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Lietuvoje vieši Vengrijos
prezidentas
Vilnios, kovo 4 d. (BNS) Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas pasitiko antradienį
oficialaus trijų dienų vizito į Vil
nių atvykusi Vengruos prezi
dentą Arpad Goncz.
Prezidentūroje vykusioje cere
monijoje dalyvavo Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis,
premjeras Gediminas Vagno
rius, Lietuvos ir Vengrijos ofi
cialių delegacijų nariai. Prezi
dento A. Goncz garbei buvo iš
rikiuota Garbės sargybos kuo
pa, atlikti abiejų šalių himnai.
Pokalbiuose Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas
tikisi, kad greitai bus pasirašy
ta Lietuvos ir Vengrijos laisvo
sios prekybos sutartis, kuri
atvers Lietuvai kelią į narystę
Vidurio Europos laisvos preky
bos organizacijoje (CEFTA).
Lietuvos vidaus reikalų mi
nistras Vidmantas Žiemelis ir
Vengrijos VRM politinis sekre
torius Gabor Vilagos pasirašė
sutartis dėl žinybinio bendra
darbiavimo ir bendros kovos su
terorizmu, prekyba narkotikais

ir organizuotu nusikalstamu
mu.
Tačiau Lietuva ir Vengrija ne
pasirašė planuotos investicijų
skatinimo ir abipusės apsaugos
sutarties, nes netikėtai susirgo
ir negalėjo atvykti į Vilnių
Vengrijos pramonės, prekybos ir
turizmo ministerijos valstybes
sekretorė Ddiko Asztalos.
A. Brazauskas sakė tikis, kad
Vengrijos prezidento vizitas
padės gerą pagrindą tolesniam
šalių bendradarbiavimui. Veng
rijos prezidentas A Goncz
pastebėjo, kad susitikimas su
Lietuvos vadovu „vėluoja bent
porą metų" ir kad šalis iki šiol
„skyrė per didelis atstumas".
Vengrijos prezidentas užtikri
no savo šalies paramą Lietuvai
siekiant narystės Europos Są
jungoje ir NATO. Tai jis pažy
mėjo antradieni Vilniuje susi
tikęs su Lietuvos Seimo pirmi
ninku Vytautu Landsbergiu,
kuris nebeturėjo laiko pabend
rauti su spauda, nes iškart po
susitikimo su Vengrijos prezi
dentu išskubėjo j Briuselį.

Pasaulio
Norvegijos mieste Bergene
pirmadienį prasidėjo neoficia
lus Baltijos regiono valstybių
susitikimas,
kuriame bus
svarstomi šių šalių ekonomi
nio bendradarbiavimo bei pa
siruošimo Europos ekonomi
nei ir valiutų sąjungai klausi
mai. | susitikimą atvyko 10
valstybių, iš kurių tik 4 yra
ES narės, delegacijos. Vokieti
jos finansų ministras Theo
Waigel šiame susitikime ves
derybas su Skandinavijos ša
lių — Norvegijos, Švedijos,
Danijos, Islandijos, Lenkijos ir
Baltijos valstybių — Estijos,
Latvijos, Lietuvos — finansų
ministrais.
Vasario 16-osios iškilmėse Vilniuje. Seimo ;jiksl«-ji- daiyvav' •iideji.- būrys n;u !>;.':J:.: .-vedų.
Nuotr Ra Bestijas safiaj veiiavų pakėlimo aikštėje susitiko (ii kairės; JAV ambasados Lietuvoje atstovai
John Stepanchuk ir Jonathan M<»ore; Michael Kotzin, Director of The Jevvish Federation of Chicago; JAV sena
torius Richard Durbin; Jurgis Lendraitis, Lithuanian Mercy Lift vadovas; Bill Durbin. Rimas Domanskis, Stan
ley Balzekas, Jr.

tytoms šalies vadovo teisėms.
Seimo kanclerio nuomone,
teikdamas kito asmens kandi
datūrą laikinai eiti generali
nio prokuroro pareigas, prezi
dentas „faktiškai teiktų Sei
mui naujo generalinio proku
roro kandidatūrą". Tačiau įs
tatymai neapibrėžia, kas ir
kokia tvarka gali spręsti dėl
laikinojo generalinio prokuro
ro skyrimo.
J. Razmos nuomone. Sei
mas neviršijo savo kompeten
cijos, nenagrinėdamas prezi
dento siūlymo ir paskirdamas
laikinai prokuratūrai vado
vauti atsistatydinusį genera
linį prokurorą Vladą Nikiti
ną.

Lietuvoje lankysis Rusų
stačiatikių bažnyčios
vadovas Aleksijus II
Vilnius, kovo 4 d. (BNS) Lietuvos Stačiatikių Bažnyčia
rengiasi sutikti Maskvos ir
visos Rusijos stačiatikių baž
nyčios vadovą, Patriarchą Aleksųų II.
Lietuvos arkivyskupo Chrizostomo atstovas spaudai Ro
manas Januškevičius pranešė,
kad .rusų Stačiatikių Bažnyčios
vadovas į Vilnių atvyks šių
metų liepos 25 d.
Aleksijus II aukos šv. Mišias,
skirtas vienintelio Lietuvoje
Vilniaus stačiatikių Šventosios
Dvasios vienuolyno 400-osioms
metinėms ir trijų Lietuvos šven
tųjų, nukankintų už Kristų, žū
ties 650-osioms metinėms.
Lietuvos Stačatikių Bažnyčia
kanoniškai yra pavaldi Mask
vos ir visos Rusijos patriarchi
jai. šiuo metu Lietuvoje yra 43
stačiatikių parapijos.
Stačiatikių Bažnyčia yra antra
didžiausia po Katalikų Bažny
čios Lietuvoje. Oficialiai lai
koma, kad stačiatikiais yra apie
5 procentai Lietuvos tikinčiųjų,
tačiau tikslios statistikos nėra
R Januškevičius pabrėžė, kad
pagrindinė Aleksijaus II atvy
kimo i Lietuvą priežastis yra
šventųjų Antonijaus, Joano ir
Eustafijaus nukankinimo meti
nes. Šie trys šventieji buvo
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio
Algirdo dvariškiai, nesutikę at

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter. BNS INTERFAX. ITAR-TASS
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais.!

Seimo kancleris įtaria
prezidentą viršijus įgaliojimus
Vilnius, kovo 4 d. (BNS) —
Seimo kancleris Jurgis Razma
abejoja, a r prezidentas Algir
das Brazauskas „neviršijo j a m
suteiktų įgaliojimų", savo de
kretu pasiūlęs Seimui paskirti
generalinio prokuroro pava
duotoją Artūrą Paulauską lai
kinai eiti generalinio prokuro
ro pareigas.
Kancleris atmetė preziden
to tvirtinimus, kad Seimas pa
sielgė neetiškai, nesvarstyda
mas antrosios jo dekreto da
lies, kuria buvo siūloma pa
vesti pareigas A Paulauskui.
J. Razma antradienį pas
kelbtame pranešime užsime
na, kad prezidento siūlymas
prieštaravo Konstitucijoje ir
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sisakyti krikščionybės idėjų ir
vėl tapti pagonimis. Algirdo
žmona Vitebsko kunigaikštienė
Marija Jaroslavna atitekėdama
atsivežė ir savo šventikus, ku
riems buvo leista skleisti
krikščionybės idėjas kunigaikš
čio dvare. 1347 m. vasarą, mi
rus valdovo žmonai, dvare vėl
įsigalėjo pagonybė, o atsisakyti
tikėjimo nesutikę Antonijus, Joanas ir Eustanjus buvo ilgai ir
žiauriai kankinami, o po to pa
karti ant ąžuolo. Šių kankinių
mirtis išpopuliarino krikščiony
bę Lietuvoje ir 14-ojo amžiaus
pabaigoje Kristų išpažino dau
guma Vilniaus gyventojų.
Trijų šventųjų palaikai yra
saugomi Šventos Dvasios vie
nuolyne.
Vyriausybės patarėjas religijų
klausimais Petras Plumpa
Maskvos patriarcho Aleksijaus
II atvykimą laiko labai svarbiu
įvykiu Tačiau jis mano. kad Sis
konfesijos vadovo vizitas yra
privatus, skirtas stačiatikių
bažnyčios klausimams aptarti
„Bet kokiu atveju — valstybe
yra pasirengusi surengti toki
sutikimą ir parengti tokią prog
rama. kokios paprašys Lietuvos
stačiatikių hierarchai", sakė P.
Plumpa
.Jis pažymėjo, kad stačiati
kiai nereiškia rimtų priekaištų
Lietuvos valdžiai, o bene vienin

V. Landsbergis: prezidentas
pateko t a r p "kūjo ir priekalo"
Vilnius, kovo 4 d. (BNS; —
Seimo pirmininkas Vytautas
Landsbergis, kuris laikomas
vienu realiausių kandidatų
prezidento rinkimuose, (taria
dabartinį šalies vadovą Al
girdą Brazauską patekus n e 
aiškių grupuočių įtakon.
„Tai, kas vadinama šian
dien prezidentu ir jo galiomis,
iš tikrųjų yra tam tikros gru
puotės galios. Apie kitą prezi
dentą jos nesiplaktų", dien
raščiui „Lietuvos rytas" pa
reiškė V. Landsbergis, tų gru
puočių neįvardydamas, b e t
laikydamas jas įtakingomis.
„Mes norime bendradar
biauti su prezidentu. Bet m e s
negalime leisti, k a d t a gru
puotė blokuotų Seimo sprendi
mus. Prezidentas
patenka
tarp kūjo ir priekalo", sako V.

Landsbergis.
Jis leidžia suprasti, kad lai
ko nevaisingais abstrakčius
svarstymus apie prezidento
įgaliojimus ir sieja problemą
su konkrečia asmenybe. „Ga
limos visiškai konkrečios situ
acijos, kai prezidento įga

liojimai yra naudingi arba ne
naudingi. Svarbu, kas yra pre
zidentas, koks yra preziden
tas, su kuo jis susijęs", sako V.
Landsbergis.
Seimo pirmininkas interviu
dienraščiui tiesiai neatsakė,
ar ketina dalyvauti prezidento
rinkimuose šiemet gruodį, bet
užsiminė
galįs
apsispręsti
siekti tapti pirmuoju valstybės
asmeniu.

Iš naujųjų prokuratūros
vadovų bus pareikalauta
atsakomybės
Vilnius, kovo 3 d. (BNS) Seimo pirmininkas Vytautas
Landsbergis pareiškė, kad
pastaruosius metus Lietuvos
p r o k u r a t ū r a dirba r a n k a
rankon su LDDP valdžia. „Adolfo Šleževičiaus vyriausybė ir
prokuratūros vadovybė buvo
viena sistema", sakė jis spaudos

P r a d e d a m o s nagrinėti
n u t r a u k t o s finansinės bylos
Vilnius, kovo 4 d. (BNS) —
Vidaus reikalų ministerija j a u
perdavė Generalinei proku
ratūrai 31 baudžiamąją bylą.
kuri anksčiau buvo n u t r a u k t a ,
tačiau dabar nustatyti abejoti
ni nutraukimo motyvai.
Sausio-vasario mėnesiais
VRM patikrino visas n u t r a u k 
tas aTba sustabdytas bau
džiamąsias bylas ir siekia,
kad būtų priimti sprendimai
atnaujinti jų tyrimą. Patikri
nus panaikinti 28 n u t a r i m a i ,
kuriais buvo n u t r a u k t o s bau
džiamosios bylos, bei 17 n u t a 
rimų, dėl kurių bylų tyrimas
sustabdytas. Visose bylose bus
atlikti papildomi tyrimai.
Generalinė p r o k u r a t ū r a
19% m. tyrė 634 atvejus dėl
nusikaltimų finansams, 274
telė problema — nuosavybės
grąžinimas — yra sprendžiami
ir be Maskvos Bažnyčios pa
galbos.
Aleksijus II Rusijos stačiati
kių Patriarchu buvo išrinktas
1990 m birželio 7 d. Jo vadovau
jama bažnyčia turi 124 vyskupi
jas, įskaitant stačiatikiu vysk u
pijas JAV, Kanadoje, Australi
joje, Belgijoje, Olandijoje. Japo
nijoje, Estijoje. Latvijoje I.ietuvoje ir kitur
Per nepilnus 7 metus Aleksį
jus II aplankė 55 vyskupijas I
iškilmes Lietuvoje taip pat at
vyks Latvijos stačiatikių arki
vyskupas Aleksandras. Estijos
stačiatikių arkivyskupas Kurni
lijus ir kiti vyskupai

baudžiamosios bylos su kalti
namąja išvada perduotos teis
mams, 119 bylų nutraukta,
nesant nusikaltimo sudėties.
Net 160 bylų tyrimas sustab
dytas dėl įvairių priežasčių:
pasislėpus kaltinamajam, ne
nustačius asmens, kurį rei
kėtų patraukti baudžiamojon
atsakomybėn, arba negavus
informacijos iš užsienio, tu
rinčios įtakos bylos eigai.
„Jau dabar ryškėja faktai,
kad nemažai
baudžiamųjų
bylų atsisakyta tirti nepa
grįstai", rašoma antradienį
paskelbtame
vyriausybės
spaudos tarnybos pranešime.
Net 90-yje baudžiamųjų
bylų negalima patraukti at
sakomybėn kaltininkų, nes
nėra dokumentinių revizijų
išvadų. Nemaža dalis finansi
nių nusikaltimu
netiriama
prisidengus jva:riais proce
dūriniais formalumais.
Vyriausybe neseniai nutarė
sustiprinti VRM Revizijos de
partamentą, suaktyvinti Tei
sės ekspertizes instituto dar
bą, revizijoms atlikti skyrė pa
pildomų lėšų. Nedideles revi
zijų grupes nutarta įkurti prie
VRM Tardymo departamento
ir Specialiųjų tyrimų tarny
bos.
Vyriausybė pareiškė ir to
lia* reikalausianti, kad pareigūn.n. nepagrįstai nutrau
kė, sustabdę ar atsisakę kelti
finansines bylas, butų pa
traukti atsakomybėn.

konferencijoje pirmadienį.
1992-1996 m. generalinei pro
kuratūrai vadovavo prezidento
ir LDDP daugumos paskirti as
menys, kurie leido „ištampyti
milijardinį Lietuvos turtą, nesustabdė nei kolūkių bei bankų
išgrobstymų", sakė Seimo pirmininkas.
Anot jo, „iš aukščiau valdomi"
prokuratūros vadovai vadovavo
si atrankos būdu — „šitą bylą
tirsime, o šitos nereikia, nes ne
naudinga, o štai čia padarysime
paslaugėle- Todėl mūsų nuo
stata aiški — nė vienas iš dabar
tinių prokuratūros vadovų ne
gali toliau jai vadovauti", pa
brėžė V. Landsbergis.
Jo teigimu, dabar kyla pani
ka, priešinimasis tokiai nuomo
nei. „Nesunku numatyti, kad
prokuratūrai pradėjus dirbti
realiai, iškils labai didelės
daugelio asmenų atsakomybės
klausimas", sakė jis.

