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jei Lietuva nebus pakviesta
derėtis dėl ES narystes kitų
metų pradžioje.
Tačiau, sakė prezidentas,
Lietuvai nėra suprantami mo
tyvai, kodėl ji neminima Euro
pos Komisijos rekomendaci
jose tarp pirmųjų valstybių
kandidačių pradėti derybas.
Pasak A. Brazausko, Lietuva
pasigenda konkrečių vertini
mo ribų ir nesupranta, kodėl ji
atskirta, pavyzdžiui, nuo kai
myninės Estijos.
Lietuvos skubėjimą pradėti
derybų procesą prezidentas
aiškina siekiu kompensuoti
prievartinį 50 metų atskyrimą
nuo Europos.
„Skubame kompensuoti šį
ilgą laikotarpį, kai viskas bu
vo daroma be mūsų valios",
sakė A. Brazauskas.
Ministras pirmininkas Ge
diminas Vagnorius pareiškė,
kad Lietuva pasiruošusi kom
promisams su Europos Sąjun
ga dėl narystės derybų pra
džios, jei gaus aiškų signalą,
kad jos prasidės 1998-aisiais.
„Mums svarbu, kad realios
derybos prasidėtų kuo grei
čiau. Tačiau svarbiausia, ne
kurį mėnesį — sausį ar balan
dį — Lietuva pradės derybas.
Svarbiausia, kad šiemet gruo
dį Luxemburge būtų padary
t a s politinis sprendimas dėl
mūsų pakvietimo deryboms",
sakė G. Vagnorius spaudos
konferencijoje šeštadienį.
Pasak jo, Lietuva yra pasi
ruošusi atsižvelgti į techni
nius sunkumus Briuseliui de
rėtis su visomis kandidatėmis
tą patį mėnesį a r tą pačią die
ną, bet nori pradėti derybas
j a u kitais metais.
Seimo pirmininkas Vytau
t a s Landsbergis toje pat spau
dos konferencijoje užsiminė,
k a d „kompromisų gali būti ir
daugiau". Tačiau, pasak jo,
„labiausiai tikimės, kad nebus
inercijos: kaip Europos Komi
sija pasiūlė, taip ir nuspręs
ta".
„Tikimės, kad Europos
gera valia ir politinis įžvalgu
mas kils aukščiau už mažą ne
patogumą pakoreguoti Euro
pos Komisijos rekomendaciją",
s a k ė V. Landsbergis.

„Financial Times" paskelbė
„Lietuvos Telekomo"
privatizavimą
Vilnius,, rugsėjo 24 d.
(Elta) — Trečiadienį įtakingiausiame
pasaulio
verslo
sluoksnių
dienraštyje
„Fi
nancial Times" pasirodė skel
bimas, kviečiantis dalyvauti
privatizuojant AB „Lietuvos
telekomas". Jį už savo lėšas
* Krikščionys demokra
tai susirūpinę Lietuvoje vis
didėjančiu atliekų kiekiu ir
siūlo įstatymais užkirsti nei
giamą jų poveikį aplinkai bei
žmonių sveikatai. Krikščionių
demokratų frakcijos narys Jo
nas Šimėnas spaudos konfe
rencijoje pirmadienį teigė, kad
kasmet į sąvartynus išmeta
ma daugiau kaip 2 mln. tonų
buitinių
atliekų,
o apie
150,000 tonų pavojingų atlie
kų kaupiamos jų susidarymo
vietose, tačiau vyriausybė ne
siima jokių konkrečių žings
nių šiai problemai išspręsti. J .
Šimėnas siūlė nedelsiant pri
imti atliekų tvarkymo, Vals
tybinio atliekų tvarkymo fon
do įstatymus.

išspausdino vyriausybės iš
rinktas Lietuvos privatizavi
mo konsultantas „Union Bank
ofSwitzerland"(UBS).
Skelbime pasaulio telekomu
nikacijų bendrovės oficialiai
kviečiamos dalyvauti „Lie
tuvos telekomo" privatiza
vime. Jame pranešama, jog iš
UBS ir galima gauti informa
ciją apie „Lietuvos telekomo"
bei Lietuvos radijo ir televizi
jos centro, eksplotuojančio bei
nuomojančio radijo ir televizi
jos siųstuvus, privatizavimą.
„Financial Times" j a u nuro
dytos kai kurios
sąlygos
būsimam pirkėjui — turėti ne
mažiau kaip vieną milijoną
abonentų ir vieno milijardo
JAV dolerių dydžio pajamas
per pastaruosius veiklos me
tus.
Europos reikalų ministerijos
Privatizavimo departamento
direktorius Vytenis Junevi
čius mano, kad jau 1998 m.
pradžioje „Lietuvos telekomo"
akcijų dalis bus parduota.
Tačiau, kaip sakė ryšių ir in-
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Lietuva kuo greičiau norėtų
patekti į „Europos klubą"
Vilnius, rugsėjo 27 d. (BNS)
— Europos reikalų ministrė
Laima Andrikienė primygti
nai paragino Europos Sąjungą
suteikti Lietuvai galimybe įro
dyti savo pasirengimą tapti
„Europos klubo" nare.
„Mes sutinkame su kandi
datų skirstymu, bet ne prieš
derybas, o joms baigiantis",
pareiškė ministrė
spaudos
konferencijoje rugsėjo 27 d.
„Jei Lietuva gaus galimybę
pradėti derybas k a r t u su kito
mis kandidatėmis, esu įsitiki
nusi, kad mes jas užbaigsime
anksčiau, nei kai kurie kiti",
teigė L. Andrikienė.
Ministrė kalbėjo Lietuvos ir
užsienio žurnalistams, akredi
tuotiems tarptautinėje konfe
rencijoje „Lietuva i Europos
Sąjungą",
kurioje dalyvavo
Europos Komisijos ir Europos
Parlamento atstovai, ES vals
tybių parlamentų, Lietuvos
Seimo ir vyriausybės nariai.
Ministrė L. Andrikienė pa
vadino konferenciją
pavyz
džiu, kaip galėtų vykti Lietu
vos ir E S dialogas, kad nebūtų
nuogąstavimų dėl naujų ski
riamųjų linijų Europoje atsira
dimo.
Ministrė vylėsi, kad konfe
rencija duos d a r vieną aiškų
ženklą E S , kad Lietuva y r a
pasiruošusi narystės dery
boms ir paskatins j ų pradžią.
Liepą paskelbtose rekomen
dacinėse Europos Komisijos
išvadose Lietuva neminima
tarp pirmųjų valstybių- kandi
dačių, su kuriomis siūloma
pradėti derybas 1998-ųjų pra
džioje. Tačiau Lietuva siekia,
kad gruodį Luxetnburge vyk
siančioje E S viršūnių konfe
rencijoje tokia nuostata bus
pakeista.
Lietuvos orientacija į ES
išliks nepakitusi, nepriklauso
mai nuo Europos Komisijos
sprendimų dėl narystės dery
bų pradžios, pareiškė prezi
dentas Algirdas Brazauskas.
„Nebus esminių nukrypimų
nuo šios prioritetinės kryp
ties", užtikrino prezidentas,
komentuodamas
prielaidas,
kad visuomene Kali pradėti
sieti savo saugumo ir gerovės
garantijas su kitomis jėgomis,
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Rugsėjo 20 d. Kaune, Karininkų ramovėje. įvykusiame Lietuvos šaulių
sąjungos II suvažiavime buvo išrinktas naujasis sąjungo* vadas, kuriuo
tapo kapitonas Leonardas Bakaitis, iki to! dirbęs Krašto apsaugos padali
nyje vado pavaduotoju.
L. Brundzos nuotr.: LŠS vadas Leonardas Bakaitis perima sąjungos
vėliavą iš buvusio vado Rimvydo Mintauto.
(LR)

Paskelbtas Lietuvos prezidento
vizitas \ Maskvą
Vilnius, rugsėjo 30 d. nevykęs Rusijos D ū m o s išpuo
(BNS) — Lietuvos prezidentas lis prieš prezidentą B. Jelcin,
Algirdas Brazauskas oficia kuris tik sustiprina Lietuvos
laus vizito į Rusiją vyks spalio įsitikinimą, k a d p a s i r i n k t a s
23-25 dienomis.
tikslas įstoti į NATO y r a tei
Prezidento atstovas spaudai singas.
antradienį pranešė, kad vizito
Lietuvos prezidento A. Bra
metu numatomi prezidento zausko vizitui į Maskvą ren
susitikimai su Rusijos prezi giami dar keli d o k u m e n t a i . Ti
dentu Boris Jelcin, premjeru kimasi, iki to meto suderinti
Viktor Černomyrdin, kitais dvigubo apmokestinimo išven
aukštais Rusijos pareigūnais. gimo ir nelegaliai į valstybę
Taip pat numatoma pasirašyti patekusių asmenų grąžinimo
dokumentus dėl Lietuvos ir sutartis.
Rusijos valstybinės sienos.
Lietuvos prezidento pata
rėjas užsienio politikai Algir
das Gricius įsitikinęs, kad su
tartis dėl Lietuvos ir Rusijos
V i l n i u s , rugsėjo 29 d.
sienos pažymėjimo iki A. B r a - - ( B N S ) _ Vyriausybės posėzausko vizito, bus baigta. J i s d v j e š į trečiadienį bus siūloma
sakė, kad j a u suderinti visi pritarti programai, kaip a p 
principiniai sutarties klausi rūpinti butais grąžintų ir
mai, o likusias „technines de grąžintinų savininkams gyve
tales" tikimasi sutvarkyti ar namųjų namų n u o m i n i n k u s .
timiausiu metu ir spalio pir
Savivaldybių
duomenimis,
moje pusėje sutartis turėtų iki šių metų sausio 1 dienos
būti patvirtinta.
tokių nuomininkų buvo 8,349.
Numatomo Lietuvos prezi
Programa n u m a t o d u laiko
dento A. Brazausko vizito į tarpius. P e r pirmąjį — 1998Rusiją data buvo galutinai su 2002 metais — n u m a t o m a
derinta praėjusią savaitę, kai aprūpinti butais a r b a neatly
Maskvoje lankėsi prezidento gintinai suteikti sklypą n a m o
patarėjas Neris Germanas ir statybai n u o m i n i n k a m s , gyve
Lietuvos Užsienio reikalų mi nantiems iki 1997 metų sausio
nisterijos NVS skyriaus vedė 1 dienos savininkams grąžin
jas Ričardas Degutis.
tuose namuose.
Komentuodamas Rusijos
1997 metai į programą n e 
Dūmos rekomendacijas prezi įtraukiami, nes šiems me
dentui B. Jelcin. nepasirašyti tams
nuomininkų
iškeldi
sienos sutarties su Lietuva ir nimui skirta 18 7 mln. litų.
grasinimus, kad ji nebus pat Lėšos paskirst> tos savivalvirtinta, A. Gricius pažymėjo
.'bėms
esąs įsitikinęs, kad anksčiau
ar vėliau Dūma sutartį patvir
tins.
Jis pabrėžė, kad tokie Dū
mos grasinimai pažeidžia ne
V i l n i u s , rugsėjo 24 d. (BNS)
tik Potsdamo konferencijos su — Taikos įvedimo misiją Bos
sitarimus, bet ir ESBO princi nijoje atliekantys Lietuvos k a 
pus. Dūmos nutarime minimą riai antradienį nebuvo įvelti į
Klaipėdos palyginimą su Ku išpuolį prieš taikdarius, nors
rilų salų priklausomybės klau įniršusi serbų minia liejo pyk
simu. A. Gricius pavadino vi tį a n t greta lietuvių' t a r n a u 
siškai netikusiu. Klaipėdą jė jančių d a n u ir lenkų taikdaga iš Lietuvos užgrobt? Vokie rių.
tija, o Sovietų Sąjunga jį atė
Prie Bosnijos šiaurėje esan
mė iš Vokietijos, kartu oku čio Dubojaus miesto įniršę ser
puodama visą Lietuvą, pažy bai antradienį „Molotovo kok
mėjo prezidento patarėjas.
teiliu" vadinamais pripildytais
Jo nuomone, tai d a r vienas buteliais (sudužus, sprogsta
juose esantis skystis, įsižiebia
formatikos viceministras Hen ugnis) apmėtė NATO taikda
rikas Varnas, iki to laiko Sei rius ir padegė vieną autobusą.
Pasak taikdarių atstovo
mas dar turi priimti įstatymą,
kuriuo bus nustatytas tele spaudai, minia r< ikalavo. k a d
komunikacijų įmonių veiklos Skandinavijos ir Lenkijos ka
reguliavimas po privatizavi riai pasitrauktų iš stebėjimo
posto prie tilto už 3 kilometrų
mo.

*
Lietuvos
profesinės
sąjungos siūlo parengti ir
įgyvendinti energetinių re
sursų
taupymo
programą,
n u s t a t a n t kainų didinimo ap
ribojimus. Tai išsakyta jų
kreipimesi į prezidentą Al
girdą Brazauską, Seimo pirmi
ninką Vytautą
Landsbergį,
Ministrą Pirmininką
Gedi
miną Vagnorių ir Savivaldy
bių asociacijos prezidentą Ro
landą Paksą. Kreipimesi abe
jojama, a r vyriausybė turi val
stybinę šilumos įkainių nuos
tatą ir pažymima, k a d Fi
nansų ministerija laiku ne
vykdo
kreditinių
įsiparei
gojimų kurui pirkti ir jis per
kamas nepalankiausiomis są
lygomis. Profsąjungos paruošė
eilę pasiūlymų. J ų
įgyven
dinimo žadama laukti iki 1998
m. sausio 1 d., o nesulaukus,
pasiliekama valia „visomis tei
sinėmis priemonėmis ginti
žmonių teisę dirbti ir gyventi".
* Rusijos D ū m o s grasini
m a i Lietuvai teritorinėmis
pretenzijomis neliko nepaste
bėti Lenkijos spaudoje. „Ru
sijos D ū m a grasina lietu
viams", rašo laikraštis „Gazeta VVyborcza" straipsnyje apie
Dūmos siūlymą prezidentui
Boris Jelcin neskubėti pasi
rašyti s u t a r t i e s dėl Lietuvos
ir Rusijos sienos. Lenkijos
laikraštis taip p a t pažymi,
kad Lietuvos politikai labai
šaltai sutiko šį Rusijos Dūmos
gąsdinimą. Straipsnyje taip
pat aprašoma Klaipėdos kraš
to istorija ir pažymima, kad
1919 metais Versalio konfe
rencijoje Klaipėdos kraštas
buvo pripažintas Lietuvai.

Kur g y v e n s buvę savininkai,
dabar — nuomininkai?
Antrajame etape — 20022007 — metais numatoma
aprūpinti butais nuominin
kus, gyvenančius namuose,
kurie savininkams b u s grą
žinti po 1997 sausio 1 dienos.
Nuomininkų
iškeldinimo
problema paskatino dalį j ų su
siburti į neformalią būsimųjų
benamių organizaciją,
kuri
šiemet yra surengusi nemažai
triukšmingų protesto rengi
nių.

