
. 

NEWSPAPER - PO NOT DELAY - Pate Maited 6/9/98 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-95C0 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET 

PERIODICALS 
June 10, 1998 THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
Vol.LXXXVII Kaina 50 c. TREČIADIENIS - WEDNESDAY, BIRŽELIS - JUNE 10,1998 Nr. 112 

Seimas patvirtino „Lietuvos 
telekomo" monopolį 

Vilnius , birželio 9 d. (BNS) 
— JLietuvos telekomo" mono
polinė teisė teikti telefono 
ryšio paslaugas bus išsaugota 
iki 2002 metų gruodžio 31 die
nos, numatyta antradienį Sei
mo priimtame Telekomunika
cijų įstatyme, kurio straipsnis 
apie monopolį priimtas prak
tiškai vien konservatorių frak
cijos balsais. 

Įtvirtindamas „Lietuvos te
lekomo" monopolį, Seimas ne
atsižvelgė į prezidento Valdo 
Adamkaus praėjusią savaitę 
pareikštas pastabas, tačiau 
Seimo vicepirmininko An
driaus Kubiliaus teigimu, pre
zidentas įstatymo sustabdyti 
neketina. 

Prezidento nuomone, 
įstatymo projekto straipsnis, 
suteikdamas išimtines teises 
JLietuvos telekomui", apriboja 
galimybes užsiimti telekomu
nikacijų veikla būsimiems rin
kos vartotojams. Jo pasta
bose teigiama, kad telekomu
nikacijų veiklos ribojimas 
turėtų neigiamos įtakos varto
tojų teisėms, stabdytų tele
komunikacijų rinkos pažangą 
bei infrastruktūros moderni
zavimą. 

Ryš in inka i g r a s i n a 
p r o t e s t a i s 

Lietuvos ryšių darbuotojų 
profesinė sąjunga apkaltino 
vyriausybę nesirūpinant „Lie
tuvos telekomo" darbuotojais. 

Antradienį Lietuvos ryšių 
darbuotojų profesinė sąjunga 
(LRDPS) spaudoje paskelbė 
pareiškimą „Dėl AB JLietuvos protesto 
telekomas" dirbančiųjų sociali- LRDPS. 

nių ir ekonominių garantijų 
privatizuojant bendrovę". 

LRDPS reikalauja, kad per 
trejus metus po privatizavimo 
darbdavys neturėtų teisės nu
traukti darbo sutarties su 
bendrovės darbuotoju, jei tai 
įvyksta ne dėl darbuotojo 
kaltės. 

Per šiuos 3 metus bendroves 
darbuotojams turi būti suda
rytos sąlygos kelti kvalifika
ciją ar persikvalifikuoti, ap
mokant išlaidas, o steigiant 
naujas darbo vietas, pirmiau
sia pasiūlyti j a s esamiems 
darbuotojams, reikalauja prof
sąjunga. 

Profsąjunga taip pat reika
lauja leisti bendrovės darbuo
tojams įvardyta kaina įsigyti 5 
proc. valstybei priklausančių 
ryšių įmonių akcijų, o jų pri
vatizavimą vykdyti tik pri
ėmus Telekomunikacijų įsta
tymą. 

Profesinė sąjunga minėtus 
reikalavimus vyriausybei pa
teikė dar šių metų vasario 5 d. 
Tačiau, kaip teigia prof
sąjunga, vyriausybė pateiktus 
reikalavimus sprendė pa
viršutiniškai, o Viešojo kon
kurso komisijoje ryšių įmo
nėms privatizuoti šie reikala
vimai apskritai nebuvo svar
stomi. 

LRDPS reikalauja, kad kon
kurso komisijos posėdyje daly
vautų profesinių sąjungų at
stovas. 

Jei minėti klausimai nebus 
sprendžiami, darbuotojų ne
pasitenkinimas gali peraugti į 

akcijas, perspėja 

Baltarusiai neįleido JAV 
ambasadoriaus į jo rezidenciją 

Lietuvoje viešinti Siaurio Atlante Asamblėjos delegacija domisi, kaip valstybė ruošiasi narystei NATO. Dau
giausiai dėmesio dešimtie? Europos valstybių parlamentarai skiria Lietuvos kariuomenes civilinės kontrolės 
nuostatoms, tikrina kaip ginkluotosios pajėgos pritaikomus prie NATO reikalavimų, domisi demokratijos raida, 
tautinių mažumų ir žmogaus teisių apsauga. Po šio vizito bus galutinai paruoštas pareiškimas apie Lietuvos pa
stangas kuriant saugumo ir pastovumo atmosferą Baltijos regione. Tokio dokumento projektą parengusi Lietu
vos Seimo delegacija jau anksčiau sulaukė palankaus Gynvoos ir saugumo komiteto įvertinimo. Šiaurės regiono 
saugumo pakomitečio vicepirmininkas Longin Pastusiak sakė esąs patenkintas informacija, kurią delegacija 
gavo apsilankiusi rytiniame Lietuvos pasienyje, susitikimuose su krašto apsaugos, užsienio reikalų, saugumo 
pareigūnais. 

Nuotr.: Šiaurės regiono saugumo pakomitečio vicepirmininkas Longin Pastusiak (kairėje) susitiko su Lietu
vos Seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininku Algirdu Katkum. <EIU) 

Minskas , birželio 8 d. (Reu-
ters-BNS) — Baltarusijos vy
riausybės nurodymu darbinin
kai pirmadienį užvirino JAV 
ambasadoriaus rezidencijos 
vartus , kad j i s negalėtų patek
ti į pastatą. 

„Tai mane labai neramina". 
sakė ambasadorius Daniel 
Speckhard, pr ie ambasados 
vartų stovėjęs k a r t u su žmona 
ir trimis mažais vaikais. 

Baltarusijos vyriausybė ba
landžio mėnesį buvo įspėjusi 
22 valstybių, įskai tant Ru
sijos, Prancūzijos, Italijos, 
Ukrainos, Indijos ir Vokietijos 
diplomatus, kad jie turės 
išsikraustyti iš pastatų kom
plekso „Drozdy", kurį reikia 
remontuoti. 

Spaudos konferencijoje 
anksčiau pirmadienį D. Speck-

Generalinė prokuratūra prašo 
faktų apie genocidą 

Ministerijų atstovai spaudai turi 
geriau informuoti žiniasklaidą 

Vilnius, birželio 9 d. (BNSJ 
— Premjeras Gediminas Vag
norius nurodė ministerijų ats
tovams spaudai kiekvienos 
darbo dienos pradžioje pa
skelbti pranešimus apie ren
giamus svarbesnius ministe
rijų ar įstaigų sprendimus, o 
savo įstaigų vadovus supažin
dinti su žiniasklaidos paskelb
ta informacija apie ministeri
jos veiklą. 

Ministro pirmininko atstovo 
spaudai Albino Pilipausko 
pranešime pažymima, kad vy
riausybė, savo veikloje laiky
damasi viešumo principų, sie
kia deramo valdymo institu

cijų įvaizdžio ir institucijų va
dovų viešosios nuomonės ver
tinimo, nes tai turi lemiamos 
įtakos žmonių pasitikėjimui 
valdžios įstaigomis. 

„Deja, tenka pripažinti, kad 
kai kurių ministerijų ir valdy
mo institucijų dėmesys žinia-
sklaidoje pateikiamiems fak
tams kol kas nėra pakanka
mas", pabrėžiama pranešime. 

Todėl premjeras prašo, kai 
būtina — patikslinti paskelb
tus faktus arba pateikti papil
domos informacijos, o apie pri
imtus institucijų sprendimus 
ar pavedimus faktams patik
rinti pranešti žiniasklaidai. 

Vyriausybė nesiims 
žiniasklaidos cenzūros 

Vilnius, birželio 9 d. (BNS) 
— Ministrų kabinetas nepri
taria Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio siūlymui 
Visuomenės informavimo įsta
tymo pataisomis pornografijos 
ir smurto žiniasklaidoje plati
nimo kontrolę perduoti specia
liai institucijai prie vyriausy
bės. 

Ši komisija kontroliuotų 
pornografinio, erotinio ir 
smurtinio pobūdžio spaudos 
leidinių, kino ir videofilmų, ra
dijo ir televizijos programų 
platinimą. 

Tokias įstatymo pataisas 
įregistravo Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, tačiau 
leidėjai nuogąstauja, kad jos 
gali įteisinti cenzūrą. 

Pasak antradienį išplatinto 
vyriausybės spaudos tarnybos 
pranešimo, ministrų kabine
tas supranta būtinumą riboti 
pornografijos ir smurto žinia-
sklaidoje platinimą, tačiau 

mano. kad tai geriau atliktų 
kompetentinga įvairioms su
domintoms visuomeninėms or
ganizacijoms atstovaujanti 
specialistų komisija, kurioje 
galėtų dalyvauti vaikų globos, 
dorovės puoselėjimo ir kūry
binių organizacijų, taip pat ži
niasklaidos atstovai. 

Tačiau vyriausybė atsisako 
tvirtinti šios komisijos sudėtį, 
siekdama atstovauti kuo pla-
tesniems visuomenės sluok
sniams ir išvengti nepagrįstų 
kaltinimų ar spekuliacijų dėl 
tariamo žiniasklaidos cenzū
ravimo. 

Vyriausybė ketina pasiūlyti 
teikiamo įstatymo projekto pa
taisas, arba. suderinus su Sei
mu ir prezidentūra, skirti pa
pildomai lėšų Žurnalistų ir 
leidėjų etikos komisijai, kuri 
galėtų tinkamai vykdyti dabar 
galiojančio įstatymo reikalavi
mus. 

Vi ln ius , birželio 9 d. (BNS) 
— Generalinė prokuratūra 
kreipėsi į Lietuvos gyventojus, 
ragindama juos pranešti turi
mus duomenis apie genocido 
faktus okupacijų metais ir 
pažįstamus dar gyvus genoci
do vykdytojus. 

Laikinai einantis proku
ratūros Specialiųjų tyrimų 
skyriaus vyriausiojo prokuro
ro pareigas Rimvydas Valen-
tukevičius pabrėžia, kad nacių 
ir sovietinio genocido organi
zatoriai bei vykdytojai turi at
sakyti už nusikaltimus, o pa
traukimo baudžiamojon atsa
komybėn senatis jiems netai
koma. 

Mokamą skelbimą antra
dienį išspausdino „Lietuvos 
aido" laikraštis. 

Gegužės pabaigoje Seimas 
vienbalsiai priėmė nutarimą. 
kuriuo masinės represijos, 
vykdytos SSRS vyriausybės, 
paskelbtos ypač sunkiu karo 
nusikaltimu su kryptingai 
užsibrėžto ir vykdomo genoci-

Amerika padėkojo 
už karininko 

gydymą 
Vilnius, birželio 8 d. (Elta) 

— Jungtinių Amerikos Val
stijų kariuomenės vyriausiasis 
vadas Europoje generolas 
Wesley Clark padėkojo už tai, 
jog buvo pasirūpinta Lietuvoje 
sunegalavusiu amerikiečių 
karininku. 

„JAV kariuomenės Europo
je vadovybė bei štabo darbuo
tojai nuoširdžiai dėkoja ir pra
šo perduoti jų padėką visiems, 
padėjusiems išgelbėti kario 
gyvybę", rašoma pirmadienį 
gautame laiške Lietuvos Kraš
to apsaugos ministerijai. 

Kaip žinoma, pagal progra
mą „Military to Military" Lie
tuvoje dirbės JAV pulkininkas 
leitenantas Elliot Fellman dėl 
ūmios pilvo patologijos balan
džio 25 d. buvo operuotas Vil
niaus universiteto ligoninės 
„Santariškių klinikose". Po 
operacijos buvo gydomas in
tensyvios terapijos skyriuje. 
Kai būklė pagerėjo, toliau gy
dytis jis išvyko į Štutgartą. 

do požymiais. 
Pagal Lietuvos baudžiamąjį 

kodeksą, genocidui netaikoma 
senatis. 

**-

Anot prašymo, ta i paskat ino 
prokura tūrą siekti nus ta ty t i 
visus asmenis , kur ie aktyviai 
vykdė genocidą a r k i ta is 
būdais prisidėjo prie Lietuvos 
gyventojų genocido SSRS bei 
nacist inės Vokietijos okupa
cijų metais . 

Lietuvoje reikia plėtoti 
ekologinę žemdirbystę 

Vilnius, birželio 5 d.(Elta) 
— Lietuvoje yra sukaupta 
daugiau kaip 4,900 tonų pase
nusių, susimaišiusių ir neat
pažįstamų pesticidų. Vien jų 
tvarkymui jau išleista per 2 
mln. litų. Tuo tarpu jų sunai
kinimui prireiks dar 11 mln. 
litų. 

Šios ir kitos gamtosaugos 
problemos buvo aptartos 
birželio 5 d. Aplinkos minis
terijoje įvykusiame Pasaulinės 
aplinkos apsaugos dienos mi
nėjime. 

Aplinkos ministras Algis 
Čaplikas perskaitė prezidento 
Valdo Adamkaus sveikinimą 
ministerijos kolektyvui. 

Keli tūkstančiai 
užsienio karių 

atvyks \ pratybas 
Lietuvoje 

Vilnius, birželio 9 d. (BNS) 
— Seimas antradienį leido lie
pos 1-31 d. į Lietuvą atvykti 
ne daugiau kaip 4,500 karių iš 
užsienio valstybių su gin
kluote, kovine technika bei 
amunicija. 

Užsienio kariai drauge su 
lietuviais dalyvaus tarptauti
niuose NATO ir partnerių mo
kymuose „Ba'tic Challenge 
'98", kurie vyks Klaipėdos 
apskrityje. 

Pratybose dalyvaus kariai iš 
Lietuvos, Estijos, Suomijos, 
Vengrijos, Norvegijos, Šve
dijos, Latvijos. Danijos, Vokie
tijos, Olandįjo? Lenkijos, JAV 
bei jungtinio Baltijos batalio
no BALTBAT 

Mokymuose bus imituojama 
situacija po žemės drebėjimo, 
kai yra nemažai aukų. Kariai 
atliks pagalbos teikimo, tvar
kos palaikymo ir normalizavi
mo veiksmus. 

Pagal dalyvaujančių kanų 
skaičių šiemet šie mokymai 
bus didžiausi Europoje. 

Šiemet išskirtinis dėmesys 
skir iamas vandenų apsaugai . 
Jungt inės Tautos yra paskel
busios šūkį „Dėl gyvybės že
mėje saugokime mūsų jūras" . 