JAV viceprezidentas Al
Gore pirmadienį spaudos kon
V a š i n g t o n a s . JAV pa ferencijoje atmetė kaltinimus,
reiškė didelį apgailestavimą neva jis pažeidęs įstatymus,
Baltuosiuose
dėl ypatingos padėties įve draudžiančiu
Rūmuose
prašyti
aukų savo
dimo Albanijoje ir Sali Beripartijos
politinei
kampanijai.
sha perrinkimo prezidentu.
JAV valstybės departamento A. Gore pareiškė, kad jis di
atstovas spaudai
Nicholas džiuojasi savo darbu, perrenBurns sakė, kad JAV neri kant prezidentą Bill Clinton ir
mauja dėl to, kad parlamentas neigė, kad jo veikla buvusi nepaskelbė ypatingą padėtį ša teisin i ar nelegali, pripalyje ir siūlo Berisha, jo vyriau žind?. as, kad aukotojams
sybei, politinių partijų vado skambino iš Baltųjų Rūmų,
vams dirbti kartu, kad krizė tačiau nurodė, kad už skam
bučius sumokėjo Demokratų
būtų sureguliuota.
partija, o ne mokesčių mokė
Tbilisis. Dešimt Gruzijos tojai. Viceprezidentas vis dėlto
parlamento deputatų iš frakci pažadėjo nebesiimti aukų rin
jos .Apchazati" sekmadienį kimo veiklos.
pradėjo bado streiką, reikalau
N e w Deli. Indija gali tapti
dami nedelsiant išvesti Rusi „kompiuterių įrangos bei eko
jos kariuomenę. Jeigu per 10 nomikos supervalstybe'', an
dienų visa tai nebus pada tradienį pareiškė informacijos
ryta, deputatai paskelbs ne pramonės valdovas B'll Gatės,
terminuotą akciją ir prie jų kuris pirmininkauja 8 < mlrd.
prisijungs kiti parlamentarai, dolerių vertės bendrovei „Mic
taip p a t šimtai pabėgėlių iš rosoft Corporation".
Abchazijos bei Gruzijos politi
nių partijų atstovų.
Vašingtonas. Antradienį
JAV prezidentas Bill Clinton
V a š i n g t o n a s . D.Britanijos išskrido į gimtąją Arkans?^
gynybos sekretorius Michael valstiją, kur apžiūrės savait
Portillo prieš derybas su JAV galį praūžusio viesulo (torna
gynybos sekretoriumi William do) padarytus nuostolius. Vie
Cohen spaudos atstovams sa sulas buvo bene stipriausias
kė, j o g NATO-Rusijos doku nuo 1968 metų. Jo metu žuvo
mentas
neturėtų
tapti mažiausiai 25 žmonės, buvo
„politiniu futbolu" Vakarų sugriauta šimtai gyvenamųjų
parlamentų svarstymuose dėl namų. B. Clinton, buvęs Arpritarimo jai. JAV teigia, kad kansas gubernatorius, jau nu
dokumentas turėtų būti įpa rodė, kad visiems nukentė
reigojantis, bet ne sutartis, ta jusiems būtų suteikta fede
čiau Rusijos atstovai perspėjo, ralinė pagalba.
kad ji turės gauti Dūmos ofi
Sofia. Vokietijos užsienio
cialų pritarimą.
reikalų ministro Klaus Kinkei

Haga. Jungtinių Tautų
generalinis sekretorius Kofi
Annan paragino vėl svarstyti
planą del tarptautinių pajėgų
siuntimo į karo nuniokotą
Zairą. Sukilėliai, kurie pasta
ruoju metu yra padrąsinti
Per daug
savo laimėjimų prieš vyriau
sybės kariuomenę, nenori tar
„besiveržiantiems
tis dėl paliaubų. K. Annan nu
į valdžią'* —
rodė, kad tarptautinės pajėgos
gali būti reikalingos, padedant
piniginės baudos
evakuoti apie 170.000 pabė
Vilnius, kovo 4 d. (BNS) - gėlių, kurie y r a įstrigę karo
Vilniaus miesto savivaldybė zonoje.
perspėjo, kad per savivaldybės
Lima. Peru sukilėliai, kurie
rinkimų kampaniją už kiekvie
Japonijos
ambasadoriaus rezi
ną neleistinoje vietoje išklijuotą
dencijoje
Limoje
tebelaiko 72
plakatą gresia bauda nuo 100
įkaitus,
kol
k
a
s
liko
abejingi
iki 300 litų.
pasiūlymui
išvykti
)
Kubą.
Konservatorių daugumą su
Peru
prezidentas
Alberto
Fųįidaranti savivaldybė kreipimesi
i partijų, visuomeninių ir kultū mori ankstų antradienio ryta
ros organizacijų vadovus teigia grįžo iš Kubos, kurios prezi
suprantanti kandidatų į miesto dentas Fidel Castro pasiūlė
tarybą ir partijų norą atkreipti suteikti prieglobstį maždaug
20 Peru kairiųjų sukilėlių.
rinkėjų demesj
Tačiau ji primena, jog netin Sukilėliai reikalauja paleisti
karnose vietose išklijuoti agita maždaug 400 j ų draugų, kali
ciniai plakatai virsta tikra anti namų Peru kalėjimuose. A.
reklama ir ragina juos klijuoti Fujimori atmetė šią galimybę,
tik seniūnų nurodytose vietose, tačiau pasiule leisti suki
nust;ityt.;i 'v.irka -uderinus -u lėliams pasitraukti i kita šalį
pastato savi i.• n K .i ir mi«-st' riai ir užsiminė apie galimas kitas
nuolaidas.
liniuku

•

Kaip pranešė
Minskas.
agentūra Interfax, pirmadienį
įvyko ES misijos vadovo Hen
ry Costo ir Baltarusijos prezi
dento Aleksandr Lukašenko
„uždarų durų"
susitikimas.
ES pranešimą apie padėtį Bal
tarusijoje po lapkričio 24 d.
vykusio referendumo Luka
šenko įvertino kaip „vien
pusišką". Po susitikimo Costo
sakė, jog Lukašenko prašė
„susilaikyti nuo viešo šio
pranešimo paskelbimo", ta
čiau ES misijos vadovas teigė,
kad dokumentas turi būti at
viras visuomenei.

pareiškime, kurį išplatino Vo
kietijos ambasada Sofijoje, sa
koma, kad Bulgarija yra prie
ekonominės katastrofos slen
ksčio, ir šalies vyriausybė pri
valo pradėti esmines ekono
mines reformas, nes tai yra
vienintele išeitis. ES siūlo pa
dėti išspręsti krizę, kad ši Eu
ropos kaimynė išgyventų. ES
skyrė 20 milijonų ekiu, kurie
bus pradėti mokėti nuo kovo
pradžios.
Jeruzalė. Izraelis savo ka
riuomenę iš Vakarų Kranto
pradės išvesti po vyriausybės
pasitarimo šią savaitę, antra
dieni pareiškė ministras pir
mininkas Benyamin Netanyahu, tačiau nesakė, kiek žemes
atiteks palestiniečiams po pir
mojo Izraelio kariuomenės iš
vedimo etapo Tačiau baigus
išvesti visą kariuomenę, pales
tiniečiams bus perduota 90
proc. Vakaru Kranto
KALENDORIUS
Kovo 5 d.: Liucijus, Adrijonas, Virgilijus, Vydotas, Gied
re.
Kovo 6 d.: Gerasimas, Kolete,
Rožė. Raminta. Norvilas.
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LSS VADOVYBĖS PAREIGŲ
PERDAVIMAS
LSS Kontroles
komisijos
pirm. j.v.s. Bronius Juodelis,
skautiškos veiklos pareigas
prilyginęs estafetei, išlaikan
čiai Sąjungoje darnų darbų
tęstinumą, džiaugėsi pareigas
galįs perduoti gabiam jauno
sios kartos atstovui j . s . Al
giui Jonušui. Atsigrįždamas į
savo kadencijos veikią, prisi
minė šios sueigos nebesu
laukusį
darbštųjį K. komisi
jos narį a.a. j.v.s. Leopoldą
Kupcikevičių, kviesdamas vi
sus jį pagerbti atsistojimu ir
susikaupimo minute. Naujo
sios K. komisijos vardu, už
patikėjimą jiems šių atsak
ingų pareigų, padėkojo j.s. A.
Jonušas.
Po to įdomiai buvome supa
žindinti su Š. Amerikos LSS
rajonų vadais ir vadėmis.
Trumpą žodį taręs JAV Vid
urio raj. vadas v.s. Gedimi
nas Deveikis, pristatė Kana
dos raj. vadę v.s. Rūtą
Žilinskienę. Ji supažindino su
Atlanto raj. vadu s. Bronium
Naru: jis — su Ramiojo van
denyno raj. vade v.s. Zita Rahbar. kuri. visų raj. vadų var
du, pakvietė brolius ir seses į
bendrą darbą.
Baigdamas kadenciją, LSS
T^bf^'Dosr pirm. v.s. fil. Kęstutis
Jeėius reiškė dėkingumą už
turėtą
privilegiją vadovauti
Lietuvių
Skautų
sąjungai.
Dėkojo visiems bendradarbi
ams ir
talkinusiems j a m
šiose
pareigose.
Naujajai
LSS Tarybos pirmininkei v.s.
Birutei Banaitienei
linkėjo
ištvermes ir pasišventimo pa
reigose. 1997-99 m. kadencija
bus labai reikšminga. Einant
į
2000
metus,
reikės
peržiūrėti LSS veiklą ir jos
metodus, todėl labai svarbu
artimai susipažinti su visais
vienetais, jų vadovais.-ėmis.
turėti artimus ryšius ir rei
kalui esant jiems padėti. Pa
galbos laukia Lietuvos skautai.
Sueigą vedusiam v.s. Jonui
Paroniui perskaičius pareigų
perdavimo Aktą, v.s. fil. K.
Ječius naujajai LSS Tarybos
pirmininkei v.s. B. Banaitie
nei perdavė LSS vėliavą ir tuo
pačiu vadovybe, o perjuosdamas plačia juosta, sesę Biru
te simboliškai "'pririšo" prie
pareigų.
Perėmusi pareigas, v.s. B.
Banaitienė padėkojo už jai su
teikiamą pasitikėjimą ir garbę
vadovauti LSS-gai. Žinodama
Įsipareigojimo atsakomybę ir
reikalavimus, žadėjo stengtis
juos įgyvendinti, padedama
kompetentingos
Pirmijos.
'Perskaitė numatytos Pirmijos
sąstatą, kuris dar turės būti
Tarybos patvirtintas).
Kadenciją baigusios LSS
Tarybos ir Pirmijos vardu.
vs.fil. Ječius pareiškė padė
ką šį suvažiavimą globojusiai
'Sietuvos" skautininkių ir vyr.
skaučių draugovei ir jos vado
vei v.s. fil. Jolandai Kerelienei. Suvažiavimo ruošimo dar
bus k o o r d i n a v u s - a i v. s.
Marytei Utz įteikė prisimini
mo dovanėlę _ gražų metalinį
lietuviškų motyvų kryžių.
Šią sueigą ir LSS vadovybe
žodžiu sveikino Lietuvos Re
spublikos gęn. garbes konsulo
Ohio valstijai vyr.skaute In
grida Bubliene.
PLB pirm.
Bronius
Nainys
palinkėjo