*
Londone
leidžiamo
žurnalo „The Banker" šio
mėnesio laidoje pateiktame di
deliame plakate t a r p šimto,
leidinio vertinimu, geriausių
Centrinės
Europos
bankų
(Top 100 Central Europeans)
84-uoju įrašytas Vilniaus Dankas (VB) — vienintelis iš Lie
tuvos. (Elta)

Lietuvos kariai išvengė
konfliktu Bosnijoje
nuo Dubojaus. Šiame kontro
lės poste taikdariai tikrina do
kumentus.
Lietuyos Gynybos štabo
Taikos palaikymo skyriaus vy
resnysis specialistas Darius
Vaicekauskas sakė, kad iš
Bosnijoje
esančių
lietuvių
taikdarių negauta jokių pra
nešimų apie konfliktą. Pasak
jo, į incidentą galėjo būti įvelti
Danijos taikdariai, kurie kaip
tik turėtų saugoti pranešime
minimą tiltą. Danų taikos pa
laikymo batalione tarnaujan
tis lietuvių taikdarių būrys
LITPLA-5 d a b a r nesaugo jo
kių tiltų, o tik vykdo stovyklos
apsaugą ir stebi vieną -p- cialų vietinės policijos postą.
Lietuvių taikdarių
būrys
LITPLA-5 tarnyba Bosnijoje

Pasaulio naujienos
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS, BelaPA.V
RIA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais)

Varšuva. Pirmadienį Briuselyje įvyko antrasis NATO ir
Lenkijos delegacijų derybų ratas. ,.Lenkija j a u įkėlė koją į
NATO", antradienį skelbia valstybes laikraščiai. Lenkijos Gy
nybos ministro pavaduotojas Andrzej Korkoszka teigė, kad pa
kaks dar vieno susitikimo spalio 9 d. deryboms sėkmingai už
baigti. Pasak jo, Lenkijos vyriausybes parengtame valstybes
ginkluotųjų pajėgų modernizavimo plane gali tik 1-2 procentais
pasikeisti gynybos biudžetas. Lenkų laikraštis cituoja neįvar
dyto NATO diplomato žodžius, jog „planas labai ambicingas ir
visiškai patenkinantis". Lenkija pageidauja, kad jos teritorijoje
būtų įsteigta kuo daugiau NATO būstinių ir struktūrų, todėl
yra pasiruošusi sąjungai perduoti pastatus ir žemę, kuri dabar
priklauso Lenkijos kariuomenei. Svarbiausiuoju derybų Briu
selyje klausimu buvo laikomas Lenkijos pasirengimas priimti
NATO branduolinio atgrasinimo pianą.
Jeruzalė. Izraelio šiaurinės karinės apygardos vadas gene
rolas majoras Amiram Levine antradienį pareiškė, kad nesu
taikoma Izraelio priešininkė Sirija iš esmės ruošiasi galimam
karui, tačiau sakė taip pat tikįs, kad Damaskas ruošiasi taikos
deryboms. Sirija apkaltino Izraelio vyriausybę nesilaikant Iz
raelio darbiečių vyriausybės pažadų atsitraukti iš okupuotų
Golano aukštumų mainais už taiką. Strategiškai svarbias Golano aukštumas Izraelis okupavo per 1967 metų Vidurio Rytų
karą.
Talinas. Pirmadienio vakarą Estijos prezidentas Lennart
Meri atmetė gynybos pajėgų vado Johannes Kert prašymą at
sistatydinti. Estijos Koalicinės partijos pirmininkas Mati Meos
sakė, kad atsakomybė už 14 taikdarių žūtį Kurksėje vienodai
tenka Johannes Kert ir Estijos gynybos ministrui Andrus Oovel. Estijos vyriausybė eiliniame posėdyje n u m a t ė apsvarstyti
tragedijos Kurksėje priežastis tyrusios vyriausybės komisijos
ataskaitą. Komisijos pirmininkas, teisingumo ministras Paulis
Varulis anksčiau sakė, kad komisija neieško kaltų, o mėgina
išaiškinti tragedijos priežastis.
Vašingtonas. NATO narystei besiruošianti Čekija atsilieka
nuo Lenkijos ir Vengrijos dviem svarbiais aspektais, sakė Čeki
jos vadovams aukštas JAV gynybos sekretoriaus pavaduotojas
Frank Kramer, pirmadienį pranešė Pentagono atstovas spau
dai. Čekijai reikia padidinti gynybos išlaidas ir laimėti didesne
piliečių paramą stojimui į NATO, sakė jis.
Maskva. Rusijos pirmasis vicepremjeras Boris Nemcov ma
no, kad jeigu Čečėnija pasitrauks iš Rusijos Federacijos sudė
ties, ji taps banditizmo ir narkotikų platinimo centru, ir Rusija
neturės „net menkiausios galimybės čia kontroliuoti situaciją".
Tuomet, sakė jis, reikės aptverti Čečėniją spygliuota viela, pas
tatyti užkardas bei muitines ir laukti čečėnų provokacijų. J i s
vėl patvirtino, k a d Rusija ties naftotiekį, aplenkdama Čečėniją.
„Mes — didžioji šalis ir negalime leisti, kad nuo ko nors prik
lausytume", sakė B. Nemcov.
Los Angeles. Ketvirtadienį JAV Federalinis tyrimų biuras
(FTI) paskelbė iki šiol įslaptintas bylas apie buvusį „bitlą"
John Lennon, kuris aštuntojo dešimtmečio pradžioje buvo se
kamas dėl jo antikarinių kurstymų. Paskelbti bylas po 14 metų
trukusių pastangų pagaliau išreikalavo Pietų Kalifornijos
Amerikos civilinių laisvių sąjunga. „Paskelbtieji dokumentai
įrodo, jog J. Lennon buvo sekamas ne del kokios nors krimina
linės veiklos", sakoma sąjungos pareiškime. Tuometinio JAV
prezidento Richard Nixon administracija baiminosi Lennon po
litinės įtakos prieš 1972-ųjų prezidento rinkimus, kuriuose R.
Nixon norėjo būti perrinktas, nors vyko nepopuliarus Vietna
mo karas. Tuo metu valdžia bandė apkaltinti J . Lennon narko
tikų laikymu, panaikinti jo vizą ir išsiųsti jį į Britaniją. Pareiš
kimai apie muzikantą buvo siunčiami tiesiogiai R. Nixon padė
jėjui.
Ryga. Pirmadienį Latvijos atstovybėse pradedamos išduoti
naujos įvažiavimo į Latviją vizos, kurių apsauga nuo padirbėjų
ir išvaizda atitiks Europos Sąjungos reikalavimus. Numatyta
kad nuo spalio 10 d. daugiau kaip 30 Latvijos atstovybių už
sienyje pradės išduoti tik naujas vizas.
Vašingtonas.
Rusų organizuotos nusikaltėlių grupuotės
bendradarbiauja su Karibų regiono narkotikų pirkliais, pirma
dienį praneša JAV dienraštis ,,Washington Post". Anot prane
šimo, rusai tiekia ginklus Lotynų Amerikos mafijos struktū
roms, mainais gaudami kokainą, kuris vėliau parduodamas
Europoje. Laikraštis cituoja JAV teisėtvarkos pareigūnus, ku
rių teigimu, „plaudamos" iš narkotikų prekybos ir kitos nusi
kalstamos veiklos gautus pinigus, rusų grupuotes atidaro
sąskaitas bankuose ir steigia fiktyvias įmones Karibų jūros re
gione. Pasak pareigūnų, stiprėjantys ryšiai tarp Rusijos ir Ko
lumbijos nusikalstamų grupuočių byloja apie pavojingiausią
narkotikų kontrabandą Vakarų pusrutulyje. Anot JAV Valsty
binės narkotikų kontrolės programos vadovo Barn McCnffri.
rusų grupuotės yra vienos ..labiausiai bauginančiu nusikalsta
mų organizacijų. įsikūrusių JAV"
baigs spalio mėnesį. Šiuos ka
rius pakeisiantis LITPLA-6
būrys dabar j a u treniruojasi
Danijoje, o Seimas antradieni
priėmė nutarimą pasiųsti šeš
tąjį Lietuvos k a n ų būrį atlikti
NATO vadovaujamą
taikos
stabilizavimo misiją Bosnijoje.
Atstatyti tvarką buvusioje
Jugoslavijoje Lietuvos kariai
padeda nuo 1993 m. vasaros
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SKAUTO PAREIGOS
DIEVUI IR TĖVYNEI
todėl mokykis, daug skaityk,
treniruokis. S k a m b a k a i p pa
mokslas, bet tai tiesa. Aš j a u
b u v a u toks kaip tu, brolau, ir
žinai — praverčia viskas ką
t i k t a i moki ar išmanai.
T a r n a u t i Dievui ir Tėvynei.
Augsi tu, a u g s ir tavo tarna
vimas, bet vienas dalykas liks
toks koks yra. Pažiūrėk į šitą
laužą. Nieko neišeitų, jei bandy
t u m įkurti vieną pagalį. Jis ne
degs. Tik krūvoj su kitais jis
dega šviečia ir šildo. K a i p tik
a n t tavęs — skauto gula užduo
tis degti pačiam ir uždegti kitus
— l a u k i a n č i u s , nežinančius,
abejojančius. Sunki tai pareiga,
bet t u nesirūpink, kai reikės —
jėgų atsiras. Tu gali paklausti
— kaip ir iš kur? Savo vaikams
j a s dalina mūsų Dangiškasis
Tylu, ramu. Ei, k u r j ū s visi Tėvas. Dėkok J a m , , galvok
dingot? 0 gal miegat, lyg ne apie Jį ir padėk J o nepažįs
skautai būtumėt... Nei sargy t a n t i e m s žmonėms J į pažinti.
bos, nei neklaužadų. N e t ir Tai irgi skauto pareiga. Klau
„strazdai" — etatiniai t r i u k š  si — kaip? Ogi paprasčiau
mautojai, ko tai t y k ū s . Keista, siai — parodyk jiems Dievo
pasaulį — mūsų gamtą. Viskas,
matyt pavargo per dieną.
nuo mažiausios skruzdėlytės iki
— Ėhė, o kas gi t e n patamsy
milžiniško kalno y r a Jo tva
je krūmuose skautauja? N a g i ,
riniai. Parodyk jiems pavasarį
broli, eikš arčiau, p a s a k o k , k a s
kiekvieną akimirką vykstan
toks, iš kur ir ką t e n k r ū m u o s e
čius stebuklus" — sprogstantį
veikei? P a l a u k , n e v e b l e n k ,
pumpurą, čiulbantį paukštį,
kalbėk aiškiau. Ką, skiltininkas
dygstančią žolę. Išmokyk ne tik
sakė, kad nepriims į palapinę,
žiūrėti, bet ir matyti.
kol neišmoksi įžodžio? Teisin
Tam, k a d galėtum rodyti ir
gai. Tai ir t a u įžodis? B e t ko
dėl atidėliojai i k i . paskutinio vesti, pirma turi suprasti pats.
kantrybės lašo. O d a b a r , va, Ar j a u matei tą grožį, apie kurį
kaip išėjo... Sušalęs kažkoks. aš čia t a u dabar kalbu?
Kad pavasaris t a u dabar la
Einam geriau prie laužo, gal iš
sivirsim kokios arbatos, apšilsi biausiai siejasi su balomis ir
varlėmis jose, tai akivaizdu —
mažumėlę, ar ką...
Žiūrėk, kaip m u m s sekasi — taip ir t u r i būti kai tau... Kiek
ir laužas, ir v a n d e n s y r a , ir ar ten tų metų? Koks vienuolika ir
batos. 0 dar mėnulis danguj ir ne daugiau? Dar nėra. Taip ir
žvaigždės šalia, ech — g e r a čia, maniau. P a t s t a s varlamušišbet palauk dar. Vis dėl to ar kiausias amžius.
Gerai, brolau — varliamušy,
išmokai? „ B r a n g i n d a m a s savo
bėk
gult. J e i tas tavo skilti
garbę..."'. Dar nevisai? Nieko,
išmoksi, bet žinai, brolau, teks ninkas bandys nepriimti, sakyk
tą pasakyti, jei jį kiek primirši, — komendantas liepė. Ir viskas.
draugininkas padės. K u r kas O dabar — labanakt, o tai
svarbiau suprasti, ką gi tu snausi rytoj pačioj netinkamiau
pasižadi
t a r n a u t i Dievui ir sioj vietoj, arba slampinėsi be
Tėvynei..." Kaip t u tai supran nuotaikos ir niekam tikęs. Bėk!
Ką gi, jei ne tas laužas — būtų
ti ir ruošiesi atlikti?
liūdniau. N a k t i s giedri, kaip
Žinai, kai aš pats d a r buvau reta. Ir dar ta mėnesiena...
toks, kaip tu dabar (nori tikėk Nusikaltimas būtų pramiegoti
— nori ne, bet taip buvo), drau tokią naktį. O tas „baibokas" —
gininkas man pasakė tai ką aš norėtųsi, kad pasuktų tuo kele
ruošiuosi pasakyti tau. O būtent liu, apie kurį čia jam pasakojau.
— tu, broli, dabar d a r m a ž a s ir Daug gerų žmonių pakeliui su
tavo rūpesčiai, džiaugsmai ir, tiktų, daug sutiktų laimin
aišku, tarnavimas y r a tokio dy gesniais padarytų. Degti, švies
džio, kaip tu pats, nors t a u jie ti gali ir vienas žmogus—kaip
atrodo oho — ho kokie. Tavo žvakė. Tada šviesa bus maža,o
didumo skautų t a r n a v i m a s dar šiluma menkutė, tačiau ji ir
yra paprastas ir n e toks jau viena jau išsklaido tamsą — o
sunkus. Padaryk gerą darbelį jeigu t a žvakė uždegtų dar ir
šalia esančiam žmogui — ir to kitas.. Arba nors vieną... Ir tai
užteks. Apginti skriaudžiamą gerai.
klasės d r a u g ę ,
sutaisyti
Ech. gerai dabar šitam mažam
mažesno brolio žaislą ar išmo ..baibokVii" su jo mažais rūpes
kyti jį i š l a n k s t y t i
naują tėliais, nors jam jie — patys
lėktuvėlį, nuvalyti tėvo batus, tinkamiausi. Paaugusiems mas
nubėgti i parduotuvę, pagauti telis didėja. Anksčiau nelabai ir
mamai iš r a n k u krentančią pagalvodavau, tačiau sukurti
lėkštę, o gal net išmokti patar gerą ir tvirtą šeimą, užaugint
nauti per šventąsias Mišias? Tu ir išauklėti tikrus
būsimus
visa tai gali, o tai j a u yra labai Tėvynes piliečius taip pat skau
to pareiga, gulanti ir ant tėtės,
daug. Tereikia tik panorėti.
Gindamas tą pačią draugę ga ir a n t mamos pečių. O mama
vai j akį 9 Nieko, užgis. Gali di irgi gali būti skaute, kodėl gi
džiuotis, nes tokių, už teisybę ne... Reikės ir apie tai su
gautų mėlynių nereikia gėdytis. vyresniais broliukais šnektelėt.
-Jų nedaug kas t u r i . Būti vyru jie, berods, irgi galvas turi.
tau kol kas reiškia būti drąsiu, įdomu, ką galvoja. O dabar —
stipriu ir jau jokii: būdu ne broli komendante. į savo paties
verkti. Visada atsimink, kad tu palapine bėgte marš!
vyras, auk ir stenkis, kad ir tavo
Labanakt!
supratimas apie vyrą-skautą
Kandidatai, ramiai! Ar pasi
taip pat — augtų. 0 pareigų ruošė? Jžodj duot! įžodį tferbt'
daugės. Ką gali žinoti, kada ir ..Brangindamas savo garbe..
kam prireiks tavo pagalbos.
S e n j . Ciiedrius G l o b y s

...Ką gi — ir vėl stovyklos
komendantas. Skamba k a ž k a i p
išdidžiai, netgi truputį k a r i š k a i .
Gerai, kad malonūs į s i k ū r i m o
rūpesčiai jau baigti, g a l i m a
truputį atsipūsti. Reikėtų pa
skaičiuoti, kelinti metai mes čia
stovyklaujame. Visai n e m a ž a i
turėtų išeiti. Kaip ten bebūtų —
tokio gražaus vakaro t i k r a i
neatsimenu. Saulė leidžiasi, lyg
žadėdama puikią rytojaus
dieną. O būtų gerai, juk rytoj —
įžodis. Koks tuzinas geltonus
kaklaraiščius t u r ė t ų g a u t i . Imi
ir nejučia prisimeni savo paties
įžodį, draugininką... G e r a i ,
g a n a , užsisvajojau t r u p u t į ,
geriau eisiu pažiūrėti, k a i p
naktinė sargyba dirba. Stovyk
los ūkininkui pigios darbo jėgos
reikia, oi, kaip reikia!