Pasak Aplinkos viceminis
tro Dan iaus Lygio, Baltijos jū
ros tyr imai parodė, jog suma
žėjus taršai , pagausėjo kai ku
rių nykstančių gyvūnų — bal
tųjų erelių, pilkųjų ruonių 
skaičius. Pagerėjo ir jūros pa
krančių sani tar inė būklė, nes 
1990-1994 m. pas ta ty ta daug 
vandens valymo įrenginių. 

Lietuvoje apie 65-70 proc. 
teršalų į orą išmeta įvairios 
t ransporto priemonės. Ypač 
tai ak tua lu didiesiems mies
tams , nes juose pastaruoju 
metu labai išaugo automobilių 
eismo intensyvumas. 

Lietuvoje yra daugiau kaip 
900 sąvartynų, kurių poveikis 
aplinkai labai grėsmingas, nes 
į juos kasmet išvežama apie 5 
mln. tonų įvairių atliekų. 

Kita ver tus , rūpinant is atei
ties kar toms išsaugoti gim
tinės grožį Lietuvoje įsteigtas 
saugomų teritorijų t inklas , 
kuris apima apie 11 proc. val
stybės teritorijos, kur žemdir
biai galėtų plačiau vystyti 
ekologinę žemdirbystę. 

* Dani jos c iv i l inė av iac i 
j o s administracija sumažino 
„Lietuvos avialinijų" (LAL) 
skrydžių į Kopenhagą skaičių 
nuo 6 iki 5 per savaitę. LAL 
plėtros depar tamento direk
torius Naglis Vyšniauskas 
dienraščiui „Respublika" sakė , 
kad remiantis valstybių su ta r 
timis, vienodos oro bendrovių 
galimybės skraidinti keleivius 
turi būti skaičiuojamos ne vie
nu maršru tu , o visais bendro
vių aptarnaujamais mar
šrutais t a rp Skandinavijos 
valstybių ir Lietuvos. Tarpval
stybinė sutar t i s numato, kad 
LAL ir SAS lėktuvai tur i ga-

išvaryti iš Drozdy' rezidenci
jos, tai bus pirmas toks inci
dentas nuo šaltojo karo pabai
gos. Mes tikimės, kad i Balta
rusijos prezidentas) Aleksandr 
Lukašenko... šį kartą padėtį 
ištaisys". 

Tačiau jam kalbant suvirin
tojų brigada jau rakino rezi
dencijų, kurioms turėtų būti 
taikomas diplomatines ne
liečiamybės statusas, vartus. 
D. Speckhard ir jo šeima prie 
vartų stovėjo iškėlę JAV 
vėliavą. 

A. Lukašenko. kurį Vakarų 
vyriausybes khtikuoja už au
toritarinį valdymo stilių, jau 
nebestebina savo ginčytinais 
sprendimais. Jis ne kartą kri
tikavo Vakarų vyriausybes, 
kalt indamas, kad jos siekia 
izoliuoti jo valstybe. hard sakė: „Jei diplomatai bus 

Lietuva gali atšaukti 
ambasadorių Minske 

Vilnius, birželio 9 d. (BNS) 
— Lietuva pareiškė nepasiten
kinimą Baltarusijai dėl reika
lavimo Lietuvos ambasadoriui 
išsikelti iš rezidencijos pastato 
Minske. 

Oficialus nepasitenkinimas 
buvo pareikš tas Baltarusijos 
ambasadoriui Vilniuje Jevge
nijui Voitovičiui, antradienį jį 
iškvietus į Lietuvos URM. 

„Baltarusijos valdžios veiks
mai šiurkščiai pažeidžia tarp
taut inės teisės normas. Bal
tarusija nepaiso Vienos kon
vencijos dėl diplomatinių san
tykių nuostatų, pagal kurias ji 
turi užtikrinti diplomatinės 
atstovybes patalpų, kurioms 
priklauso ir ambasadoriaus 
rezidencija, neliečiamumą ir 
sudaryti visas sąlygas, kad at
stovybė galėtų vykdyti savo 
funkcijas", sakoma Lietuvos 
URM pranešime. 

Lietuvos ambasadorius 
Minske Viktoras Baublys šią 
naktį dar nakvos savo reziden
cijoje. Trečiadienio naktį jis 
greičiausiai nakvos viešbutyje 
Minske, o vėliau, BNS ži

niomis, ambasadorius gali 
būti a tšauktas iš Minsko kon
sultacijoms. 

Lietuvos ambasada, kaip ir 
kitų valstybių ambasados, ga
vo pranešimą, kad trečiadienį 
vidurdienį bus užvirinti var
tai į „Drozdy" kompleksą ir 
bus išjungtos visos komunika
cijos, įskaitant vandenį, elek
trą bei telefono ryšį. 

Užsienio ambasadoriai, ku
rių rezidencijos yra šiame 
komplekse, trečiadienį vidur
dienį savo limuzinais su val
stybių vėliavėlėmis suvažiavo 
prie komplekso vartų solida
riai pareikšti protesto prieš 
Minsko veiksmus. 

Lietuvos ambasada Balta
rusijoje rezidencijos pastatą 
Minsko rajone „Drozdy" išsi
nuomojo 1996 metais. Nuomos 
sutart is galioja iki 1999 m. 
sausio 31 d. su galimybe ją 
pratęsti dar trejiems metams. 

J rezidencijas Minske nebe
galės patekti taip pat JAV, 
Vokietijos, Italijos, Prancū
zijos, Japonijos, Rusijos di
plomatai. 

Prie Lietuvos ambasados 
Maskvoje — protesto akcija 

Maskva, birželio 9 d. (Elta; 
— Prie Lietuvos ambasados 
Maskvoje vėl surengta protes 
to akcija didesnės reakcijos 
nesulaukė. 

Kaip sakė Lietuvos ambasa
dos Maskvoje patarėjas Petras 
Zapolskas, antradienį prie di
plomatinės atstovybės buvo 
susirinkę apie 30 žmonių, ku
rie reikalavo išlaisvinti Lietu
voje kal inamus jos nepriklau
somybės priešus Valerijų Iva
novą, Mykolą Burokevičių ir 
Juozą Jermalavičių. Jie taip 
pat tvirtino nepripažįstą Lie
tuvos nepriklausomybės ir rei
kalavo, kad būtų atkurta So
vietų Sąjunga. 

AFP teigimu, „Darbo Rusi
jos" ir ki t iems visuomeni
niams judėjimams priklausan
tys protesto akcijos dalyviai 
pabrėžė, kad Lietuvos kalėji
muose keletas asmenų be teis
mo laikoma nuo 1990 metų, 
kai buvo a tku r t a nepriklauso
mybė. Šiems asmenims laisve 
a t imta paprasčiausiai už tai. 
kad jie yra komunistai, tvirti
no „Darbo Rusijos" vykdomojo 

limybę skraidinti po vienodą 
keleivių skaičių. Joje buvo Be
matyta 5 proc. paklaida, kuria 
skrydžiuose į Kopenhagą iki 
šiol naudojosi LAL. <BNS> 

komiteto pirmininko pavaduo
tojas Juri j Chudykov. 

Pasak patarėjo P. Zapolsko. 
protestuotojai reikalavo, kad 
pabendrauti su jais atvyktų 
Lietuvos ambasadorius Mask
voje Romualdas Kozyrovičius. 
tačiau buvo pasiūlyta savo 
kreipimąsi įteikti žemesnio 
rango ambasados pareigūnui 
arba atsiusti šį raštą paštu. 
Kadangi pabendrauti su kitais 
diplomatinės atstovybės pa
reigūnais nebuvo pageidauja
ma, akcijos dalyvių kreipima
sis tikriausiai bus atsiųstas 
paštu. 

Tokie protesto veiksmai prie 
Lietuvos ambasados Rusijos 
sostinėje yra pana įprasti. 
Kiek gausesni susibūrimai 
rengiami maždaug po keletą 
kartų per metus, o 3-4 savo 
nuomonę reiškiančius pike
tuotojus prie šios diplomatines 
atstovybės pastato galima 
išvysti beveik kiekvieną sek
madienį. 
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1998 m. AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO STUDIJŲ DIENOS 

Ilgai lauktos ir įdomiai su
planuotos Akademinio Skautų 
sąjūdžio Studijų dienos jau 
praeityje. Įdėta daug ruošos 
valandų, daug skambinta tele
fonu, daug rašyta laiškų. Gai
la tų, kurie nedalyvavo, padis
kutuoti ir panagrinėti įvairias 
draugystės temas bei atsipa
laiduoti nuo kasdieninių rū
pesčių. Nors dalyvių buvo ne
daug, visi buvo patenkinti ir 
grįžo į namus atsigavę dvasi
niai, fiziniai ir gerai nusiteikę. 

Šių metų A.S.S. studijų die
nos vyko bal. 3-5 d., Wood-
stock, IL, Resurrection Cen-
ter. Jau antrą sykį mus malo
niai ir draugiškai priima rū
pestingi centro tarnautojai. 
Penktadienį vakare rinkosi 
dalyviai. Po registracijos buvo 
susipažinimo, literatūros ir 
muzikos vakaras. Kadangi vi
so savaitgalio mintys sukosi 
apie draugystę, tai ir susi
pažinimo žaidimas buvo pri
taikytas poezijos ir draugystės 
temomis. Žaidimą paruošė fil. 
Jonas Variakojis, bet jam ne
dalyvaujant, žaidimą pravedė 
fil. Rita Likanderytė. Visi da
lyviai gavo po pusę mėlynos 
kortelės. Ant vienos pusės, 
eilėraščio posmas ir sumai
šytos raidės, kitoj pusėj — pu
sė paveiksliuko. Reikėjo su
rasti antrą brėžinio dalį, tuo 
būdu sutinkant seniai nema
tytą draugą. „Atmaišius" rai
des ir atspėjus eilučių autorių, 
šie draugai turėjo prisiminti 
(sukurti) trumpą istoriją, kaip 
jie susitiko. Buvo tikrai juo
kingų momentų, kai pirmą 
kartą susitikę ir susipažinę 
^eni draugai" turėjo kitiems 
papasakoti apie jų pirmą su
sitikimą, naudodami eilėraš
čių žodžius. Šis žaidimas visus 
išjudino ir labai gerai nuteikė. 

Po žaidimo, fil. Svajonė Ke-
relytė pasveikino visus daly
vius, linkėdama malonaus sa
vaitgalio. Paskui ji pristatė fil. 
Jūratę Jankauskaitę, kuri pa
skaitė ir padeklamavo įvairius 
eilėraščius apie draugystę, 
protarpiais įpindama posa
kius, vertimus ir kitų žmonių 
pasisakymus apie šią mūsų 
temą. Štai kai kurios mintys: 
turkų patarlė sako — „kas 
ieško draugo be ydų, lieka be 
draugų". „Gimines mums duo
da Dievas"; „ačiū Dievui, kad 
draugus galime patys pasi
rinkti". „Jei nori rasti draugą, 
užmerk vieną akį, jei nori jį 
išlaikyti, užmerk abi"! Paskui 
Jūratė paklausė kiekvieną da
lyvį kas jam yra draugas. Visi 

labai įvairiai apibūdino drau
gą ar draugo ypatybes — 
„draugą pažinsi skausmo va
landoje"; „pats sau turi pir
miau būti draugas, o tik tada 
galėsi būti draugas kitam"; 
„kai būsi laimingas, draugų 
turėsi daug, kai pasikeis gy
venimas, liksi vienas". „Drau
gas suteikia laisvę ir tave 
išlaisvina". Seselė Igne rado 
vienoje parduotuvėje kortelę 
apie draugystę, kurioj taip sa
koma: „Aš pats sau daugiau
sia patinku, kai esu su tavim". 
Po šių įdomių ir kartais juok
ingų diskusijų, Svajonė pris
tatė kitus vakaro programos 
atlikėjus. Fil. Vilija Kerelytė 
ir muz. Algimantas Barniškis 
atliko muzikinę dalį *ir labai 
skambiai padainavo daug lie
tuviškų dainų. Literatūros ir 
muzikos vakaras per greit bai
gėsi, bet niekas nesiskirstė — 
visi dalinosi mintimis apie 
draugus, draugystę ir neseniai 
girdėtus dainos žodžius. Puiki 
pradžia šių metų Studijų die
noms. 

Šeštadienio rytą po pusry
čių buvo oficialus Studijų die
nų atidarymas ir įneštos vė
liavos. Fil. Vilija padėkojo su
sirinkusiems ir ypač prelegen
tams, kurie sutiko su mumis 
pasidalinti mintimis apie 
draugystę Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. 

Pirmasis kalbėtojas buvo Si
biro kalinys, buvęs partizanas 
(Klevas), dabartinis Lietuvos 
Partizanų globos fondo narys 
Povilas Vaičekauskas. Jis kal
bėjo apie draugystę tėvynei. 
Pasakojo apie partizanus, apie 
ištikimybę, pasitikėjimą ir at
sidavimą tėvynei. Partizanai 
turėjo draugystės dainą, kurią 
praminė „Partizanų maršu"; 
šios dainos žodžiai labai aiš
kiai atskleidė draugystę ir pa
sitikėjimą partizanų tarpe. 
Povilas Vaičekauskas prisi
minė partizanų gyvenimą, kai 
vyko sovietų mobilizacija ir 
kai partizanai pasitraukė į 
miškus. Draugiškumas ir mei
lė tėvynei labai išryškėjo kau
tynių metu — vienas žūdavo 
už visus, kad kiti galėtų gy
venti. Jis davė pavyzdį apie 
teigiamą ir neigiamą draugys
tę ir kalbėjo apie išdavystę ir 
priešingas draugystes. Po la
bai jaudinančios paskaitos, 
buvo klausimai, į kuriuos pre
legentas mielai atsakė. 

Po pietų buvo padaryta Stu
dijų dienų dalyvių nuotrauka. 
Susirinkę posėdžio salėje susi
pažinome su antruoju prele-

1998-jų m e t ų Akademinio Skautų sąjūdžio VVoodstock, IL, rengtų Studijų dienų dalyviai. 

gentu. Kun. dr. Kęstutis Tri
makas, psichologas, filosofas, 
išleidęs kelias knygas apie 
draugystę, kalbėjo apie drau
gystę artimui. Jis, cituodamas 
filosofų raštus ir savo asmeni
nę patirtį, apibūdino draugys
čių rūšis ir vystymąsi, moty
vus, ypatybes ir savybes. 
Draugystės yra įvairios ir jų 
reikalavimai labai skiriasi. 
Buvęs draugas vaikystėje, gali 
netikti jaunystėje ar senat
vėje, nes yra kitos aplinkybės 
ir sąlygos. Draugystės moty
vai — vienas kitam atneša 
naudos, dalijasi malonumu 
draugystėje, mato ir teikia ge
rumą. Draugų neįmanoma 
versti — tai yra specialus pak
vietimas, susitikimas, pažado 
išpildymas ir savybių dalini
masis. Kun. Trimakas baigė 
savo pokalbį, įtraukdamas vi
sus dalyvius į dviejų klausimų 
diskusijas — ar yra svarbu 
turėti gerą draugystę su savo 
lyties asmeniu? ir ar santuoka 
gali būti draugystė? Buvo 
daug įvairių pasisakymų ir 
nuomonių. 