budėt, kad nuo tautos kamie
no nenubyrėtų nei vienas lie
tuviukas, kad nepritrūktume
„eilinių". Ateitininkų fed. va
das Juozas Polikaitis linkėjo
dirbti, kad jaunimas liktų
mūsų tarpe. J a m buvo įteikta
-, : sst..ik."Lietuviškoji Skautija" — lie Ir vadovą, mokosi Kadenciją baigiantį LSS Tarybos pirm. v.s. fil. K. Jecių. Padėkos ordiną «
tuviškos skautybės 40 metų amke. Janinai Miknaiuenei, šypsodama stebi naujoji LSS Tarybos pirm. v.s B. Banaitiene.
N'uotr. V. Maleiškos
išeivijoje
veiklos
istorija.
Žodi tarė ir šioje sueigoje
„MIRGOS" VYR.
Padėkos ordinu apdovanota
"Draugo" dienraščio vyr. re
SKAUČIŲ
daktorė Danute Bindokienė.
ALTo vardu pasveikino v.s.
BŪRELYJE
Vyt. Jokūbaitis.
mintingi, gerai naudojantys
Už lango dar vis nesiliauja
LSS V a d o v y b ė s pareigų
Buvo perskaitytos ištraukos
laiką,nes
dienos
yra
piktos".
snigti,
atrodo, kad teisingai
iš raštu gautų s v e i k i n i m ų perdavimas 1997 m. v a s a r i o
(5:15-16)
išpranašavo oro pranešėjai:
2
d.,
J
C
Raštu sveikino: Vysk. Paulius
Kaip mes gerai naudosimės sniegas, sniegas visą dieną...
Baltakis.OFM: Lietuvos Re
laiku, kada pradėjome eiti pa Truputį neramu, nes šiandien,
Sesės
ir
Broliai,
spublikos gen. garbės konsu
reigas naujoje kadencijoje?Mes sekmadienį, turime savo „Mirlas Čikagoje Vacio as Kleibuvome išrinkti ir paskirti eiti gos" vyr. s k a u č i ų būrelio
Turbūt
daugiau
negu
kokia
za:JAV LB Krašto v-bos pirm.
tam tikras pareigas. Pasitikėji sueigą, o kelias pas sesę Rūtą
kita
karta,
mes
šiandien
gyve
fil. Regina Narušienė; Lietu
mas tuo mums yra išreikštas. nebe toks jau trumpas. Prisime
name
su
viena
akimi,
gal
net
vių fondo tarybos pirm. v.s.
Mes turime kilnius idealus, nu kaip patogu buvo susirinkti,
Vytautas Kamantas;
Korp. dviem akimis ant laikrodžio.
kurie lyg žvaigždės m u s veda kai beveik visos gyvenome greti
Neo Lithuania pirm. Daiva Kokie sąmoningi mes esame
skautiškoje veikloje — Dievui, muose rajonuose, kai kelionę su
Meilienė; buv. LSS Tarybos apie laiką! Mes girdime žmones
Tėvynei ir Artimui. Mūsų veik eigon galėdavom skaičiuoti mi
sakant:
„neturiu
laiko",
,jau
pirm. v.s. fil. Lilė Milukienė ir
per vėlu", „dar ne laikas!" ir los tikslas — lietuviško jaunimo nutėmis. Išimtis buvo tik Cicero
s. fil. Antanas Dundzila.
pan. Mūsų protėviai dirbdavo auklėjimas. Jeigu iš viso yra sesės, kurios, atrodė, gyveno už
"Skautų aido" vardu naujas sulyg saulėtekiu ir saulėlydžiu, naudingesnio ir kilnesnio darbo „šimto mylių". Na, o šiandien,
pareigūnes—LSS Tarybos pir mes gi — pagal laikrodį. Atrodo negu jaunimo auklėjimo šian daugumai išsiblaškius po toli
mininkę ir LS Seserijos Vyri lyg laikas mus valdo. Sakoma, dieninėse sąlygose, t a i aš mus Čikagos priemiesčius, ke
ausią skautininke su rožėm kad vidutinio žmogaus gyveni nežinočiau kas tai galėtų būti. lionei sueigon kartais tenka
sveikino redakcinės „Pelėdų" me yra tarp 125,000 ir 150,000 Mūsų pareigifpildymas jauni skirti net valandą ar dvi. O kai
skilties narės v.s. fil. Halina darbo valandų. Juo mažiau dar mo auklėjime skautiškoje dva vykstame pas sesę Reginą, lei
Plaušinaitienė ir v.s. Nijolė bo dienų, tuo daugiau pensijos sioje iš mūsų reikalauja ištiki džiančią pensijos dienas New
mybės. Mes visi daugiau ar Buffalo, Michigane, tai sunku ir
Užubaliene.
dienų.
Nors mes ir daug dėmesio mažiau esame pareigingi daly apskaičiuoti kelionės laiką: jis
Prasmingą baigiamąją min
kreipiam
į laiką, mes iš tikrųjų vauti ypatinguose įvykiuose, priklauso nuo judėjimo greičio
tį apie laiko reikšmę mūsų
nežinome,
kas laikas esminiai šventėse ir renginiuose, būti automobiliais užkimštais ke
gyvenime tarė LSS evange
ištikimi pareigoms reikalauja liais.
likų dvasios vadas vysk. Han yra; mums sunkųjį apibūdinti. idealų įgyvendinimą pilkoje
Sio sekmadienio sueigos metu
Laikas — tai labai paslaptingas
sas Dumpys.
dalykas. Su šv. Augustinu mes kasdienybėje. A m e r i k i e č i a i esame nutarusios paminėti Va
Uždarydama suvažiavimą. galime sakyti apie laiką: „Kada sako: „God is in the details" sario 16-ją. Tai — neeilinė
LSS Tarybos pirm. v.s. B. Ba niekas manęs neklausia, aš ži Ištikimybė ir pareigingumas sueiga, todėl j ją vykstame su
naitienė pažvelgė į LSS kaip į nau kas jis yra. Bet kada man randasi detalėse. Detalus dar savo „antrosiomis pusėmis".
šeimą, kurioje vieni kitais, o reikia kitam paaiškinti, tada aš bas ne visuomet malonus ir Taip jau dabar įpratome: kai
patrauklus, bėt jis yra esminis švenčiame šventes, kai minime
ypač
jaunesniais,
turime nežinau".
pareigingumo įgyvendinimui. ar sugalvojame ką įdomesnio,
rūpintis.
Kvietė visus i
Laikas yra brangus, nes mes
Viešpats kasdien mums dova pasikviečiame savo „priesagas",
bendrą darbą —kiekvieno na negalime jo sutaupyti. Mes
noja
laiko tam, kad mes dalį kurie juk yra nuolatiniai pagal
rio įnašas svarbus ir reikalin neįmanome laiko bėgimo su
laiko
pašvęstume ištikimam bininkai mūsų užsimojimuose,
gas.
stabdyti. Laikas bėga, nepai
mūsų pareigų vykdymui. Tai kelionėse ir skautiškuose dar
sant to. ar tai mums patogu, ar
Sueiga buvo baigta visiems
yra mūsų padėkos auka Viešpa buose.
nepatogu: diena po dienos jis
supintomis
rankomis sudai
čiui, kurią mes esame J a m sko Sesė Rūta laukia mus visoke
bėga, savaitę po savaitės jis
nuojant "Lietuva brangi".
lingi atnašauti. Neseniai, švęs riopai pasiruošusi. Ilgus metus
bėga, mėnesį po mėnesio jis
Išnešus vėliavas . dar kurį
dami Kalėdas, visi buvome ap mokytojavusi lituanistinėse mo
bėga, metai po metų laikas ne
laiką pabendrauta vaišinantis
dovanoti įvairiomis dovanomis. kyklose, ji ir dabar tebetęsia
sulaikomai bėga. Ką mes tesu
kava ir užkandėliais.
Pas
Bet didžiausia dovana, kurią mokytojos darbą. Gerai pažin
gebame, tai laiką pildyti, juo
kui— asmeniški atsisveikini
mes galime skirti savo ben dama savo mokinių tautišką nu
naudotis, jį kam nors pašvęsti.
mai ir vieni automobiliais ar
dradarbiams, vadovams, skau siteikimą, ji pateikia mums
Mes galime laiką prilyginti ga
lėktuvais skubėjo į namus, o
tams ir skautėms, tai mūsų pluoštą savo mokinių pasisaky
limybei, kuri išnaudota, arba
kiti tame pačiame J a u n i m o
laikas ir mūsų dėmesys. Tuo mų apie lietuviškas mokyklas,
galimybei, kuri neišnaudota.
centre rinkosi posėdžiams.
mūsų meilė išsireiškia jiems. apie jų jausmus Lietuvai, savo
Turbūt mūsų gyvenime išsipildė
Kaip Viešpats mums kasdien tėvų žemei. Tie pasisakymai pri
Prie LSS vai. o nauja vado abi galimybės.
išreiškia savo meilę būdamas
vybė, pasiryžusi
lietuviškąjį
Apaštalas Paulius laiške Efe mums ištikimas, taip mes ga verčia susimąstyti ir mus: kas
jaunimą į naują tūkstantmetį ziečiams rašo apie laiki, lime išreikšti savo meilę mūsų yra Lietuva man, ir kokią ją,
vesti žygiuojantį su skautiška praktišku atžvilgiu: „Todėl skautiškoje veikloje būdami dabar laisvą, matau šiandien?
vėliava.
j p riipestingai žiūrėkite, kaip jūs ištikimi savo pareigoms. To aš
Eilėraščiu ir dainomis užbai
elgiatės: kad nebūtumėte tary linkiu mums visiems pradedant giame minėjimą. Bedainuojant
„Už Raseinių ant Dubysos",
'Pabaigai
tum neišmanėliai, bet kaip iš- naują kadenciją.
prieš akis prabėga ramunių lau
Baigiant, leiskite man paci kai, Nemunas, ir vingiuojanti
tuoti apaštalo Pauliaus skati Dubysa — tai vaizdai užsilikę iš
nančius žodžius iš pirmo laiško keletos apsilankymų tėvynėje.
korintiečiams: „Tad, mano my Ačiū mielai Rūtai už minėjimo
limieji broliai (ir sesės), būkite idėją ir už paruoštas mintis,
tvirti ir nepajudinami, vis uoliai dainas, eiles.
dirbkite Viešpaties darbą ir ži
Sueigos metu visuomet reikia
nokite, kad jūsų triūsas ne aptarti ir skautiškus reikalus.
veltui Viešpatyje". H5:58)
Pasidžiaugiame LSS vadovybės
vysk. Hansas Dumpys rinkimų rezultatais, o po to il
giau svarstome, kiek galėsime
prisidėti prie artėjančios Kaziuko
VVorcester Kaziuko muge muges pasisekimo. Žinome, kad
sesė Albina ir brolis Liudas
bus kovo 23 d. Maironio
šiemet vėl mugei gamina gra
Parke, 52 So Quinsigamond
žius medžio dirbinius, kad uoliai
Ave, Shrewbury, MA
darbuojasi jau nuo praėjusio ru
Clevelande—skautai
Ka- dens ar net anksčiau.

GERAI NAUDOKITĖS
LAIKU

Pn<>I,SS v e l i a s M •..,-,•«,-,<,- < *
Birute Banaitiene
Penėviiene
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Vvnausia

skautininke

,k.
1' ' '

zuiko mugę ruošia sekmaAptariame ir „finansinius"
dienj. kovo 16 d , Dievo Motinos
reikalus,
nes jau keleri metai kai
Darą pi jos patalpose.

DRAUGO prenumerata yra mokama iš anksto
metams
Vi metų 3 men.
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110 00
$6000
$40.00
Tik Šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant i Lietuva.:
iAir cargo)
S100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant i užsieni
oro pastų
5500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85 00
Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė
Administratorius - Ignas Budrys
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako Skelbimų karnos atsiučiamos,
gavus prašymą ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nenaudotų straipsnių
nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopiją

KAZIUKO MUGĖ WORCESTERY
VVorcesterio skautų,-čių „Ne
ringos" ir „Nevėžio" tuntų Ka
ziuko mugė kasmet ruošiama
Verbų sekmadienį. Šiais me
tais ji vyks kovo 23 d., Mairo
nio Parke, 52 So. Quinsigamond Ave., Shrewsbury, MA.
Pradžia — atidarymas 12 vai.
p.p. Sesės ir broliai stropiai
ruošiasi, kad viskas būtų
gražu, patrauklu. Skautės siu
va, mezga, broliai gamina me
džio drožinius, kryžius ir kt.
Kadangi pavasaris, paukš
teliai grįžta iš šiltų kraštų,
jiems reikia inkilėlių, kurių
galėsite čia įsigyti. Kad mugė
būtų turtingesnė, turėsime pa
galbos iš gretimų telkinių. Iš
remiame tėvynėje jaunų skautų-skaučių draugovę, ir netru
kus vėl norėtume pradžiuginti
juos siuntinėliu.
Už lango vis dar sninga, ir ne
trukus ims temti — laikas išsis
kirstyti. Kelios valandos kaip
visada, greitai prabėgo skau
tiškame būryje, o šiandien ypač
malonu buvo turėti svečius iš
kaimyninės Indianos, skauti
ninkus Sofiją ir Ričardą Kunstmantts. Sesė Sofija kadaise prisklausė „Mirgos" būreliui, ir
mums dar vis artima ir laukia
ma.
£>B
DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA

Cape Cod atvyks s. R. Petrutienė su meniškais medžio dir
biniais ir prie „Viltis" stalo iš
Bostono bus marškinėlių, lie
tuviškų kasečių ir įvairios
spaudos.
Skautininkės planuoja atsi
lankiusius pavaišinti skaniais,
lietuviškais pietumis. Tad
apžiūrėję prekystalius, ap
sirūpinę pirkiniais, galėsite
papietauti ir pasivaišinti pa
čių skaučių ir jų mamyčių
keptais pyragais ir kvapia ka
va. Bus proga nusipirkti ir lie
tuviškos ruginės duonos, kep
tos Putname seselių. Vėl bus
turtingas laimėjimų stalas,
tad tikimasi daug laimingųjų.
Skautai,-tės kviečia visus
VVorcesterio ir apylinkės lietu
vius atsilankyti, maloniai pra
leisti sekmadienio popietę,
parodyti jaunimui, kad do
mitės jų veikla. Tad iki malo
naus pasimatymo Kaziuko
mugėje!
s. E. Černienė
RUOŠIAMOS KAZIUKO
MUGĖS
NVashington, DC, mugė
rengiama sekmadienį, kovo 23
d., nuo 1 iki 4 vai. p.p., St.
Elizabeth's School, 917 Montrose Rd, Rockville, MD.

Cacalac B S į n o a a T L M .
• 1 3 2 t . KodUa Ava.
CMcaoo, IL 9 0 9 2 9

1185 Dundee Ave.. Elgm.IL 60120

Tel. 773-436-7700

Tel (708) 742-0255

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

Valandos pagal susitarimą

širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

Nijolė Stankevičiūtė, M.D.
Board Certified. Internal Medidne
V a l a n d o s jūsų p a t o g u m u i
Hoty Cross Professional Pavilion

3 fl. South
Lithuanian Plaza Ct. at Calrfornia Ava.
Chicago, IL 60629
773-471-7879

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3 M 0 m. M * Tai. (7W) 422-4)101
valandos pagal susitarimą
Pirmd 3v pp - 7 v v . a n t r ' 2 3 0 - 3 v pp
treed uždaryta, ketvd 1 • 3 v p p
pentrtd .r sestd 9 v.r • 12 v p p

DR. V. J . VASAITIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
4S17 W. S3 St., B u r b a i * , IL
Tol. 708-423-8114
Valandos susitarus
DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
VDBB m. waaarta Ra*, lejcae^f MHa, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave.
Tai. (709) S99-409S
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
172 OeMfter 9t., UmHurst, B. 90129

OR. JOVITA KERBUS

709-941-2999

Danty Oytfytofa
Kab Chicagoje uždarytas
9625 S 79th Ave . HtCkory Hills IL
Tai. ( 7 0 * ) 999-9101
Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą
Vakarais T savaitgaliais tai. 709434-1120

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4647 W. 103 t t . , O * * Lawn, IL
P:rmas apyl su Northwestern un-to
diplomu lietuviams sutvarkys dantis už
^neinamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai IwaHartum!
(kalbat angliškai) ta*. 709-422-9299
Kak. tai.

773-471-3300

VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzte A v a . ,
Chicago. IL 90992 .

EDMUNOAS V1ŽINA8, M.O., 8 . C .
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas i
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. 773-595-7755
A R A S Ž U O B A . M . D.
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VLADAS PUTVINSKIS —
DIDYSIS ORGANIZATORIUS IR
AUKLĖTOJAS
K A R O L I S MILKOVAITIS
1929 m. kovo 5 dieną, sulau
kęs 66 m e t u s amžiaus, K a u n e
mirė Lietuvuos Šaulių są
jungos įkūrėjas ir ideologas
Vladas Putvinskis. J i s gimė
Rygoje 1873 metais, taigi
šiemet sueina 123 metai nuo
gimimo ir 68 metai nuo jo mir
ties. Palaidotas Kelmės ka
pinėse.

Vladas Putvinskis.

P r a d e d a n t reikia patikslin
ti j a u įsisenėjusią netiesą.
Dažnai skaitome ar girdime
Lietuvos Šaulių sąjungos įkū
rėją vadinant „Pūtviu" . Tie
sa, s ū n ū s Stasys ir Vytautas
1938 metais pavardę sutrum
pino į „Pūtvis" , bet tėvas —
Vladas Putvinskas mirė be
veik 10 metų anksčiau ir nie
k u r neteko užtikti, kad jis
būtų t a ar panašia pavarde
vadinęsis.
Sakoma : tas yra tikrai mi
ręs, kurio neatsimena ir nepa
sigenda . Vladui Putvinskiui
to teiginio negalima prisieti,
nes jį visa lietuvių t a u t a ne
tik atsimena, bet net užmiršti
negali. J i s buvo ne vien tik
šaulių organizacijos įkūrėjas,
bet ir švietėjas, auklėtojas,
ideologas, rašytojas rūpestin
gas t a u t i n ė dorovės bei patri
otinių įsitik nimų idiegėjas. Jo
idėjos ir šiandien gyvos, tad
lygintinas su Vincu Kudirka,
A n t a n u Smetona ir kitais
didžiaisiais Lietuvos vyrais.
Dažnai girdime ir skaitome
apie Vlado Putvinskio gyve
nimą, bet retai apie jo dva
sinius įsitikinimus, jo pa
saulėžiūrą, kaip jo mintyse
gimė šauliškoji idėja, kaip ji
kristalizavosi
ir išsivystė į
didžiausių organizacijų, 1940
metais turėjusią jau
apie
66.000 narių.
Iš asmeninių patyrimų žinome. kad bėdoje žmogus tampa išradingu. Kokia bėda Putvinskį taip paveikė, kad jis
suskato imtis tokio nepaprasto, anksčiau Lietuvoje neišmėginto, valstybinio masto
užmojo: kurti karinio pobūdžio