Geležinio Vilko ordino įteikimas jv.- (ii Vytautui V.nikui 1997 m sausio 5 d. „Eukalipto šešėlio" stovykloje,
Australijos rajono 50 m e t ų
sukaktį švenčiant. I š k. vs fil. kun. A n t a n a s Saulaitis, vs Bronius Žalys, vs. dr.
A l e k s a n d r a s M a u r a g i s , j v s . fil. Vytautas Vaitkus ir vs fil. Vytautas Neverauskas.

MELBOURNO „DŽIUGO"
TUNTO LSS AUSTRALIJOJE
50 METŲ MINĖJIMAS
Minėjimas įvyko birželio 22
d. Melbourno Lietuvių namų
teatro salėje. } šį neeilinį ren
ginį, laužą-koncertą, susirinko
gana daug žmonių, nors daug
iš skautų išgirsti ar pamatyti
gal ir nesitikėjo, bet buvo gera
proga paremti juos išvykai ki
tais metais į Tautinę stovyklą
Lietuvoje. Vis tik tuojau pasi
juto džiaugsmas, matant tiek
daug jaunimo vienoje vietoje
ir vis skubančius, ką nors
ruošiančius.
Viskas nurimo, kai įžanginį
žodį tarti prie mikrofono atsis
tojo •JJžiugo" tunto tuntininkas,
skautininkas
Povilas
Kviecinskas. Tai galima saky
ti ramybės realus pavyzdys.
Kalbėdamas jis neskuba ir vis
įterpia po humoro kruopelytę.
Tuntininkas s. Kviecinskas
pasveikino susirinkusius vie
tinius ir svečius, paminėjo
skautų
įsikūrimo
šventės
progą. Atrodo j a m dirbti su
jaunimu nemažas malonumas,
gal kartais būna ir susimąs
tymo, o gal kartais ir nusivyli
mo akimirkų. Bet daug gero
yra pasiekta. J į s išvardino
daug skautybei pasitarnavu
sių asmenų ir padėkojo tė
vams, kurie atlikdavo sunkius
darbus stovyklose.
Toliau, šventės programos
metu, vadovės Dalios Anta
naitienės „Gintaro" tautinių
šokių grupės šešios poros
šokėjų per du išėjimus į sceną,
pašoko keturis šokius. Pirmą
kartą šoko „Aušrelę" ir A u 
dėjėlę", antrą kartą — „Landytinį" ir „Strepsį". Ypač vik
riai grupė pašoko „Landytinį".
o JStrepsis" labai įdomus šo
kis. Šokėjai negailėjo publikai
šypsnių ir bendrai, tai talen
tinga grupė, turinti labai ta
lentingą vadovę. Dalią An
tanaitienę, kuri juos atidžiai
paruošia ir globoja. Ateinan
čiais metais jie vyks į šventę
Lietuvoje.

Tuojau ir daina patraukė
visų dėmesį. Čia dainomis
buvo atskleista ir istorinė gy
venimo tiesa, ir spinduliuojan
ti gamtos ir gyvenimo meilė.
Skautų grupė, diriguojant s.
Birutei Prašmutaitei, skam
biai padainavo „Palankėj, palankėj" ir vėliau A u g o kieme
klevelis". Akordeonu grojo ps.
Rimas Skeivys. Pranešėja Da
lia Didžytė pakvietė dalyvius
jungtis į bendrą dainavimą.
Žavingos minutės greit nu
plasnojo. J a u klausėmės dina
miško paskaitininko,
LSS
Australjios rajono vado v.s.
Henriko Antanaičio. Jis pa
kalbėjo apie Lietuvių Skautų
sąjungos gyvavimą jau 50
metų Australijoje. Henrikas
apžvelgė lietuvių skautų įnašą
lietuvybės išlaikymui Austra
lijoje. Jis sakė, kad 1947 m. ,
su pirmu pabaltiečių transpor
to laivu, iš 439-nių lietuvių
imigrantų buvo 46 skautai ir
7-nios skautės. Kad tiems pir
miesiems lietuviams į Austra
liją atvykusiems rūpėjo lietu
vybės išlaikymas ir dabar po
50 metų yra tas pats rūpestis.
Kad skautų organizacija duos
tą tęstinumą lietuvybės išlai
kyme ir tada, kai jau mūsų
nebebus.
Rajono vadas Henrikas An
tanaitis pagarbiai išvardino
pagrindinius asmenis, kurie
sielojosi lietuviška skautybe,
ypač įsikūrimo laikotarpyje
Australijoje. Tai skautininkas
—Borisas Dainutis. Jis buvb
išrinktas pirmuoju Australijos
rajono vadu. Jam talkino Al
girdas Liubinskas.
Toliau Henrikas suminėjo
buvusius tuntininkus, kurie
nešė lietuviško skautavimo
Melbourne pagrindinę atsa
komybę. Tai: Antanas Krau
sas, Juozas Makulis, Emanue
lis Pankevičius, Algirdas Talačka, Albertas Zubras, Vikto
ras Adomavičius, Romas Sa-

Dctroito lietuviu s k a u t u o s •}"> m veiklos sukaktie* minėjimo iškilmingoje
sueiuoie s k a u t e - |Z<*I| durni.) Kilta Svent irkaile

ženis, Vladas
Stasiliūnas,
Narcizas Ramanauskas, Hen
rikas Antanaitis, Danutė Cižauskienė-Lynikienė,
Algis
Šimkus, Birutė Prašmutaitė,
Pamela Sadauskienė, Povilas
Kviecinskas.
O su akademikais skautais,
jūros skautais, su skautininkų
Ramove, daug darbo įdėjo: An
tanas Bakaitis, Algimantas
Žilinskas, Vytautas Vaitkus,
Albinas Pocius, Jonė Žit
kevičienė, Aleksas Gabas. Gal
buvo ir daugiau.
Dvasinius reikalus prižiū
rėjo — prelatas Vaseris ir da
bar vis, su dideliu pasišven
timu, skautybe prižiūri prela
tas dr. Pranas Dauknys.
Įdomu, kad per tą 50 metų
laikotarpį, per lietuvių skautų
eiles perėjo 2,000 skautų,-čių.
Henrikas sakė, kad skautų
organizacija- formuoja vaiką
nuo 5-6 metų iki jis subręsta,
maždaug 12-15 metų. Per šį
laikotarpį formuojasi ir lietu
viškas vaiko sąmoningumas.
Tada išmokstama ne tik skau
tiška programa, bet ir Lietu
vos istorija, kultūra, Lietuvos
gamtos pažinimas ir kt.
Henrikas optimistiškai žvel
gia į ateitį 21-me šimtmetyje.
Jis galvoja, nors ateityje gali
būti ir sunkumų, bet dabar
jau galima tikėtis iš laisvos
Lietuvos ateityje moralinės
bei materialinės paramos lie
tuviškame mūsų skautų gyve
nime.
Įdomią ilgą paskaitą susirin
kę atidžiai išklausė.
Kur skautai — ten ir dainos.
Vėl nuskambėjo dvi dainos:
„Tave aš pamačiau", — muzi
ka ir žodž. ps. dr. Nijolės Zda
nienės. Paruošė vyr. skaučių
Audros" būrelis, vadovė vyr.
sk. Rita Bruožytė.
Ir „Eina skautai iškylauti"
— smuiku solo atliko Sam Lukaitis iš kunigaikščio „Margio"
skautų
draugovės,
kurios
draugininkas yra ps. Juozas
Lukaitis.
Į dainų tarpą „Tėvynė", pa
deklamavo Povilas Birštonas.
Skautai linksmi ir balsingi.
Dar išgirdome keturias gra
žias dainas: „Tu, Lietuva" —
duetas. Dainavo vadovybės at
stovės: v.s. Rasa Statkuvienė
ir s. Birutė Prašmutaitė.
Abiejų geri stiprūs balsai,
gražiai derinosi, puikiai padai
navo.
Melbourno skautininkų Ra
movė, 12-ka asmenų, su pirm.
s. Birute Prašmutaitė padai
navo dvi dainas: „Klausei ma
nęs" ir „Oi, mergelės, mer
gužėlės". Akompanavo: prit.
sk. Justinas Klimas — elekt
ronine gitara, sk. Saulius Kli
mas — būgnais ir Algis Kli
mas — gitara. Visi kartu su
dainavo
„Žalia
pieva,
lygumėlis".
Skaučių „Živilės" draugovės
draugininke vyr. sk. Lina
Didžytė ir adj. vyr. sk. Daina

Vyriausia redaktorė - Danute Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8 JO iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

Didžytė paruošė penkias skautukes, kurios pasikeisdamos,
gražiai padeklamavo poemą
„Jūratė ir Kastytis".
Visus nustebino, kai buvęs
skautas, galima sakyti dabar
jau iš vyresnės kartos, brolis
Bungarda, iš atminties padek
lamavo du ilgus eilėraščius
apie gyvulius.
Ir štai j a u visa ilga šventės
programa nuaidėjo. Visi skau
tai suėjo į sceną. Koks gražus
vaizdas, — visi jauni, viduti
niai ir vyresnieji. Vis tik skau
tai yra viena iš pagrindinių
mūsų bendruomenės ląstelių,
kuriai tenka visi didėjantis
mūsų jaunimo auklėjimo vaid
muo.
50-ties metų jubiliejaus pro
ga sveikino lenkų skautų at
stovė, estų skautų atstovas,
australų „Scouts Chief Commissioner^. Iš lietuviškų orga
nizacijų s k a u t u s sveikino Mel
bourno Šaulių kuopos vadas
V. Šukevičius ir Melbourno
LB apylinkės v-bos pirm. An
drius Vaitiekūnas.
Baigiamąjį žodį tarė tunti
ninkas s. Povilas Kviecinskas.
Jis pasigedo salėje Melbourno
Lietuvių klubo pirmininko
Vlado Bosikio. Padėkojo jam
už leidimą naudotis Lietuvių
namais. Galiausiai visus salė
je esančius užkandai ir kavu
tei pakvietė į Jubiliejinę salę.
Programos koordinatorė bu
vo s. Birutė Prašmutaitė, gar
sais rūpinosi — Zigmas Augaitis, šviesomis — Juozas Bal
čiūnas, dekoracijos — vyr.
skautės Gabrielės Staugaitytės.
A l i s a Baltrukonienė
„Tėviškės aidai" 1997.07.15

SKAUTIŠKI RENGINIAI
Čikagoje

EDMUNDAS VIZINAS, M.D..S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6 1 8 7 S. Archer Ave. (prie Austin)

TeL 773-585-7756
Valandos pagal susitarimą
DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bet cHrurgija
172 Schiller St., Elmhurst. IL 60126
630441-2809
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel. 708434-1120

ARASZUOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave . Suite 310
Naperville. IL 60563

Tel. (630)527-0090
3825 Highland Ave.
Tower 1.Suite 3C
Dovvners Grove. IL 60515

Tai. (630)435-0120
DR. L PklHhIKIŠ
DANTŲ GYDYTOJĄ
9 0 5 5 S.Roberts Rd.,HJckory HiHs, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tai. (708)5984055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9625 S.7901 Ave., Htokoty HMs, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4647 VV. 103 St, Oak Lawn, IL

Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)

Tei.708422-8260

DR. V J. VASAITIENE
DANTŲ GYDYTOJA

4817 VV. 83 Si, Burbank, IL
Tei. 708-423-6114
Valandos susitarus

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.. Elgin, IL 6 0 1 2 0

Tel. (708)742-0255
Valandos pagal susitarimą

Spalio 17 d.— Jūrų skautų
75 metų ir jūrų skaučių 60
metų veiklos sukakties iškil
minga sueiga-minėjimas PLC,
Lemonte. Pradžia 7:30 v.v.

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

Spalio 18 d. — Jūrų
skautų ir skaučių metinė
„Puota jūros dugne" PLC Le
monte.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
3900 VV.95 St Tai. 708-422-0101

Spalio 18 ir 19 d. — Lietu
vių Skautų sąjungos Tarybos
akivaizdiniai posėdžiai PLC,
Lemonte.

DR. AB. GLEVECKAS

Valandos pagal susitarimą^
Pirmad 3v.p.p.-7v.v., antr 12 30-3v.p p
treč uždaryta, ketvirl 1 • 3 v p p.
penktad ir šeštad 9 v r. - 12 v.p.p.

NUČLE ŠfANKivičluH, JU.ft|
Board Certified, Intemal Medicine

Spalio 3 1 d . — Akademinio
Skautų sąjūdžio, Čikagos sky
riaus metinė šventė.

Valandos jūsų patogumui
Holy CroM Pfi.ifMlM.will Piviioo
3 fl. South
Lrthuinian Plaza Ct at CaHomia Ava.
Chicago. IL 80829

Lapkričio 1 d. — Akademi
nio Skautų sąjūdžio , Čikagos
skyriaus metinė šventė.

Tei. 773471-7879

Lapkričio 9 d. — Vydūno
fondo 45 m. veiklos minėjimas
2 vai p.p. PLC, Lemonte.

Herkus Manta*, didžiojo
Prūsų sukilimo vadas, nužudy
tas 1273 m. rugsėjo 30 d.

POSŪKIS KINIJOS VIDAUS
POLITIKOJE?