Po trumpos pertraukos, Vili
ja mus supažindino su tre
čiuoju prelegentu. Seselę Igne 
Marijošiūtę visi jau gerai 
pažįsta, nes ji dažnai dirba su 
jaunimu stovyklose Toronte, 
Putname, Dainavoje, Rakė ir 
energingai visur prisideda. 
Seselė Igne tęsė šių studijų 
dienų temą, kalbėdama apie 
draugystę Dievui. Ji pirmiau
sia išdalino mintis: „Tu sakei, 
o aš netikėjau" iš Carito žur
nalo „Artuma" ir tada pridėjo, 
kad pasitikėjimas yra pats 
svarbiausias draugystės bruo
žas. Didysis paradoksas mū
sų draugystėje su Dievu, yra 
kad ne mes siekiame Dievo, 
bet Dievas siekia mūsų. Die
vas nori su mumis draugauti, 
Jis ieško mūsų ir įjautrina 
mus, kad žinotume, kad Jis 
yra čia. Mes bijome arčiau 
sueiti su Dievu, nes kas nors 
turės pasikeisti. Dievo švieso
je aš matau save kas esu — 

1998-jų metų Akademinio Skautų sąjūdžio Studijų dienų ruoSos komitetas ir paskaitininkai. U k. fil. dr. Vilija 
Kerelytė, fil Ramoną Kaveckaite, fil Svajonė Kerelytė, kun. dr Kęstutis Trimakas, fil Rita Likanderytė, inž. 
Povilas Vaicekauskas ir 9es. Igne Marijosiote 

tame matyme, aš atpažįstu 
meilę ir tampu kitokiu. Mums 
susidaro proga sustiprinti sa
vo tikėjimą, ir asmeniškai, ir 
bendruomeniškai. Seselės Ig-
nės paskaita baigta pasisaky
mais ir kebliais klausimais, 
kuriuos pati seselė Igne nela
bai galėjo atsakyti. 

Prie vakarienės stalo, daly
viai dar ilgai dalinosi pateik
tomis mintimis ir asmeniš
komis patirtimis apie draugus 
ir draugystę. Kai kuriems šios 
diskusijos tesėsi net iki po la
bai skanios vakarienės. 

Kadangi tia buvome susirin
kę Verbų savaitgalį, ir šiais 
metais buvo nutarta neruošti 
tradicinių F.S.S. Čikagos sky
riaus rekolekcijų, tai vakare 
buvo laiko'susikaupti, pamąs
tyti. Susikaupimo / susimąs
tymo / rekolekcijų vakarą pra
vedė seselė, Igne, jai talkino 
tėv. Saulaitis (ar vakarą pra
vedė tėv. Saulaitis ir jam tal
kininkavo seselė Igne. Labai 
sunku žinoti kur vieno darbas 
baigėsi ir kito prasidėjo, nes 
taip artimai abu šie žmonės 
bendradarbiavo). Susimąsty
mo vakaras vyko jaukioje, pri
temdytoje salėje, kuri iš tikro 
buvo lyg palėpė virš koplyčios. 
Ir aplinka, ir nuotaika, ir mu
zika labai paveikė dalyvius — • 
visi buvo labai sujaudinti ir ne 
vienas braukė ašarą. Skaity
mus atliko studijų dienų daly
viai, muzika — „Maranatos" 
juostelė, neseniai atgabenta iš 
Lietuvos. Giesmės „Maranata" 
žodžiai iš Apreiškimo knygos, 
muzika A. Joknytės-Kretin-
gos. Prie švelnios žvakučių 
šviesos, klausėmės muzikos, 
įsijautėme į skaitytojo žodžius 
ir ėjome išpažinties. Po labai 
įspūdingų apeigų, seselė Igne 
pakvietė visus dalyvius į po
sėdžių salę, kur matėme filmą 
apie nukankintą kun. Juozą 
Zdebsk) — jo gyvenimą ir 
kančią. Pilni įvairių jausmų ir 
emocijų, dar ilgai nesiskirs-
tėm į savo kambarius, bet pa
tylomis šnekučiavomės ir kal
bėjome. 

Verbų sekmadienio šv. Mi
šias tėv. Antanas Saulaitis au
kojo Resurection centro kop
lyčioje. Kadangi mūsų buvo 
nedaug, lengvai tilpome pus
račiu aplink altorių. Tėv. Sau
laitis išdalino verbas, ir visi 
atliko Kristaus Kančios skai
tymus. Po Mišių ir paskuti
niųjų pusryčių,, vyko A.S.S. 
suvažiavimas. 

Suvažiavimą atidarė A.S.S. 
Vadijos pirmininkas fil. Rimas 
Griškelis. Sugiedojus Lietuvos 
himną ir prisiminus mirusius 
narius, buvo atskirų šakų pra
nešimai. ASD CV valdybos 
pirmininkės fil. Vidos Dami-
jonaitytės ir Korp! Vytis CV 
valdybos pirmininko fil. Vyte
nio Kirvelaičio pranešimai bu
vo labai panašūs, nes daž
niausia ASD ir Korp! Vytis — 

veikia kartu — stipriausia 
veikla vyksta Čikagoje, kitų 
skyrių beveik nėra. Los An
geles skyrius atsigaivina, la
bai norisi atnaujinti konspek
tą, reikia naujų garbės narių, 
ragina narius vykti į VIII Tau
tinę stovyklą. FSS CV valdy
bos pirmininkė fil. Vilija Kere
lytė pranešė, kad yra 4 mies
tai kuriuose veikia ar atsinau
jina FSS skyriai. Kadencijos 
gale nori sušaukti FSS suva
žiavimą. Fil. Rimas Griškelis 
pranešė kokie yra ASS tiks
lai, kas buvo pasiekta iki šiol 
ir kokie yra ASS ateities pla
nai. Toliau vyko pasisakymai, 
sumanymai ir pasiūlymai toli
mesnei veiklai. Labai gaila, 
kad savaitės nuotaiką su
drumstė kai kurių žmonių iš
reikštos nuomonės. Suvažiavi
mas baigtas „Gaudeamus" dai
na. 

Viskas atlikta ir užbaigta, 
1998 metų Studijų dienos jau 
praeityje. Beliko tik susitvar
kyti, pavalgyti pietus (kad ke
lionė į namus būtų lengvesnė), 
nusifotografuoti ir atsisveikin
ti. Atrodo, kad visi dalyviai 
buvo patenkinti savaitgaliu ir 
laukia sekančių panašių susi
tikimų. Liko tik išreikšti pa
dėką visiems prelegentams, 
negailėjusiems laiko ir mielai 
su mumis dalyvavusiais ir 
bendravusiais. 

Didelis ačiū priklauso ruo
šos komitetui, kuris stengėsi, 
kad studijų dienos pasisektų, 
ypač fil. Vilijai Kerelytei už 
nuolatinį rūpestį ir fil. Ramo-
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SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje 

Spalio 3 d. — Akademinio 
Skautų sąjūdžio Čikagos sky
riaus metinė šventė Willow-
brook pokylių salėje, Willow 
Springs, IL. 

STOVYKLOS 

Birželio 13 d. Dainavos 
stovyklavietėje prasidės Det
roito skautų ir skaučių stovyk
la. 

Liepos 11-18 d. — Čikagos 
tuntų jaunesniųjų skautų ir 
skaučių stovykla Rako stovyk
lavietėje, Custer, MI. 

Liepos 17-27 d. — Tautinė 
stovykla Lietuvoje, Alytaus 
rajone. 

Rugpjūčio 2-8 d. — vienos 
savaitės stovykla „Romuvoje" 
jaunesniems skautams,-ėms ir 
vyresniems, kurie negalės 
vykti į Tautinę stovyklą Pax-
ton, MA. 

Rugpjūčio 8-21 d. — Aš
tuntoji Tautinė stovykla JAV 
— Parton, MA. 

nai Kaveckaitei už sklandžiai 
pravestą registraciją. Iki ma
lonaus pasimatymo Tautinėje 
stovykloje ar ateinančiose Stu
dijų dienose. 

Ad Meliorem! 
Fil. Rita Likanderytė 
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„COOPERATTVE OSPREY '98* TĘSIASI Danutė Bindokienė 

PAKEISTI ŽMONES IR 
VISUOMENE 

Vytauto L a n d s b e r g i o kalba, pasakyta Sąjūdžio 
10-mečio m i n ė j i m e , Vi ln iaus Sporto rūmuose , 

1998.05.30 

Seimo pirm. Vytautas Landsbergis Vilniaus Koncertų ir sporto rūmuose rengtame Sąjūdžio dešimtmečiui skir
tame koncerte gegužės 31 d. Nuotr. Eltos 

jausenos būdas, ir užduotis, 
pagrindinė užduotis — pakeis
ti žmones ir visuomenę. 

Politinis tikslas pasiektas. 
Dvasinis — dar toli gražu ne. 
Sąjūdžiui, kuris buvo kelias ir 
žibintas, kvietęs išeiti iš vergi
jos, verta ne tik prisiminti, bet 
ir suvokti giluminius dalykus. 
Kas buvo ir tebėra tas nepa
prastai reikalingas idealiz
mas. Ir kas yra išsilaisvi
nimas. Ar jau išsilaisvinome? 
Toli gražu ne. Juntame, kas 
mus siurbia atgal kaip liūnas, 
užkrečia naujais viruso pavi
dalais, kad gangrenuotume. 
Tai vergija. Suvokim, kas tai. 
Vergija net tada, kai nėra 
laisvės, o tada, kai vergas ne
benori laisvės. 

Dalyje mūsų visuomenės, 
deja, tebejuntama giluminė 
vergija. Yra senų ir naujų jos 
formų. Vergija — kai patogiau 
gyventi be atsakomybės, be 
artimo meilės, žmonių solida
rumo ir pilietinio bendrumo 
jausmo. Ir be garbės jausmo. 
Kovoti prieš tokią vergiją, tai 
uždavinys kiekvienam, kuris 
turi atsakomybės ir garbės 
jausmą. 

Visuomenėje nūnai vėl jun
tama idealizmo reikmė. Są
jūdžio galia buvo ta, kad jo 
skelbiami tikslai ir siekiai ėjo 
iš amžių žmonijos idealų: 
laisvė, atsakomybė, gyvenimo 
kūryba. Žmogaus kūryba, "val
stybės kūryba. .Švietimo sri
tyje, jeigu mes būtume su
gebėję įgyventinti, ką dar 
turėsime įgyvendinti, vis dėlto 
norėdami gyventi, glūdėjo 
Sąjūdžio idėja, ateinanti iš 
pačių krikščionybės pagrindų. 
Žmogaus atsakymybė už jo 
pasirenkamą kelią ir artimų 
solidarumas, visų bendrumas. 
Aš — ir bendras reikalas, vie-

Tikriausiai ir prezidentą 
galima vadinti sąjūdininku, 
nes ano proveržio metu ryšiai 
buvo palaikomi, ir žinomas jo 
pritarimas Sąjūdžio siekiams. 
Ir šiandien prezidentas apie 
tai kalbėjo — ką jis pergyveno 
Vingio parke ir su kokia žinia 
grįžo į laikinai gyvenamą 
Ameriką. Teprimena Sąjūdžio 
10-metis mums tas vertybes, 
kurių pojūtis širdyse, ilgai 
rusenęs, anuomet prasiveržė, 
sukrėtė ir prikėlė Lietuvą. 

-••-Vos dešimt metų, o atrodo 
taip toli praeityje. Kodėl? Vie
na vertus, todėl, kad permai
nos vyko neįtikėtinai greit, pa
siekta buvo neįtikėtinai daug. 
Eidami „žingsnis po žingsnio", 
„Stepas p skui Stepą", ką 
siūlė Vaka»ai, bū tume gaišę 
dešimtmečius, jeigu išvis ne-
nuklimptume: o čia per pu
santrų metų — vėl nepriklau
soma valstybė! Dar per 
pusantrų metų — vėl visuoti
niu mastu pripažinta, tokiu 
būdu įteisinta ir jau šiek tiek 
apsaugota nepriklausoma Lie
tuva greta kitų valstybių 
Jungtinėse Tautose ir visose 
tarptautinėse organizacijose. 

Kita vertus. Sąjūdis kasdie
niniame mūsų gyvenime nū
nai atrodo toli praeityje, kaip 
jo pirmoji banga ir todėl, kad 
Lietuvoje įsivyrauja gerokai 
kitokia viešoji dvasine tikrovė, 
o Sąjūdžio dvasia — nelygi
nant sapnas. 

Siūlyta ne kartą j au laidoti 
organizaciją. Net pavadinimą 

— šviesų Atgimimo simbolį. 
Šaltu vandeniu užlieti, lyg 
mažiau šiandien matomas, o 
dar teberusenančias žarijas. 

Pamąstykime, o jei kokie ne
geri vėjai, patys to ne
norėdami, veikiau norėdami 
užpūsti, vėl įpūstų iš naujo? 
Kokia išganinga šiandien būtų 
Lietuvą nutvieskianti Sąjū
džio ugnis! 

Nėra klaidos toliau šventas 
žarijas puoselėti ir pasaugoti, 
kar tkar tėmis , kaip antai 
šiandien, ir plykstelėti, kad 
Lietuvai vėl pūstelėtų, nors 
per jubiliejų, Sąjūdžio dvasia 
— aš čia, gyva! — ir nėra klai
dos pamąstyti apie veiklos 
barus šiandien. Protingų kvie
timų jau girdėjome nepapras
tai sukauptoje arkivyskupo 
metropolito Audrio J . Bačkio 
kalboje ir kituose pasisaky
muose. 

Sąjūdis buvo daugialypis. O 
šiandien, iš laiko atstumo, vis 
geriau matomas jo dvipusis, 
kits kitą papildantis, turinys. 
Sąjūdis veikė politiškai, reiš
kėsi kaip tautos priemonė po
litiniam tikslui pasiekti. Tas 
politinis t ikslas buvo nepri
klausomybė. J i pasiekta. Už
davinys įvykdytas, ir įvyk
dytas gerai. Bet Sąjūdis buvo 
ir dvasinis dalykas. Matom jį 
kaip reiškinį, kupiną laisvės ir 
jaunystės. Tada visi buvo jau
ni ir, kurie ten buvome, li
kome jauni . 

