namų, tad 
jie nubėgo atgal į mišką ir tik 
grįžo stovyklauti pas jaunučius.

Lara Polteraitytė, 
9 būrelis

įsteigimą. Ten buvo tik medžiai. 
Vieną dieną pakilo didelis vie
sulas ir tuos medžius nuvertė. 
Viesulo metu labai lijo, atsirado 
mūsų Spyglys.

Austė Kuolaitė,
9 būrelis

Kryžių kalnas

Seniai gyveno burtininkas 
baltame name. Jis turėjo ženklą 
ant savo rankos, kuris atrodė 
kaip kryžius. Kai jis buvo 
vaikas, baidyklės jam buvo 
įkandusios.

Vieną dieną burtininkas (jo 
vardas buvo Žablas) ėjo pasi
vaikščioti ant kalno. Staiga pa
matė tas baidykles, kurios jį 
įkando. Šį kartą jų buvo aštuo- 
nios. Žablas ištarė tris žodžius 
ir aštuoniais kryžiais perdūrė 
baidykles. Burtininkas gavo 
širdies smūgį ir numirė. Kai 
paukščiai ir žvėrys suėdė visus 
lavonus, kryžiai liko. Todėl ir 
atsirado kryžių kalnas.

Arius Elvikis,
4 būrelis 

(Dainavos pasakų pilies 
laikraštėlis. 1994 JAS 

stovykla)

UŽBURTI PINIGAI

(Lietuvių tautosaka)

Vienas senis buvo turtingas, 
turėjo daug pinigų. Nemėgo jis 
savo marčios, o marti saugojo tą 
senį, nes žinojo, kad jis turi 
maišą pinigų po pagalve pasis
lėpęs. Senio sveikata susilpnėjo. 
Jis marčią išsiuntė pas kaimy
nus. Marti pasislėpė. Senis 
nuėjo į kaminyčią (vasaros 
virtuvę), iškasė duobę, įdėjo į ją 
maišą su pinigais ir pasakė: 
„Kas nuogas per mano pagrabą 
(budėtuves) pašoks, tas gaus 
pinigus”. Netrukus senis numi
rė. Paruošė šeima budėtuves. 
Marti pradėjo verkti ir ėmė 
draskyti (plėšyti) savo drabužius 
šaukdama: „Oi, tėveli, koks tu 
buvai geras”... Nusiplėšė visus 
drabužius ir nuoga pradėjo šoki
nėti. Vyras greitai ją sugriebė 
ir išnešė iš kambario, manė, kad 
iš proto išėjo. O ji paskui nuėjo 
į kaminyčią ir išsikasė pinigus. 
(Papasakojo Zuzana Rupšlaukie- 
nė, apie 70 metų amžiaus iš 
Papilės parapijos. Gyveno Ne- 
braska valstijoje, JAV. Užrašė
dr. J. Balys, 1949.VII.27).

x TRANSPAK praneša: 
„Vilniaus Universitetas žada 
priimti 1,500 pirmakursių, o no
rinčių jame studijuoti yra apie 
4,000. Didžiausias konkursas į 
norvegų kalbos kursą: į 12 vietų 
gauti 104 pareiškimai; nepopu
liariausia šiais metais yra 
fizika”. Siuntiniai ir komer
cinės siuntos į Lietuvą. Mais
to siuntiniai TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772.

(sk)
x Norint pirkti bei parduo

ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
kus, 540 Ambassador Ct., 
Sunny Hills, FL 32428, tel. 
904-773-3333.

(sk)

Spyglys

Visi Dainavos stovyklautojai 
pažįsta mūsų Spyglį. Tai ežeras, 
kur mes kiekvieną dieną eina
me pasimaudyti. Ar bet kada 
esate pagalvoję, kaip jis ten at
sirado? Aš manau, kad labai 
seniai, dar prieš Dainavos

Vytautas Didysis Žalgirio mūšyje. Šiais metais Lietuvoje paminėtos 585 

metinės.
Piešė Birutė Zokaitytė

DAIKTAI

„Raštui” senovės laikais taip 
pat vartota ir daiktai. Jie buvo 
siunčiami, norint ką pranešti ar 
pasakyti. Indėnų gentys, pra
nešdamos apie karą, siųsdavo 
priešininkui ietį, strėlę ir to
mahauką. Dažnoje knygoje apie 
indėnus aprašyta įdomios taikos 
derybų apeigos. Susėdę ratu 
aplink laužą, genčių vadai rū
kydavo „taikos pypkę”. Ji ke
liaudavo aplinkui, ir kiekvienas 
iš jos užtraukdavo dūmo, kuris 
reiškė santarvę ir susitaikymą.

Iš margaraščio ir kitų „rašto” 
būdų šiandien belikęs vienas 
kitas paprotys. Kai kur tie 
senoviniai ženklai tebevarto
jami. Iš spalvų „rašto” likę 
eismo, geležinkelio signalų 
ženklai. Spalvotos vėliavėlės 
laivuose tarnauja kaip tarptau
tiniai „susikalbėjimo” ženklai. 
Tačiau tikrojo rašto pradžių 
pradžia slypi... piešinyje.