Danutė

Jie ašaras į šypsenas
pakeičia

IGNAS MEDŽIUKAS
Kaip rašo „The Washington lyvavimo buv. vado Deng
Post", stebimasi, kad, prieš Xiaoping ir bus egzaminas
vykstant k o m u n i s t ų partijos Jiango vadovavimui ir apskri
kongresui, Kinijos atsargusis tai parodys Kinijos vadovybės
prezidentas J i a n g Zemin yra sutarimą.
linkęs žiūrėti palankiai į eko
Prieš keletą dienų Kinijos
nomines reformas ir toleruoti vadai buvo susirinkę daugiau
pirmuosius pareiškimus dėl kaip savaitei laiko į pajūrio
politinių reformų,
prisime kurortą Beihaide pasidalinti
nant, kaip žiauriai buvo pa partijos ir valdžios vietomis,
sielgta 1989 m. su protestuo bei numatyti partijos progra
jančiais T i a n a n m e n aikštėje. mos ir kongreso eigą. Nors iš
Komunistų partijos laikraštis anksto numatyta, kad premje
„Liaudies d i e n r a š t i s " savo ve ro pavaduotojas Zhu Rongji,
damajam r a š ė , kad žodžiai kaip tikimasi, pakeis premjerą
„rinkos ekonomika buvo įra Li Peng, svarstoma, ką daryti
šyta pirmą k a r t ą socializmo su d a r galingu Li ir ar pra
vėliavoje".
Laikraštis
pas plėsti svarbų 7 vyrų nuolatinį
merkė tuos partijos narius, komitetą, ir kas pakeis du per
kurie nori, k a d rinkos refor 80 metų sulaukusius aukšto
mos būtų sulėtintos; neatsi rango kariškius, kurių vienas
žvelgiant į n e r a m u m u s kraš įeina į tą komitetą. Kaip patir
te, pastangos pertvarkyti val ta, vadai sutaria dėl ekonomi
stybės įmones nebus n u t r a u k  nių reformų, bet gali būti ne
suderintų
nuomonių
dėl
tos.
Taivano
ateities,
politinių
re
„Mes vykdėme
planuotą
formų
ir
santykių
su
JAV.
Del
ekonomiką d a u g i a u kaip 20
metų ir padėjome pagrindus nuolatinės kaitos daugelis nu
industrijai, bet vis tiek tai mato posūkį Kinijos politikoje.
buvo ekonomika
nepritek
Dabartinė kryptis prasidėjo,
liams ir skurdo", rašoma laik kaip atrodo, gegužės 29, kai
raštyje. „Priekyje y r a naujas J i a n g savo kalboje partijos
pasaulis! N ė r a kelio atgal".
vadų mokykloje pažymėjo, kad
Tuo pat m e t u pirmą kartą Kinija tebėra pirmojoje pako
nuo 1989 m. keletas intelek poje socializmo; ši frazė pavar
tualų, nepriklausančių disi tota pateisinti plačias ekono
dentams, ė m ė viešai reikšti mines ir politines reformas.
mintis dėl politinių reformų,
Pavartodamas šį posakį ir Prisimenant BALFo veiklu. Viršujei BALFo pirm. kan. Juozas B. Končius dalina iš Amerikos atvežtas do
siūlydami laisvus rinkimus ir neliesdamas dogmatinių išsi vanėles Diepholz, Vokietijoje, lietuvių stovykloje veikiančios gimnazijos mokiniams; apačioje — BALFo talkinin
svarbesniais reikalais atsik reiškimų jrs kalbėjo po Deng kai ir spaudos atstovai 1975 m. Sėdi iš kairės: J Mackevičius. Stasė Semėnienė, Aldona Daukienė. Maria Ru
lausti tautą referendumo ke mirties vasario mėnesį; Jiang dienė (dabartinė centro valdybos pirm), Valerijonas Šimkus, kun. Ansas Trakis, Algirdas Pužauskas; stovi: Vy
tautas Kasniūnas, Jonas Jasaitis, Jurgis Janušaitis, Laima Aleksienė, Grožvyda Giedraityte, Mečys Va
liu.
atkartojo vyro, kurio vietą jis
Shang Dewen, Beijingo uni užėmė kaip partijos vado Zhao liukėnas, Bronius Kviklys, Antanas Rudis ir Vladas Butėnas.
versiteto ekonomikos profeso Ziyang, pašalinto laike stu
konstituciją ir numatė poli su valiutų krepšeliu. Paslap straipsnio pakeitimas, kuris
rius, viešai pasisakė dėl nau dentų demonstracijų, dėl ko ir
tingi informacijos
šaltiniai leistų litą susieti su valiutų
jos konstitucijos, visuotinių įvyko valdžios pasikeitimai. tines reformas pradžioje atei
nurodė
netgi
tikslią
šios
svar krepšeliu. „Gali taip atsitikti,
rinkimų užimti aukščiausias J i s tebėra laikomas namų nančio šimtmečio.
bios
monetarinės
operacijos
kad trečiajame pinigų politi
Veteranas disidentas fizikas
valstybės vietas, laisvos spau arešte Beijinge.
dieną
—
rugsėjo
30-ąją.
kos
programos įgyvendinimo
Du Liangying pranašavo, kad
dos, ketveriems m e t a m s ren
Analistai tvirtina, kad Jian
Lietuvos
banko
politikos
de
etape
prireiks litą susieti su
kamo prezidento ir labiau ne go kalba parodė, kad jis Kinijoj įvyks svarbios refor
partamento
direktoriaus
pa
tarpiniu
valiutų krepšeliu,
priklausomos teismų siste jautėsi saugus savo galios mos laike dviejų metų. Viena
vaduotojas
Vaidevutis
Geralatodėl
įstatyme
reikia numaty
mos. „Kinijoje gerai vyksta grėsmei nuo „kairiojo" partijos grupė intelektualų išspaus
vičius „Lietuvos rytui" pa ti ir tokią galimybę. Kita verdino
knygą,
kurioje
nagri
ekonominės reformos", kalbėjo sparno, susidedančio iš mark
reiškė, kad „rugsėjo 30 dieną
prof. Shang, 55 metų amž., sistinės ideologijos sekėjų, ku nėjamos 27 temos, pavadinant tikrai nieko neįvys, o Lietuvos t u s , tai nereiškia, jog taip ir
ją
„Kritiškas
momentas".
bus padaryta. Be to, jeigu ir
kuris priklauso j a u keletą riems atrodo, kad ekonominės
bankas net nesvarsto jokių bus, tai ne anksčiau, negu
Beijing
universiteto
profe
dešimčių met 4 komunistų par reformos atpalaiduoja partijos
sorius Shang sako, jo pasiū lito atsiejimo nuo dolerio va 1999 metais, o ne rugsėjo tristijai. „Bet ten t i k r a m e laips geležinę drausmę.
lymai gali būti svarstomi ar riantų"'. Pasak bankininko, tai dešimtą ar dieną „X", — sake
nyje reikia ir a t i t i n k a m ų poli
Richard Baum, UCLA profe ignoruojami. Kiekvienu atveju kai kurie specialistai bando
V. Geralavičius.
tinių reformų.
Ekonominės sorius, Kinijos politikos spe
kūrybiškai skaityti Lietuvos
jis
gali
pakliūti
į
bėdą.
Bet
jis
taisyklės reikalauja ir poli cialistas, aiškina, kad išsi
Ekspertai mano, jog tokių
tvirtina, kad dalis partijos banko Pinigų politikos pro
tinės sistemos reformų".
spėlionių
dėl lito atsiejimo
reiškimas „pirminė stadija so narių jau pritaria. Neseniai jis gramą ir rasti tai. ko ten visai
Nors d r a u g a i jį įspėjo, kad cializmo" yra aktas pasiti
priežastys
gali būti susijusios
dalyvavo laidotuvėse, kuriose nėra. Programoje labai aiškiai
toks pareiškimas gali būti kėjimo. Niekas nedrįso taip
su dalies Lietuvos eksportuopabrėžta,
kad
pirmajame
ir
sutiko savo seną draugą, par
pavojingas, prof. S h a n g pa išsireikšti
nuo Tiananmen tijos narį, šis pasakojo girdėjęs antrajame programos vykdy tojų nepasitenkinimu labai
reiškė, kad laikas yra pribren aikštės pasipriešinimo
su Shango pareiškimą -trumpo mo etape litas bus susietas su susilpnėjusią Vokietijos marke. V. Geralavičius pripažįsta,
dęs siekti politinių reformų. tramdymo.
mis radijo bangomis. Jo drau doleriu ir už vieną litą bus
Vienas Kinijos laikraštis atsi
Jiango kalba nebuvo ištisai gas sakė: tu pasakei tą, ko mokama ketvirtis JAV dole kad lito susiejimas su marke
sakė pagarsinti jo pažiūras, pagarsinta, bet ištraukos daug mes per 20 metų nedrįsome.
rio. Trečiasis etapas prasidės ar bent jau su valiutų krep
šeliu turėtų palengvinti dalies
bet tas buvo paskleista Britų kartų spausdintos
1999 metais.
partijos
pramonininkų gyvenimą. Ta
Broadcasting korporacijos per laikraščiuose, raginant, kad
Ekonomikos ekspertai „Lie
čiau,
kita vertus, padėtis iš
trumpų bangų radiją ir plačiai partija studijuotų jų turinį.
LITAS DAR DAUG METU tuvos rytui" tvirtino, kad lito
esmės nepasikeistų, nes vie
buvo daugelio išgirsta. Šis pa Tokie ženklai yra didelis
BUS SUSIETAS SU JAV
atsiejimas dabar nuo JAV do
niems būtų šiek tiek geriau,
reiškimas s u t a m p a su artėjan padrąsinimas liberalams. Yu
lerio būtų ekonomiškai ne
DOLERIU
kitiems — šiek tiek blogiau.
čiu komunistų partijos kongre- Guangyan, ekonomistas, paša
pagrįstas.
„Didesnei daliai blogiau, nes
su.kuris bus rugsėjo - spalio lintas iš partijos 1990 m., bu
Rugpjūtį Lietuvos spaudoje
Pasak V. Geralavičiaūs, kai
mėn. Partijos kongresai vyks vęs patarėju liberaliam komu pasirodė teiginių, kad litas ar ką galėjo suklaidinti antra šiuo metu net 75 proc. rinkos
ta tik kas penkeri metai. Šis nistų partijos vadui Hu Yao- timiausiu metu bus atsietas jame etape numatytas Lito pa dalyvių prekiaudami atsiskai
kongresas bus pirmasis be da bang, 1980 m. siūlė naują nuo JAV dolerio ir „surištas" tikimumo įstatymo trečiojo to doleriais", — sakė jis.

GYVENIMAS KREPŠINIO
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS
VYTAUTAS GRYBAUSKAS
(Tęsinys)
Futbolas buvo viskas — klu
bas turėjo 12 futbolo ko
mandų, r u n g t y n ė s sutraukda
vo kelis t ū k s t a n č i u s žiūrovų. Į
krepšinio rungtynes, kai pra
dėjau su FCM, ateidavo vos
keli šimtai stebėtojų. Dabar
viskas pasikeitė, visas miestas
kalba apie krepšinį. Toje ma
žoje salėje reikėjo pristatyti
kėdžių. Miesto taryba n u t a r ė
statyti krepšinio
stadioną.
Žodį išlaikė, bet j a u buvau
iškeliavęs...
Truputis apie
Montbrison

žaisti dar su „L'Esperance" ko
manda ir su Biručiu. Tačiau
praėjusį sezoną „Exellence" ly
goje su FCM komanda tos pro
gos nebuvo, nes Montbrison
žaidė aukščiausioje
lygoje,
įkopus mums į šią lygą, tos
progos vėl nebebuvo, nes
Montbrison
spėjo
iš jos
iškristi. Vėl nepasisekė, Ne
t r u k u s teko sužinoti kodėl.
Vieną dieną į mūsų buto du
ris pasibeldė du nepažįstami
ponai. Tai buvo Montbrisono
klubo vadovai. J i e be ilgų
įvadų prisistatė ir iš karto
prie reikalo: „Kviečiame į
Minėjau, kad su Montbrison mūsų klubą, duosime geresnes
klubu, k u r i a m e žaidė geras sąlygas negu turite. Norime
komandą,
bičiulis (dar iš Kempteno sustiprinti mūsų
laikų) Zigmas Varkala. teko bet dar svarbiau — norime.

kad padėtumėt savo drau
gui..." Jie toliau pasakojo, kad
Varkala per greit išlepo, už
miršo sportinę drausmę, pra
rado žaidimo formą, o koman
da nusmuko į žemesne klasę.
Padėkojau už kvietimą, pasa
kiau, kad esu patenkintas
kur esu, bet svarbiausiai —
abejoju ar galėčiau ką padėti
savo draugui.
Po kurio laiko sužinojau,
kad Montbrison atsisakė Zig
mo paslaugų ir kad jis jau
įsikūrė FC Lyon klube. Ten,
pasirodo, davėjam darbą, pas
tatė jį vėl 1 normalias vėžes.
Ten jis vedė prancūzaitę, susi
laukė sūnaus, dar kurį laiką
žaidė.
Po daugelio metų, kai kelia
vau su Amerikos lietuvių
krepšinio rinktine po Europą,
Lyono mieste bandžiau suras
ti Varkala. Bet jo ten nebebu
vo, buvo iškeliavęs kažkur be
žinios. Ir iki šių dienų neteko
nieko apie jį girdėti.

Ne r o ž ė m i s klotas kelias
Grįžkime į krepšinį, į naują
sezoną aukščiausioje Prancū
zijos lygoje, vad. „Division Na
tional". Čia visur jau geros
salės, žaidimo lygis aukštas. O
kuo arčiau viršukalnė, tuo
sunkiau kopti ir daugiau ak
menų...
Po pirmųjų
pergalių, net
rukus gavome pirmąją pa
moką iš Paryžiaus universite
to komandos PVC. Pamoka
buvo naudinga, nes revanšas
buvo laimėtas Bet pasitenki
nimas buvo trumpas. Ne ilgai
trukus atkeliavo Paryžiaus
„Racing", Prancūzijos krep
šinio didžiūnas. Jie žaidžia su
pasitikėjimu, nutildo mūsų
įaudrintą publiką ir iškeliauja
su 10 taškų pergalės bagažu.
Nesigilinant į visą pirmeny
bių eigą. dvejos rungtynes liko
neužmirštamos. Prieš Lyono
„Vileurbanne",
daugkartinį
Prancūzijos čempioną, nebu

Bindokiene

BALFui.
Jeigu paklausime vyresnio mėnuo skiriamas
amžiaus tautietį, Antrojo ka Kasmet tą mėnesį renkamos
ro metu priverstą palikti tė aukos, kad ši labdaros orga
vynę, pokario metus praleidu nizacija galėtų tęsti savo arti
si pabėgėlių stovyklose Vokie mo meilės darbą. Nepaslaptis.
tijoje ir pagaliau atradus) kad pastaraisiais m e t a i s , ypač
naują gyvenimą šiapus Atlan po Lietuvos nepriklausomy
to, išvardinti lietuvių organi bės atgavimi). BALFo aukų
zacijas, šiuo metu aktyviai įsi rinkėjams vis sunkiau ir s u n 
jungusias į paramą Lietuvai, kiau sekasi, nors kol kas
paminės Lithuanian Mercy netrūksta idealistu, p a a u k o Lift. Aid to Lithuania. Lietu jančių savo laisvalaikį, kad
vių religinę šalpą. „Lietuvos pasibelstų į tautiečių d u r i s ir
Vaikų viltį", „Saulutę", galbūt sąžines, prašydami aukų.
Ne iš blogos valios a r
dar našlaičių bei partizanų
šykštumo sumažėjo baltininkų
globos komitetus.
O kur BALFas? Kodėl gi jis surenkamos aukos. P e r daug
lyg atsidūręs antriniame pla rankų šiuo metu tiesiasi 1 tu
ne, lyg užmirštas tarp tų visų pačių užsienio lietuvių ki
naujų geradarių? Juk tik šenes, o tos kišenes nėra be
BALFo dėka tas paklaustasis dugnės. Kažkada, ko! d a r mū
tautietis pirmą kartą vargin sų tėvynė tebebuvo a t i t v e r t a
gose stovyklinio gyvenimo są geležine uždanga, daugelis
lygose susipažino su Ameri Amerikos lietuviu buvo įsi
kos lietuvių dosnumu, para tikinę, kad įvairus fondai ar
ma. Ir senelis, ir viengungis, organizacijų iždai galėtų, Lie
ir šeimos turėjo progos pajusti. tuvai laisvę atgavus, padaryti
BALFo ranką, dalinančią dra nemažą skirtumą, kai okupa
bužius, maisto siuntinėlius, cijos nualinta kraštą -eikes
net pieštukus moksleiviams. atstatyti. Mes jautėmės gan
Kai užgeso paskutinis vil turtingi ir savimi p a t e n k i n t i :
ties spindulėlis grįžti į tėvynę štai surinkome milijoną kitą
ir išvietintieji pradėjo dairytis ir bus Lietuvai didelė p a r a 
tvirtesnės ateities, BALFas ma...
pirmasis suskato ieškoti Ame
Skaudžiai apsirikta: Lietuva
rikoje buto ir darbo garantijų, j mūsų menkus l'ondelius nuo
kad lietuviai, pagal imigraci pat nepriklausomybes atstaty
jos „Public Law 774" (prie ku mo pradžios labai iš a u k š t o
rio priėmimo JAV Atstovų žiurėjo 'ir dabar tebežiūri;,
rūmuose taip pat BALFas juo labiau, kad iš užsienio val
nemažai prisidėjo) galėtų kaip stybių galėjo dovanai gauti ar
galima greičiau atvykti į Ame pasisKolinti milžiniškas su
riką. Pagal minėtą įstatymą į mas pinigų, kuriuos pirmai
šį kraštą atvyko daugiau kaip siais laisvės metais labai leng
27,800 lietuvių, iš kurių net va ranka išžarste. Vienok
85 procentai per BALFą vargingi, eiliniai
Lietuvos
surašytų garantijų dėka.
žmones visuomet vertino., ir
Apie šios kilnios organizaci dabar labai tebevertina, kiek
jos veiklą rašyta ne tik perio vieną centą, kiekvieną vaistų,
dikoje, bet išleistos ir knygos. maisto, drabužių siuntinėlį.
Pati didžioji dėmesio stokos
j Rodos, jau visi užsienio, ypač
| Amerikos, lietuviai turėtų BALFui problema: per mažai
būti neblogai susipažinę su reklamos! Kai kas net nežino,
BALFo istorija bei veikla. Vie kad ši organizacija d a r tebe
nok taip nėra. BALFą šian dirba savo artimo
meilės
į dien galbūt kur kas geriau darbą, kokia ji dar ir šiandien
j pažįsta mūsų tautiečiai Si svarbi vargstančiam tautie
bire, Lietuvoje, Lenkijoje, bu čiui .tiek Lietuvoje, tiek ku
| vusiose kitose, sovietų oku riame kitame krašte. Balfinini puotose valstybėse, kur oku kai tvirtina, kad savanorių
jėgos, k u r i a s jie
; pantas ar kitos, su karo me talkininkų
tais susijusios, priežastys iš d a r gali sutelkti, y r a reikalin
j blaškė mūsų tautiečius. Tai iš
gos labdaros d a r b a m s , o rašyti
' jų kas rytą į BALFo įstaigą,
apie veiklą nėra kam. Tad ne
; esančią „Draugo" pastate Či
laukime raginimų a r nuolan
,
kagoje, ateina krūvos laiškų ir kių prašymų. Skirkime BAL
su prašymais, ir padėkomis.
Fui auka ne tik spalį, bet ir
Greičiausiai daugiau pra kiekviena kita metų mėnesį.
šymų, nes vargas „tebelapoja, Atsiminkime, kad BALFu pa
tebešakoja, tebe vartus kilno sitikėti galima, nes ši organi
ja", ir kažin, ar kada jis iš zacija nuo pat Antrojo pasau
nyks. O kol bus skurdo, kol linio karo pradžios sąžiningai
bus ašarų, oi bus reikalingas skirsto labdara jos labiausiai
BALFas, kuris nesuskaitomas reikalingiems. BALFas šluos
mūsų tautiečių ašaras jau yra to varguolių ašaras.. Savo dos
šypsenomis pavertęs.
numu paduosime . n o s i n a i t ę "
Esame įpratę, kad spalio toms ašaroms nubraukti.