Sąjūdis buvo ir tikslas, ir 
priemonė. Ir gyvenimas — 

Trečią taktinių rikiuotės 
pratybų dieną kuopa „Gray" 
(Pilka) atliko kovinį šaudymą, 
su JAV jūrų pėstininkų gink
luote: šautuvais M-16 ir kul
kosvaidžiais M-249 SAW. Iki 
pietų šaudymas vyko patal
poje, esančioje kompiuterinėje 
šaudykloje. Dragūnai išbandė 
save, šaudydami į judančius 
taikinius, mat kompiuterinėje 
šaudykloje yra rodomi filmai, 
vaizduojantys puolantį priešą, 
ir apsiginti nėra paprasta, nes 
šūviai, klyksmai ir sprogimai 
suteikia realaus mūšio jaus
mą. Po pietų lietuvių būrys 
šarvuotomis amfibijomis per
sikėlė į kitą įlankos krantą, 
kur įrengta šaudykla šaudyti 

nu metu. Antitezė būtų — aš 
— ir spjūvis į viską. 

Pažiūrėkime, kaip šiandien 
rungiasi tarpusavyje tos dvi 
nuostatos. Aš — ir bendras 
reikalas, tai turi reikštis 
visuomenėje, pirmiausia — 
mokykloje kaip savivoka, ug
dant asmenį, pilietį, žmogų. 
Antitezė, kurią jau apibū
dinau, yra ne asmenybės ug
dymas, bet asmenybės žlug
dymas nuo pat mažens. Štai 
kas mums rūpi, nes pradeda 
reikštis daugeliu pavidalų. 
Žvelkime, į ką mus kviečia 
tikėjimas gyvenimo vertybė
mis, dvasinėmis vertybėmis, 
Lietuvos ateitimi. Jeigu už
gesins šį' tikėjimą — Lietuvos 
nėra. O idealizmas, tai tikslas, 
didesnis už mus pačius, už bet 
kokį asmeninį interesą ar ap
skaičiavimą. Valstybė — svar
bu, tačiau dar svarbiau — 
laisvė kurti valstybę, teisingą 
valstybę.-: Iš čia ir gimsta vėl 
juntama idealizmo reikmė. Vi
suomenėje turi būti supranta
ma ir idelogijos reikmė, atgi
mimo idėjų naujoje tikrovėje 
reikmė. Ji gali reikštis ir kaip 
pasipriešinimo reikmė. Tai 
būtų pasipriešinimas anti-
kultūrai žiniasklaidoje ir so
vietizmui biurokratijoje, taip 
pat teismuose. 

Aš maUiu, kad Lietuvoje yra 
sveikų gerų jėgų. Daug kas 
mums pritaria šiandien Lietu
voje, gyvajai Sąjūdžio žarijai, 
kuri teberusena, žadėdama at
gimimą. Antai matome, kad 
mūsų visuomenėj pastaruoju 
metu vėl kuriasi, reiškiasi 
gėrio trokštančių žmonių vi
suomeninės iniciatyvos: ir 
kaip apginti vaikus nuo fizinio 
ir dvasinio žalojimo, ir kaip 
apsiginti pačiai visuomenei 
nuo brukte brukamo morali
nio sunaikinimo. Blogis — 
taip pat. yra. Neturime ste
bėtis, kad jis labai aktyvus. 
Jis visada buvo aktyvus, o jei
gu sutampa su pinigų valdžia 
— jis darosi grėsmingas. Bet 
gimsta ir atasvaros noras, 
troškimas kitokios visuome
ninės atmosferos, padoresnės, 
teisingesnės Lietuvos. 

Eikime ten. Į darbą! 

koviniais šoviniais. Ir, nors 
buvo šaudoma iš neįprastų 
mūsų kariam ginklų, visi tai
kiniai buvo pažeisti. J palapi
nių miestelį grįžome greitaei
giais kateriais. Dalis karių 
sušlapo, bet tai nesugadino 
nuotaikos, ir futbolo varžybos 
prieš JAV jūrų pėstininkus 
buvo laimėtos rezultatu 8:0. 

Ketvirtą taktinių rikiuotės 
pratybų dieną 7-to Dragūnų 
pamario gynybos bataliono ka
riai mokėsi bendradarbiauti 
su nevalstybinėmis organiza
cijomis (pvz., Raudonasis Kry
žius) elgtis su masinės infor
macijos priemonių atstovais 
masinių neramumų metų, 
ruošti malūnsparnių nusilei
dimo aikšteles, suteikti pir
mąją medicininę pagalbą ir 
evakuoti nukentėjusius. Po 
pietų vyko „riaušės mieste", 
JAV jūrų pėstininkai vaidino 
įniršusią minią, puolančią 
JAV ambasadą. Miestas buvo 
apsuktas tankais ir šarvuo
čiais, ir į miestą įėjo mūsų 
kuopa. Kariai buvo apmėtyti 
teniso kamuoliukais ir balio
nais su vandeniu (atseit, ak
menys ir supuvę kiaušiniai), 
netoliese buvusioje mašinoje 
sprogo bomba, riaušininkai 
buvo nustumti ir, veiksmui 
pasibaigus, miesto aikštėje 
liko žuvę bei sužeisti. J ie at
rodė labai realiai, nes makia-
žas gautas tiesiai iš Hollyvvoo-
do: trykštantys kraujai, stiklo 
šukė, kyšanti iš akies, ir kitos 
baisios žaizdos. Visur savo no
sį kišantys „žurnalistai", kly
kiančios „našlės", vis dar ne
rimstanti, bet izoliuota, „mi
nia" atrodė, kad neleis įvyk
dyti užduotį, bet kuopa sėk
mingai evakavo ambasados 
darbuotojus ir pasitraukė be 
nuostolių. Pratybos tęsiasi. 
Vardan taikos. 

Kpt. Valerijus Serel is 
7-to Dragūnų pamario 

gynybos bataliono štabo 
kuopos vadas 

Kpt. (dr.) Arūnas 
Banionis 

JAV Karinės oro pajėgos 

* įsigaliojus Baudžiamojo 
kodekso papildymo įstaty
mui, asmenys, turintys nele
galių ginklų, šaudmenų bei 
sprogmenų, turi du mėnesius, 
kad išvengtų baudžiamosios 
atsakomybės, jei per šį laiką 
savanoriškai per policiją ati
duos juos Ginklų fondui. To
kią galimybę suteikia Bau
džiamojo kodekso kai kurių 
straipsnių pakeitimo ir papil
dymo įstatymas, kuris įsiga
liojo trečiadienį. Šiuo įsta
tymu Baudžiamasis kodeksas, 
be kita ko, papildytas nauju 
straipsniu „Teroro aktas", ku
ris numato laisvės atėmimą 
iki 20 metų, jei teroristinis 
išpuolis sukelia vieno ar kelių 
asmenų mirtį bei kitas sun
kias pasekmes. 

Tai neatleistinas 
n usikaltimas 

Pastaruoju metu vis labiau 
susirūpinama benykstančia 
mūsų planetos flora ir fauna. 
Sudarinėjami saugotinų au
galų, paukščių, gyvulių, įvai
rių gyvių sąrašai, stengiama
si, kad jie visiškai neišnyktų, 
nes juk visa mūsų planetoje 
tam tikru būdu sujungta. 
Išnykus net mažiausiam šios 
grandinės nareliui, kyla pavo
jus ir didesniems, juo labiau, 
kad mokslininkai dar nėra 
tikrai įsitikinę, iki kokio taško 
vieni nuo kitų priklausome. 
Dažnai pasigirsta posakis. 
„Žmonija tur i tik šiuos vienus 
namus, planetą Žemę. Jeigu 
ją sunaikinsime, kur dingsi
me?" 

Kartais kyla mintis, kad vie
nintelis gyvis, nevertas per 
didelio rūpesčio ar apsaugos, 
yra žmogus. Jeigu tokiu mas
tu ir tokiomis priemonėmis 
būtų naikinami kurie lauki
niai gyvuliai, žvėrys ar 
paukščiai, iš visų žemynų pa
sipiltų protestą, būtų imtasi 
griežtų priemonių tam naiki
nimui sustabdyti . Tačiau 
žmonių skerdynes įvairiuose 
žemynuose, įskai tant Europą, 
visokiausi „etniniai valymaF 
ir mažesni nusikal t imai yra 
tarytum toleruojami. 

Nužudyti tau tą galima, ne 
vien užgrobiant jos teritoriją 
ir išnaikinant jai priklau
sančius žmones. Jeigu iš tų 
žmonių pasąmonės ištrinamas 
bet koks kultūrinis , tradicinis 
ar kalbinis paveldas, tautą 
reikia laikyti mirusia. Vis tik 
svarbiausiu dėmeniu, skirian
čiu vieną tautą nuo kitos, tu
rime vadinti kalbą. O kal
boms, kuriomis šneka mažes
nės grupės žmonių, išnykti 
šiandien pavojus yra kur kas 
didesnis, kaip bet kuomet 
anksčiau. Lingvistai tvirtina, 
kad iš kalbų, atsidūrusių kri
tiškame sąraše, kasdien viena 
išnyksta. 

Vis dėlto ryškėja moksli
ninkų pastangos išgelbėti kal
bas, kurioms gresia pavojus 
artimoje ateityje mirti. „En-
dangered Languages Founda
tion" (ELF; Pavojuje atsi
dūrusių kalbų fondas) įkū
rėjas Nicholas Ostler mano, 
kad didžiausią pavojų kal
boms šiandien sudaro anglų 
kalba, kuri labai greitai plinta 
po pasaulį ir užgožia kitas. 
Ypač anglų kalbą lengvai 
įsisavina jaunesnės kartos, 
susižavėjęs vakarietišku pro
gresu, produktais, komunika
cijos ir aukštosios technikos 
priemonėmis. Joms vietinė 
kalba atrodo pasenusi, ja ne
įmanoma išsakyti modernių 
sąvokų ar atrasti pavadinimų 
naujiems daiktams. Atrodo vi
sai paprasta gimtąją kalbą at

mesti arba į ją įjungti tiek 
angliškų žodžių ( „pagerintų"' 
vietiniu dialektu ar grama
tinėmis formomis >. Netrukus 
savoji kalba praranda origi
nalumą, virsta nevykusiu hi
bridu, nebevertu gelbėti nuo 
išnykimo. 

Daugelyje net didesnių vals
tybių su šiuo kalbos virusu 
bandoma kovoti gan griež
tomis priemonėmis — bau
džiant verslininkus, pramoni
ninkus ir eilinius žmones už 
angliško žargono vartojimą, 
kai savoje kalboje yra pakan
kamai t inkamų žodžių. Deja, 
Lietuvoje dar iki to neprieita, 
o reikėtų labiau susirūpinti, 
nes svetimžodžiai lietuvių 
kalboje dygsta kaip nuodingos 
piktžoles. Jeigu kas mėgina 
jas ravėti, yra apkaltinamas 
atsilikimu, neišprusimu. 

Kad kalba yra tikrasis ce
mentas, sutvirtinantis vals
tybes pagrindus. įrodė Izrae
lis. Prieš pusšimtį metų su
kūrę savo valstybę, žydai 
pradėjo ieškoti geriausio jun
giklio tautiečiams, suplauku
siems į Izraelį iš viso pasau
lio. Suprasta, kad tą paskirtį 
gali atlikti tik kalba — jų at
veju — hebrajų. Nors niekas 
kasdienybėje hebrai.škai ne
kalbėjo bent 1.700 metų. kalba 
a tkur ta iš senųjų raštų, pri
ta ikant ją dvidešimtojo am
žiaus vidurio vartosenai. Tuo 
metu buvo įkurta Hebrajų 
kalbos akademija, kurios pa
skirtis: užpildyti spragas se
nojoje hebrajų kalboje, kad ji 
būtų tiktų dabarčiai. Kalbi
ninkai kūrė ir tebekuria žo
džius, saugo originalios kal
bos formas nuo „išsigimimo" 
ir ypač griežtai pąs.isako prieš 
svetimų kalbų taršalus, nuo
lat besikėsinančius užkrėsti 
didžiausią tautos turtą — 
kalbą. Deja, Izraelio kalbi
ninkų pastangos nėra daug 
veiksmingesnės už kitų tautų: 
į hebrajų kalbą skverbiasi 
angliški žodžiai, pavadinimai, 
terminai ir kiti anglicizmai, 
kuriuos dar sunkiau paste
bėti, su jais kovoti. Tai dau
giausia tiesiogiai išsireiškimų 
vertiniai, kurie natūralūs ir 
gerai skamba originalioje kal
boje (anglui, bet. verčiant į 
hebrajų, išeina „nei velnias, 
nei gegutė". 

Mums — bent didžiajai da
liai lietuvių tautos — svarbu, 
kokia yra mūsų, seniausios 
gyvosios pasaulio kalbos atei
tis. Ar ir jos laukia anktyva 
mirtis , gal išsigimimas ir su
luošinimas svetimybėmis9 Tai 
būtų neatleistinas nusikalti
mas! Tikėkimės, kad Lietuvos 
kalbininkai į gimtosios kalbos 
teršimą griežčiau reaguos. 

TRAKAI 
PETRAS MATEKŪNAS 

Trakų vardo kilmė, kaip ma
noma, yra kilusi nuo žodžio 
trakas, kuris reiškia iškirstą 
ar išdegintą miško vietą, pa
versta dirbama žeme a r toje 
vietoje pastatytą sodybą. 

Trakai yra netoli Vilniaus. 
Trakų vardais yra vadinamos 
dvi vietovės: Senieji ir Naujieji 
Trakai. Tiek Senieji, tiek ir 
Naujieji Trakai yra įsikūrę 
gamtos atžvilgiu gražiose vie
tose. Tai istorinės vietos, ku
riose, kaip liudija išlikę pilių 
griuvėsiai, gyveno mūsų tau
tos valdovai. Gediminas, Kęs
tutis, Vytautas ir kiti , ku
riems ilgai teko kovoti su vo
kiečių ordinu, norėjusiu už
grobti Lietuvą. Tos kovos tarp 
Lietuvos valdovų ir vokiečių 
ordino vyko net šimtmečiais. 