organizaciją? Atsakymas pa
prastas: jis užsimojo padėti
atstatyti pairusią vidaus tvar
ką, bet svarbiausia — padėti
apginti dar labai netvirtą Lie
tuvos laisvę.
Kokia b u v o visuotinė
padėtis organizacijos
kūrimosi m e t u ?
Krašte buvo visiška netvar
ka. Karą pralaimėjusios Vo
kietijos kariuomenės dalims
dar lūkuriuojant Lietuvoje pri
viso plėšikų. J ų daugumą su
darė iš vokiečių nelaisvės
pabėgę carinės Rusijos kariai,
bet buvo ir kito elemento, ku
ris be atodairos plėšikavo,
žudė, prievartavo, degino. Ne
gana tos bėdos, dar vo
kiečiams nepasitraukus iš Lie
tuvos, į kraštą įsiveržė rusai
raudonarmiečiai ir bermonti
ninkai. Vokiečių kariuomenės
dalys pradžioje lyg ir pradėjo
su jais kovoti, tačiau netrukus
paaiškėjo, kad jie stengiasi
pasitraukimą kiek galima nu
delsti ir pasilikti Lietuvoje.
Matyt jų aukštiesiems vadams
prisisapnavo gerieji Livonijos
laikai ir panūdo juos dabar at
kurti Lietuvoje, stengdamiesi
užgožti lietuvių vis stiprėjantį
pasiryžimą būti laisvais ir
savarankiškais. Tas vokiečių
užmojis griežtai prieštaravo
Vlado Putvinskio ketinimams.
Kovai su plėšikais krašte
kūrėsi partizanų grupes, mili
cijos vienetai, piliečių apsau
gos būriai. Tačiau visos tos
grupuotės veikė neorganizuo
tai, kiekviena pagal savo
nuožiūrą ir išmonę.
1918 metų pabaigoje prade
da kurtis Lietuvos kariuo
menė.
1919 metai yra sunkių kovų
įtempto valstybinio kūrimosi
laikotarpis. Bet nugalimi rau
donarmiečiai ir iššluojami pa
skutiniai jų vienetai iš Lietu
vos. Tas pats atsitinka ir su
vokiečiais, tačiau kovos nesi
liauja su lenkais ir vidaus
plėšikais.
Maždaug tuo metu Kaune
atsiranda aukštokas, akiniuo
tas, ūsuotas, su pypkute dan
tyse, vidutinio amžiaus vyras,
vardu Vladas Putvinskis. Jis
tarnauja Tiekimo ir maitinimo
ministerijoje.
Greit paaiškėjo, kad šis Put
vinskis neeilinis žmogus. Jo
mintyse vystosi Lietuvoje dar
negirdėtas užmojis. Jis nori iŠ
tų veikiančių atskirų gynėjų ir
apsaugos būrelių suorganizuot i vieną tvarkingą, nuolatinę
piliečiu-gynėjų
organizaciją,
Jog tikslas būtų veiksmingai
padėti kraštą apvalyti nuo nusikaltėlių siautėjimo ir talkint i Lietuvos kariuomenei.
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Daug Šiuos dar
bus atlikti padėjo anuomet parapijos komitete dirbės
Kazimieras Petronis. Be to, šio klebono darbo metais
bažnyčioje patiesti guminiai takai, aptraukti klauptai
(3,812 dol.), įrengta nauja apšildymo sistema (1,700 dol.).
Šiems darbams pasitarnavo komiteto pirmininkas
Povilas Adamonis. Už 10,000 dol. įtaisyti du elektriniai
varpai. Iš Ignato Apalinsko gautas palikimas — 10,000
dol. vertės du namai. Vienas iš jų su sklypu tučtuojau
parduotas, o kitame su dideliu žemės sklypu kun. J. G.
M. Čėsnos rūpesčiu 1940 m. įkurta Šv. Kazimiero parapi
jos katechetinė mokykla ir tais pačiais metais pasikvies
tos Šv. Kazimiero seserys vienuolės.
Dėl valiutos svyravimų kun. Čėsnos klebonavimo
metu bankuose žuvo parapijos 3,000 dol., bet užtat jie
savo pinigais bažnyčiai nupirko nemažai gražių
bažnytiniu rūbų. Šis klebonas tikrai buvo uolus ir pa
reigingas
kunigas,
geras pamokslininkas,
tad
didžiuma parapijiečių, ypač kitataučiai jį gerbė ir
brangino Tačiau netruko ir rūpesčių. Kone per visus

Putvinskis-žmogus:
kilmė, mokslas,
mąstysena
Lietuvos Šaulių
sąjungos
įkūrėjas Vladas Putvinskis
mokėsi Šiaulių gimnazijoje,
bet, persikėlęs gyventi į Min
taują, baigė tenykščią realinę
gimnaziją 1894 metais. Hales,
Vokietijoje, universitete studi
javo žemės ūkio mokslus, o
1896 metais susirgus tėvui.
grįžo į daugiau kaip 1,000 ha
dvarus ūkininkauti. Vėliau
Lenkijoje dar lankė žuvinin
kystės kursus.
Nors būsimasis Šaulių są
jungos įkūrėjas Vladas Put
vinskis gimė lenkuojančioje
šeimoje (tėvai: grafaitė Idalija
Plateraitė ir bajoras Rapolas
Putvinskis, tačiau jis augo jau
atlietuvėjusioje šeimoje, ku
rios Šilo ir Graužikų dvarai
1900 metais jau buvo slapto
sios lietuviškos spaudos sau
gyklos. Pats Vladas Putvins
kis įsijungė į priešrusišką
pogrindinę veiklą už kurią ke
lis kartus sėdėjo kalėjime ir
galiausiai buvo ištremtas i
Žemutinio

Naugardo

nuber

niją. 1918 metais grįžo į Lie
tuvą.
Šiuo metu pasireiškė jo stip
riai subrendusi tautines kryp
ties patriotinė dvasia, parupo
jaunos Lietuvos valstybės sau
gumas. Jo galvosenoje brendęs
idealas — Šaulių sąjungos
įkūrimas, dabar įgijo naują
apčiuopiamą reikšmę. Jis. ga
lima sakyti, to siekio buvo tie
siog apsėstas. Pokalbiuose su
būsimu svainiu ir Lietuvos
Šaulių sąjungos pirmininku
dail. Antanu
Žmuidzinavi
čium bei kitais artimesniais
asmenimis jis visuomet iš
keldavo Lietuvos galimos ga
lybės klausimą. Jis įrodinėjo,
kad tautos negalima pavergti.
jeigu ji yra susipratusi ir ne
pasiduoda. Lietuva nuo se
niausių laikų esanti tam pa
vyzdys. Anot jo, galima ka
riuomenę nugalėti, bet tautos
dvasia — nenugalima. Lietuvių tautos jėga didelė, be galo
didele. Tik reikia ją
iš
snūdulio gelmių iškelti...
V. Putvinskis mokė ne tik
pilietines, bet ir dvasines doros. Jo raštuose tos vertybes
p l a č i a i n a g r i n ė j a m o s . I.VL: s e k -

damas vysk. Motiejaus Va
lančiaus mokslu, jis skleidė
blaivybės būtinumą tautoje.
Jo mokslas sklido ne tik
šaulių organizacijoje, bet iš
siliejo į visą tauta.
J i s buvo kuklaus būdo ir
tiksliai laikėsi krikščioniškų
idealų, neieškojo asmenines
garbės ir nepateisino jos ieš
kančiųjų.
Už nuopelnus Vladas Put
vinskis
buvo
apdovanotas
Gedimino II laipsnio ordinu.
1939 metais Vytauto Didžiojo
karo muziejaus sodelyje j a m
pastatytas paminklas. Kitas
buvo pastatytas Tauragėje.
Abu okupantai nugriovė. Put
vinskio vardu buvo pavadintos
daugelio miestų ir miestelių
gatvės, muziejai, .šaulių būriai
ir namai.
Iš tikrųjų jo nuopelnai tau
tai yra daug didesni. Pusšim
tį metų aršus komunistines
priespaudos malūnas siekė
šaulišką idėją sumalti, bet nepajėgė to padaryti. Tas įrodo,
ka
d Vlado Putvinskio idėja nem a n !
Šiandien laisvoje Lietuv
° J e Šaulių sąjunga atkurta ir
graži:'i veikia.

Grupe ordinais apdovanotų T'-vyni • apsaugos rinkt.;M ; kariu •i l,'.<-ti!v'j> S,ai:!'i; -a;'iiit_'!. v;i>>\ vl>c Į,ne Lieti.
vos Šaulių sąjungos ci-nt.rn busime: K.iuiK- prai-jiiMai.-i i t - t a i s
N u o t r .Jono I v a š k e v i č i a u s

Čikagos šauliai Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, pagerbiant mirusiuosius Kapų puošimo dienos (Memorial Day)
proga. Vytauto Didžiojo šaulių rinktine. Jūrų šauliai ir ramovenai dažnai dalyvauja įvairiose lietuviškų tautinių
bei kitų švenčių iškilmėse.
,

tuos tris klebonavimo dešimtmečius daug ginčų bei
nesusipratimų sukeldavo žmonių išrinktieji komitetai
ir patys mažaraščiai parapijiečiai, kurių ne vienas itin
troško ir mėgino valdyti parapiją. Tiesa, kai kurie tų
komitetų nariai daug padėj šios lieuviškos bendruo
menės tvarkymo darbe, bet atsirado tokių, kurie
kliudė klebonui ir neleido įgyvendinti pačių svarbiau
sių sumanymų, pavyzdžiui, per penkiasdešimt metų
pastatyti lietuviškos mokyklos. Savo uolumu ir
rūpestingumu klebonas Čėsna, paaukojęs daug jau
natviškos jėgos, laiko ir energijos, nusipelnė Šv. Kazi
miero parapijos deramos pagarbos.
Parapijos v a r g o n i n i n k a i šiai lietuviškai bendruo
menei ypač daug reiškė. Pirmasis iš jų buvo J. Malorius. Tai gabus, geras muzikas, per trumpą laiką
subūręs du parapijos chorus. Tik gaila, kad jis čia neil
gai išbuvo. Kitas, gal dar net gabenis, organizatorius
ir muzikantas buvo J. Prakaitis. daug pasidarbavęs
parapijos labui. Kadangi bažnyčioje tuo metu nebuvo
gero instrumento, pasiryžo jį įsitaisyti. Pradėjęs rengti
vakarėlius, koncertus, šitaip už 2,300 dol. jis parapijai
įtaisė gerus vaegonus Šį vargonininką pakeitė S.
Simanavičius. Šv. Kazimiero parapijoje išdirbės trejus
metus ir tris mėnesius. Tai ne tik geras muzikantas,
bet ir gabus aktorius, kuriam j pora labai tiko talen
tinga artiste, menininke, daug padėjusi šiame darbe.

Danutė

Pasikalbėkime
„Draugą"

apie

Tiesiog nuostabu, kiek daug
žmonių—iš arti ir gan toli—
rūpinasi vienintelio užsienio
lietuvių dienraščio dabartimi
ir ateitimi. Net ir tie, kuriems
dienraštis pasidaro nebe dien
raštis, nes paštas jo prista
tymą taip sumaišo, kad kar
tais net Saliamonas negalėtų
dienų atpainioti, vis vien re
mia „Draugą", stengiasi pa
dėti, kiek galėdami, ne tik fi
nansine parama, bet rašydami
straipsnius, laiškus, siųsdami
nuotraukas ir patarimus.
Už viską esame nuoširdžiai
dėkingi, nes tik toks bendravi
mas su skaitytojais padeda
pažinti j ų nuomones, norus,
pasinaudoti gerais
patari
mais. Lietuvių tauta, atrodo,
yra sukūrusi posakį kiekvie
nai pasitaikančiai situacijai,
tad ir šiuo atveju galėtume
prisipažinti: „Kas nedirba,
tas neklysta". Padarome klai
dų ir mes. Vienas nuolankiai
atitaisome, dėl kitų galėtume
net pasiginčyti su savo skaity
tojais, kurie tas klaidas pano
sėn kyšteli, vienok kartais to
dėmesio būna lyg ir per daug,
ypač, kai kiekvienas „Draugo"
redakcijos, administracijos ar
leidėjų žingsnis ilgai ir karš
tai diskutuojamas visuomenė
je, neretai iš adatos ir porą
sunkvežimių priskaldant...

su aštriais chemikalais, galima apsieiti su mažiau žmonių
ir j a u s t i s ,
kad
pagaliau
įžengėme į šių laikų spaudos
techniką. Kiek toli praeityje
liko švinu rinkimo m e t o d a s ir
tikrai , j u o d a s " r e d a k t o r i a u s
darbas! Kas galėtų p a k a n k a 
mai atsidėkoti Draugo fondo
garbės n a r i a m s , aukotojams,
rėmėjams, kurių dėka šian
dien y r a ir kompiuteriai, ir
žurnalų bei knygų s p a u s d i n i 
mo mašina. Jeigu n e D F ir jo
geradariai aukotojai bei dar
buotojai, dienraštis tikrai bū
tų apverktinoje padėtyje.
Kaip minėjome, d a u g r a n k ų
kelia šią didžią lietuviško
dienraščio
leidimo
naštą.
Nors oficialiai „Draugo" lei
dėjai yra Lietuvių k a t a l i k ų
spaudos draugija (LKSD), bet
jos tvirčiausią užnugarį s u d a 
ro tėvai marijonai, t a r p kurių
šventų paskirčių, įdiegtų p a l .
Jurgio Matulaičio, y r a k a t a l i 
kiškos
spaudos
leidimas.
„Draugas" nuolat j a u č i a tą t.
marijonų globą, j a u č i a provinciolo k u n . Donaldo Petraičio,
MIC, p a l a n k u m ą ir pagalbą,
kai tik jos reikia, o be jos var
giai būų įmanoma sėkmingai
dirbti.
LKSD pirm. dr. A n t a n a s
Razma, o ypač Vykdomojo
komiteto pirm. J o n a s Vaznelis
Pastaruoju metu vėl tenka nuolat nuoširdžiai r ū p i n a s i
susidurti su tokiais visuome „Draugo" reikalais, d a ž n a i
ninių nuomonių „pusnynais". apsilanko, pasikalba r ū p i m a i s
„Kas ten pas jus 'Drauge' da klausimais, teikia pagalbą,
rosi?" — nuolat klausiama, ta kai tik s u s i d u r i a m a su keblu
rytum „Draugo" darbuotojai mais. Mes jaučiame, kad pats
rengia kažkokį
pasaulinio pal. a r k i v y s k u p a s J u r g i s rūpi
masto perversmą ar sukrė nasi lietuviškos katalikiškos
timą, kuris aukštyn kojom ap spaudos reikalais, n e s tik jo
vers visą lietuviją.
u ž t a r i m u pasitaikė rasti žmo
J a u daug kartų minėjome, nes, k u r i e m s t a s p a u d a yra
kad šiuo metu „Drauge" tebe tikrai svarbi ir r e m t i n a .
vyksta tam tikras persitvarky
Kai kalbame apie ypatingu*
mas (gaila, kad jis taip ilgai „Draugo" g e r a d a r i u s , arti pa
trunka, bet ne viską galima čių ypatingųjų sąrašo v i r š a u s
paskubinti), o tuo pačiu ir kai visuomet yra Marija Remienė.
k ū n e pasikeitimai. Nieko že Kiek darbščioji M a r y t ė — k a i p
mę drebinančio, tik naujų mes ją su meile v a d i n a m e —
technikos priemonių įsigiji yra atidavusi savo energijos ir
mas, vieno kito rašomojo stalo darbo valandų
„Draugui",
perkėlimas iš pirmo į antrą vargiai k a s suskaičiuotų. S u n 
pastato aukštą, kai kurių k u b ū t ų be jos apsieiti, su
žmonių pakeitimas. Vadinasi, ruošti kurį renginį, t a i p dos
maždaug taip, kaip bet kurio niai prisidedantį prie dien
je kitoje įstaigoje, kai stengia
raščio leidvbos. Marija Remie
masi taupyti pinigus, modernė y r a nepamainoma ir be jos
ninti savo darbo metodus ir
darbščių r a n k ų „Draugo" at
apsieiti su ribotais ištekliais.
eitį s u n k u įsivaizduoti.
Skirtumas tik toks, kad bet
Kol „Draugas" turi tokių
kuri kita įstaiga tą gali atlikti
žmonių, k a i p kun. D. Petrai
be mūsų
visuomenės „nuo
tis, dr. A. Razma, J . Vaznelis,
gąstavimų" ir neigiamų ko
M. ^ t m i e n ė , B. Juodelis ii
mentarų.
d a r , kitų, paramą, pagalbą
„Draugas" yra tikrai nuo bei g')bą, j i s gyvuos ir tikrai
širdžiai dėkingas Draugo fon s u l a u k s 100 metų. O laikini
dui ir ypač jo direktorių pirm. pasikeitimai a r nesklandumai
Broniui Juodeliui, už nupir ir y r a laikini. Viskas išsily
kimą naujos kompiuterinės gins, susitvarkys, tik reikia
sistemos rinkėjoms ir redakci trupučio kantrybės ir tole
jai. Dabar nebereikia vargti rancijos.