vau matęs žaidėjų veiduose to
kio užsidegimo. Greitasis puo
limas, deriniai, viskas „klija
vusi" kaip laikrodžio rateliai.
Man pačiam sekėsi ypač gerai
— jų kapitoną ir rinktinės
žaidėją Buffiere tvarkiau, kaip
norėjau ir surinkau 36 taškus.
Laimėjome
65:50. Žiūrovų
džiaugsmui nebuvo galo. o
laikraštyje skambėjau „eblouissant".
' Kitos rungtynės panašaus
įtempimo Paryžiuje prieš tą
patį „Racing". nuo kurio ga
vome pamoką savo „bakūžėje"
Įtemptose ir dramatiškose
rungtynėse nustebinome Pa
ryžiaus žiūrovus savo įspū
dinga pergale 58:54. Džiaugs
mo kupini žaidėjai griebė
mane ir išnešė iš aikštės...
Sezonui įpusėjus prisikapstėme į trečiąją vietą, kurią
išlaikėme iki pabaigos. Nus
tebinome visą lygą. O FCM
klubas ir visas miestas džiū
gavo. Ilgą laika pirmavau.

kaip geriausias taškų rinkė
jas, bet buvau pralenktas ir
užbaigiau garbingoje trečioje
vietoje. Dar viena džiugi nau
jiena buvo, kai trys mūsų
žaidėjai — Schlupp. Hoff ir
Groenė buvo pakviesti į Pran
cūzijos rinktinę. Tai tie patys
jaunuoliai, kuriuos dar taip
neseniai provincijos užkam
piuose surankiojau. Be- abejo.
taip buvo įvertintas komandos
žaidimas ir trenerio darbas.
Džiaugiausi tyliai širdyje, lyg
švęsdamas gimtadieni kažkur
toli. kur niekas tavęs nepa
žįsta...
Puikius liaupsinimus spau
doje pralenkė Paryžiaus ..Basketball" žurnalas. Jis atsiuntė
reporterį ir fotografą i mūsų
miestą. Fotografavo visą ko
mandą treniruotėje ir po jos.
ir kiekvieną žaidėją atskirai jo
darbovietėje. Ir apraše
(Bus daugiau'
Zigmą* Varkala

DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. spalio mėn. 1 d.
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TARP MŪSŲ KALBANT
LIŪDNOKI REIŠKINIAI

REAL ESTATE

MISCELLANEOUS

buvo „drukavojama" senobine
lietuvių kalba.
Negalima praleisti Brooklyne „Amerikos", Pittsburge
ėjusių „Lietuvių žinių", o taip
pat bostoniškio „Keleivio" ir
Philadelphijoje leisto mėnesinuko „Lietuvių naujienos".
Kadaise buvo
leidžiamas
„Darbas". Šio žurnalo nebėra.
Nebėra „Sėjos", „Sporto žinių",
„Sporto". Nebėra „Žvaigždės",
„Laivo", „Sv. Pranciškaus var
pelio". Nebėra „Tėviškėlės" ir
„Lietuvos pajūrio".
Reikėtų prisiminti ir lietu
vių komunistų leistus, ir ne
išsilaikiusius leidinius. Tai
yra „Laisvę", „Vilnį", „Šviesą"
Kadaise Brooklyne buvo
leidžiamas kultūros žurnalas
„Aidai". Leidėjai „Aidus" per
kėlė į atgimusią Lietuvą ir
juos sujungė su kitu tenykščiu
žurnalu. O kur „Karys"? Jis ly
giai kaip „Aidai" iškeliavo į
Lietuvą. Tiesa, o kas gi atsiti
Nesilaikant eilės tvarkos ir ko su daugelį metų Čikagoje
nepretenduojant į didesnį tik leista „Sandara"? Nežinia, ar
slumą, reikėtų pasakyti, kad ji sustojo, ar tebėra leidžiama?
užsidariusiųjų laikraščių susČia išvardinti Amerikos lie
kaičiavimui nebeužtektų vie tuvių periodiniai leidiniai už
nos ir kitos rankų pirštų. Va, sidarė nepilnų pastarųjų 50
Los Angeles mieste buvo lei metų laikotarpyje. Vieni jų
džiamas, nuotraukomis iliust išsilaikė daugelį metų, o kiti
ruotas, žurnalas Rietuvių die trumpiau. Norėtųsi teigti, jog
nos". Tų pačių leidėjų, buvo šių laikraščių uždarymui dau
leidžiami ir „Lietuviai Ameri giausia įtakos turėjo mažėjan
kos vakaruose". Nei vieno, nei tis prenumeratų skaičius ir
antro nebėra. Gal, ko gero, apskritai piniginės problemos.
prisimenate Čikagoje leistus
Prieš vienerius metus „Lais
žurnalus „Naujoji aušra", „At vosios Lietuvos" leidėjai, atsis
spindžiai", „Pelėda", „Užuo veikindami su savo skaityto
lanka"? Nebėra ir daugelį me jais, kaip tik išsitarė, jog laik
tų leisto „Margučio". Nebėra raščio sustabdymui lemiamos
„Vienybės", o „Vienybė", kuri reikšmės turėjo sumažėjęs
kitatos buvo leidžiama „Vieny prenumeratorių skaičius ir
bė lietuvininkų" vardu, buvo aplamai piniginiai sunkumai.
laikoma seniausiu JAV lietu
Mažėja ir mažėja Amerikos
vių laikraščiai.

Įpratome prisiminti miru
sius laikraščių puslapiuose.
Dažniausiai juos prisimename
mirties metinių progomis.
Gal, sakau, derėtų bent kartą
prisiminti ir kadaise gyvavu
sius laikraščius ir žurnalus?
Juk laikraščiai ir žmonės,
drįsčiau pasakyti, turi ne
mažo panašumo. Minint pir
mosios lietuvių kalbos knygos
(Mažvydo katekizmo) 450
metų sukaktį, būtų lyg ir pri
valu žvilgterėti į mūsų dabar
tinę periodinę spaudą, o taip
pat, nors ir prabėgomis, prisi
minti mūsų (JAV) laikraščius,
kurie kadaise gyvavo, o pas
kui ėmė ir užsidarė. Va, nese
niai sukako vieneri metai, kai
„Laisvajai Lietuvai" teko at
sisveikinti su savo skaityto
jais. Tačiau šis laikraštis yra
nepirmutinis ir tikriausiai ne
paskutinis, kuriems, vaiz
džiau tariant, buvo lemta „su
glausti sparnus".

V*N

GREIT
PARDUODA

Construction

Statome ir remontuojame namus.
Garantuojame greitą ir
kokybišką darbą.
Vidmantas:

RE/MAX
REALTORS

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

STASYS

CONSTRUCTION

Staliaus dalbai, rusių, vonių ir virtu
vių {rengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; „skfings", „soffits",
„decks", „gutters, plokšti ir„shingle"
stogai; cementas, dažymas.
Tunu darbo draudimą.

SAitHk

Joniškio vaizdelis žiemą

T*.

RIMAS L. STANKUS
•
•
•
•

Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas vaitui
Perkame ir parduodame namus
Pensininkams nuolaida

890-241-1912

MISCELLANEOUS
išsapnuoti. Kai joniškiečiai po „miežių varpos buvo sprindi- kia pieva — nė su nagu žolės
D A 2 Y M A S / D E K O R A V I M A S Co.
Angelų Sargų atlaidų šv. ninkės" ir t.t.
neužkabintum.
Mišių išklysdavo į prekyvietę,
Jei derlius buvo prastas ar— Ką, tėvai, padarysi, kad
ELEKTROS
DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI*
(VEDIMAI—PATAISYMAI
kur įvairiausiai kvepiančios ba žolė menka, jų mintys siūlė tokie metai. Ne mums vie
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ
Turiu Chicagos miesto leidimą.
uogos, lyg akimis mirksėdami jiems kitus vaizdingus posa- niems. Ir kaimyno avys pus
KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS •
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
visus viliojo, šalia mažų triu- kius-frazeologizmus,
pvz.: badės, matai, ir ant jų
garantuotai ir sąžiningai.
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU
773-779-3313
šiukų, eržilai spardėsi, ak ir „rugiai — pemp;uKas matytis pūdymo varlė karunką gieda,
KAIP 15 METŲ PATIRTIS •
KLAUDIJUS PUMPUTIS
ko čia nebūta! Mandrapypkiai (maži); „miežiai — varpos — ramins tėtį ir senelį mama.
Tel. 708-458-6033
pardavėjai žodžiais nenusi kaip zylės nageliai"; „žolė
Prisimenu, kai senelis, bajo
AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
trbl
847-361-3015
leidžia pirkėjams, ir lyg dainų kaip išsigandusi": „dirva — ras, dėdė, ar amerikonu va
IR GYVYBĖS 0RAUOSMS.
Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Auka*
melodijomis sklinda gražia gyvates gali mušti" ir 1.1.
dinamas mano tėvelis, už
S. Kane kalba lietuviškai.
jVVMhlngfcjn, D.C., lietuvio savininko j
joniškiečių tarme pasakyti
Sekmadienis. Artinasi pa- pykę, kad nusikeiks, tai, ro
FRANK ZAPOUS
„landscaping" kompanija teėko
vaizdingi posakiai, lyg atgi- vakarė. Saulė vakarop artėja dos, į Nojaus laivą visą blo rJMfaMnto. $5.50 į vai. Jei nori, gali
3208 1/2 WMt95ttl
Tel. (706) 424-8654
gąją gyvūniją suvarys, praga
musių vaidilų poetinės pradirbti 12 vai. į dieną. Vieta gyventi
• (773)581-6654
bet
dar
kačiarga
nepasiekia
ro vartus atvers, velnius pernašystės. Atsimenu, kai vai
bus parūpinta už $130 į mėn.
Kreiptis: Alex, tel. 2 0 2 - 2 4 4 - 2 3 7 3 :
kystės dienose juos užrašęs ir ma (leisis). Štai ežiomis, pag kaitintoje pirtyje rupūžėm
pasiuntęs per mokytoją į lai rioviais, pamiškėmis, vedini apleis. Tai ir viskas! O dabar
REKLAMUOKITE*
kinąją sostinę, tiek uždirb vaikais, eina seneliai, tėvai. kas darosi?! Lenkiškais, o blo
davau, kad iš visų piemenų Pavaikščiokime kartu ir mes. giausia, kad rusiškais keiks
Mamų valymui reicalnga
mais keliai klojami. O tie no
brangiausią peiliuką nusi Pasiklausykime jų šnekos.
inteligentiškesniais
pirkdavau, tokiame pat An — Žinai ką, man rodos, kad rintieji
Darbas nuo pirmad. iki šeštad.
šiemet bus neblogi metai, ru pasirodyti, mėgina gana žiau
gelų Sargų „kermošiuje".
giai, matai, iš kailio neria riai amerikietiškai nusikeikt.
Kreiptis tel. 708-802-9197
Neseniai grįžome iš Joniš
(geri), — tarė tėtė.
Joniškiečių
laimei,
dar
gerai,
arba 815-484-7146
kio, senelio gimtinę aplankę,
— Ne vien mūsų geri. Va, ir kad Angelų Sargai sergsti nuo
šeimos trys Vytautai (senelis sūnus - vaikaitis), ir lyg su kaimynų, žiūrėk, kokie — iš tų visų blevyzgų, ir jei kur
Hickory Hflls, IL
nors vakare, tamsoje ir pasi
šakalio šviesa ieškojome tų koto virsta, — pritars mama.
išnuomojamos
patalpos
Apmetęs
akimis
avižų
lau
girsta
jų,
tai
juos
visus
aušros
anų retų poetinių, vaizdingų
krautuvėms
ir
profesionalų
ką,
pokalbį
tęs
senelis:
rasa nuplauna.
posakių. Ir prisiminiau myli
raštinėms. Žemos kainos.
— Ir avižos geros, didelės —
mos močiutės žodžius: „Pama
Alumi gomurį išplovęs, sako
Kreiptis: K. Vėlius,
tiesiog
į
dantis
plakas,
o
ko
tysi, vaikeli, kad ateis laikas,
mano vaikystės dienų draugas
DRAUGO
REKLAMA
Tel 630-627-4556
kios
tankios
—
ne
vienas
uo
kai gomuriai užkimšti bus
joniškietis: „Jei pasigirsta vie
žmonių piktųjų". Atseit, už das snapo nekis.
nas kitas pro iškerusias dan
— Tik pažiūrėkit, po to pie
goš svetimos rusų, lenkų kal
tis prunkštavimas, tai tik
bos. To ir betrūko, kai mums ningo (gausaus) lietaus, kaip spirelės plačiuose, Joniškio
parodė lituanistės Germanos miežiai susiėmė (pasitaisė).
Kadaise Čikagoje buvo lei lietuvių leidžiamų laikraščių Juozapaitienės iškarpą iš vie malonu žiūrėti — juodžium spalvingų lygumų dirvonuose".
Joniškietis Vyt. Kas.
džiami du lietuvių dienraščiai. skaičius. Yra manančių, kad tinio „Sidabrės" laikraščio, juodi. Tikrai šiemet gražūs
tokia
yra
išeivių
dalia.
Vienok,
Vienas jų — „Naujienos", ėjo,
TRAKUOSE GALIMA
kur ji rašo, kad pastaruoju javeliai, kaip miela diena, kad
ėjo ir paskui sustojo. Pame ar nebūtų laikas išeiviams pa metu ima prigyti rusiškas tik Dievas paimti leistų, kad
PASIVAŽINĖTI
nate, deja, neilgai išsilaikiusį galvoti, ypač dabar, minint frazeologizmas
kokie ledai neužeitų, — pa
KARIETA
(vaizdingas
savaitraštį „Lietuvių kelias"? pirmosios lietuvių kalba kny posakis) „stogas pavažiavo", o tenkinta kalbės mama.
Reikia prisiminti ir Worcester gos 450 sukaktį, kas būtų, jei kodėl ne, kaip joniškiečiai
O jei pasitaikydavo prasti
Trakuose pasirodė dvikinkė
mieste leista didelio formato gu ilgainiui Amerikoje nebe pasakytų, J a m galva apsisu metai, prastas derlius, tada. karieta. Jos vadeliotojas tra
UŽSIPRENUMER
savaitraštį „Amerikos lietu liktų nei vieno lietuviško ko, jis galvos neteko", „iš proto ežiomis eidami, senoliai, tėvai kiškis Vytautas Katinas siūlo
vis". Negalima pamiršti ir Ma- laikraščio?
praeiviams pasivažinėti.
išsikraustė", J a m vieno šulo liūdnai kalbėjo:
Petras Petrutis
hano City leistos „Saulės". Ji
— Šiais metais prisieis
Tai nauja Trakų seniūnijos
trūksta",
Jis
kvaištelėjo",
„kuoktelėjo" — ir dar tik pusė mums diržus susiveržti (ba pramoga gausiems šio miesto
dauti), rugiai suvis prasti — svečiams, norintiems ratuo
SPALIO 5 D. JONIŠKIS-ČIKAGA ŠIRDIS- tokių pasakymų.
jei pelė bėgtų, ūsai kyšotų tiems pasižvalgyti po miestą ir
Anot J. Lipskienės, kuri,
(arba matytųsi>, — sakė tėtė.
ŠIRDIN ANGELŲ SARGŲ ATLAIDŲ
jo apylinkes. Ją sumanė vers
kaip joniškietė, turi surinkusi
—
Ir
iš
kviečių
ne
kas
—
lininkas, žirgų sporto entu
daug vaizdingų pasakymų,
ŠVENTĖJE
varnos
nepridengia.
O
miežiai
ziastas Vytas Petruškevičius.
LIETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ
juos rinkti galėtų mokiniai,
Trakų seniūnas Juozas VaJoniškio gyvoji parapija ir susijungti rankomis, bet šir bet būtinai su sakiniais. Ji ir kokie — zuikiui ligi ausų, —
REPLĖSE 1940-1944
liukonis „Lietuvos rytui" sakė,
Čikagoje gyveną joniškiečiai dimis būsime kartu, per jū- pateikia gan daug pavyzdžių. susirūpinusi kalbės mama.
Albinas Gražiūnas
— Ir iš ganyklos nieko gero. kad du žirgai ir karieta
50 metų laikotarpyje pirmą ras-marias girdėdami pavel Ji rašo: „Gyveno mūsų prose
kartą švęs tą pačią dieną, spa dėto žiemgalių kraujo pulsa neliai, seneliai, tėvai: arė, sė — įsiterpė senelis, — blusą išnuomoti iš Riešės žirgyno.
Autorius, kaip sociologas ir žurnalistas šioje knygoje nušviečia
lio 5 d. Angelų Sargų atlai vimą. Mus skirs tik saulės jo, braukė nuo veido prakaitą, galėtum sugauti. Ir avižos ka Jeigu poilsiautojams šį pramo
1940-1942 metų sovietine ir 1941-1944 m. vokiečių okupaciją.
dus, žiemgalių kraujyje įau laikrodis — čia iš bažnyčios dairėsi į laukus. Džiaugėsi, žin ko tokios susirietę, tik į ga patiks, kitais metais
Knygoje
aptarti analitiškai ir objektyviai Sovietų Sąjungos
seniūnija arklius ir karietą
gusią tradicinę šventę. Tą išėjusius, pasitik? iš Joniškio jei javai žadėjo gerą derlių, katės kelį teužaugo.
padaryti nusikaltimai per vienerius okupacijos metus Lietuvoje.
— Prasti bus metai. Ant nusipirks.
pačią dieną bus mirties me vėju atūžusios dainos žodžiai: liūdėjo, jei blogą. Žiūrėdami į
Redagavo mokslinis red habil. d r. Kazys Ėringis.
tinės žymaus joniškiečio, idea „Eisim broleliai namo, na augantį javą, jie mokėjo ir pūdymo žolės nebėra — zui
Seniūnija ketina įgyvendinti
Išleido „Tėvynės sargas", Vilnius 1996 m. (398 psl.)
listo BALFo direktoriaus, vyr. mo..." Liks mažai laiko ir vaizdingai kalbėti. Jei buvo kiai tik sau uodegas šveičia. ir kitą V. Petruškevičiaus su
valdybos iždininko Kosto Če mums sapnuose padūsauti...
geri javai, jų lūpomis „rugiai — nuogąstaus tėtė. — Blogai manymą — įkurti netoli
Kaina su persiuntimu JAV - $15.00
paičio. Nuo mūsų — Joniškį
Illinois valstijos gyv. prideda $1.05 „Sales Tax"
Ir stovi prieš akis jaunystės iš dirvos brido" (arba virto); bus šiemet su gyvuliais, su Trakų žirgyną ir pasiūlyti
skirs dideli toliai ir mes ne prisiminimai, dienos kelyje „kviečiai su kirviu kertami pašaru, teks pavasarį karves poilsiautojams daugiau pra
galėsime kaip Baltijos kelyje išgyventi, nakties sapnuose buvo", „avižos iš proto ėjo"; už uodegų kelti. Ar matai ko mogų.