Trakai sugrįžo Lietuvai tik 

1939 m. spalio mėn. 10 d. 
Nors 1920 m. Lietuvos kariuo
menė narsiai kovojo su len
kais dėl šių Lietuvos vietovių, 
bet esant tuomet silpnoms jė
goms, negalėjo jų išlaikyti. 
Tuomet Trakų apskritis, sus
tojus nepriklausomybes ko
voms ir pravedus administra
cijos liniją, abi paliko lenkų 
pusėje. Visos Trakų apskrities 
įstaigos buvo įkurdintos Kai
šiadorių miestely, paliekant 
Trakų vardą, o toji apskrities 
dalis, kurią lenkai okupavo, 
jie pavadino Vilniaus - Trakų 
apskritimi 

Seniej i Trakai 
Senieji Trakai yra 5 kilome

trai nuo Naujųjų Trakų. Tai 
nedidelis bažnytkaimis, pasi
žymįs istorine praeitimi, ypač 
14 ir 15 šimt. Sie du šimtme
čiai sudarė svarbiausią Lietu
vos valstybės dalį. Senųjų 
Trakų įsikūrimo istorija neži

noma. Kaip praeities šaltiniai 
sako, kad Trakai jau buvo 12 
šimtm.. o T. Narbutas tvirti
na, kad Senieji Trakai jau 
buvo 11 šimtm., bet jie buvo 
vadinami ne Trakais, o Gur-
goniais. Jis taip pat tvirtina, 
kad šioje vietoje buvusi įreng
ta didelė pagonių šventykla ir 
ugniavietė kunigaikščių lavo
nams deginti. Kijevo kuni
gaikštis Jaroslavas Išmintin
gasis. 1054 m. užėmęs šias 
vietoves, sugriovė Gurgonių 
tvirtovę ir jos vietoje įkūręs 
Trakus. Juose palikęs savo 
vietininką, kuriam pavedęs 
rinkti mokesčius. Kaip šaltinį, 
T. Narbutas nurodo rusų me
traščius. Bet šių dienų istori
kai tuo abejoja, nes metraš
čiuose, kuriuose rašoma apie 
Jaroslavo Išmintingojo žygius 
į Lietuvą, Trakų visai nemini. 

Visgi pėdsakų, kad Trakai 
jau buvo 12 šimtm., užtinka
ma. Islandietis keliautojas 

Snorro-Sturleshnas, keliavęs 
12 šimtm., sako, kad, kai jis 
keliavo Baltijos žemėse, — 
užtikęs daug žmonių iš Skan
dinavijos, seniai šiose vietose 
gyvenančių. Su jais jis galėjęs 
susikalbėti savo gimtąja kal
ba. Tos vietovės, kurias išvar
dino, galėjo būti Trakai, Vil
nius ir Merkinė. Toks jo tvir
tinimas, reikia pasakyti, tei
singas, nes iš Eriko metraščio 
sužinome, kad 9 šimtm. daug 
Skandinavijos išeivių, Rusijoje 
vadinamų „variagų" vardais, 
apsigyveno prie Baltijos jūros. 
Dalis ju galėjo apsigyventi 
Trakuose, Vilniuje ir Merki
nėje. Čia jie susiliejo su vietos 
gyventojais, bet savo kalbos 
12 Šimtm. da r buvo nepamir
šę. 

Trakų vardas iškilo tik apie 
1320 m. kaip Didžiosios Lietu
vos Kunigaikštijos sostinė, o 
iki to laiko buvo nežymi vie
tovė, nes prieš tai sostinė bu

vusi Kernavė. Gediminas, 
kaip padavime sakoma, Tra
kus suradęs, su savo palydo
vais bemedžiodamas tarp Ne
ries ir Vokės upių. Vieta jam 
patikusi. J is tuojau toje vie
toje pastatė mūrinę pilį ir iš 
Kernavės atkėlė savo sostinę. 

Po kelių metų Gediminas įsi
tikino, kad ši vietovė, nors 
graži, bet labai atvira ir prie
šui lengvai prieinama. Gerai 
viską apsvarstęs, nutarė Lie
tuvos sostinę perkelti į Nau
juosius Trakus, nes ten žymiai 
saugesnė vieta. Naujuose Tra

kuose parinko didžiąja salą, 
kuri strateginiu atžvilgiu buvo 
geriausia vieta ir joje pastate 
medinę pilį. 'Vėliau buvusi 
sala virto pusiasaliu1. Salą iš 
visų pusiu supo Luko 'Bernar
dinų), Totoriškių ir Galvės 
ežerai. (Bus daugiau) 

Traku pilis (XIV XV a i Lietuvos Didžiosios kunik'sikstv-t."; ^!d«vu rezidencija 
Nuotr Juozo Polio 
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NETEKOME STIPRIOS 
DVASINĖS IR KULTŪRINĖS 

TVIRTOVĖS 
Gan,' miestas buvo įkurtas 

1906 m., kai buvo pradėti sta
tyti didžiuliai plieno ir cemen
to fabrikai prie Michigano eže
ro kranto. Statomo plieno cen
tro prezidentas buvo E. H. 
Gary. tai ir kuriama nauja 
vietove buvo pavadinta Gary 
vardu. Steigėsi ir kitos pra
mones įmonės. Srautu kėlėsi 
žmonės iš Čikagos. Pittsbur-
gho. W. Virginijos, nes buvo 
siūlomas geresnis atlyginimas 
ir kitos gyvenimo sąlygos. „Tė
vynės" laikraštis rašo. kad su
judo ir lietuviai, dirbę Pitts-
burgho įmonėse ir 1907-1908 
m. čia organizavo Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje kuopą. 

Mūsų kraujyje įaugęs lietu
viškumas veda savitarpio ke
liu ir, be kelių organizacinių 
užuomazgų, 1910 m. Gary lie
tuviai, susiorganizavę į Šv. 
Mykolo draugiją, pradėjo 
steigti lietuvišką parapiją. 
Šviesus žmonių idealizmas, 
pasiaukojmas susidūrė su blo
giu. Pirmuosius parapijos 
žingsnius lydėjo audringai 
skandalingi įvykiai, sutrukdę 
ir keleriems metams atidėję 
parapijos įkūrimą. J u k negir
dėta ir neišgyventa kitur, kad 
žmogus, apsimetęs kita pa
varde ir kito kunigo tariamu 
titulu, iyg vilkas avies kailyje, 
siautėtų tikinčiųjų tarpe. 

Nelemtingi pirmieji parapi
jos metai pasikartojo po 82 
žydinčių ir klestinčių metų, 
privertę visam amžiui užra
kinti bažnyčios duris. Pradžio
je blogį paskleidė vienas, o 
1998 metais blogybės skraiste 
apsigaubęs nenuoramų būrys 
— jų gausybė. Bet apie tai 
paskiau. 

1916 m. į s t e ig ta l i e tuv ių 
Šv. Kazimiero p a r a p i j a 

Įsikūrus didesniam lietuvių 
skaičiui, 1916 m. gegužės 
mėn. kun. Kazimiero Ambra
zaičio rūpesčiu įsteigta lietu
vių katalikų Šv. Kazimiero 
parapija, pakeitusi prieš tai 
trejus metus buvusią misiją. 
Parapijai tada priklausė 120 
šeimų ir 80 viengungių. 1918 
m. pastatyta laikina Bažnyčia 
ir klebonija. 1927 m. pastatyta 
dabartinė bažnyčia, o 1928 m., 
pertvarkius senąją bažnyčią, 
įsteigta pradžios mokykla, ku
rią baigė 365 mokiniai. Nuo 

mokyklos įsteigimo iki jos už
darymo 1966.VT.15, mokyklai 
vadovavo Šv. Kazimiero sese
rys vienuolės. Jų kilnus dar
bas, pasiaukojimas plačiaša
kėje švietimo, dvasinėje ir kul
tūrinėje veikloje, apvainikuo
tas šventumo aureole, iš šios 
parapijos susilaukus žymaus 
skaičiaus dvasiniam pašauki
mui: dešimt seselių kazimie-
riečių vienuolių, trijų kunigų 
ir dviejų brolių marijonų vie
nuolių. 

1966 m. pasikeitus kaimy
nams, pradėjus siautėti nesu
valdomiems nenuoramoms, 
parapijiečiams išsikėlus gy
venti į kitas vietoves, mokyk
la buvo uždaryta. 

Minėdami Šv. Kazimiero pa
rapijos 82 metų sukaktį, pri
simename buvusius klebonus: 
Kazimieras Ambrozaitis 1916 
m., Francis Rusis 1916-1918 
m., Paul Daniūnas 1918-20 
m., Joseph S. Martis-Marti-
šiūnas 1920-34, m. John Vin-
čius 1934-36 m., Simon Drau
gelis 1936-40 m.. Joseph S. 
Martis 1940-51 m., Ignatius 
Vichuras-Vaičiulis 1951-57 
m.. John Daniels 1957 m., 
prel. dr. Ignatius L. Urbonas, 
buvęs vikaras nuo 1954 m. ir 
klebonu nuo 1966-98 m. Prel. 
Ignas Urbonas, Gary vyskupi
jai uždarius Šv. Kazimiero 
parapiją 1998 m. gegužės 17 
d., išsikėlė gyventi į Lemont, 
IL, ir kartu bus Indianos, Illi
nois valstijų šiaarėje ir Michi-
gan valstijos pietų dalyje 
gyvenančių lietuvių dvasios 
vadovas. 

P re l . d r . I g n a s U r b o n a s 

Kun. Igno Urbono kunigys
tės kelio kalendorius: 1935 m. 
baigė Kauno kunigų semina
riją; Vytauto Didžiojo univer
sitetą, įšventintas kunigu, pa
skirtas Želvos vikaru. 1937 m. 
laikinas — 6 mėn. klebonas 
Varėnoje. 1938 m. Kaišiadorių 
vyskupo kurijos archivaras, 
vyskupijos jaunimo organiza
torius, Katalikų akcijos direk
torius. 1939 m. Ateitininkų 
delegatas „Pax Romaną" stu
dentų kongrese Vašingtone, 
JAV. Kilus II pasauliniam ka
rui, grįžo į okupuojamą Lie
tuvą. 1940 m. Aukštadvario 
progimnazijos ir Mergaičių 
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Prel dr lgnaa Urbonas ikairejel ir Gary vyskupas D. J . Melczek po paskutinių šv Mišių Sv. Kazimiero 
bažnyčioje, Gary, 1N 82 m e t u s veikusi lietuvių statyta bažnyčia dabar jau uždaryta Nuotr V. K a s u i ū n o 

ūkio mokyklos kapelionas bei rėmęs klebono pareigas peror-
mokytojas. 1944 m. Vokietijoje ganizavo dvi savaitgalines mo-
— Uršuliečių seselių vienuolių kyklas. 
kapelionas Klosterhofe, Švarc- Lituanistinę mokyklą kun. 
valde. 1945-1949 m. Bonnos Urbonas įsteigė 1959 m. ir joje 
universitete studijavo istoriją, jis buvo vienintelis mokytojas 
filosofiją, meno istoriją, įsigijo septynerius metus. Tapęs kle-
filosifijos daktaro, laipsnį. Bu- bonu — mokyklą i i pagrindų 
vo Bonnos universiteto lietu- pakeitė, ją sustiprindamas 
vių studentų kapelionas. įsteigiant dainų ir tautinių 
1950-54 m. East St. Louis, IL, šokių klases, pakviesdamas 
lietuvių parapijos vikaras, mokyklai vedėją ir du mokyto-
Misionierių seselių vienuolių jus , o po metų mokykloje dirbo 
kapelionas, Belleville, IL. 5 mokytojai. Kun. Urbonas li-
1954 m. Šv. Kazimiero para- ko religijos mokytoju, 
pijos vikaras; 1966 m. — kle- Religijos pamokų klasei ang-
bonas. 1955-63 m. buvo Atei- liškai vadovauja iš šios para-
tininkų moksleivių sąjungos pijos kilusi seselė kazinrierietė 
centro valdybos dvasios vadas vienuolė Janina Gąlubickytė. 
ir moksleivių stovyklų kape- Kaip anksčiau parapijos mo-
lionas. kykloje dirbusios kazimierie-

Tie aštuoneri metai, praleis- tės, taip ir s. Jan ina yra didelė 
ti su bręstančiu jaunimu, juo- Dievo dovana. Visi ją myli, 
se paliko gražiausius prisi- gerbia, didžiuojasi esant sam-
minimus. Šiandien jie visa tai būryje su ja. Tai lyg Angelas 
prisimena kaip dainuojančią sargas. Kaip toje operoje: *Ja-
dzūkiškų dainų revoliuciją, nina čia, Janina ten, ten — ki-
siekiančią dvasinių vertybių tur, visur". J a i atvykus savait-
aukštumos, įgimtų lietuviškų galiais rodos, kad visus baugi-
pradų klestėjimo. „O buvome nantys neramuoliai, taip gar-
ilgaplaukiai ir į barzdas besi- sus Gary mieste, parapijos 
dairantys, — sako vienas da- vietą apeina vingiu. Tauriu 
bar į mokslus įkopęs, — pli- išmaningumu ji bendrauja ir 
kiai ar į garbanas plaukus vadovauja jaunimui.. J parapi-
sukantieji, gal kartais vis at- jos istoriją įrašė 30 pašauki-
žagariai besidairantys, ar vis mo, pasiaukojimų metų. O 
kaire ranka besižegnn: intys, kad tie parapijos didelio sodo 
bet visa ištirpstantys jo šyp- medžiai suskaičiuotų tavo, s. 
senoje, lyg pasigerdami, aps- Janina, žingsnius • pėdomis 
vaigdami nuo pasakytų žo- įmintus, kad bažnyčios, vie-
džių, minčių srauto. Jo mokslo nuolyno, mokyklos sienos pra-
žinynas pasklisdavo mūsų kai- biltų, tavo sakytus žodžius pa-
ba". skleistų. 

Kun. Urbono visuomeninė Ką tu, s. Janina, smulkiais 
veikla, anksti pradėta Lietu- žingsniais eidama, švelniu 
voje, pražydo populiarumo žodžiu skleisdama padarei — 
žiedais, pelniusi Antrojo Vaiž- nenuėjo kurčiomis, aklomis — 
ganto pravardę. Tokia veikla visa tai liko jaunimo ir kelių 
tęsėsi Europos keliuose, įvai- kartų širdyse, 
riose lietuvių gyvenvietėse Kun. Ign. Urbonas, perimda-
Amerikoje. Jis lyg lietuviško mas parapiją, turėjo du svar-
medelyno sodininkas, į jau- blausius tikslus: išlaikyti pa 
nus medelius skiepijantys 
ąžuolų, geriausių vaisių metū-
gius. juos apklijuodamas lietu
viškų bičių vaško klodais. Lie
tuvos meilė suvedė į tikėjimo 
ir tautiškumo kryžkelę. Ne
truko meilės, pasiaukojimo, 
darbo iki vėlyvų žiburiuojan
čių vakarų. 

rapiją dvasiniai gyvą, lietu
višką; išlaikyti jaunimą prie 
parapijos, jų prisirišimą prie 
tėvų žemės, pasididžiavimą 
savo kilme 

išrikiuotų įvairių linijų. Su
kurta architektūra sklido lapų 
lapais tarp žmonių, linijos, 
subėgusios iš raidžių į žodžius 
juos jungė būrin. Ir jų liko 
šiaurės Indianoje 200-300, 
liko didelis skaičius išsklai
dytų nuo šiaurės iki pietų, vis 
žvilgsniu į Gary čia apsilan
kant, ar prašant kunigą at
vykti pakrikšyti vaikus, anū
kus, sutuokti sūnų ar dukrą. 