G. Raguotienė

PRAĖJUSIOS SAVAITĖS 
UŽDAVINIU ATSAKYMAI

1. 721 x 2 = 1442. 2. Miežis 
(javas). 3. Rugio varpa. 4, Pietų 
Amerikos gyvulys Lama (Lla- 
ma, lama gama, guanco) ir žuvis 
Archer - Šaulys (archer fish - 
toxotes jaculator) — abu moka 
spjaudyti. Lama apspjaudo prie
šą, kai yra suerzinta, supykusi, 
pavargusi. Žuvis Šaulys spjau
dydama medžioja sau maistą- 
grobį. Iš vandens iškišusi savo 
burną, stipriu, greitu ir taikliu 
spjūviu ji pritrenkia skren
dančią ar ant šakelės esančią 
musę ar vabalėlį. Grobiui nu
kritus į vandenį, žuvis jį prary
ja - sudoroja. Jos taiklus „šūvis” 
siekia iki 5-6 pėdų, bet naktį ji 
gali užgesinti degančią cigaretę 
dešimties pėdų nuotolyje (E. 
Brit. 2-293 ir 14:165, Chicago, 
1968; Exotic Aųuarium Fishes 
by Dr. W.T. Innes, psl. 478; The 
Pochet Guide to Aųuarium Fi
shes by Gvvynne Vevers; Si- 
mon’s Freshwater + Marine 
Aųuarium Fishes; L.E. 14-122, 
Boston, 1958). 5. Lenkijos 
prezidentas gen. V. Jaruzelski 
su savo tėvais gyveno Lietuvo
je, netoli Vilkaviškio, nuo 1939 
metų rugsėjo mėnesio iki juos 
Stalinas ištrėmė į Sibirą. V. 
Jaruzelski buvo grįžęs į Lie-

GRAŽUS PRISIMINIMAS

Mano įdomiausios Kalėdos 
buvo praėjusių metų. Jos buvo 
smagios, linksmos ir įdomios. 
Prisimenu, kai mano visa šeima 
atsikėlė, pavalgė pusryčius ir 
pradėjo atidarinėti ryšulėlius, 
buvusius po Kalėdų eglute. Aš 
gavau daug įdomių žaislų.

Apsirengę, važiavome pas 
mano tėvelio tėvus. Ten mes 
gavome dar daugiau dovanų. 
Pavalgėme pietus. Pavalgę, vėl 
į kelionę, pas mano mamos bro
lį, mano dėdę. Ten mano mamos 
visi giminės buvo suvažiavę. 
Čia mes pažaidėme, pasikalbė
jome ir „pabaliavojome”.

Kai mes iš ten išvažiavome, 
dar buvo likusi viena stotis, tai 
mūsų geri draugai. Jau buvo po 
dešimtos valandos, kai pas juos 
nuvažiavome. Nors buvo vėlu, 
mano tėvai dar „baliavojo”. Aš 
ir man sesutė pažaidė su drau
gėmis. Buvo smagu.

Kai mes grįžome namo, buvo 
jau po vidurnakčio. Šios Kalėdos 
man buvo smagiausios, kokias aš 
esu turėjusi.

Dana Žiaugraitė, 

Bostono lit. m-los mokinė.

BITININKAS

Kada bitininko nebuvo namie, 
pas jį užėjęs žmogus išvogė me
dų ir korius. Sugrįžęs ir radęs 
tuščius avilius, bitininkas 
stovėjo ir juos apžiūrinėjo. O 
bitės, grįžusios iš medonešio, 
užtiko (rado) jį prie avilių, puolė 
ir skaudžiai visą sugėlė. Tada 
bitininkas ir tarė joms:

— Pikti gyvulėliai, tą, kas 
išvogė jūsų korius, sveiką 
paleidote, o mane, savo globėją, 
baisiai sugėlėte.

Taip ir kai kurie žmonės per 
neišmanymą priešų nesisaugo, 
o draugus, palaikę įtartinais, 
atstumia.

Ezopas

PAGALVOK

1. Šis uždavinys skiriamas 
jauniems šachmatininkams. 
Ant šachmatų lentos kampinio 
langelio stovi žirgas. Ar galima 
jį perkelti į priešais esantį kam
pinį langelį, darant ėjimą į 
kiekvieną langelį po vieną 
kartą? 2. Muškieta (šautuvas) 
pumpurė, ką pernai nušovė, tai 
šiemet atsiėmė. 3. Ateina vieš 
nia, suvalgo svečią. 4. Ar yra Lie 
tuvoje miestas, kurio pavadini 
mas yra Jeruzalė? 5. Lietuvių dai 
nose ir poezijoje dažnai yra 
minima „rasa”. Iš kur ir kaip ji 
atsiranda? Paskutiniai du už 
daviniai yra gauti iš kun. dr.E 
Gerulio.

Nakties tyloje galima girdėti: 
1. lėktuvo užimą — už 40 kilo- 
etrų; 2. didelio miesto triukšmą 
— už 3 km; 3. arklio kanopų 
kaukšėjimą — už pusės kilomet
ro.

Naktį galima matyti: 1. lau
žus — už 6-8 kilometrų; 2. kiše
ninio žibintuvėlio šviesą — už 
pusantro kilometro; 3. cigaretės 
ugnelę — už pusės kilometro.

Mokyklos vedėjas pasamdė 
sargą. Atvykęs sargas pirmiau
sia paklausė vedėją, nuo ko sau 
goti mokyklos turtą?

Vedėjas jam atsakė:
— Nuo... savų.

f

tuvą 1987 metais. (A. Žukas, 
Respublika Nr. 204, Vilnius, 
1994.IX.30).

I