DRAUGE m

JAU

„DBAUGĄJ

DRAUGO

KONCERTAI
JAV
„KUR GIRIA ŽALIUOJA"

Koncertai vyks šiose vietovėse:
Lemont, IL, PLC, Lietuvių Dailės muziejuje • Spalio 4 d.
Chicago, IL, Jaunimo centre • Spalio 5 d.
Los Angeles. CA • Spalio 12 d.
Cleveland, OH • Spalio 18 d.
Detrott, Ml • Spalio 19 d.
St PetersburB, Fl • Lapkričio 5 d.
»VylnMW6to»
Sopranas

Tenoras

Eugenta Kupfytt
Akompaniatore

TRUMPOS PAŽINTIES
ATSIMINIMAI
atsiliko. Vokalinis pajėgumas
iš karto parodė nepaprastą po
tencialą: Korsakaitė pradėjo
lavinti balsą pas geriausius
mokytojus, repertuarą
pas
aukšto išsilavinimo muzikolo
gus, atsirado daug gerbėjų, žy
mių draugų. Atlikdavo daug
koncertų ir lenkams, ir lietu
viams, ir amerikiečiams: visur
ovacijos, geriausi atsiliepimai.
Tėvai persikėlė netrukus į Los
Angeles, apsigyveno pačiame
centre, kad tik
kylančiai
žvaigždei dukrai sąlygos būtų,
pačios tinkamiausios. Atsime
nu, ne vieną kartą, kalbant su
Florencija apie jos praeitį, šios
akimirkos ją pačią stebindavo,
lyg nebūties įsivaizdavimas
kito žmogaus pasaulyje, žings
niai kažkur ore, viskas aplin
kui buvo lengva ir žavu. To
Florencija F. Korsakaite
kiais atvejais Korsakaitę solis
tę yra girdėjusi Los Angeles Mokinių registracijos šurmulys pirmąją mokslo metų dieną Čikagos lit.
Šių metų balandžio mėnesio
Šv. Kazimiero parapija, kuriai mokykloje rgusėjo 6. Mokyklos direktorė Jūrate Dovilienė mielai atsa
kinėja ir mokinių, ir tėvelių klausimus.
N'uotr. Vlado Žukausko
16 diėhą Los Angeles, CA.,
jos tėvai priklausė ir ją rėmė.
mirė solistė Florencija Kor
Florencija kūrė ateitį, dirbda
sakaitė. Jos mirtis nebuvo
ma su pasaulinio garso muzi
staigmena. Paskutiniu laiku ji
kais, L. Bernstein, M. Schlamlabai sirguliavo negaluojančia
mer, čia ji susipažino • ir su
širdimi, sutrikusia kraujo apy
Mes žiemgaliai-joniškiečiai,
A. a. Kosto Čepaičio mirties
ilgamečiu savo akompanuotokaita, nepakankama mitybos
ju pianistu William Lockwood. vis su žvilgsniu į rudens di- metines minėsime spalio 5 d.
higiena. Kaimyninėje
apy
Užkalbintas maestro Lock- džiąją šventę — Angelų Sargų Už jo vėlę šv. Mišios bus aukolinkės ligoninėje paguldyta,
wood labai aukštai įvertino so atlaidus, kai tik du - trys bū- jamos 10:30 vai. Švč. Mergelės
velionė buvo tinkamai pri
listę Korsakaitę, ypač jos gry ryje, vis savo gražia tarme Marijos Gimimo bažnyčioje,
žiūrima; ją lankė artimieji,
nai dramatinį sopraną, meto apie gimtinės grožybes kal Marąuette Parke.
Lietuvos Dukterys, geras bi
diškai išvystytą
kantileną, bamės. O Kostas buvo jausmų
Liko neišdilę gyvybiniai pri
čiulis muzikologas VVilliam
muzikiniai išbaigtą, žodžių ir žodžio meistras, kai įsilieps siminimai, kai prieš m e t u s at
Lockwood. Ne visiškoje sąmo
junginį. Florencija turėjusi, nodavo prisiminimai — pasi sisveikinant su a.a. Kostu,
nėje esant, Florencijai Korsa
pasak šio muzikologo, fantas kalbėjimai apie gimtinę, spal savo širdingus j a u s m u s išliejo,
kaitei tie apsilankymai praei
tišką klausą ir jai vėliau buvę vingose gėlėse skendančias ly netekę mylimo senelio, jo nu
davo skausmu išvagoto veido
lengva dirbti su dainininkais, gumas, iš jų trykštančias va mylėti vaikaičiai bei j ų d r a u 
nežinia. Aprūpinta sakramen
nes kiekvienam j ų specifiškai saras su ilgomis iki vidur gai. Tai buvo lyg rožės žiedais
tais, ji pasimirė ten pat. Iš Sv.
pritaikydavo balso mokyklą. nakčio naktigonėmis. Vakare, apibarstyti žodžiai, išgyventi
Kazimiero parapijos kilmingai
Nors ji pati turėjo kompleksą, nutilus lakštingaloms ir dai ilgų metų draugystės kelyje.
palaidota Šv. Kryžiaus ka
tai varžė ją, ji išgyveno dėl to, noms, dainuodavo medžių la
A. a. Kostas Čepaitis gimė
pinėse šalia savo tėvų.
bet aišku, čia visų didelių ne pai, vėjelio ir laukų javų šna 1915.11.21 d. Joniškio valsč.,
A. A. Florencija Korsakaitė
sėkmių pasitaikiusių jos ke rėjimas, arklių prunkštavi- Ivoškių km. Gimnazijos moks
gimė Čikagoje prieš aštuo
lyje, pasekmė ir reikia vien ap mas.
lą ėjo Šiauliuose ir baigė
niasdešimt dvejus metus. Ji
Šią nuostabią joniškiečių Kaune. Kariuomenės tarnybą
gailestauti dėl to dabar, bet
augo, lepinama pasiturinčio
jos balsas, jos išmąstytas dai skirtą Angelų Sargų idiliją atliko, t a r n a u d a m a s aviacijo
prekybininko šeimoje. J a i nie
navimas, apgaubdavo kon užgožė prieš metus nelauktai je. Kaune dirbo Geležinkelio
ko niekada nepritrūko; ji buvo
atskambėję telefono ragelyje valdyboje buhalteriu ir studi
certų sales nuostaba.
graži, temperamentinga lie
Man, kaip ilgametei vokalis- skausmingai skambantys žo javo. Vėliau perėjo dirbti į Vi
tuvės motinos ir lenko tėvo
tei, dar vis aktyviai/pastoviai džiai: Kostas Čepaitis, netekęs daus reikalų ministeriją — fi
vienturtė; pasižymėjo ypatin
kontrolėje savo sopraną lai jėgų. sukrito. Kas valandą nansų departamentą. P i r m a i s
gu veržlumu ir šeima manė ją
kant, Florencija Korsakaitė sklindant blogesnėms žinioms okupacijos metais darbovietė
būsiant sėkmingą versle. Bai
liko pavyzdžiu. Aš esu ėmusi mes meldėmės: ..Viešpatie, ne buvo perkelta į Vilnių. Gyven
gusi vidurinę mokykla, ten
dainavimo pamokas pas ją, leisk j a m kentėti".
ti istoriniame Vilniuje j a m la
pat Čikagoje, ji įstojo į NorthPravirko rudens spalis. Už bai patiko. Kostas buvo didelis
tiesiog apsilankydavau savai
western universiteto politinių
tėmis, kad ir iš toli, nes labai geso Kosto Čepaičio gyvybė, sporto entuziastas, K a u n e gy
mokslų fakultetą.
pasiilgdavau šnekesio apie rodos, palinko jo gimtinės — vendamas, priklausė Šaulių
Vieną sykį draugė pasi
kaimo
koplytėlės sąjungos sporto klubui ir akty
dainos menus. Ji mane pasi Ivoškių
kvietė ją vykti kartu „dėl kom
statydavo prieš save ir „ber bokštas, vėjas išjudino grau viai reiškėsi futbolo klube. Vil
panijos" į muzikos mokyklos
davo" paprastą išmintį apie dingą varpų skambėjimą, nu niuje įsigijo baidarę, plaukiojo
balso klasės stojamųjų egza
senaamžiai
kapinių
balsą: kaip pasiekti gomurio liūdo
Neries p a k r a n t ė m i s , gėrėda
minų konkursą.
Florencija
kryžiai.
Nuleido
galvas
ir An
erdvę ir ją tik paliesti garsu;
masi gražiais Vilniaus vaiz
juokaudama užsiminė, kad ir
Sargai per 81-nerius
ko mažiausiai pastangų dai gelai
dais.
1942 m. s u k ū r ė šeimą su
ji galėtų pamėginti: "...didelio
navime — alsavimas yra pa metus jį globoję.
dail.
Telesforo
Valiaus seseria
čia daikto tas dainavimas!
Gausi šeima neteko mylimo Valerija Valiūte Šv. Mikalo
grindu; svarbu išvystyti inter
Kiekvienas turi balsą, reikia
pretacijos strategiją ir besą vyro, tėvo, senelio. Joniškie jaus bažnyčioje Vilniuje. Po
tik drąsos". Užteko septynio
lyginė energijos ištvermė tau čiai, lietuvių visuomenė, ypač poros metų, g r e s i a n t antrajai
likmetei Korsakaitei
kelių
užtikrins pasisekimą: pasise BALFas — idealisto džen bolševikų okupacijai, prisiėjo
vokalyzų ir jos žvaigždė kon
kimą galima pajausti, yra telmeno, aukojusio daug laiko palikti mylimą Vilnių ir su
kurso salėje patekėjo; ji pa
būtina žinoti tai, nes šis rūpinantis skausmingame ke žmona išvykti į Ivoškius, o iš
darė konkurso komisijai ste
pojūtis panaikina baimę... Los lyje atsidūrusius-tėvynainius.
ten į žmonos tėviškę į Telšius.
bėtiną įspūdį. Reto gražumo
Angeles lietuviai solistę Kor
Būnant Telšiuose. Kosto tėviš
balso tembras ir jo apimtis,
sakaitę labai mėgo, ją vertino Florencijai buvo atseikėta; kė jau buvo u ž i m t a bolševikų,
patraukli išvaizda, natūrali
ir gerbė. Prel. J. Kučingis yra prarado viską grumtynėse su tad neteko atsisveikinti su
laisva
laikysena
čia
pat
ją anksčiau apdovanojęs gra likimu: dailią išvaizdą, verž mylima šeima. 1944 m. spalio
paženklino ateities
gaires.
žiu pažymėjimu už nuopelnus lumą ir ambicijas, savigarbą ir mėn. Kostas apsisprendė su
Laimingiausi, žinoma, buvo
draugystę su žeme. Liko por žmona t r a u k t i s į V a k a r u s ,
parapijai.
tėvai; šitokia staigmena nu
A. a. solistei Florencijai Kor tretas ant sienos ir reto traukiniu išvyko į Vieną.
švito visa apylinkė — savo
sakaitei ši mūsų žemė buvo la gražumo dainavimas būties
Vienoje gyventi buvo nesau
tarpe turint tokį talentą, ne
bai gera; jos nepaprastą do buvime. Te Amžinoji Šviesa gu dėl nuolatinio bombardavi
gali būti jokių užtvarų pasise
vaną — balsą, netikėtai pati apgaubia jos neramią sielą te mo ir teko p a s i t r a u k t i į sau
kimui.
savyje atradusi — dalino vi nai — dangiško poilsio na gesnę vieta,' netoli Insbruko.
Prasidėjo kitokių studijų ru
siems už tai pasilikdama vien muose...
Šveicarijos pakraščio, Lustatina, politinių mokslų sritis
Stasė V. P a u t i e n i e n ė nau miestelį. Čia žmona Vale
atgarsius. Tiek pat nelaimių
rija laukėsi šeimos, o Kostas
studijavo Insbruko universi
tete ir ten gyveno, tačiau Aus
trijoje ekonominis gyvenimas
buvo sunkus ir teko ieškoti pa
tikimesnio gyvenimo pagrin
do. Tuo tikslu išvyko į Vokie
tiją. Schveningeno miestelį.
kur Kostas gavo darbą įmo
nėje vairuotoju. Čia 1946 m.
susilaukė pirmosios dukrelės
Marijos Laimos. Dukrytė augo
sveika ir lankė darželį. Kostas
mokytojavo vietos lituanis
tinėje mokykloje, laisvomis
Florencija Korsakaitė su gru\x- menininkų po koncerto 1969 m kovo 15 d. Šv. Kazimiero parapijos salėje Kon
dienomis vykdavo į Freiburgo
certo pelnas buvo skiriamas naujai įsikūrusios lietuviškos radijo valandėles ..Lithuanian Melodies" paramai. Iš
Lietuvių dailės institutą, kur
kaires: radijo pirm. sol Stase Pautienienė. sol. Antanas Pavasaris, akt Nele Apeikiene. akt. Juozas Kaributas,
studijavo
dail. Telesforo Va
pianiste Ramoną Apeikyte. sol F. Korsakaitė. Antanas Skirius su žmona. Vladas Paziura; sedij I) Railienė ir
liaus studijoje, mokėsi komer
poetas Janulaitis
N'uotr L. Briedžio