Visa tai gražioji, Šviesioji, 
kilnioji Šv. Kazimiero parapi
jos dalis, dvasiniai turtingi 
klebono pasiekimai. Tai jautė, 
matė ir išgyveno vyskupijos 
kurija ir 1990 mtais suteikė 
prelato titulą. Ta proga vysku
pas iškėlė klebono kun. Urbo
no nuopelnus, jo plačiašakę 
veiklą tikinčiųjų ir lietuvių 
tarpe. 

Po to pradėjo siautėti aud
ros, Gary miestą įrašydamos, 
kad čia daugiausia įvyksta 
žiaurių nusikaltimų. Kaip il
gai išsilaikys lietuvių dvasinė 
tikėjimo, kultūrinė, visuome
ninės vieklos tvirtovė — iš 
pradžių negarsiai, šnabždomis 
kalbėjo parapijiečiai, vis gar
siau keldami balsą ir labiau
siai rūpindamies prel. Urbono 
likimu. Juk buvo, kad lietuvio 
rankomis nugriauta lietuvių 
statyta bažnyčia, ar žmonės 
išsikėlė kitur gyventi, išbėgio
jo parapijiečiai palikę savo 
bažnyčią, gal nė sudieu nepa
sakę. Bet tai įvyko kur nors 
kitur, tik ne šiaurės Indianos 
lietuvių telkinyje. Jie čia ratu, 
lyg rankomis susikabinę, vidu
ryje laikė Šv. Kazimiero baž
nyčią ir prel. Urboną, saugo
dami nuo piktuolių, kad tik 
išsilaikytų Šv. Kazimiero pa
rapija. Juk čia vyko taip pat 
platus visuomeninis gyveni
mas, taip pat platus kultūri
niai pasirodymai, vasaros 
šventės-gegužinės, sekmadie
niniai bendravimai. Iš didelio 
būrio, kadaise buvusių arti 20 
organizacijų, klubų, draugijų, 
dar tebeveikia keletas stiprių 

Lituanistinė mokykla išliko junginių. Čia visados vykdavo 
iki paskutines valandos, kai su reikšmingomis programo-
amžiams buvo užrakintos vi
sos parapijos pastatų durys. 

Spaudoje dalyvauja nuo Genties kraujas liudys mokyk-
1930 metų. Istoriniais, filosofi- los pažymius. 
niais ir religiniais klausimais 
bendradarbiauja „Drauge", 
„Tėviškės žiburiuose", „Aiduo
se", „Lux Christi", Lietuvių 

Buvo ir kita mokykla, mažai 
garsinta, tai suaugusiųjų li
tuanistinė mokykla, vedama 
žinomo visuomenės veikėjo, 

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
VVasringlon, D.C., ieftko dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

IR GYVYBES DRAUOMAS. 
AgaraasFrarfcZjpoisirOff. Mgr. Auta* 

S. Kana kalba hatuvittai. 
FRANKZAPOUS 

32061/2 Wwt 96tfi 8tTMt 
Tel. (708) 424-8664 

(773)561-8664 

„ N E R I N G O S " 
R E S T O R A N U I 

reikal inga p a d a v ė j a 
popietinėms valandoms. 

Kreiptis: 
2632 W . 7 1 S t 

Ch icago , 
teL 773-476-9026 

GREIT PARDUODA 

$ 

RE/MAX 

(773)! 
(708)425-7160 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

5 TAŠYS' CONSTRUCIION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių (rengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "sicings", 

•sorfits-, "decks", •gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, S-flfTC*, j j t 630-241-1912., 

Išnuomojamas naujai 
įrengtas butelis rūsyje. Už 
viską (dujas ir elektrą) $350. 
TeL 773-776-3538. 
RlVERDALE AUTOMOTIVE 
PtttčssBic parduoti, sorctaMOteoti aVOB 

pigiai B Į M H — 1 — 1 —BĮ aiktelėję 
arta aotovaržytinėse. Padėsime persiųsti 
automobilį, motociklą ar komercine siunta 
1 Lietuvą. Reikalingai skardininkas. 

Tet7SS-lSl-a3»». 

Needed a companion for 
elderly lady 2 o* 3 days a 
week. CaD 630-495-4006 

after 6 pon. Speak English. 

CONDO FOR SALE 
Park Shire Estate 

2 bcdrm., 2 baths. Iiving rm. dining 
area; Iritchen, basement with a garage. 
$109,000. Call: 1-847-244-6833. 

FOR SALE 
Burbank,IL 

A lovely brkk 3 bedrm., 2 bath 
homewith 2 carbnek garage; newoak 
csbinets in kiteben, new roof. famity 
roora with fire-placc, fenced yard; 
quiet tree-lined Street. $157,900. Call 
Peggy, Realty Executives Arabą-

, teL 708-349-1111. 

INTDttUTIONAL SMFFMC INC 
Siunčiame automobilius ir komerci

nes siuntas į Lietuvą. Automobilių per
siuntimas nuo $ 1.350 priklausomai nuo 
automobilio. 

Kreiptis: 912-953-9516 arba 312-913-
0668. fax 312-913-0671. 

G.L.Qualltv 
Parduodame automobilius, tvar

kome kėbulo ir mechaninius 
gedimus. Padedame įsigyti auto
mobili autovaržytinėse. 
Reikalingi žmonės kėbulo 

darbams. 
Kreiptis: 312-953-9516 

enciklopedijoje, leistose kny- pedagogo, svetimų kalbų mo-
gose apie Lietuvos bažnyčias, kytojo Jono Kavaliūno. Ją or-
Lietuvos kraštą ir kt. Išleista ganizavo patys lankytojai. 
jo disertacija. 

P r e l . I. U r b o n a s — Šv. 
Kazimiero p a r a p i j o s 

k lebonas 

Kun. Ig. Urbonas, buvęs pa
rapijos vikaru nuo 1954 m., 
1966 m. rugsėjo 14 d. buvo mą prie Šv. Kazimiero parapi-
paskirtas klebonu. Mokytojas jos, žymuo džiaugsmingo ben-
ilgame gyvenimo kelyje; nuo dravimo su klebonu kun. Ur-

Vieni buvo primiršę savo gim
tąją kalbą, kiti tobulinosi, tre
ti norėjo prisitaikyti prie žmo
nos lietuviškos kilmės, ar 
žmonos — prie vyrų kilmės. 
Tai raudonas taškas, tų taškų 
gausybėje, žymintis prisiriši-

rarapij iet iai pn>*. tb 
bažnyčioje. Gary , IN. 

irt.) i-ciriH po MINIU uJlaromoje Šv Kazimiero 
N i u t r Vytauto K a s n i ū n o 

1950 metų lituanistinės mokyk
los mokytojas, skaudžiai išgy
vendamas parapijos mokyklos 
uždaryme tą pačią dieną, pe-

bonu. 
Parapijos klebonas, archi

tektas dvasinės šventyklos, 
nepaliko įprastų braižinių, nei 

mis. Nepriklausomybės šven
tės minėjimas, sutraukdamas 
daug lietuvių ir amerikiečių, 
žinomų Indianos valstijos poli
tikų. 

Vartydamas Šv. Kazimiero 
parapijos 60-čio minėjimo al
bumą, džiaugies. Kiek daug 
jaunimo įvairiuose minėji
muose, sukaktuvėse, šventėse. 
Ir kiek daug antros, trečios 
kartos jaunimo tebeina tuo 
pačiu keliu, tebemina senelių, 
prosenelių pėdas. 

Reikėjo kelių šūvių, kad lyg 
raketa viską nušluotų... de
ganti žvaigždė nukristų... 

Antai, atsisveikinant prie 
salės durų angos, po tylos pre
latas klebonas sako: Jšgyve-
nau dvi nesėkmes. Buvau ga
vęs iš Alberto ir Stellos Noak 
(jos motina Brazauskienė) 10 
ha žemės už miesto, prie gerų 
kelių, išsikovojęs iš vyskupo 

leidimą perkelti t en parapiją. 
Turėjau geros ka inos pirkėją 
esamų pastatų, be t po ilgesnio 
laiko, kai reikėjo pasirašyti , 
vyskupas a tšaukė" . 

Ši nesėkmė i ššaukė kitą — 
reikėjo parapiją uždaryti . 
Švenčių džiaugsmo šūvius — 
pakeitė mirtį nešan t i s šūvis — 
pagalvojau pr i s imindamas gir
dėtus pasakojimus apie kitus 
žiaurius apiplėšimus. Bet apie 
tai su prelatu nekalbėjau, nes
kaudinau žaizdos. 

A t s i s v e i k i n i m o p o k y l i s 

Šūvio greičiu nuskambėjo 
skaudi ir l iūdna žinia: „Šv. 
Kazimiero lietuvių parapija 
Gary — uždaroma". Panaš iu 
greičiu susijungė rankomis ir 
širdimis buvę ir esami parapi
jiečiai. Gal t ik dėl vaizdingu
mo parašyti dalyvį „buvę", tik
rumoje jie visi y r a esamame 
laike. Šv. Kazimiero parapijie
tis — antra t au tybė . 

Parapijos klubo valdyba: 
pirm. Kazys Domarkas , vice-
pirm. Vladas Ruzgą, sekr. Joa
na Rudzevičiūtė ir ižd., poky
lio tvarkytojas Kazys Balt-
Baltrušaitis neturėjo vargo dėl 
žmonių pakvietimo bei surin
kimo, vargas buvo suras t i salę 
300 ar daugiau svečių. 

Žmonių buvo grūs t i s . Niekas 
nesiskundė. Sėdėję keitėsi vie
tomis su stovinčiaisiais. Suva
žiavo, suskrido ne t iš keturių 
tolimų valstijų. Visi norėjo pa
dėkoti prelatui Urbonui už 44 
metus, paaukotus Bažnyčiai ir 
jos nariams, pagerbt i jį, pa
linkėti ateities kelyje. 

Julius Gudinąs, gimęs kai ši 
bažnyčia buvo s ta toma, čia 
krikštytas, tuoktas , kai para
pija šventė 60-tį buvęs progra
mos pravedėjas — „Toastmas-
ter", kalbėdamas su amerikie
čių laikraščio reporteriu 
džiaugiasi prel. Urbono sukur
ta ir per ilgus me tus išlaikyta 
dvasine tvirtove, kur i mus iš

laikė besididžiuojančiais savo 
tautybe. 

Prel . Urbono pagerbimo po
kylyje dalyvavo 5 kunigai: Vy
t au ta s Bagdanavičius, MIC, 
Jonas Duoba, MIC, Fabijonas 
Kireilis, Jonas Kuzinskas, An
t anas Puchenski ir 6 seselės 
kazimierietės: Grace Ann Ka-
lafut, Margare ta Petkevičiūtė, 
M. Christella, Regina Marija, 
Rita Marija, Virginija Gapšy-
tė, Evelyn Vichuras, Irena Rū-
kai tė . 

Parapijos šventę — prel. Ur
bono pagerbtuves pradėjo il
gamet is parapijos klubo pirmi
ninkas , atsidavusiai ir suma
niai vadovavęs, Kazys Domar
kas, po to abiem kalbom pasa
kęs sveikinimą-padėką, pak
vietęs sugiedoti „Ilgiausių 
metų". Invokaciją skaitė kun. 
Ant. Puchenski. Programą 
pravedė seselė Jan ina Gąlu
bickytė, pasakydama abiem 
kalbom suglaustai , bet jaus
mingai, apie šios dienos su
sibūrimo tikslą ir prasmę. 

Sveikino — kun. Jonas Ku
zinskas, seselė kazimierietė, 
perskai tytas BALFo pirm. Ma
rios Rudienės žodis. 

Po to kalbėjo prel. dr. Ignas 
Urbonas lietuviškai ir ang
liškai. Gražiais, jaudinančiais 
žodžiais dėkojo asmeninius 
vardus minėdamas — jų dau
gybė, ir visiems taip gausiai 
susir inkusiems. Kai plodami 
rankomis atsistoję pagerbėme 
ir padėkojome prelatui klebo
nui Urbonui, prie gretimo sta
lo sėdėjęs jaunimas verkė ir 
nenoriai rodė ašarojančias 
akis. 

P a s k u t i n ė s šv. Miš ios 

Gegužės septynioliktoji isto
rinė diena Šv. Kazimiero para
pijos Gary, Indiana. Istorinė 
diena mūsų religinio, visuo
meninio, kultūrinio gyvenimo. 
Žmonių pilna bažnyčia, netil-

(Nukelta į 5 psl.) 
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Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis (kairėje) ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius Ed
mundas Zavadskas gegužes 28 d. atidengė paminklinę lentą, skirtą ilgameciui šios aukštosios mokyklos 
dėstytojui prof. Kazimierui Antanavičiui atminti. Nuotr. Eltos 

PROFESORUI 
K. ANTANAVIČIUI — 

MEMORIALINĖ LENTA 

Apie ilgamečio Vilniaus Ge
dimino technikos universiteto 
dėstytojo profesoriaus Kazi
miero Antanavičiaus nuopel
nus šiai aukštajai mokyklai 
primins gegužės 28 d. atideng
ta paminklinė lenta. 

Dalyvaujant Seimo pirmi
ninkui Vytautui Landsbergiui, 
universiteto vadovams, profe
soriams ir studentams, pirmo
ji tokia paminklinė lenta lietu
vių ir lotynų kalba atidengta 
centriniuose rūmuose, prie 
įėjimo į universiteto istorijos 

muziejų. Netoliese pakabinta 
dar viena lenta liudija apie 
būsimo paminklo užuomazgą 
— mat ateityje taip bus pa
gerbtas ir kitų universitetui 
nusipelniusių žmonių atmini
mas. 