jo žmona. Juodu abu dažnai surengdavo gražius ir
įdomius parapijos vakarėlius, vaidinimus, koncertus.
Parapijiečiai buvo labai patenkinti šiais kūrybingais
žmonėmis.
Ketvirtasis parapijos vargonininkas — E. Šlapelis,
gabus chorvedys ir geras muzikas. Jo darbo metais
buvo pastatyta Miko Petrausko operetė „Consilium
Facultatis". taip pat kitų autorių operetes Js'astutė",
„Klaipėdos Julė". „Genovaite" ir daug kitų. Jis ne tik
suorganizavo vaikų chorą, bet ir puikų orkestrą. Be to,
atspėjamu nuo muzikos laiku parapijos vaikus mokė
lietuvių kalbos. Vėliau bažnyčioje vargonininkavo Šv.
Kazimiero seserys, iš kurių gabesnės buvo s. M. Malvi
na ir s. M. Rosarija.
Paskui chorui vadovavo gabi muzikė ir energinga
organizatore, čia gimusi, augusi gimnazijos mokytoja,
parapijiete Berniu Yižinticnė-Gražytė, subūrusi mišrų
chorą, kurio jau tiek metu ši parapija nebeturėjo. Be
to. ji išlakino ir vaikų katechetines mokyklos vaikų
chorą. Vadovaudama dviems chorams, dar ne
gailėdavusi laiko keturis kartus per savaitę mokyti
vaikus tikybos, rentrti Pirmajai Komunijai ir Sutvirti
nimui. Ji ne tik veltui eidavo šias nelengvas pareigas.
bet dar pati savo pinigais pirkdavo neturtingiems vai
kams knygų ir dovanu. Tai reto darbštumo, geros, dos
nios širdies ir nasiauknįimo moteris.

'

Bindokienė

Viena gabiausių Heelan aukštesniosios mokyklos
auklėtinė, ketverius metus vadovavusi mergaičių cho
rui ir šiokiadieniais grojusi per šv. Mišias — J o a n Zebus. Tiek pat metų šiokiadieniais šioje bažnyčioje var
gonininkavo ir vadovavo mergaičių c M r u i
P
Bouyok Čionai dirbo Bonnie Lemek, Marčia Nashleanas, Wendell Reynolds, R. Scwartz-Johnson, W a n d a
Osteen, Patricia Grimoskas ir kt.
Įžymesnieji parapijiečiai, daugiau nusipelnę šiai
parapijai, Jonas Zabulionis ir Igną tas Apalinskas.
Atvažiavęs Amerikon, Zabulionis šiek tiek padirrV^jc
skerdyklose, paskui pradėjo mokytis. Kai lietuviai su
manė atsiskirti nuo lenkų parapijos, Zabulionis buve
vienas veikliausių šios minties vykdytojų. Parapijos
komitete jis 4 metus buvo pirmininku, trejus
raštvedžiu ir 7 m. nariu. Parapijos labui dažnai orga
nizuodavo vakarėlius, muges, vaišes. Apie lietuvių
veiklą jis parašydavo į laikraščius, surinko 10 metų
Šv. Kazimiero parapijos istoriją ir ją surašė. Jis baigė
pranciškonų Švč. Trejybės kolegiją (Trinity College;
Sioux City ir Šv. Pranciškaus seminariją (St. Francis
Seminary, Lorreto, PA).
1
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C L A S S I F I E D GUIOE

PIETRYČIŲ LIETUVOS
E<ŠIŠKIŲ S. RAPALIONIO
MOKYKLA

ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
r u r i u C h i c a g o s m i e s t o leidimą.
D i r b u u ž m i e s t y . D i r b u greitai.
g a r a n t u o t a i ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

G I N I AUTAS VITKUS
} pietus nuo Vilniaus, prie j a i vadovauja Vytautas DaiiidGudijos (Baltarusijos) sienos, ka. Tai tikras Lietuvos dzū
yra Eišiškes. Nuo seno Ei kas, nuoširdžiai besirūpinąs.
šiškių apylinkes buvo apgy kad šio krašto jaunimas tu
vendintos lietuvių, bet, dėl il rėtų sąlygas mokytis valsty
gus šimtmečius ir dešimt bine lietuvių kalba. Mokyklai
mečius trukusios lenkinimo labai trūksta didesnių pa
b*i g u l i m o politikos, jų talpų. Pavyzdžiui, šiemet dvy
skaičius šiame krašte labai liktoje klasėje besimoką ketu
sumažėjo. Eišiškes yra turbūt ri mokiniai su savo mokytoja
vienintelis miestelis Lietu vos telpa dabartinėje klasėje.
voje, kur dar yra išlikę gatvių
pavadinimų užrašai
trimis Kaip šioje klasėje tilps gau
kalbomis: lietuvių, lenkų ir sesnės būsimųjų dvyliktokų
laidos, jei dabar žemesnėse
rusų.
Lankiausi Eišiškėse 1996 klasėse mokosi po dvidešimt
metų spalio mėnesį, prieš pat ir daugiau mokinių?
Seimo rinkimus. Visur mieste
J a u nuo 1992 metų ir ik
priklijuoti atsišaukimai ragi šiol Vytautas Dailidka dėjo
no balsuoti už sąrašą Nr. 9, daug pastangų, kad būtų pa
t.y. už Lenkų rinkimų akciją. statyta lietuviška mokykla,
Jei ir buvo iškabinami kitų kultūros namai ir butai moky
partijų rinkiminiai plakatai, tojams. Visos buvusios val
visi jie tuoj pat buvo nu džios žadėjo. Švietimo ir mok
plėšiami, net ir reklamuojan slo ministerija irgi negailėjo
tys Lietuvos Rusų sąjungą. pažadų, bet iki šio! tokioms
Pasirodė, kad toks nekul statyboms iš centro negauta
tūringas Lenkų rinkimų akci nei cento. O vietos savivaldy
jos šalininkų elgesys neatnešė bė yra lenkų rankose, lietuvių
jiems norimų rezultatų ir po problemos jiems nerūpi ir
pirmų ir galutinių rinkimų lėšų tokiems reikalams neski
Varėnos - Eišiškių rinkimų riama. Reikia tikėtis, kad
apygardai Nr. 70 Seime atsto
naujasis Seimas. Tėvynes Są
vaus Algis Kašėta — Lietu
jungos ir Krikščionių demok
vos Krikščionių demokratų
ratų koalicijos vadovaujamas,
partijos atstovas, o ne Lenkų
pakeis tuos įstatymus, kurie
rinkimų akcijos kandidatas
dabar leidžia savivaldybėms
Leonard Talmont.
Belieka
kontroliuoti mokyklas savo
tikėtis, kad Algis Kašėta ne- nuožiūra, nepaisant Valstybės
pamirš savo rinkėjų ir pasi interesų, nors lėšas jos gauna
rūpins taip pat Eišiškių bei iš valdžios.
kitų apygardos vietovių lietu
Prie pat Eišiškių y r a išlikę
viškų mokyklų reikalais.
Didžiojo kunigaikščio Vytauto
Eišiškių lietuviška mokykla
laikų pilies griuvėsiai. Dar
buvo atkurta 1992 metais.
apie 1940-uosius metus čia
Tada joje pradėjo mokytis 96
buvo išlikę d a r ir pilies
mokiniai. 1996 metais šią mo
bokštai, b e t juos po truputį
kyklą lanke 144 moksleiviai.
nugriovė
vietiniai
lenkų
Mokykla buvo pavadinta Sta
,.patriotai". Pagal šiuos vei
nislovo Rapalionio vardu. S.
kėjus, čia Lietuvos nebuvo,
Rapalionis, miręs 1545 me
nėra ir nebus. Dabartiniu me
tais, buvo Karaliaučiaus uni
tu reikėtų kuo greičiausiai su
versiteto profesorius, gerai
stabdyti šios svarbios isto
mokėjo senąsias kalbas. Jis
rinės vietos naikinimą, iš
buvo vienas pirmųjų lietuvių
saugojant bent tai, kas išiike,
rašytojų, didelis humanistas,
o, galbūt, paruošti ir šios pi
rūpinęsis, kad svarbiausi da
lies atstatymo planą.
lykai lietuviams, o taip pat ir
kitų tautų žmonėms, būtų
Jeigu k a s norėtų paremti
perduodami jų gimtosiomis Pietryčių Lietuvos mokyklas
kalbomis. S. Rapalionis pir auką galite siųsti adresu: Lie
masis pradėjo formuoti lietu tuvių tautinis kultūros fon
višką intelektualine atmos das, 1005 Shenvood Dr.. Laferą. Netrukus po jo mirties Grange Park, IL 60526-1551
Martynas Mažvydas išleido ir pažymėti, kokiems tikslams
pirmąją lietuvišką knygą.
ar kokiai mokyklai auką per
Nuo pat mokvklos atkūrimo duoti.
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REAL ESTATE

MISCELLANEOUS

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. Aukse
S. Kane kalba lietuviškai
FRANK ZAPOLIS
3208V 2 We«t 95th Street

GREIT
PARDUODA
^
^

v
• RE/MAX
REALTORS

(773) 586-5959
(708)425-7161

RIMAS L. STANKUS

Tel. (708) 424-6654
(312)581-8654
J K S CONSTRUCTION
. . S h i n g l e " s t o g a i ir v i s ų r ū š i ų
apkalimai

(siding):

medžio,

a l u m i n i a u s ir k t . T u r i u d a r b o
d r a u d i m ą . R. J a n k a u s k a s ,
tel. 6 3 0 - 9 6 9 - 2 6 5 8

STASYS

Eišiškių S. Rapalionio vardo mokyklos mokytojų dalis. I eil. viduryje sėdi direktorius Vytautas Dailidka,
dešinėje stovi svečias iš JAV Gintautas Vitkus.

Žižmų kaime (3 km nuo Die
veniškių) radome dvi žymias
damininkes Liudviką Šiiobrit
r Ana Dvynei, kurios lenk
U mečiu . •• .'.us:'!je -kaitykioje

CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rusių, vonių ir
virtuvių įrengimas; prietaisai;
keramikos plytelės; „sidings",
,.sofnts", ,,decks", „gutters",
plokšti ir „shingle" stogai;
cementas, dažymas.
Tunu darbo draudimą.
I . S. Benetis tel. 630-241-1912 .

Perkant ar parduodant
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
MLS kompiuteriųir FAX pagalba
Nuosavybių Įkainavimas vettui
Perkame ir parduodame namus
Apartmentus ir žeme
Pensininkams nuolaida

MISCELLANEOUS

Gediminas Pranckevičius
Greitai ir sąžiningai
užpildo pajamų mokesčius
(income tas)
Reikalui esant,
atvyksta j namus.
Tel. 708-656-2550
arba 7 0 8 - 6 5 6 - 1 2 9 3

riją. Tai didelis vaikų atliktas
d a r b a s . Gerai, kai vaikai įsi
t r a u k i a į tokią kraštotyrinę
veiklą. Taip j i e pajunta savo
v e r t ę , labiau tampa savo gimtojo krašto patriotais.
dainuodavo patriotines lietu
Kiekvieną
rudenį,
spalio
viškas dainas, žaisdavo lietu mėnesio pabaigoje. Maironio
HELP WANTED
vių liaudies žaidimus, klausy gimimo dienai paminėti or- •
davosi radijo laidų iš Kauno. ganizuojame skaitovų konkur
FOR R E N T
Šių dainininkių dainas įra s u s . Vykstame į kasmetinius
HELPVVANTED
šėme į magnetofono juostą.- respublikinius
maironiečių
Lithuanian Bakery, Omaha, NE ieško
Išnuomojamas 2 mieg.
Bečionių kaime susipažinome s a m b ū r i u s , kuriems
vaikai
2 kepėjo, su 3 m patyrimu dirbant
su Jonu Žybartu, kuris vo kruopščiai ruošiasi.
kepvkloie. Reikia turėti JAV pilietybe butas, pirmame aukšte, centrinis
Visada
Tililyn Tik nerūkantiems, vyres
arba žalia, darbo korteię, vidurini
kiečių okupacijos metais, kai v y k s t a m e su pačių paruošta
nio amž. asmenims; be gyvuliukų.
išsilavinimą.
Kreiptis:
tel.
402-733-3076
Dieveniškėse stovėjo lietuvių m e n i n e programa. Prieš Vė
Tel. 773-424-1542
kareivių apsauga, kartu su lines ir pavasarį tvarkome
kareiviais, trokšdami Lietuvos a p l e i s t u s kapus (čia tokių
Nepriklausomybės, laisvalai k a p ų iabai daug).
kiu dainavo Atgimimo dainių
Maironiečių veikla labai pla
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629
dainas. Ypač populiarios buvo: ti. P e n k t o k a i , šeštokai, išaugę
Maironio „Lietuva brangi"', maironiečių dvasia d a r pra
Aukos yra nurašomos nuo Federalir:u mokesčiu„Kur bėga Šešupė" ir kt. J o n a s dinėse klasėse, rašo eilėraš
Žybartas pasakojo mums. k a d t u k u s , kuriuos s p a u s d i n a vai
prie Ašmenos (dabar Baltaru kų respublikinis savaitraštis
sijos žemė) vokiečiai surengė k r e g ž d u t ė " .
o <;•
lenkų ir lietuvių kautynes, n e
Šia veikla ugdome mokinių
padėdami lietuviams, o trokš meiię savam kraštui, jos pra
dami nesantaikos. Šiose lietu eities istorijai, pagarbą se
vių skerdynėse lietuviai kari n i e m s žmonėms. Vaikai ge
ninkai ir kareiviai buvo iš riau s u p r a n t a mokslo svarbą.
rengti, kankinami. Kai k u  O svarbiausia šiame darbe tai,
riems pavyko pabėgti, o dau kad mokiniai geriau ir taisykguma jų ilsisi Ašmenos k a  lingiau išmoksta lietuvių kal
R -. •-%
pinėse. Jų laidotuvėse skam bą.
bėjo Maironio ir kitų poetų
Zita S p i r a u s k i e n ė
- "•ŠĮJ
T&:W
dainos, priesaika Lietuvai lai
£•- «, - r -, 5-- '*
mėti Nepriklausomybę. J o 
• Seniausios žmonių stovy
nas. Žybartas, kol buvo svei
k l a v i e t ė s Lietuvos teritorijoje
kas, lankė draugų kapus,
a p t i k t o s pietryčių Lietuvoje.
tvarkė juos. Retkarčiais a p 
S t o v y k l a v i e t ė s e išliko X-IX
lanko ir dabar (nelegaliai
t ū k s t a n t m e č i a i s prieš Kristų
miško keleliais pereidamas
gyvenusių žmonių „pėdsakų"
sienai. Mes, maironiečiai. n u 
titnago nuoskilų, skelčių, sulau
tarėme kreiptis į Lietuvos vy
žytų ir sveikesnių medžioklės
riausybės atstovus dėl nuolati
įrankių bei įnagių medžioklės
nių leidimų išvykti į šią
grobiui apdoroti.
vietovę ir prižiūrėti Lietuvos
patriotų kapus.
• Aukščiausiai Lietuvoje
Mūsų lietuviška mokykla at a i t v a r a s pakilo 344 m. J į pa
kurta 1992-siais metais. 1996 gamino ir 1991 m. birželio 2 d.
metų pavasarį surinkome ir J u r b a r k e respublikinėse ait
užrašėme mokyklos atkūrimo varų varžybose skraidino vil
ir tolimesnės jos veiklos isto nietis Donatas Gluodenis.