A. A. KOSTO ČEPAIČIO
NETEKTIES ILGESYJE

cinio meno grafikos. Žmonos
dėdė Ignacas Valius sudarė
dokumentus atvykti į Ame
riką. 1949 m. Kostas su šeima
laivu „Sturgis" atplaukė į Bos
tono uostą, o iš ten traukiniu j
Čikagą ir apsigyveno pas dėdę
ir tetą Valius. Dėde turėjo
maisto parduotuvę, kurioje
Kostas dirbo įvairius darbus ir
neakivaizdiniu
būdu • baigė
braižybos kursus. Tačiau toje
srityje nedirbo, bet gavo darbą
didelėje Scherwims-Williams
bendrovėje, išlaikė egzaminus
ir dirbo litografijos skyriuje.
Darbas buvo atsakingas, ta
čiau Kostui sekėsi ir, ten dirb
d a m a s , sulaukė pensijos. Roselande gimė antroji dukrele
Teresė-Giedre. Augant mer
gaitėms, išsikėlė iš Roselando
į plačiai apgyventą lietuvių
telkinį Marąuette Parką. Čia
mergaitės baigė pradžios ir
aukštesniąsias
lituanistines
mokyklas ir Pedagoginį insti
tutą. Priklausė skautų ir atei
tininkų organizacijoms. Kos
tas mėgo visuomeninę veiklą,
buvo didelis patriotas. 1953
m. įsijungė į
57 skyriaus
BALFo veiklą Roselande, val
dyboje buvo 1956 ir 1957 m.
BALFo apskrities valdyboje
buvo išrinktas iždininko parei
goms 1966 m. ir perrinktas iki
1972 m. 1970 m. buvo iš
rinktas
BALFo direktorium.
Tas pareigas ėjo iki mirties.
1972 m. persikėlus centro val
dybai iš New Yorko, buvo
išrinktas BALFo centro valdy
bos iždininku, ir tas pareigas
irgi ėjo iki mirties.
Šalia BALFo veiklos buvo
aktyvus Roselando Lietuvių
bendruomenės narys.
Nuo
1956 m. iki 1958 m. ėjo sekre
toriaus pareigas. Roselande
buvo lituanistinės mokyklos
tėvų komitete. Priklausė Jo
niškiečių klubui ir Nekalto Pr.
M.Marijos seselių rėmėjams.
Kostas turėjo daug skaus
mingų dienų. J a m rūpėjo pa
likti
Lietuvoje
namiškiai.
Tėvelis mirė, užėmus komu
nistams Lietuvą, mamytė bu
vo išvaryta iš ūkio, apsigyve
no savo samdinio namuose, o
Kosto brolis ir šeima buvo
ištremtas į Sibirą, taip pat ir
sesutė, kur išvargo 8 metus.
Kostas buvo jautrios širdies.
mylėjo Lietuvoje paliktą šei
mą ir, kiek įstengdamas, dos
niai šelpė. Dabar visa Kosto
šeima yra jau Amžinybėje.
Kosto vienintelė sesuo mirė po
dviejų mėnesių, a.a. Kostui
mirus. Dar gyvena 4-rios a.a.
Kosto brolio dukros su šeimo
mis: Aldona Dirgelienė. Elyte
Gudienė. Irena ir Stasė Pau
lauskienės ir posūnis Zigmas
Jacevičius su šeima.
Tačiau skaudžiausias išgy
venimas Kostui buvo, kai
1973 m. neteko savo mylimos
dukters a.a. Marijos-Laimos.
kuri. tik baigusi studijas.
sukūrė su dr. Algiu Paulium
šeimą, buvo laiminga. Besi
ruošiant švęsti 5 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį, staiga
iškeliavo pas Aukščiausiąjį. Ji
mirė, gimdydama dukrelę Lai
mutę. Augino sūnelius Vidą 3
m., Liną 2 m., o Laimutė buvo
2-jų dienų. Jvykus tokiai tra
gedijai, išgyvenimas buvo ne
apsakomai skaudus, skaus
mas lydėjo Kostą visą gyve
nimą. Geri i r draugiški ryšiai
su žentu padėjo skausmą švel
ninti. Kostas nuoširdžiai jun
gėsi į pagalbą žentui, anū
kams augant. Jie visi trys yra
baigę lituanistines mokyklas.
Penktadienio vakarais par
siveždavo iš Elgin į Čikaga,
ruošdavo su jais pamokas, o
po pamokų tėvas išsiveždavo
namo. Su dideliu malonumu.
Kostas prisimindavo slidinė
jimus su anūkais kalnuose ir
praleistas atostogas prie Michigan ežero.
Po ketverių metų žentas ap>ivedė su Violeta Gasneryte,
susilaukė šeimos: Rimutės. Al
gio ir Vilytes ir nuo tada nie-
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.fA.
KOSTAS ČEPAITIS
Jau praėjo vieneri netekties metai nuo mūsų brangaus ir
mylimo Vyro, Tėvelio KOSTO ČEPAIČIO mirties, kai
netikėtai mirties angelas 1996 m. spalio men. 4 d. išsivedė Jį
į Amžinuosius Namus, palikdamas mus giliame skausme.
Bet Tu esi, mielas Kostai ir Teveli, mūsų maldose, mintyse
ir viltyje, kad Tave susitiksime Amžinybėje. Tas mus
guodžia ir lengvina mūsų ilgesį.
Sv. Mišios už a.a. Kosto Čepaičio vėlę bus atnašaujamos
š.m. spalio men. 5 d. 10:30 vai. ryto sumos metu, Švč.
Mergeles Marijos Gimimo bažnyčioje. Marąuette Parke.
Čikagoje
Anūkus, gimines Lictuvoii. JAV-jose. Kanadoje, draugus
ir BALF'o darbuotojus, su kuriais Velionis ilgus metus dirbo
šalpos darbą, maloniai prašome J i prisiminti maldoje.
Nuliūdime ir skausme liekame: žmona Valerija,
duktė G i e d r ė

Buvusiam „Dainavos" lietuvių m e n o
ilgamečiui dirigentui ir meno vadovui

ansamblio

•A.tA.
Muz. PETRUI ARMONUI
mirus, jo žmoną ONĄ ir a r t i m u o s i u s nuoširdžiai
užjaučia buvę dainaviečiai:
Ona ir Alfonsas
Alčiauskai
Danguolė ir Rimas Cibai
Gražina Pern ar a vičiū te-Cibien ė
Jonas
Grėbliauskas
Danguole ir Petras
Grigaravičiai
Danguolė Ilginytė
Laima ir Vilius
Jakušovai
Irena Jurgėlienė
Vilius Juška
Danguolė ir Petras
Kavaliauskai
Antanas Kovera
Elena ir Mečys
Krasauskai
Irena ir Vladas Meilės
Irena Račienė
Elytė ir Zigmas
Radvilai
Juozas Radvila
Irena ir Eugenijus
Slavinskai
Aleksas Smilga
Irena Ir Leonas
Sodeikos
Bronė ir Aleksas
Urbonai
Laima
Vaičiūnienė

A.tA.
Dr. DANGUOLEI
SURANTIENEI
mirus, dalijamės liūdesiu su jos vyru STASIU ir
giminėmis.
Danutė ir Vytautas

Bindokai

A.IA.
ONAI PAVTLČIENEI
iškeliavus Amžinybėn, gilią užuojauta reiškiu jos
dukroms - VITAI ir INAI jų vyrams, anūkams LINUI ir SIGITAI bei kitiems giminėms ir
artimiesiems.
Aldona I'uniškaite
Rimiene
Minnesota
kas nepasikeitė, tik Kostas
švęsdavo gimtadienius nebe 3,
bet 6 anūkų tarpe.
Didelėje tragedijoje paleng
vino skausmą nuoširdi Pau
lių. Gasneriu, Andruliu šeimų
bendra draugyste.
J o n i š k i e č i a i draugai

• Trumpiausius upėvar
džius turi 3 nedideli upeliai
Tai Nemuno kairysis intakas —
Ova. Tatulos kairysis intakas —
U'ge. Merkio kairysis intakas —
Ūla.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
„West Side S t o r y " yra ge
rai Amerikoje žinomas ir dar
vis populiarus miuziklas, ku
rio pasirodymas teatruose vi
suomet užpildo kiekvieną kė
dę žiūrovais. Ar kuomet teko
girdėti populiariąsias dainas
iš „West Side Story'" lietu
viškai? Galėsite jų pasiklausy
ti sekmadienį, spalio 5 d., 3
vai. p.p., Jaunimo centre ren
giamame „Draugo" koncerte.
Tonio dainą dainuos sol. Vai
d a s Vyšniauskas. Nėra abe
jonės, kad ji skambės įspū
dingai!
Bilietai
gaunami
„Drauge" ir „Seklyčioje".
„Margučio II" radijo va
l a n d ė l ė s rengiamas koncer
tas, kuriame programą atliks
Bostono vyrų sekstetas 'va
dovė Daiva Navickienė) bus
J a u n i m o centre spalio 19 d.. 3
vai. p.p. Bilietai gaunami
„Seklyčioje".
J u d i t h Baker, Columbia,
MD, siųsdama prenumeratos
mokestį už laikraštį, mus ap
dovanojo 105 dol. dovana.
Nuoširdžiai dėkojame.
J a d v y g a Mulokienė, San
ta
Monica, CA,
atsiuntė
„Draugo" dienraščio išlaiky
mui 100 dol. auką, už kurią
administracija širdingai dė
koja.

„Galėjau š o k t p e r n a k 
tį...", dainavo Eliza „My Fair
Lady" miuzikle ir ne viena
j a u n a mergina daug k a r t ų
niūnavo tą melodiją, kartojo
tuos žodžius, o galbūt ir kiek
vyresnė su nostalgija atsidus
davo, pirmiesiems dainos ai
dams nuskambėjus. Tik pa
laukite, kai išgirsite
sol.
Aušrą C i c ė n a i t e dainuojant
šią Frank Loewe melodiją! N e
vienam širdis krūtinėje p r a d ė s
šokinėti, o kraujo tekėjimas
visus cholesterolius iš arterijų
išvarinės... Koncertas, kurį
rengia „Draugas" bus šį sa
vaitgalį: PLC šeštadienį, spa
lio 4 d., 7 vai. vak., o sekma
dienį, spalio 5 d., 3 vai. p.p.,
Jaunimo centre. Įsigykite bi
lietus iš anksto „Seklyčioje" ir
„Drauge".
Emilija J o n u š i e n ė , Oma
ha, NE, kartu su prenumera
tos mokesčiu atsiuntė JDraugui" 135 dol. laikraščio išlai
doms sumažinti. Širdingai dė
kojame!
„Lion F r a m e " g a l e r i j a
216 Main Str., Lemont, IL,
platina „Armonikos" koncerto
bilietus. „Armonika" koncer
tuos spalio 12 d., 12 vai., Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte, o tos pačios dienos 4
vai. p.p., J a u n i m o centre.

SKELBIMAI
x Čikagos l i t u a n i s t i n ė
mokykla
ieško
istorijos
mokytojo-jos
aukštesniajai
mokyklai. Skambinti vakare
J ū r a t e i Dovilienei, tel. 630832-6331.
,
,_. ,
(sk.)