Prieš pusantro mėnesio mi
ręs Aukščiausiosios Tarybos 
— Atkuriamojo Seimo narys, 
Kovo 11-osios Akto signata
ras, ekonomikos mokslų habi
lituotas daktaras profesorius 
Kazimieras Antanavičius nuo 
1967-ųjų daugiau kaip dvide
šimt metų buvo susijęs su Vil
niaus Gedimino technikos" uni
versitetu, kuris tuo metu buvo 
vadinamas Vilniaus inžineri-

NETEKOME DVASINĖS 
TVIRTOVĖS 

Atkelta iš 4 psl. 
pę stovi koridoriuje, tarpdu
ryje, lauke. 

Šv. Mišias aukojo vysk. Dale 
J. Melezek, D.D., koncelebra-
vo prel. Urbonas, lektoriais 
buvo Jonas Kavaliūnas, June 
Grigonis, Richard Varella, vi
suotines maldas skaitė seselė 
Janina Galubickytė, vargona
vo Barbara Balt-Baltrušaitie-
nė. Patarnautojais buvo Na-
talia Valeika, Jessica Peter-
son, Christopher Peną, Rod-
ney Vician, Timothy Webb. 
Tvarkdariai Casimir Balt-
Baltrušaitis, Joseph Juris , 
John Massa, Frank Petrites, 
Walter Ruzgą. Atsilankiusius 
pasitiko, pasveikino parapijos 
1998 metų sutvirtinimo daly
viai, įteikdami gražiai paruoš
tų programos knygelę ir auk
sinės spalvos kryželį. 

Prieš šv. Mišias choras gie
dojo himną „Šv. Kazimierai". 
Choras giedojo nuostabiai gra
žiai, spalvingai, kaip niekados 
anksčiau. Reikia dėkoti chor
vedei ir vargonininkei Barba
rai Balt. vengrų kilmės, ište
kėjusiai už lietuvio Baltru
šaičio, daugiau nei 30 metų 
pasiaukojančiai atsidavusiai 
bažnyčios muzikai. 

Vyskupas pamoksle džiau
gėsi ir dėkojo prelatui klebo
nui už ilgų metų tarnybą, 
ryškino lietuvių religingumą 
ir tautinių tradicijų tęsimą, 
leisdamas bažnyčios vitražus 
perkelti į Lemontą. 

Po šv. Mišių kalbėjo prel. 
Urbonas. Jis perskaitė abiem 
kalbomis paruoštą atsisveiki
nimą, kuris buvo visiems iš
dalytas. 

Po perskaitytos kalbos, dar 
pasakydamas paskutiniuo
sius, tik dabar širdyje sukur
tus žodžius, pakvietė visus, 
dėkojant už Marijos globą, su
giedoti mūsų tradicinę „Ma
rija, Marija" giesmę. Visiems 
nukreipus veidus į Švč. Ma
riją, griaudė vargonai, skam
bėjo choras, minios garsai, 
drebindami bažnyčios vitra
žus. Ir, rodos, pasipylė ašarų 
lietus. Turbūt tiek daug ašarų 
bažnyčia nematė. Ir prisiminė 
seselės Janinos viename mi
nėjime pasakyti žodžiai: „O, 
kad prabiltų bažnyčios sie
nos..." Greitai sienos nebepra-
bils, kalbės tik išnešiotos sie
nų plytos. 

Po pamaldų dar ilgai tesėsi 
paskutinis bendravimas šioje 
salėje, dar ir šypseną puošė 

' ašaros. 
Vytautas Kasniūnas 

niu statybos institutu. Dirbda
mas dėstytoju ir katedros 
vedėju, K. Antanavičius šiame 
universitete įgijo docento ir 
profesoriaus vardus. 

Paminklinė lenta *inomam 
mokslininkui ir pedagocTui ati
dengta ketvirtadienį Vi1 niaus 
Gedimino technikos universi
tete minint Sąjūdžio dešimt
metį. (Elta) 

PASKUTINIS 
FESTIVALIS „NIDA" 

Birželio 19-21 d. vyks penk
tasis, j au paskutinis populia
rios muzikos festivalis „Nida 
'98". Festivalio sumanytojas ir 
pagrindinis organizatorius 
Arūnas Valinskas pirmadienį 
surengtoje spaudos konferen
cijoje sakė, kad festivalyje da
lyvaus Arina, Vytautas Kerna
gis, Neda, Stasys Povilaitis, 
Ovidijus Vyšniauskas, Gytis 
Paškevičius, Egidijus Sipavi
čius, grupės „Studija", „Jonis", 
„B«", „Naktinės personos", 
„Airija", taip pat „Junior", „Di
namika", „Sel", „L+" ir kitos. 

Festivalio metu ketinama 
Nidoje atidaryti Lietuvos po
puliariosios muzikos žvaigž
džių „Šlovės taką". Septyniose 
šaligatvio plytelėse bus 
įspausti septynių labiausiai 
festivaliui nusipelniusių at
likėjų delnai — Veronikos Po
vilionienės, Rositos Čivilytės, 
Vytauto Kernagio, Stasio Po
vilaičio, Gyčio Paškevičiaus, 
Ovidijaus Vyšniausko ir Čes
lovo Gabalio. 

„Atlikėjai labai oriai paliko 
savo delnų atspaudus karšta
me vaške. Tas įspaudas vėliau 
buvo panaudotas metalinėms 
jų kopijoms pagaminti. Visi 
įspaudė dešinės rankos del
nus, tik G. Paškevičius kaž
kodėl kairės", — spaudos kon
ferencijoje sakė skulptorius 
Arvydas Petrauskas, pagami
nęs šaligatvio plyteles. 

Festivalio metu vakarais 
bus surengti du pagrindiniai 
koncertai. Tradiciškai geriau-
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Spaudos konferencijos, skirtos penktajam muzikos fesivaliui „Nida '98" 
dalyviai birželio 1 d. vaikščiojo Lietuvos populiariosios muzikos 
žvaigždžių „Šlovės taku", kuris bus atidarytas Nidoje Birželio 19-21 d. 
Septyniose šaligatvio plytelėse įspausti septynių labiausiai festivaliui 
nusipelniusių atlikėjų delnai. 

siam festivalio atlikėjui ir at
likėjai bus "įteikti „Gintariniai 
unguriai" — prizai, kuriuos 
gamina tautodailininkas iš 
Druskininkų Dalius Šliažas. 

Antrojo ' vakaro pabaigoje 
nuskambės" Martyno Todo-
ševskio i r JMariaus Narbučio 
parašyta rfeina, kurią pirma
dienį vierroje Kauno studijų 
įrašė Neda; G. Paškevičius, 
„Naktinės personos", „Junior", 
R. Čivilytė, ;„Sel", „L+", „Bava
rija" ir Gintarė. Penktadienį ši 
daina p i rmį kartą nuskambės 
„Radiocentro", vieno iš festiva
lio rėmėjų, eteryje. Ji bus nuo
lat grojama iki pat festivalio. 
„Kad žmonės ją jau gerai 
žinotų, kai ji bus grojama fes
tivalyje", — sakė A. Valins
kas. '" 

Firma „Bomba Records" net
rukus ketina išleisti dvylikos 
dainų albumą, skirtą Nidos 
festivaliui. 

Kaip ir ankstesniais metais, 

Nuotr. Eltos 
i 

festivalio metu vyks ne tik 
koncertai vakarais . Dienomis 
vyks keletas koncertų įvai
riose mieste pastatytose sce
nose. Taip pat bus surengta 
keletas renginių į Nidą susi
rinkusiems festivalio daly
viams, svečiams, žurnal is tams 
ir žiūrovams. Tarp jų — daly
vių ir organizatorių krepšinio 
varžybos, paplūdimio tinklinio 
varžybos pajūryje, kėglių var
žybos, kitokie renginiai. 

Festivalio šūkis nesikeičia. 
Tai frazė iš kinp filmo „Ma
žoji išpažintis" — „Benai, 
plaukiam į Nidą'.". 

Beje, su šiuo šūkiu birželio 
15-osios rytą nuo Vilniaus 
Žaliojo tilto bus palydėta nedi
delė grupė festivalio dalyvių 
— atlikėjų, žurnalistų, orga
nizatorių. J ie tris dienas 
plauks pripučiamomis valti
mis iki Kauno, po to parą 
plauks barža iki pat Nidos. 

(Elta) 

a. A4A. 
Med. sesuo 

JADVYGA MOCKUNIENĖ 
Gyveno Homewood, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuet te 

Parko apylinkėje ir Floridoje. 
Mirė 1998 m. birželio 9 d., sulaukusi 89 metų. 
Gimė Ukrainoje, Kamenskoe mieste. Lietuvoje dirbo 

Kauno karo ligoninėje ir universiteto klinikose. Amerikoje 
išgyveno 49 m. 

Nuliūdę liko: sūnus Liūtas, marti Francoise ir kiti giminės 
Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Simono. 
Velionė pašarvota birželio 11 d., ketvirtadienį, nuo 8 v.r. iki 

10 v.r. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks birželio 11 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo 

namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M.Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs tamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus , marti ir kiti g iminės . 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. 

PrH. dr Igno UrUino |M<kutinės Mišios, aukotos $v. Kazimiero parapijos bažnyčioje, Gary, IN 
Nuotr Vytauto Kaaniūno 

A.tA. 
DALIAI KUBERTAVIČIUTEI-

MAURUKIENEI 
mirus, jos vyrą JONĄ, dukras ir sūnų su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Adolfas ir Genė Armaliai 
Elena Purtulienė 
Sofija Galienė 
Ona Šiaudikiene 
Prima VaŠkelienė 

St. Pete Beach, FL 

A.fA. 
VYTAUTAS CrRDVAINIS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1998 m. birželio 8 d., 11:45 vai. ryto, sulaukęs 60 metų. 
Gimė Kaune, Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: žmona Vita Aleksandnūnaitė, brolis Kęstutis, 

svainiai Gintaras Dargis su šeima ir Vydas Dargis bei giminės 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionis pašarvotas birželio 12 d., penktadienį, nuo 4 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks birželio 13 d., šeštadienį. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M.Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lithuanian Mercy Lift, 
„Lietuvos vaikų vilčiai" arba „Almos" fondui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: ž m o n a , b ro l i s , svainiai ir k i t i g iminės . 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600 

P A S A U L I O L I E T U V I U CENTRAS 
L I T H U A N I A N W O R L D CENTER 
14911-127th Street. Lemont, IL 60439. (708) 257-8787 

Pasaulio lietuvių centras nuoširdžiai dėkoja visiems 
centro rėmėjams, kurie 1997-1998 m. kovo 31d. savo auka 
prisidėjo prie centro gyvavimo ir išlaikymo. 

Šis papildomas (1998 m. balandžio 17 d.) sąrašas yra 
aukotojų, kurie savo auką skyrė žemutinės salės pertvar
kymui. 

Tarybos vardu dėkoju, D v 
Komas Kronas 

$60,680.00- Lietuvių Fondas. 
$35^250.00- Lightolier. 
$22,667.50- Griškelis and Smith Architects, Ltd. 
$10,000.00- Tautiniai Namai, Zenius ir Vanda Petkus, Austė 

Vygantas, Valhara Laivas. 
$3,896.55 - Las Vegas Night. 
$2,500.00 - Rimas ir Nijole Banys, Algis ir Rima Tamošiūnas. 
$2,000.00 - Joe Jemsek, Sigitas ir Janina Miknaitis 
$1,600.00 - Rimantas ir Regina Griškelis, Algis ir Violeta Strikas. 
$1,000,00 - Antanas ir Zuzana Janušis, Juozas Prunskis, Donatas 

ir Daina Siliūnas, Bernice KWattman. 
$800.00 - Vacys ir Laima Garbonkus. 
$700.00 - Algirdas ir Laima Stepaitis. 
$500.00 - Justas ir Janina Lieponis, Akademinis sporto klubas 

„Lithuanica", Thomas ir Dainė Quinn, Vytas ir Marija 
Raudys, Rimas ir Viktutė Siliūnas. 

$400.00 - Arūnas ir Irena Draugelis. 
$300.00 - Vytautas ir Alice Lapatinskas, Algis ir Elena Lieponis. 
$250.00 - Meilutė Biskis, MD, Antanas ir Zita Kušeliauskas, 

Martynas ir Dalia Trakis. 
$200.00 - Balzekas Family Foundation Ltd., Vytautas ir Aldona 

Čepėnas, Irena Kairys, Viktoras ir Dana Kochanauskas, 
Bruno ir Regina Latoža, Rimvydas Sidrys, Vladas ir 
Raminta Sinkus, Donatas ir Indrė Tijūnėlis. 

$150.00 - Van ir dr. Alina Domanskis. 
$120.00 - Kostas ir Donata Burba. 
$100.00 - Dolores Abderholden, Anthony Augius, Gediminas ir 

Roma Bielskus, R.Brizgys, Ignas ir Dangira Budrys, 
Edward ir Elena Čižinauskas, Elena Druskis, Vytautas 
ir Liuda Germanas, Brighton Park Lith. Home owners 
Assn., Ramoną Indą, Algirdas ir Birutė Jakštys, Vytas 
ir Dalia Januškis, Vitas ir Regina Kazlauskas, Henry 
ir Pranie Kologe, Oskaras ir Bronė Kremeris, Severinas 
ir Lucia Krutulis, Antanas ir Lilija Kušeliauskas, Domas 
ir Rasa Lapkus, Eligijus ir Alė Lelis, Dalia ir Gintaras 
Lietuvninkas, Petras Mikalauskas, Petras Miliauskas, 
Rimgaudas Nemickas, Jonas ir Irena Pabedinskas, 
Romualdas Povilaitis, Peter Edmund ir Kristina Razma, 
Thomas ir Nijolė Remeikis, Algis ir Linda Rugienius, 
Jonas ir Laima Šalčius, Ben ir Irene Serapinas, Darius 
ir Viktorija Siliūnas, Ada Sutkus, Alexander ir Jūratė 
Sved, Kurt ir Gintarė Thaus, Romas ir Birutė Viskanta, 
Juozas ir Marytė Vizgirda, Jonas ir Gertrūda Zabukas, 
Vytautas ir Stasė Žemaitis, Stanley ir Francesca 
Žymantas. 

$75.00 - Mark Matranga. 
$65.00 - Ona Juraitis. 
$50.00 - Peter ir Ona Abromaitis, Zigmas Dičpinigaitis, Albinas 

ir Ona Garūnas, Linas ir Dana Gylys, Kęstutis ir Dalia 
Ječius, Edvardas Jokubauskas, Genė Irene Juodikis, 
Stasys ir Irena Jurjonas, Irma Laisvėnaitė, Stephanie 
Laucius, Ju rg i s ir Gerda Leskauskas, Eugenija 
Liaugaudas, Patrick ir Rasa McCarthy, V. ir G.Musonis, 
Vai ir Lili Ramonis, Algis ir Irena Regis, Kęstutis ir 
Rūta Sušinskas, Janine Todd, John ir Daina Tricou, 
Rimas V. ir Janina Vienužis, Mindaugas ir Austė 
Vygantas. 