MAIRONIEČIŲ DARBAI
UŽMIRŠTAME DZŪKIJOS
KAMPELY
Mūsų mokykloje svarbi popamokinėb veiklos kryptis —
maironiečių judėjimas. Jo tik
slas — ugdyti mokinius dva
siškai, sudaryti sąlygas gabu
mams atsiskleisti ir tobulėti,
mokyti vaikus būti teisingais,
dorais ir darbščiais savo tau
tos labui. Svarbiausios veiklos
kryptys: darbas, mokslas, kū
ryba.
Mūsų maironiečių būrelis
negausus, tik 14 moksleivių.
Kai susikūrė, buvo j ų perpus
mažiau, vos 6 vaikai (3-4-5
klasių mokiniai). Maironiečių
judėjimas mokykloje prasidėjo
1993 metų vasarą. Tada į Die
veniškes
atvažiavo
maironiečiai iš Vidurio Lietuvos (iš
Panevėžio; su savo globėju Eu
genijum Urbonu. Mūsų moki
niai susipažino ir susidrauga
vo su svečiais, susidomėjo jų
veikla.
1995/1996 mokslo metais
išplėtėme maironiečių veiklos
programą, kuria reiškiame pa
garbą lietuvių kalbai kaip val
stybinei šiame sename Dzū
kijos krašte. Pietryčių Lietuva
ilgus metus kentė lenkų ir
rusų okupaciją. Čia žmonės ir
dabar kalba „poprostu" (lenkų-rusų-baĮtarusių kalbų mi
šinys). Ėjome iš pirkios į pir
kią, užrašinėjome Dieveniškių
apylinkių senųjų žmonių, vie
tinių gyventojų, atsiminimus
apie lietuviškas
mokyklas,
apie „Ryto" draugijos veiklą
tuomet veikusiame Dieveniš
kių valsčiuje.
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Only LOT take you to so many
destinations in Eastern Europe
so easily. On LOT. you can fly
nonstop from New York or Chicago
to the new international terminai
at
Warsaw
Okecie Airport.
From there, connections are easy to
Riga. Tallinn, Moscow. St.Petersburg,
Kiev, Lvov. Minsk and Vilnius.
So take advantage of LOT's low fares.
and fly to Eastern Europe in the
luxuryof a new fleet of Boeing
767s and ATRs.

AIRLINE [THE POLISH AIRLINE

f " ' M < k i u S R a p a l i o n i o v a r d o mokyklos d i r e k t o r i u s V y t a u t a s D a i l i d k a .

hi. : š k i vf S Rapalionio vardo mokyklos 1996-1997 m abiturientų klase
aukštesnio mokslo univorsi'cte

Kiekvienas yra pasiryžę* siekti

Call your travel agent or
1-800-223-0593 or visit
http://www.lot.com
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RENGINIAI ČIKAGOJE
Kovo
9 d. — Amerikos . — Lietuvių Moterų klubų
50 m. sukaktis.
Lietuvių Tautinės
sąjungos federacijos
rengiamas Kovo 11-sios Lietu Ruošiami pietūs ir paskaita
vos Nepriklausomybės atsta PLC, Lemonte. Pradžia 12
tymo minėjimas: llval. ryto vai.
šv. Mišios Pal. J. Matulaičio
Gegužės 3 d.— "Draugo"
misijoje;
12:30v.p.p. minėji koncertas 6 v.v. Jaunimo cen
mas PLC, Lemonte.
tre. Programoje — choras
— Dantų
gydytojų s-gos "Exultate" iš Clevelando, vad.
cepelinų pietūs 12 vai. Jauni muz. Ritos Kliorienės.
mo centre.
Gegužes 4 d. — Brighton
savi
Kovo 15 d. — "Margučio I T Parko lietuvių namų
jubiliejaus vakarienė Jauni ninkų gegužinė
Šaulių
mo centre.
namuose.
Kovo 16 d. — Lietuvos
— Lietuvos Vyčių 24 kuopos
Vyčių tautinių šokių šokėjų "Day at the races" Sportsgrupės koncertas — vakaronė man's parke: 11 vai. ryto — bu
3 v.p.p. Jaunimo centro ka fetas. 1 v. D.p. — lenktynės.
vinėje.
— "Spindulio"
tautinių
Kovo 23 d.—LB Lemonto šokių šokėjų grupės virtinių
apylinkės metinis susirinki pietūs PLC, Lemonte.
mas PLC didž. salėje, Le
Gegužės 10 d. — Jaunimo
monte. Pradžia 12 v p.p.
Kongrese vajaus
banketas
— Verbų sekmadienio reli
PLC, Lemonte.
Svečiai Algimanto Kezio ir Žino Kazėno parodos atidaryme. įvykusiame š.m. sausio 18 d. Lietuvių dailės muzie
ginis koncertas Švč. M. Mari
juje. Lemonte.
Gegužės 11 d. — Anglijos
jos Gimimo bažnyčioje 2 vai.
i
lietuvių klubo
susirinkimas
p.p.
N'uotr. J o n o Tamulaičio
Balandžio 3 d.— Vene- — Motinos dienos minėjimas žinė Šaulių namuose.
Rugsėjo 7 d. —LB Lemon
Lapkričio 6 d. — Zarazuelos lietuvių dr-jos metinis Šaulių namuose.
Birželio 15 d. — Ištrem to apylinkės gegužinė PLC, siškių
klubo
pusmetinis
Gegužes 14 d. — Šakiečių tųjų Sibiran —Tautos genoci Lemonte.
narių susirinkimas
Šaulių
narių
susirinkimas
Šaulių
klubo pusmetinis narių susi do pradžios minėjimas PLC,
namuose.
Rugsėjo 14 d. — Zara- namuose.
Lemonte. Rengia LB
Le siškių klubo gegužinė Šaulių
Balandžio 5 d. — Lietuvių rinkimas Šaulių namuose.
L a p k r i č i o 8 d. — Lietuvių
fondo susirinkimas
PLC,
Gegužės 16 d. — "Sau monto apylinkės valdyba.
salėje.
fondo pokylis PLC, Lemonte.
Lemonte.
lutės" rengiamas koncertas
Birželio 21 d. — Vytauto
—PLC
pietūs
ruošiami
L a p k r i č i o 9 d. —LB Le
Balandžio 6 d. — Velykų 7:30 v.v. PLC , Lemonte. Dai Didž. Šaulių rinktinės Joni PLC, Lemonte.
monto apylinkės v-bos ruo
stalas PLC, Lemonte.
nuoja solistės Neringa Nek- nių vakaras Šaulių salėje.
Rugsėjo 21 d. —"Draugo" šiami
pietūs PLC didž. sa
— Paltinų
ir
Ivanausko rašiūtė ir Laima LapkausBirželio 22 d. — Tauragės metinis banketas Martiniąue lėje, Lemonte.
koncertas 3 v.p.p. Jaunimo kaite.
klubo narių pusmetinis susi pokylių salėje.
L a p k r i č i o 16 d —Rudens
centre. Rengia Amerikos Lie
— JAV LB Vidurio Vakarų rinkimas
Šaulių namuose.
R u g s ė j o 28 d — Š v . Kazi madų paroda PLC, Lemonte
tuvių radijas.
apygardos metinis
suvažia
— Brighton Parko lietuvių miero
seserų
vienuolijos
Lapkričio
21 d.—Suval
Balandžio 12 d. — JAV LB vimas "Bočių" menėje, PLC, namų savininkų d-jos pus rėmėjų
metinis
b a n k e t a s kiečių
draugijos
metinis
metinis susirinkimas Šaulių '"Polonia" salėje.
Vidurio Vakarų
apygardos Lemonte.
narių
susirinkimas
Šaulių
neeilinis suvažiavimas "Bo
Gegužės 18 d. — JAV LB namuose.
—Čikagos ir apylinkių Ne namuose.
čių" menėje PLC Lemonte.
Brighton Parko
apylinkės
Birželio 29 d. — Anglijos kalto Pr. M. Marijos seserų
Lapkričio
22 d.—47-tas
Balandžio 12-13 d. — Lietu valdybos rengiami pietūs Ne lietuvių
klubo
gegužinė rėmėjų
metine vakarienė. metinis LFK "Lituanica" fut
vos Šaulių s-gos užsienio at kalto Prasidėjimo parapijos Šaulių namuose.
Šv. Mišios 3 v.p.p. T. J ė z u i t ų bolo klubo pokylis PLC, Le
stovų suvažiavimas Šaulių salėje nuo 9 iki 1 val.p.p.
—Seserų pranciškiečių vie koplyčioje.
4 vai. J a u n i m o monte.
namuose.
— Neringos
Nekrašiūtės, nuolijos 75 metų jubiliejinės centro didž. salėje metinė
L a p k r i č i o 2 6 d. — Šakie
bei šv. Mišios 10 vai. ryto Švč. vakarienė ir programa.
Balandžio 13 d. — Lietuvių Laimos Lapkauskaitės
čių klubo metinis susirinki
vaikų M.M. Nekalto
operos statomos Flotovo op Čikagos ir Lemonto
Prasidėjimo
S p a l i o 4 d. — Operečių ir mas Šaulių namuose.
koncertas 3 v.p.p. bažnyčioje, aukojamos
eros
"MARTA"
spektaklis chorelių
vysk. lietuvių
L a p k r i č i o 30 d.— Tilžės
kompozitorių kon
Jaunimo
centre.
Rengia P. Baltakio. Po Mišių vaišės certas Lietuvių Dailės
Morton auditorijoje 3 v.p.p.
mu Akto paskelbimo 79-sios su
— PLC rengiami pietūs "Saulutė" — Lietuvos vaikų parapijos
salėje.
Rengia ziejuje, Lemonte.
minėjimas
Šaulių
Rengia kakties
globos komitetas.
PLC, Lemonte.
Čikagos apygardos rėmėjos. "Draugas".
namuose. Rengia Mažosios
— Šv. Kazimiero
seserų
— PLC rengiami pietūs
Liepos 6 d. — Vytauto
—Lithuanian
Mercy Lift Lietuvos Rezistencinis sąjū
vienuolijos rėmėju žaidimų po PLC, Lemonte.
Didž. Šaulių rinktinės gegu metinis pokylis 6 v.v. "Spirit dis, dalyvaujant šauliams ir
pietė 2 v.p.p. Maria aukšt.
—Venezuelos
lietuvių d- žinė
(žurnalui 'Trimitui") of
Chicago"
laive
(Navy visuomenei. Pradžia 2 v.p.p.
mokyklos patalpose.
jos gegužinė Šaulių salėje.
Šaulių namuose.
G r u o d ž i o 6 d. — Mugė
Pier")
Balandžio 16 d. — ZaraGegužės 23 d. — Suval
—PLC gegužinė. PLC Le
PLC,
Lemonte
Spalio 5 d. — Operečių ir
siškių klubo metinis narių kiečių dr-jos pusmetinis na monte.
G r u o d ž i o 7 d.—Tauragės
lietuvių kompozitorių koncer
susirinkimas Šaulių namuo rių
susirinkimas
Šaulių
Liepos 13 d — Šv. Kazi tas Jaunimo centre Rengia klubo metinis narių susirin
se.
salėje.
miero seserų vienuolijos va "Draugas".
kimas Šaulių namuose.
Balandžui 19 d. — Balzeko
Birželio 1 d. — Tauragės saros festivalis vienuolyno
— Mugė PLC, Lemonte.
—Šakiečių klubo "OktoberLietuvių kultūros muziejaus klubo gegužinė Šaulių salėje. kieme.
G r u o d ž i o 21 d - PLC
fest" Šaulių namuose.
Moterų Gildijos metinė madų
—Čikagos ir apylinkių Ne
Liepos 25-27 d. — Vasaros
—Seserų pranciškiečių rė Rengiamos Kūčios PLC, Le
paroda Palos Country Club, kalto Pr. M. Marijos seserų festivalis ant Western Ave. mėjų 5-tos apygardos
sei monte.
Palos Park, IL.
rėmėjų metinis susirinkimas tarp 43-47 gatvių. Penktadie mas: 11 vai. ryto šv. Mišios
G r u o d ž i o 31 d. — Naujų
Balandžio 20 d. — Poope- Švč. M. Marijos Gimimo para nį (25 d.)
nuo 6 v.v. iki 10 Marijonų
koplyčioje. 12 jų Metų sutikimas PLC, Le
rinis koncertas 3 v.p.p. Jauni pijos salėje tuoj po 8 vai. ryto v.v. Šeštadienį ir sekmadienį vai.—pietūs,
1 v.p.p. — monte.
mo centre.
šv. Mišių.
(liepos 26 ir 27 d.) nuo 10 posėdžiai.
• Daugiausia lietuviškų pa
Balandžio 26 d. — 25-tas
— Čikagos ir apylinkių vai. ryto iki 10 v.v.
Spalio
11 d . — Lietuvos
v
a
d i n i m ų t u r i n t i s dangaus
Sidabrinis Abiturientų pris Ateitininkų Šeimos šventė
Rugpjūčio 3 d. — "Drau Dukterų dr-jos pokylis J a u n i 
kūnas
— planeta Venera. Seno
tatymo pokylis
PLC, Le PLC ir gegužinė Ateitinin go" gegužinė Marijonų sode mo centre
vėje
lietuviai
šį dangaus švie
monte. Ruošia Lietuvių Mo kų namuose, Lemonte.
lyje.
Spalio 18 d. — J ū r o s
suolį
vadino
Aušrine,
Vakarine,
terų klubų federacijos Čika
Birželio 6 d— Tragiškojo
Rugpjūčio 17 d. — PLC skautų,-čių
metinė "Puota
Geležine, V i l k o , Rytmetine
gos klubas. Vakarienė ir šo Birželio minėjimas PLC, Le gegužinė, Lemonte.
jūros dugne" PLC, Lemonte.
žvaigžde, Rytmetėle, dangaus
kiai 6:30 v.v.
monte. Rengia Partizanams
Rugpjūčio 24 d.— Illinois
Spalio 19 d. —"Margučio
deive, dar Žvėrine žvaigžde ar
Balandžio
27
d.
— remti komitetas.
Lietuvių respublikonų lygos IFbanketas J a u n i m o centre.
ba Mažąja Žvėrine ir Didžiąja
"Laiškai lietuviams" metinė
Birželio
8 d. —
Tra gegužine PLC sode. Lemonte .
Spalio 24, 25 ir 26 d.— Žvėrine.
šventė Jaunimo centre.
giškojo Birželio
minėjimas Pradžia 2 v.p.p.
Moters savaitalis PLC, Le
•
Veneros
paviršiaus
—Vytauto
Didž.
Šaulių Jaunimo centre. Rengia Par
Rugpjūčio
31 d.— LB monte. Rengia PLC renginių
v
i
e
t
o
m
i
s
s
u
t
e
i
k
t
i lietuvių
rinktinės
gegužinė
Šaulių tizanams remti komitetas.
Vakarų apygardos gegužinė
komitetas.
deivių,
mitologinių
būtybių ir
namuose.
—Suvalkiečių dr-jos gegu- PLC. Lemonte.
Spalio 26 d.— Anglijos lie moterų vardai: 7 kalvagūbriams
\
tuvių klubo metinis narių su — Auksą, Aušra, Bezlėja, Brėkš
sirinkimas
12 vai. Saulių ta, Laumė, Saulė, Vaiva, 3 kra
salėje. 10 vai. šv. Mišios už teriams — Birutė, Danutė, Gra
mirusius narius.
žina, 3 slėniams — Lazdona, Me
—Martyno Mažvydo minė deinė, Vakarinė, 3 kalnų žie
jimas 3 vai. p.p. Balzeko lie dams — Javinė, Krūminė, Že
myna, lygumai — Audra, kalvai
tuvių Kultūros
muziejuje.
Lapkričio
5 d.— Vene — J ū r a t ė , žemei — Lada, netai
zuelos
lietuvių
draugijos syklingo daugiakampio formos
pusmetinis narių susirinki aukštumai — Laima ir kalnui —
mas 1 v.p.p. Šaulių namuose. Milda.
•