x Čikagos lituanistinėje
m o k y k l o j e p r a d e d a veikti
„Kiškių darželis" spalio 4 d. Tą
pačią dieną registracija ir
pamokos. Priimami vaikai n u o
3 metų. Informacija: J ū r a t ė
D o v i l i e n ė , 630-832-6331.
(sk.)
x TRANSPAK įstaiga LEx Galiu p a d ė t i l e g a l i a i
MONTE veikia savaitgaliais:
g a u t i „SOC. SECURITY"
penktd. 3 v.p.p. — 7 v.v.; sekmd.
kortelę, vairavimo
leidimą
8:30 v.r. — 1 v. p.p. Transpak
(driver's Iicense) ir vizų
tel. Lemonte: 630-267-0497.
pratęsimą. Ed Š u m a n a s , tel.
(sk)
1-708-246-8241.
(sk)
x Sparčiai p a r d u o d a m i
z Nijolė U ž u b a l i e n ė ,
„Armonikos" bilietai. Atvy
kite į vienintelius mūsų apylin Chicago IL, atsiuntė $50 - tai
kėje ruošiamus
koncertus šalpos pinigai našlaitei Dovilei
PLC Lemonte, s p a l i o 12 d., Lietuvoje. Dėkojame! „Lietu
po pamaldų 12 vai. ir tą pačią v o s Našlaičių globos" k o m i 
dieną J a u n i m o centre, Čika tetas, 2711 W. 71 St., Chica
goje 4 vai. Bilietai parduoda go, IL 60629.
(sk.)
mi „Seklyčioje", 2711 W. 71 St.
x Čikagos G e n . T. DAU
ir „Lion Frame galerijoje", 216
Main St., Lemont, arba galite KANTO J ū r ų š a u l i ų k u o p a
užsisakyti skambinant 773- š.m. spalio 18 d., šeštadienį.
Šaulių namuose, 2417 W. 42
238-1536.
rengia
f s k . > St., 7 vai. vakaro
tradicinį J Ū R Ų ŠAULIŲ RU
x S e s e r ų p r a n c i š k i e č i ų DENINI
PASILINKSMINI
r ė m ė j ų s e i m a s b u s s p a l i o 5 MĄ, kuriame dalyvauti kvie
d. Marijonų vienuolyne prie čiami šauliai, šauliškosios
„Draugo". Šv. Mišios bus veiklos rėmėjai su savo sve
a t n a š a u j a m o s 11 vai. ryto čiai? ir Čikagos lietuviškoji
Marijonų koplyčioje. Po Mišių visuomenė.
- pietūs ir seimo posėdžiai.
Dalyvaujantieji bus vaišina
Kviečiame visus dalyvauti ir mi skaniais šaltais užkan
paremti seselių pranciškiečių džiais, šilta v a k a r i e n e ir
darbus.
kavute su pyragais. Šokiams
(sk.) gros smagus A. BARNIŠKIO
orkestras.
Atsigaivinimui
ADVOKATAS
veiks įvairiais gėrimais gausus
GINTARAS P. ČEPĖNAS baras. Bus pravestas laimėji
M36 S Pula<=ki Rd . Chicago. IL 60»v« mais įvairių vertingų dovanų
(i '2 bl i šiaure nuo Balzokn muziq.i'.i- paskirstymas.
Tel.: 773-582-4500
Kviečiami visi šauliai su savo
1432S S. Bell Rd . Lockport, M M
svečiais, jūriniai - šauliškos
Tel 708-W-48ft6
veiklos rėmėjai ir Čikagos
Valandos pagal susitarimą
lietuviškoji visuomenė daly
vauti Kvietimai iš anksto gau
Advokatas Jonas Cibaitis
nami ir stalai užsakomi pas
Civilines ir kriminalinės by:.<kambinus V. Utarai tel. 7736247 S. Kedzie Avenue
847-0664, taip pat ir pobūvio
Chicago, U. 60629
diena prie įėjimo.
Tel. 1-773-776-8700
(sk.)
';arboval nuo 9 iki 7 vai. va>
x
„
S
a
u
l
u
t
ė
"
,
Lietuvos
•^štad 9 v r iki 1 vai. p p
našlaičiams, seneliams bei
invalidams remti Daytona
ADVOKATAS
Beach. FL skyrius, dėkoja
V vtenis Lietuvninkas
GRAŽINAI
ir BENIUI MA4536 VV. 63th Street
ČILTKAMS
už
$60 auką a.a.
Chicago, IL 60629
Zolos
Kovienės
atminimui.
'keršai gatvės nuo ,,Draur:<>'
Ačiū'
Užuojauta
a.a.
Z. Kovie
Tel.: 773-284-0100
nės šeimai.
Valandos pagal susitarimą
(sk.)

IŠ ARTI IR TOLI
P R O F . RAIMUNDAS
A. ŽILINSKAS —

Sk ŽVAIGŽDUTE

KANDIDATAS
SVARBIOMS
PAREIGOMS
DRAUGIJOJE
Maryland universiteto bio
technologijos instituto profe
sorius Raimundas A. Žilins
kas, įsigijęs daktaro laipsnį
Pietų Kalifornijos universitete
1981 metais, veikiąs įvairiose
mokslo ir visuomenės reikalų
bendrose svarstybose
JAV
valdžios ir J T įvairiuose komi
tetuose, dabar kandidatuoja į
Amerikos draugijos puoselėti
mokslą skyriaus apie mokslo
ir inžinerijos visuomenines pa
sekmes komiteto narius se
kantiems keturiems metams.
Jis j a u buvo to skyriaus nominacinės komisijos pirminin
ku nuo 1994 iki 1997 metų.
Saulius Šimoliūnas
LKRŠ METINIS
SUSIRINKIMAS
L i e t u v i ų Katalikų Reli
g i n ė s Š a l p o s narių metinis
susirinkimas
vyks
sekma
dienį, spalio 12 d., 1997, Putn a m o seselių vienuolyno pa
talpose. Pradžia 2 vai. p.p.
Visi nariai maloniai kviečiami
dalyvauti. Bus pateikta apys
kaita, renkami 5 direktoriai,
praeities veiklos apžvalga, atei
ties planai, LKRŠ j a u virš
36 m. nepailstamai teikia mo
ralinę, materialinę ir finansi
nę paramą Lietuvos Katalikų
Bažnyčiai ir jos įvairioms or
ganizacijoms, šiuo metu atk
reipdama ypatingą dėmesį į
j a u n i m o poreikius.
Vida J a n k a u s k i e n ė
DALYVAVO MOKSLO
PABAIGOS ŠVENTĖJE

* \ \

DAIL. YONĖS YOUNG
PARODA KANADOJE
Dail.
Yonės
KvietytėsYoung parodą surengė „The
Collectors" galerija, Calgary,
Alberta, Canada, š.m. rugsėjo
19, spalio 14 d. Atidarymas su
priėmimu įvyko galerijos pa
talpose rugsėjo 19 d., dalyvau
j a n t pačiai dailininkei. Paro
dos pavadinimas: „Celestial
Coyotes*'. Išstatyta per 40
darbų, atliktų įvairia techni
ka.
Yonė Young yra gimusi Lie
tuvoje ir Kanadoje gyvena nuo
1949 m. Baigusi Alberta College of Art and Design 1979
m. magistro laipsniu. Priklau
so Alberta Society of Artists.
Asmenines parodas rengusi
Kanadoje ir JAV. Daug jos
darbų yra ne tik privačiose,
bet ir įvairių didžiųjų bendro
vių kolekcijose.

Įsteigtas Iuetuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus

GALVOSŪKIS N R . 1
(Žiūrėkite raidyną)

GALVOSŪKIAI
Kaip matote, šiandien jau
išspausdinti pirmieji galvo
sūkiai, kurie tęsis iki kitų
metų gegužės mėnesio pabai
gos. Galvosūkiai bus įvairaus
sunkumo: jaunesniems leng
vesni, vyresniems sunkesni.
Galvosūkius gali spręsti visi,
bet galvosūkių konkurse gali
dalyvauti tik iki 17 metų
amžiaus jaunimas Tie, kurie
dalyvaus konkurse, savo at
sakymus turės atsiųsti redak
toriui. Galvosūkiai yra verti
nami taškais. Kas surinks
daugiau taškų, tas laimės di
desnes premijas. Nesurinkę
per sezoną 50 taškų, negaus
premijos. Premijos bus pini
ginės. Esame labai dėkingi
Lietuvių fondui, kuris paskyrė
premijoms pinigų. Galvosūkių
sprendimo laikas vienas mė
nuo, t.y. nuo galvosūkio iš
spausdinimo iki jo atsakymo
paskelbimo. Konkurse galės
dalyvauti ir toliau nuo „Drau
go" gyvenantieji. Tik vieną da
lyką reikia įsidėmėti, kad gal
vosūkio taškai nebeužskai*
tomi, jei atsakymai atsiųsti po
atsakymų paskelbimo „Tėvy
nės žvaigždutėje". Tad nevė
luokite su atsakymais. Jei kas
nors bus neaišku, parašykite
„T.Žv." adresu man laišką, iš
siaiškinsime. Tad linkiu sėk
mės smegenų
gimnastikos
darbe.
Redaktorius

Prof. Irena Lange, vadovau
j a n t i Marketing and Ingternational Business katedrai California State universitete, Fullerton, C A, buvo oficialiai de
k a n ė s Viktorijos Baršauskie
nės pakviesta dalyvauti Kau
no Technologijos universiteto
Administrativo fakulteto mok
slo metų pabaigos šventėje
š.m. birželio mėnesio gale.

• *

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

APIE ŠALIŲ
PAVADINIMUS
(Pabaiga)
Geografas Stanislovas Tar
vydas, įdomios knygelės apie
indoeuropiečius autorius, aiš
kino, kad Lietuvos vardas
turėjo atsirasti ten, kur 9-12
amžiuje pradėjo formuotis Lie
tuvos kunigaikštystė — Lietu
vos žemė, o ši žemė, anot S.
Tarvydo, turėjo būti kur nors į
pietus nuo Neries žemupio,
dešiniojoje Nemuno pakran
tėje. Geografas apgailestavo,
kad šioje vietoje nėra upevaizdžio, primenančio Lietu
vos vardą. Ir štai kalbininkas
Kazys Kuzavinis toje vietoje
(apie dvidešimt penki kilome
trai į šiaurės vakarus nuo
Kernavės) suranda upelį, ma
žytį Neries dešinįjį intaką,
vardu Lietauka. Ankstesnis
šio upelio pavadinimas, K. Kuzavinio nuomone, buvęs Lietava, o jo vardu buvo pavadin
ta ir pakrantėse esanti teri
torija. Aiškinimas labai vilio
jantis, tik a r ne per daug gar
bės tokiam mažam upeliui?
Bet ir labai didelės upės atsi
randa iš mažų upeliūkščių,
gal ir mūsų Lietuva atsirado
iš ano upelio, o. be to, gal ne
visada jis ir buvo toks mažas.
Algirdas Sabaliauskas
PAS DANGAUS IR
ŽEMĖS VIEŠPATI
(Pasaka)
Spalio mėnesį katalikų baž
nyčia yra paskyrusi Marijos
garbei. Ta proga perteikiu pa
saką, kurioje dalyvauja ir Ma
rija.
Kitąsyk gyveno geros širdies
ūkininkas; jis vargšui buvo
pasirengęs atiduoti paskutinį
drabužį, alkanam paskutinį
duonos kąsnį, o keleiviui vi
suomet buvo atvertos durys jo
gryčion (namams).
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Tarp raidžių yra pasislėpę
šie žodžiai; Krosnelė (Toaster),
maišytuvas (Mixer), televizija,
radijas, puodas, šviesa, šaldy
tuvas, vėduoklė, viryklė (Ran
ge), sandėlis. Šiuos žodžius su
radę apibraukite. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 2
(Žiūrėkite piešinėlį)

Gieda gaidelis aksti rytelį

Vieną sykį sutiko tas ūki
ninkas keleivį labai pavar
gusį, išbalusį ir taip suny
kusį, kad vos tik kojas vilko:
ėjo vargšas galvą nuleidęs ir
atrodė vos tik gyvas.
— Kur eini? — paklausė
ūkininkas.
— J karstą! — atsakė kelei
vis.
— Visiems ten ir neskubinant reikės nueiti, — kalbėjo
ūkininkas. — bet matau esi
labai pavargęs, vos tik kojas
paveiki! Kapinės nepabėgs.
Štai netoli mano namai, buk
geras, užeik, pailsėsi ir pastiprėsi pas mane.
— Dievui paliepus, keliauju
per svietą (pasaulį) daryda
mas atgailą: netoli j a u man
galas; už gerą širdį ačiū tau,
geras žmogeli, į tavo namus
užeisiu pailsėti.
Pavargėlis užėjo, priėmė
vaišes: prie vieno stalo valgė
ir gėrė su ūkininku; pavakare,
rengdamasis išeiti, pasakė:
— Aš esu tarnas vienos la
bai galingos ponios! Tad jos
vardu prašau rytoj pas mus
paviešėti, aš pats atsiųsiu
vežimą...
(Bus daugiau;
TAU, MARIJA
Tavo vardas varpų gaudesy.
Vyturėliu skambiam
čiulbesy.
Su viltim Jį ir meile tariu.
Nes Tave, o Marija, myliu.
Tau vainikas lelijų baltu.
Tau malda iš širdelių tyrų.
Per gyvenimo liepta mus
vesk
Ir palaimos pas Dievą
išmelsk.
Kai į tolius padangių žiūriu.
Tavo vardą su meile tariu.
Už gražumą gimtinės laukų
Tau, Marija, dėkingas esu.
Izabelė S t a š i a u s k i e n ė ,
Lietuva.
MIELI MOKINIAI
(Pabaiga)
Šiuo metu aš renkuosi gim
naziją. Kai ateis laikas para
šyti, ką aš esu padariusi, aš
galėsiu parašyti, kad aš kalbu
lietuviškai, lankiau lietuvišką
mokykla, lietuviškai skaitau

NiK.f Algimantu Ži/iūno

ir rašau, moku šokti lietu
viškus šokius. Tikiu, kad visa
tai bus naudinga tolimes
niame mano gyvenime.
Kai klasės draugams pa
aiškinu, kad moku kalbėti lie
tuviškai, dažnai jie pagalvoja,
kad tai yra „cool". Kai galiu
kalbėti antra kalba, būna
lengviau išmokti ir trečią
kalbą. Kasdieninėje mokykloje
aš mokaus ispanų kalbą.
Daug dalykų aš lengviau su
prantu. Pavyzdžiui, kodėl rei
kia linksniuoti ir kodėl net
kėdės yra arba moteriškos ar
vyriškos giminės.o mano drau
gams yra labai sunku tikėti.
Aš negalėčiau pasakyti, kad
lietuviška mokykla buvo visa
dos labai smagi, bet dabar aš
jau matau, kad ji labai svarbi
ir ypatinga mano gyvenime.
Kada nors. gal ne šiandien, aš
padėkosiu savo tėvams, kad
jie mane privertė lankyti lie
tuvišką mokyklą. Ir jums, aš
manau, bus taip pat. Tai
.lietuviškai'' pasakius: ,Hang
in there. it's vvorth the work!"
R i t a Bradūnaitė,
Baltimorės Karaliaus
Mindaugo lit. m-los
abiturientė („Mūsų metai")

PAGALVOKITE NR. 18
ATSAKYMAS
1. Nuo senų laikų japonai ir
indai laikosi mirusiųjų sudegi
nimo papročio, bet kinų tradi
cija išpažįsta tik laidojimą
žemėje — pakasynos (E. Brit.
6-722. Chicago. 1968). 2. Pir
masis krikščionių vienuolynas
buvo įsteigtas apie 320 metus
aukštutiniame Egipte prie Ni
lo upės. Steigėjas buvo Šv. Pachomijus (.392-346). (L.E. 21315. Boston 1960; A. Maceina,
„Ora et Labora". 73 psl. 1987
m.'. 3. A. Einšteinas mirė
1955 m., būdamas 75 metų
amžiaus. Jo pelenai buvo iš
barstyti virš Delaware upės,
bet jo smegenis savavališkai
pasisavino pntalogas dr. Thomas Harvey, gyvenąs Lawrence mieste, Kansas valsti
joje. 'American Way. Nr 9. psl.
66, H)!)o.()5.()l. Dalas. TX). 4.
Robert Crippm
ir
John
Youmr. 5. Saulėgrąža. 6. Li
nas.

Piešinėlyje yra vaizduoja
mas Kristupas Kolumbas, ku
ris iš savo laivo teleskopu ste
bi naują žemę. Ar taip galėjo
būti? Jei ne, paaiškinkite ko
dėl?" (5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 3
(Žiūrėkite piešinėlį)
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Ruduo turtingas. Ant obels
medžio matote daug obuolių,
bet nemažai ir vėjas nupurtė
ant žemės. Suskaičiuokite,
kiek ant obels ir kiek nukritu
sių ant žemės? (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 4
Ką jūs žinote apie JAV as
tronautus: 1. 1969.07.20 an
tras astronautas vaikščiojo
mėnulyje. Be to, jis parašė
knygą angliškai: „Return to
Earth". Kas jis? 2. Kuris iš
JAV astronautų buvo gimęs
Romoje, Italijoje? 3. 1983 m.
pirmoji moteris skrido į erdves
erdvėlaiviu. Kas ji? (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 5
1. Kas išrado vėjo keliamą
„aitvarą"? 2. Nuo kada mote
rys sportininkės pradėjo daly
vauti pasaulinėse olimpia
dose 0 3. Kiek metų W. Šeks
pyras buvo jaunesnis už savo
žmoną? 4. Kiek turi briaune
lių (facets) vieno karato dei
mantas? Už visus teisingus, ir
plačiau paaiškintus atsaky
mus, skiriama 10 taškų, o už
trumpus atsakymus — tik 5
taškai.
Atsiuntė
kun. dr. E. Gerulis