A.tA.
RITAI VALINSKIENEI
iškeliavus, reiškaime gilią
staiga 1 Anapilį
užuojautą seseriai ALDONAI ir svainiui RAMOJUI
VAIČ' AMS, jų šeimai ir artimiesiems

•
Jurgio Daugvilos parodos atidarymo metu. spalio 19 d., Lietuvų dailės muziejuje, Lemonte Iš
kaires Nijole Pupiene. Marija Ambrozaitiene. dail. J Daugėla ir V Rimiene
Nuotr R. Mozohausko

i

Z -Juška ičienė
•Jūrate. Jonas . Renata ir •Jonas
Vari a kojai

A.tA.
HALINA TRAPIKIENĖ
ŽUKAUSKAITĖ
Gyveno VVatseka, IL, anksčiau Chicagoje, Marąuette Parko
apylinkėje
Staiga mirė 1997 m., vasario 28 d., sulaukusi 84 metų.
Gimė Lietuvoje. Marijampolėj. Ilgus metus gyveno Kazlų
Rūdoje ir Kaune.
Nuliūdę liko sūnus Antanas Laucius, marti Dalia, jų duk
terys Viktorija ir Regina ir sūnus Thomas su šeimomis ir
duktė Nina; duktė Marija Raudiene, žentas Vytas, j 4 duktė
Renata ir sūnūs Robertas ir Leonas su šeimomis; podukra
I r m a Deveikienė, žentas Gediminas, jų duktė Teresa su
šeima ir sūnus Henrikas; sūnus Bruno Trapikas ir brolio
žmona Gražina Žukauskiene. Velione buvo žmona anksčiau
mirusio Henriko Trapiko.
Velionė pašarvota penktadienį,kovo 7 d. nuo 2 iki 9 v.v.
Petkus Lemont laidojimo namuose. 12401 *r«J*er Ave. 'arti
Derby Rd.)
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 8 d. Iš 'aidojimo namų
'•9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos
bažnyčią, kurioje bus aukojamos gedulingos šv. Mišios 10 vai
ryto už velionės sielą. Po Mišių bus palaidota š v . Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiaiiie gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: v a i k a i , d e v y n i a n ū k a i , d e š i m t p r o a n ū k ų ir
kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
ONA PALEVIČIŪTĖ
MIEŽELIENĖ
Amžinybėn iškeliavo 1996 m, kovo 10 d. Palaidota Sun
Lane kapinėse, Sun City, Arizona šalia savo vyro gen. Vlado
Mieželio.
Šv. Mišios už Velionę bus aukojamos kovo 16 d., 12:30 v.
p.,p. Glendale koplyčioje.
Veliones kapo aplankymas kovo 18 d.. 11:30 vai. ryto.
Su giliu liūdesiu minint brangios Onutės mirties sukaktį,
maloniai kviečiame draugus ir pažįstamus da\yvacuti šv.
Mišiose, kapo aplankyme ir kartu pasimelsti.
Nuliūdę draugai

1997 m. sausio mėn. atminimui už mirusius
"LIETUVOS VADOJ VILČIAI"
aukojo:
a.a. Vlado Stropaus atm. : Birutė ir dr. Roma Viskantai, Daiva ir Ar
vydas Barzdukai, Julie ir Dan Donnelly, Deborah ir Jonathar.
Tucker, Vanda ir Vac'ovas Mažeikos, Dennis P. Kiley, Birutė ir Ge
diminas Jodvvaiis, Irena ir Algis Putriai, Nina ir Rimas Milunas, Jūrate
ir Jonas Tamulaičiai, Birutė Vindašiene, Dalia Būtėniene, Aldona L'nderienė, Adele ir Juozas Gnna, Danute ir AnatoliĮus Milunas, Valerija
Žadeikienė, Laima ir Algirdas Stepaičiai, Indre ir Donatas Ti|ūneiis,
Neringa Ambrozaitis, Vilūne ir Justinas Kirvelaitis, Irena ir jonas
Smalstys, Liudas K. šlenys, Ramoną ir Virgil Norkus, Gene ir Ravmond Rimkus, Rūta ir Jerome Gaižutis, Flena ir Stasys Baras, Zabnna
C Santiago, Regina ir Algirdas Dapkus, Victona ir Danus Siliūnas.
Albina ir Liudas Ramanauskas, Danute ir Raimondas Korzonas, Stase
ir Algis Damijonaitis. Irena ir Albertas Kerelis, Zeni ir Antanas Gnna.
Rima I. Sėli, dr. Romualdas Povilaitis, Irena Kairyte, Algimantas Urbutis, Rūta ir Vytautas Graužinis, Milda ir Al Tallat-Kelpša, Ilona ir
Henrikas Laucius, Birut:- ;r ZigmasYiskantai. Joan R Halper. Irena
Virkau - $1,430.00;
a.a. Albino ICarsoko atm.: Joana Stepiene. Vladas Bacevičius, I. ir H
Beldzinskai - $30.00:
a.a. Stasės Grigaliūnienės atm Aldona ir Balys Slonskiai S20.00.
a.a. Adolfo Lietuvninko atm : Dalia ir Charles Žuraitis, Albertas
Matulis, M ir A. Končiai. John Pervažas, V ir A Valavičiai, Agne
Žitkiene, Edvardas Trovskis, Algirdas Markevičius, G Kazėnas, Emi
lija Pakštiene, Sofija Piemene. Zita Baltramonas, Julius Karsas, Birute
Razminas, Adele Juškiene, Uršulė ir Jonas Balskus, Algis Stasiulis,
Debrah Tramor, Eugenijus Būtėnas, N.N., Jonas Stankus, Zita ir M\ kolas Deveikiai. Gytis Kiudulas, Loreta Deveikis, Teodoras Mitkus,
Aldona ir Vitalius Lekeckas, Vita ir Vytautas Girdvainis, Adomas
Didžbalis, J ir T . Stasys Žilevičius, Marija Valiukevičiene, Vytautas
Juodka - $675.00;
a.a. Marijos Končienės atm : Elena ir dr Stasys Strasevičius,
Andrius Povilaitis $60.00;
a.a. Raimundo AliSausko atm Juozas Ališauskas - $50 00;
a.a. Irenos Linartienės atm Vvtautas I.'.nartas $35.00,
a.a. Anastazijos Kulienės atm Giedre ir Jonas Stankūnas, Mary ir
Osvaldas Kulys - $70.00;
a.a. Rasytės Tūnaitės atm Eh/abeth Diminskicne - $100.00;
a.a. Martos Gečienės atm dr Loreta ir dr Vytenis Grybauskas,
Danguole R ir Almis Kuolas - $200.00;
a.a. Adelės Podenenės atm Danute ir Leonas Petronis, Valeri|a
Patalauskiene. Brone Selenis, Elena ir Antanas Pesys, Alfonsas Rimha.
Terese ir Adolfas Merkevičius, (uo/as Suopys. Marvte ir Stasys hnn
gis. kun Alfonsas Batonas $200.00,
a.a. Mildos Povilairienės atm (papildomai)
$115.00 viso
$2,495.00,
a.a, Juozo Šukio .irm Sofija ir Adolfas lolioni.u, Ramint.i Jelionis.
Barb Campbell, Šukiu šeima • $150.00
Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai dėkojame aukoto
jams "Lietuvos Vaiku viltis" padedi negaluojantiems, tačiau tumi
tiems vilti ir galintiems pasveikti. Lietuvos vaikučiams
"Lietuvos Vaiku viltis", 2711 VV. 71 S t , Chicago. II 60629

•
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ČIKAGOJE IR

Karile B a l t r u š a i t y t e .

Karilė Baltrušaitytė, gyv.
Kalifornijoje, savo tėvelio Vla
do Baltrušaičio monografijos
supažindinimo popietėje de
klamuos Vinco MykolaičioPutino eilėraštį „Somnambulas"'. Išgirdęs ja deklamuo
jant Vilniuje, žurnalistas A
Lapinskas rašė: „Visuotiną
susižavėjimą sukėlė dainininko dukra Karilė. Ji idealia lie
tuviška šnekta, profesionalia
aktorine plastika, balso modu
liacijomis perteikė V. Myko
laičio-Putino 'Somnambulas'.
Tai buvo puikus vieno akto
riaus teatras. Meilę teatrui,
raiškiai kalbai K. Baltru
šaityte, matyt, paveldėjo iš
tėvo..." („Respublika", 1996.12.05). Susipažinimas su V.
Baltrušaičio monografija bus
kovo 22 d., 3 vai. p.p.. Balzeko
Lietuvių kultūros muziejaus
„Gintaro" salėje. Visuomenė
maloniai laukiama.

APYLINKĖSE
D a b a r labai p o p u l i a r u s
u ž s i ė m i m a s yra vadinamieji
,Išpardavimai", kai eiliniai
miesto ar užmiesčių gyvento
jai, surinkę atliekamus daik
tus, surašo jiems kainas ir
parduoda praeinantiems bei
pravažiuojantiems iš garažų,
iš kiemo ar net rūsio. Tačiau
čikagiečiai. norintys tokį „iš
pardavimą" turėti šiais me
tais, turi gauti miesto leidimą,
už kurį nereikia nieko mokėti,
bet be leidimų prekiaujantys
gali būti baudžiami nuo 50 iki
500 dol. pabaudomis. Pardavi
mas tegali būti atliekamas
tarp 9 vai. r. ir saulėlydžio.
Jeigu daugiau kaip viena
šeima tuo pačiu metu parda
vinėja savo daiktus, kiekvie
na šeima turi išsiimti atskirą
leidimą. Leidimai išduodami
visų 50 miesto apylinkių
„Ward sanitation" įstaigose.
Jeigu nežinote, kur yra tos
įstaigos, galima paskambinti į
mero raštinę—Mayor's Office
of Inąuiry and Information
tel. 312-744-5000. Informacija
bus suteikta.
Dr. K a z i m i e r a s ir A l d o n a
R i m k a i paaukojo 100 dol Lie
tuvos Krikščionių demokratų
partijos paramai.

JAV LB Vidurio v a k a r ų
apygarda rengia Kovo Vienuo
liktosios
minėjimą antradi
enį, kovo 11 d., 1 vai. p.p., John
son Phelps Post 5220 salėje,
9514 S. 52nd Ave, Oak Lawn,
IL 60453 (pusė bloko į pietus
nuo W 95th Str., ir S. 52nd
Ave—prie turgaus aikštės).
Programoje kalbės Povilas
Vaičekauskas, bus deklama
cijos, kavutė, pabendravimas.
Kviečiami visi pietvakarinių
priemiesčių ir Čikagos lietu
viai. Kadangi salės adminis
tracija turi žinoti apytikrį da
lyvių skaičių, labai prašoma
apie dalyvavimą pranešti tele
fonu 708-974-2464.
„Neighborhood H o u s i n g
Services" (Apylinkės namų
agentūra) labai rūpinasi įvai
riais Čikagos rajonais, ypač.
kai apylinkių gyventojų sudė
tis keičiasi. Ši organizacija
atkreipė ypatingą dėmesį į
Marąuette Parką, nes tai apy
linke su ypač šviesia ateitimi.
Žmonėms, besidomintiems įsi
gyti nuosavybę šioje apy
linkėje, agentūra sudaro są
lygas tai atlikti su labai nedi
deliu jmokėjimu — daugeliu
atvejų tik 1,000 do Būtų gera.
kad šiomis pasiūlomis susiiomėtų neseniai į Čikagą iš
Lietuvos atvykę tautiečiai
ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPĖNAS
M V> S Pulaski Rd . Chicigo, IL ftO»>2"
1 2 bl i šiaurę nuo Bal/.eko mu^eiausi
Tel.: 773-582-4500
14125 S Bell Rd . Lockport. IL6044!
Tel 708-301-4*fV>
Valandos pagal susitarimą
A d v o k a t a s Jonas C i b a i t i s
Civilinės ir kriminalinės bvlos
6247 S. Kedzie A v e n u e
Chicago. II MW>29
I ei. 1-773-776-8700
Darbu vai nuo9>ki7 vai vak
SnUd 9 v r iki 1 vai p.p.
M)V()K A IAS
V \ t c n i v I it'luv n i n k . i s
i'-^-h V\ M t h S t r e e t
Chicago, II. f>0629
^k>r^a; gatvės nuo „Dr,HJi;<
[.•I ~ V2H4-0100
\ ii K i.'v pagal susitarimą,

R e k o l e k c i j o s - m i s i j o s Šv.
.. . ,,
.,
^ ! . t ! n 0 x ? _ a r a i ! ^ ? : u!!". 0 /^'
vyksta šią savaitę, ketvirta
dienio, penktadienio ir šeš
tadienio vakarais, 6:30-8 vai.
vak. Joms vadovauja kun. Ro
kas Puzonas, specialiai vesti
misijas pakviestas iš Lietuvos.
Kas vakarą bus konferencija
ir Mišios su pamokslu. Be to,
ketvirtadienio vakare bus gie
dami „Graudūs verksmai",
penktadienį bus susitaikymo
sakramento pamaldos su gali
mybe prieiti išpažinties (išpažinčių bus klausoma ir kas
vakarą nuo 6 iki 6:30 vai.), o
šeštadienį bus Kryžiaus keliai.

„Dainava" dainuoja Jauni
mo centrui! Prieš keletą metų
„Dainavos" ansamblio vadovo
ir dirigento pareigas perėmė
jaunas, talentingas muzikas
Darius Polikaitis ir nuo to lai
ko ansamblis, matyt sekda
mas savo vadovu, gerokai
„atjaunėjo"—net jo valdybos
pirmininkė yra jaunosios kar
tos—Aušra Jasaitytė-Petry, o
ansambliečių
gretose
tiek
jaunų veidų, kad žiūrovams
„net saldu" darosi, į juos
pažiūrėjus! Ir kaipgi palik
sime vėpsoti tuščias Jaunimo
centro didžiosios salės kėdes,
kai mūsų dainaviečiai nori
salę pripildyti „Dainų daine
lių" koncerto garsais? Koncer
to pradžia 3 vai. po pietų. Jei
gu paskubėsite, bilietus dar
spėsite įsigyti „Seklyčioje". Be
abejo, bus ir prie įėjimo sek
madienį, bet per ilgai nelauki
te, nes susidomėjimas koncer
tu toks didelis, kad bilietų gali
pritrūkti. Beje, po koncerto JC
kavinėje bus cepelinų pietūs ir
pabendravimas
su
dainaviečiais.
Artėja Velykos, prade
d a m e galvoti a p i e mar
gučius... Pagalvokime ir apie
„margutį", kuris Čikagos bei
apylinkių lietuvius džiugina
jau 65 metai! Jis nesudužęs,
nepasenęs, net nesuaižėjęs
nuo metų slinkties. Taigi tas
„Margutis II" ruošia koncertąvakarienę, kad kartu su savo
klausytojais pasidžiaugtų sukakties proga. Renginys bus
kovo 15 d., 6 vai. vak., Jauni
mo centro didžiojoje salėje.
Stalus užsisakyti ir bilietus
įsigyti galima „Seklyčioje".
Visi kviečiami!

mu* ŽVAIGŽDUTE
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Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Cfūcagos skyriams
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Redaktorius
KIEK PASAULYJE KALBŲ

(Tęsinys)
Tačiau šiandien nei moky
čiausias kalbininkas nesugebė
tų išskaičiuoti žinomų kalbų,
nes jų yra arti trys tūkstančiai.
Vadinasi, per keturis šimtus
Ir Vasario Šešioliktoji, ir
metų žmogaus žinios apie kal
K o v o Vienuoliktoji lietuvių
bas išaugo pustrečio Šimto kar
tautai yra vienodai svarbios
to.
datos, nes jos pažymi Lietuvos
Per šį laika pasikeitė ir tomis
nepriklausomybės pradžią ir
kalbomis kalbančiųjų žmonių
1918, ir 1990 metais. Neseniai
skaičius. Vienur jis labai padi
iškilmingai minėjome Vasario
dėjo, kitur gerokai sumažėjo.
16-tąją, bet nepamirškime lyPavyzdžiui, gretimoje Latvijos
giai taip pat iškilmingai švęsti
respublikoje dar galima išgirs
ir Kovo U-tąją. Čikagoje vieti kalbant lyriškai. Šią kalbą
nintelis Kovo
B e t t y L o r e r Maltese, CiVienuoliktosios
dabar vartoja gal šimtas senes
cero miesto prezidentė, laimė- minėjimas rengiamas... Lemonte
nio amžiaus žmonių, o anksčiau
jusi neseniai vykusiuose savi- . J* rengia Amerikos
jų buvo žymiai daugiau. Lyvių
valdybės rinkimuose antrą ka- lietuvių Tautinės sąjungos
kalba turėjo net nemažos įtakos
denciją, atsiuntė „Draugui" Čikagos valdyba kovo 9 d. š,
literatūrinei latvių kalbai. Tai
100 dol. auką, kaip padėką vi- sekmadien, šia tvarka: šv.
šiuos lyvius XIII amžiuje paver
šiems lietuviams už parodytą Mišios Palaimintojo Jurgio
gė vokiečiai. Nuo jų gavo vardą
ja pasitikėjimą. Nors Betty Matulaičio misijos bažnyčioje
ir ilgus metus mūsų kraštą var
12:3
val
Loren Maltese yra lietuvių • * į £ * •
°
" **
ginęs Livonijos ordinas.
kilmes, bet lietuviškai nemoka akademinė ir menine prograYpač tokių kalbų „nykštukų"
ir „Draugo" pati neskaito, vie- m a Pasaulio lietuvių centro
gausu
Afrikoje, Australijoje,
nok yra jį užprenumeravusi didžiojoje salėje. Lietuvių v,Amerikoje.
Tačiau šalia šių
savo mamai. Ačiū už dovaną! f omenė raginama > r prašoma
„nykštukų"
egzistuoja
pasauly
šventėje gausiai dalyvauti.
je ir kalbų „milžinų". Pavyz
džiui, kinų kalbą vartoja arti
1,000 milijonų žmonių, angliš
kai šneka 400 milijonų, rusiškai
x E d w a r d V. Zunaris, Wol- — 184 milijonai, vokiškai — 100
x TRANSPAK
praneša:
milijonų, ispaniškai — 300 mili
„Netoli Vilniaus teka graži laston MA paskaitęs „Bridges"
jonų
(daugiauusia Pietų Ameri
upė Vokė. Apie kurią legendos žurnale apie Lietuvos naš
koje)
žmonių.
byloja, jog seniai seniai vin laičių sunkų gyvenimą, at
(Bus daugiau)
giuoto upelio pakrantėse gyve siuntė $100 auką. J o a n a ir
A. Sabaliauskas
no šešios laumės — seserys K ę s t u t i s Lapinai, Rochester
Vokės. Todėl apylinkėse ir at- NY, Lietuvos našlaičiams at
KITI APIE M U S
sirado tiek daug gyvenviečių siuntė $20 auką. Našlaičių
vienodais vardais. Tai — Bal- vardu dėkojame aukotojams!
Jooseppi Julius Mikkola
tosios Vokės miesto tipo gy „Lietuvos Našlaičių glo (1866-1946). Suomis, didelis lie
venvietė, Baltosios Vokės kai b o s " komitetas, 2711 W. 71
tuvių draugas. Mokosi savo
mas, du Juodosios Vokės St., Chicago, IL 00629.
gimtoje šalyje, lanko Helsinkio
(sk) j universitetą, studijuoja Sanskri
viensėdžiai,
Kauno Vokės,
Trakų Vokės ir Mūrinės Vokės
į tą ir lyginamąją kalbotyrą bei
x X Lietuvių T a u t i n i ų ! slavų kalbas. Vėliau išvyksta į
kaimai, taip pat ir Vokės
geležinkelio stotele". Pinigai, Š o k i ų Š v e n t ė s vaizdajuostę į Švediją, į Upsalos universitetą.
s i u n t i n i a i ir k o m e r c i n ė s galima įsigyti per Lietuvių \ 1893 m. gauna doktoratą. Važi
Šokių
Institutą. i nėja po Rusiją, Lenkiją,
siuntos į Lietuvą. Maisto siun Tautinių
tiniai TRANSPAK, 4545 W. Vaizdajuostės kaina $20 su 1 Austrija, Serbiją. Pagaliau
63 St., C h i c a g o , IL 60629, persiuntimu. Užsakymus siųs paskiriamas Helsinkio univerti: R. Pliurienei, 1927 West ' siteto docentu. Kalbų tyrinėjimo
tel. 773-838-1050.
(sk) Blvd., Racine, WI 53403. ! reikalu išvyksta j Pomeraniją,
Čekius išrašyti Lithuanian 1 Rytų Prūsiją, Leipcigą. Mikola
x Galiu padėti legaliai gau Folk Dance Institute.
yra Suomijos Mokslų akademiti „SOC. SECURITY" kortele
(sk) ! jos kūrėjas ir jos prezidentas. Jis
vairavimo leidimą (driver's
x U i a.a. Antaninos Mic tyrinėjo lotynų ir germanų k.
license) ir vizų pratęsimą. Ed
k
i
e n ė s sielą pirmųjų mirties problemas. Istorija buvo jo
Šumanas, tel. 1-708-246-8241.
mėgstama sritis. Lygiagrečiai
(sk) metinių sukaktyje šv. Mišios su slavų kalbomis, pradėjo do
x TRANSPAK įstaiga LE- bus aukojamos Šv. Antano mėtis ir baltų kalbotyros klau
MONTE veikia savaitgaliais: bažnyčioje. Cicero, IL šį sek simais.
penktd. 3 v.p p. — 7 v v.; sekmd. madienį, kovo 9 d. 11: vai.
1894 ir 1895 metų vasarų me
8:30 v r - 1 v. p.p Transpak ryto. Gimines ir draugus
tu,
kartu su savo žmona rašyto
prašome
pasimelsti
už
a.a.
tel Lemonte 630-257-0497.
ja Maila Talvio (slapyvardis),
Antaniną.
(sk)
'sk> lankosi Lietuvoje Plokščiuose

Skelbimai

Picard (1620-1682). Jo duome
nys viešai buvo paskelbti 1684
metais. 4. Graikų astronomo Sosigenes 46 m. pr. Kr. Gimimą
rekomenduotą Juliui Cezariui
kalendorių reformavo popiežius
Grigalius XIII (1572-1585) 1582
metais, remdamasis bavarų ast
ronomu Cristph Clavius. 5. Ki
niečiai 100 metų po kr. Gimimo
pastebėjo, kad chrizantemos
džiovinti žiedai naikina vabz
džius. Taip buvo pradėta gamin
ti džiovintų chrizantemų žiedų
milteliai vabzdžiams naikinti.

Lietuvių tautos šventasis ir
globėjas. Jo gyvenimas jau daug
kartų girdėtas, visiems gerai
žinomas. Yra daug lietuviškų
parapijų, organizacijų pavadin
tų jo vardu. Daug žmonių vardų
ir lietuviškų mokyklų pava
dinimų. Populiarus šventasis.
Skautai savo muges pavadino
Kaziuko mugėmis. Padavimai
sako, kad šv. Kazimieras padėdavęs lietuviams kariams nuga
lėti priešus. Šiandien Lietuva
laisva, bet apsupta lietuvių
priešų, kurie neatsisakė minties
vėl okupuoti Lietuvą. Todėl ver
ta savo mintis ir maldas nu
kreipti į Šv. Kazimierą, kad jis
būdamas danguje, globotų mūsų
kraštą ir prašytų Dievą palai
mos Lietuvai. Lietuva stebuk
lingu būdu atgavo savo laisvę ir
sutriuškino milžinišką komu
nizmą. Tuo pasinaudodamos ir
kitos tautos išsilaisvino. O gal
ir čia šventas Kazimieras padejo?

Čia yra nupiešta 13 žvaigž
džių, kurios sudaro tam tikrą
formą ir turi pavadinimą. Nudaii. VI. Vijeikio linoleumo raižinys
Šv. Kazimieras
brėžkite Unijas tarp šių žvaigž
džių ir pamatysite panašų
apsigyvena pas Petrą Kriaučiū nepamiršiu tos dienos.
Algis Babarskis, 6 sk. vaizdą, primenantį vieną žemės
ną, mokosi lietuvių kalbos. Su
Lemonto Maironio lit. gyvį. Daug žvaigždžių turi įvai
sipažįsta su Vincu Kudirka,
m-los mokinys rių formacijų ir įvairių pavadi
kuris jam padeda rinkti tauto
(„'95 Mes dar gyvi") nimų Pvz„ Grigo ratai, kuriuos
saką. Baltų kalbų klausimais
nepaskelbė didesnių studijų, ta MANO ATEITIES PLANAI visi pažįstate.
(5 taškai)
čiau parašė nemažai straipsnių
Užaugęs aš norėčiau būti
apie lietuvių k. skolinius slavų
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kalbose. Jis tyrinėjo ir prūsų krepšinio ir amerikietiško fut
bolo
žaidėjas.
Aš
norėčiau
žaisti
kalbą. Jis surado nemaža skoli
Koks buvo užmokestis už Jė
nių lietuvių ir suomių kalbose. „Bulis" komandoje ir Chicago zaus išdavimą ir kas tą užmoMikola buvo daugelio šalių „Bears". Man truktų daug me kesnį gavo?
mokslinių organizacijų narys ir tų, kol galėčiau žaisti su jais. Aš
(5 taškai)
garbės daktaras. Jis lietuvių turėčiau dažnai bėgti, gerai
liaudies kūrybą platino ir popu valgyti, kad būčiau labai stip
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liarino suomių tarpe. Ypač jo rus, kadangi visi daug reikalau
(Žiūrėkite brėžinėlį)
žmona buvo pamėgusi lietuvius. ja iš tų žaidėjų.
Apsirengdavo lietuvių tautiniu J o n a s Genčius, 6 sk. mokinys,
Čikagos lit. m-la
drabužiu, koncertuose dainuo
davo lietuvių dainas: vienas
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lietuviškai, kitas išverstas į
ATSAKYMAS
suomių kalbą. Ji parašė roma
Patarlė: „Akys pirštus labiau
ną, kurio žymiu veikėju pasirin
siai stebi, bet jų nemėgsta".
ko Vincą Kudirką.
Mikola bendravo su K. Būga.
GALVOSŪKIO NR. 82
Pasikeisdavo abiem pusėm nau
ATSAKYMAS
dinga literatūra. Po J. Mikolos
Didžiajame kube yra 125 maži
mirties E. Nieminenas išleido
kubai.
jo viešnagės Lietuvoje metu
surinktas lietuvių liaudies
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dainas. Jei kur surasite medžia
ATSAKYMAS
gos, pasiskaitykite daugiau apie
šį lietuvių draugą.
Antrieji JAV miestai: 1. Alabama — Mobile. 2. Alaska —
Fairbanks. 3. Arizona — TucŽAIDIMAI LAUKE
son. 4. California — San Diego.
Kartą gyveno viena moteris, 5. Colorado — Colorado Springs.
kuri turėjo 29 vaikus. Buvo 6. Connecticut — Hartford. 7.
labai sunku juos išmaitinti. Florida — Miami. 8. Georgia —
Žiemos metu visi pamiršdavo Columbus.
pietus, nes jie žaisdavo lauke.
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Jie statė sniego pilis, sniego
ATSAKYMAS
senius, o kiti važinėdavosi ro
gutėmis ar čiuoždavo. Vyresni
Aukščiausia Alpių kalnų vir
berniukai supildavo didelę snie
šūnė Prancūzijoje ir Italijoje yra
go krūvą prie namo, užlipdavo
Mont Blanc - 15,771 pėdų.
ant stogo ir šokdavo į tą krūvą.
Antra aukščiausia viršūnė
Jie visi buvo linksmi ir pamirš
yra Šveicarijoje ir Italijoje —
davo valgį.
Matterhorn, 14,690 pėdų.
Domas Gudinskas,
Canada
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ATSAKYMAS
BEGĖDIS PUSBROLIS
Vieną dieną mano pusbrolis
uždarė garažą. Mano senelis
klausė, kas padarė? Mano pus
brolis pasakė: „Algis padarė" —
„Kodėl tu sulaužei mano maši
ną?" — „Aš nesulaužiau", — pa
sakiau, — „Andrius padarė!"
Aš buvau išbartas. Tada bu
vau pirmame skyriuje, o jis
lanke priešmokykline klase. Aš

1. Indija yra paukščio povo
tėvynė. 2. Graikų gydytojas
Praxagoras 295 m. prieš Kris
taus gimimą buvo pirmasis, ku
ris įžvelgė venų ir arternų pa
skirties skirtingumą. 3. Žemės
rutulio išmatavimus pirmas ap
skaičiavo egiptietis knyginin
kas Eratosthenes 240 m. pr. Kr.
gimimą. Šį apskaičiavimą pa
tikslino prancūzu astronomas J.

Iš devynių kelių tik vienas
gali nuvesti pas priešpiečius
valgančius vaikus. Suraskite tą
kelią ir pažymėkite numerį(5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 104
Tas, apie ką čia kalbame, nė
ra gyvulys, daržovė ar minera
las. Nėra kietas, skystas ar du
jinis. Jis visada matomas ir
visada juda. Jis nėra gyvas.
Nepaisant viso to, jis greitai
dauginasi (didėja). Kas yra tas
nuostabus daiktas? Jei teisingai
atspėsite, gausite 10 taškų, o jei
apytikriai — tik 5 taškus.
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Parašykite vyriškos giminės
40 žodžių, kurie yra triskiemeniai ir kiekvienas skiemuo turi
po raidę „a". Pvz. rašalas. Kas
parašys visus vartojamus lietu
vių kalboje 40 žodžių, gaus 10
taškų, o kas mažiau — tik 5 taš
kus.
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis.