$40.00 - Bronė Malnorius. 
$35.00 - Kęstutis ir Shirley Ambutas. 
$30,00 - Gintaras ir Marie Dargis, Stephen Paukštys, Angelė 

Simaitis. 
$25.00 - Albert Bartkus, Julia A.Busanovitch, Danguolė Ilginis, 

Rimas Kozica, Edmund Mitchell, Vincas ir Ona 
Šalčiūnas, Petras Sūkurys, Joseph Vincent. 

$24.68 - J-K.Milavickas. 
$20.00 - Ramūnas Bigelis, Danutė Garbonkus, Jonas Martinkus, 

Vytautas Maželis. 
$20.00 - Jonas ir Valeria Pleirys, Elizabeth M Snydor, Antanas 

ir Apolonia Tuskenis. 
$15.00 - Mary Cojean, Florence Schneider 
$10.00 - Edward ir Genovaitė Baranauskas, Stanley ir Anna 

Daržinskis, Leon James Entas, John ir Ann Shurna. 
Elizabeth Starevvicz, John Svirsky. Sophip Timbrook. 
B.Trinka, Nijolė Varnas-Warn. 

$5.0 - Izabelė Adomaitis, Helen Sinclair. 
$3.0 - Richard A.Urnežis. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Vaikų pieš in ių paroda 
Gedulo ir Vilties dienai pa
minėti atidaroma birželio 12 
d., penktadienį, 7:30 vai. vak., 
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijoje. Parodą rengia Lietu
vos Vaikų sveikatos fondas ir 
Lituanistikos tyrimo bei stu
dijų centras. Piešinius piešė 
Čikagos lit. mokyklos, A. Ke-
zio „Galerijos" ir Kazėno fo
tografijos bei reklamos studi
jos „Zika" iš Lietuvos vaikai. 

Pagerbkime mamą Tėvo 
d ienos proga — nusiveskime 
ją ir tėtį į Pasaulio lietuvių 
centre ruošiamus Tėvo dienos 
pietus. Vietas būtina rezer
vuoti tel. 630-985-7216 arba 
708-448-7436. 

Kun. Antanas Saulaitis. 
SJ. mūsų tarpe jau tik sve
čias. Jam išleistuvės, iške
liaujant gyventi į Lietuvą, 
ruošiamos birželio 21 d. Mi
šios bus aukojamos 11:30 vai. 
r., o pietūs Jaunimo centre — 
1 vai. p.p. Visi, kas tik 
pažinojo, bendravo, bendra
darbiavo ar turėjo ryšių su t. 
Saulaičių, kviečiami į iš
leistuves. Skambinkite Grasil
dai Reinytei tel. 708-352-3405 
'nuo 10 vai. r. iki 9 vai. vak.) 
ir rezervuokite vietą. 

Gintarę Skėrytę, Vilniaus 
operos solistę, matysime ir 
girdėsime šį ketvirtadienį ir 
šeštadienį (06.11 ir 06.13) lie
tuvių televizijos valandėlėje — 
7 vai. vak. (ketvirtadienį) per 
23 kanalą. 

„Lituanicos" futbolo klu
bas kviečia v i sus futbolo 
mėgėjus sekmadienį, birželio 
14 d. atvykti pasižiūrėti rung
tynių, vyksiančių aikštėje prie 
PLC. Lemonte. „Lituanicos" 
jauniai (12-15 metų) 1 vai. p.p 
žais prieš ukrainiečių „Lions" 
jaunius, o 3 vai. p.p. aikštėn 
išbėgs „Lituanicos" vyrų vie-
p.uolikė rungtyniauti su lenkų 
„Legovia". Mūsų visuomenės 
dėmesys „Lituanicos" žaidėr 
jams yra didelė moralinė pas
kata. 

Jaunimo centro Moterų 
kiubas kviečia visus birželio 
14 d. į JC kavinę pasivaišinti 
skaniais mieliniais blynai, 
prie kurių žada ir obuolinės 
košės. Blynai bus kepami nuo 
9 vai. ryte, tai, jų užkandus, 
bus galima suspėti į visus, tą 
sekmadienį vykstančius minė
jimus. Savo atsilankymu pa-
remsite Jaunimo centrą] 

Mokytojų studijų dienos 
ruošiamos liepos 24, 25 ir 26 
d. Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Daugiau informacijų 
bus pateikta vėliau. 

Pasižymėjęs pianistas 
Kimberly Schmidt yra ne
blogai pažįstamas Čikagos ir 
apylinkių lietuviams, akom
panavęs solistams, atlikęs 
programas solo. Jo koncertas 
rengiams šį šeštadienį, bir
želio 13 d., 7:30 vai. vak., 
Cuttmg Hali, Palatine, IL; 150 
East Wood Str. Uuoj pat į 
šiaurės vakarus nuo Rte. 14 ir 
Palatine Rd.j. Bilietai bus 
gaunami prie įėjimo. 

Kimberly Schmidt 
Prel. dr. Ignas Urbonas šį 

sekmadienį, birželio 14 d., 
Čikagos laiku 12 vai., o Michi-
gan valstijos laiku — 1 vai. 
p.p., Union Pier, MI, aukos šv. 
Mišias. Po pamaldų Karaičių 
vasarvietės salėje bus Birželio 
tragedijos dienų paminėjimas. 

Ate i t in inkų n a m ų gegu
ž inė , praėjusį sekmadienį, 
birželio 7 d., vykusi tų namų 
sodelyje, susilaukė gausių da
lyvių — Šeimos šventę šven
tusių ateitininkų, jų artimųjų 
ir bičiulių. Visiems buvo link
sma ir smagu. Renginio sėk
mingumą lėmė palankus oras 
ir ypač darbščių talkininkų 
būrys, savanoriškai įsiparei
gojęs įvairiems darbams. Atei
tininkų namų valdyba už 
talką labai dėkinga dr. Aldo
nai Juozevičienei, Valerijai 
Žadeikienei ir Onai Daugirdie
nei, dirbusioms prie maisto 
bilietėlių; laimėjimų bilietėlių 
platinime uoliai darbavosi Ire
na Kazlauskienė ir Bronius 
Polikaitis; laimėjimų trau
kimą pravedė Juozas Polikai
tis; prie gėrimų darbavosi 
Stasys Patlaba ir Algis Kaz
lauskas; valdybai pietus išda
linti padėjo darbščiosios Ona 
Abromaitienė. Ona Baužienė, 
Vladė Pargauskienė ir Milda 
Tallat Kelpšienė, o stalus val
dybai sustatyti lauke talkino 
Liudas Venclova; automobilių 
pastatymui talkino Algis Tal
lat Kelpša, Eugenijus Stasiu-
lis ir Vladas Bielskis; Jonas 
Maleiška rūpinosi reikalingo
mis iškabomis, kad ne tik 
sklandžiau vyktų pati gegu
žinė, bet ir aplinkos sutvarky
mas jai pasibaigus. Visiems 
jiems nuoširdžiai dėkojama. 
Ačiū Kapačinskų „Ratine" ke
pyklai už puikiai pagamintą 
ir laiku atvežtą maistą, o il
gamečiams rėmėjams „Baltic" 
kepyklos savininkams An-
kams — už gardžius kepi
nius. Ačiū visiems talkinin
kams, rėmėjams ir dalyviams 
— savo dalyvavimu Jūs prisi
dėjote prie šių namų išlaiky
mo pastangų. 

Pre!. dr. Ignas Urbonas po paskutinių Mišių Gary. IN, 82 metus veiku
sioje lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje. Šalia jo. Gary vysk. D. J. Melczek. 

Nuotr. K. Ambrazaičio 

• Galiu padėt i legal iai 
t a u t i „SOC. SECURITY" 
- rtelę. vairavimo leidimą 

ADVOKATAS 
GINTARAS P . ČEPČNAS 
<>t36 S.Pulasld Rd.. Chkago, IL 60629 
". 2 bL į Suurę nuo Balzrko miražu*) 

Tel. 773-582-4500 
i.32^ S M! Rd . Lockport. IL 60*41 

TeL 708-301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
»ilinės ir kriminalinės bylos 
6247 SJCedzie Avenue 

Chicago, IL 80629 
Tel. 773-776-8700 

; oU free 24 hr. 888-7766742 
Oarbo vai. nuo 9 v.r iki 7 v.v. 

5eAtad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63th Street 
Chieaso. IL 60629 

Skersai fatrea nuo .Draugo") 
TeL 773-884-0100 

Valandos pagal susitarimą 

(driver's l i c e n s e ) ir vizų 
pratesimą. Ed. Šumanas, tel. 1-
708-246-8241. 

(sk.) 
• Lemonte TRANSPAK 

įstaigos naujos darbo vai., šeštd. 
9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. Tel. 
1-630-257-0497. 

(sk.) 
• Pinigai, mais to siunti

niai TRANSPAK, 4545 W. 
63rd S tree t , C h i c a g o , IL 
60629. Tel. 1-773-838-1050. 

(sk.) 
• Tėvų dienos šv. Mišių bei 

maldų novena prasidės birželio 
12 d. ir tęsis iki 21 d. Marijonų 
koplyčioje prie „Draugo". Ši 
novena skirta Švč. Jėzaus Šir
dies garbei, meldžiant tėvams 
kūno ir sielos sveikatos, sėkmės 
darbuose, kantrybės kančioje, 
gi mirusiems - amžinosios 
laimės. Maloniai kviečiame 
įsijungti į šias ypatingas mūsų 
maldas. Savo tėvų, vyrų, uošvių 
ir senelių vardus siųskite: 
Marian F a t h e r s , 6336 S. 
Kilbourn Ave., Chicago, IL 
60629. 

Ifak ŽVAIGŽDUTE 
llBsasasa^saflasAr M ^ ^ įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 

Geroji močiutė 
Nuotr. Raimondo Samulionio 

TĖVYNĖS ŽIBURĖLIAI 

• V i l n i e č i u žiniai! Birže
l i o 13 d. 9 v a i . r y t o Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje bus atnašau
jamos šv. Mišįos už mirusius 
skyriaus narius ir Sibiro trem
t i n i u s . Po Mišių vyks ime į 
Tautines lietuvių kapines prie 
Sibiro tremtiniams pastatyto 
paminklo. Skyriaus nariai ir 
visuomenė prašomi dalyvauti. 
VKLS Čikagos skyriaus val
dyba . 

• Alg is ir Roma Vedeckai , 
Massapequa, NY, Ateitininkų 
fondo loterijoje laimėtus $300, 
pagerbdami Antaninos ir Juozo 
Vedeckų atminimą, paskyrė 
Raseinių ateitininkams. 

(sk.) 

Toli, toli už marių, 
Už girių ir kalnų, — 
Tėvų gimtinės žemę 
Tą kraštą vadinu. 

Ar kalba ar dainuoja: 
Jiems mielas ir šviesus. 
Gimtinės žiburėliai 
Šviesiausi už visus.. 

Kai grįš tėveliai mano, 
Neliksiu aš čionai. 
Be jų — našlaitis vienas, 
Be jų — tušti namai... 

Paimsiu aš broliuką, 
Sesutę, žaisliukus: 
„Good-by! platus pasauli", 

• O jis nustebęs bus: — 

Kad mes visi išvykstam 
Į kraštą — Lietuvos. 
Ant mūsų laivo1 stiebo 
Trispalvė plevėsuos. 

Stasys Džiugas 

MOTINA 

Neapleiski savo motinos. 
Gerbk ją visą gyvenimą. Da
ryk tai, ką išskaitysi jos aky
se, ir niekad jos' nenuliūdink. 
Atmink, kad dėl tavęs ji turėjo 
pakelti daugelį pavojų, dar net 
tada, kai tave nešiojo po savo 
širdimi. 

Iš Tobijo knygos 

IŠ ŽVAIGŽDYNU 
KELIŲ STOVYKLOS 

Paukštytės: Regina Matran-
ga, Krista Plačaitė ir Julytė 
Vallee ėjo pulti vilkiukų, bet 
atėjusios nerado jų paliktų 
gairelių. Būtume jas paėmu
sios, matomai jie bijojo mūsų 
ir anksti nuėjo gulti. 

Ju lytė Vallee 

Vieną naktį sesė Regina Ma-
tranga pagavo du vilkus, o 
kitą rytą jie turėjo išsipirkti 
savo kaklaraiščius. Vienas 
brolis turėjo apsirengti mer
gaitės drabužiais, o antras 
brolis turėjo ištarti daug kar
tų: „Paukštytės valdo stovyk
lą". Buvo daug juoko. 

Agnė Gedvilaitė 

Iškyla į paplūdimį buvo la
bai maloni. Laipiojom smėlio 
kopomis. Žaidėm su sviediniu 
ir ėjome maudytis. 

Elizabeta Račiūnaitė ir 
Kristina Burokaitė 

SENI PINIGAI 

Nuolat vartojant, vieno dole
rio pinigas susidėvi per 18 
mėnesių Per laiką susidėvi ir 
kiti pinigai. JAV iždas suren
ka susidėvėjusius pinigus, ku
rie yra sunaikinami specia
lioje mašinoje, vadinamoje 

„Macerator". Mašina supjaus-
to popierinius pinigus į labai 
smulkius, „confeti" pavidalo, 
gabaliukus. 

Susidėvėjusius metalinius 
pinigus, JAV iždas grąžina į 
specialias liejyklas, kurios su
lydo ir iš tos sulydytos masės 
nulydo naujas monetas. Visi 
susidėvėję pinigai yra pakei
čiami naujais. 

KELIONĖ IŠ LIETUVOS 

Mano tėvelis su savo šeima 
iš Lietuvos atvyko į Ameriką. 
Jie pasitraukė iš Lietuvos, nes 
mano senelis buvo karininkas, 
jis nenorėjo įsijungti į rusų ka
riuomenę. Mano seneliai pasi
traukė į Prūsiją, nes vokiečiai 
kontroliavo tą kraštą. Mano 
nenė keliavo traukiniu, o se
nelis ėjo pėsčias. Jiems gyve
nant Alenstein mieste, birželio 
5 d. gimė mano tėvelis. Birže
lio mėnesį vokiečiai pradėjo 
pulti rusus Lietuvoje, todėl 
mano seneliams vokiečiai ne
leido grįžti Lietuvon. Vokie
čiai juos siuntė giliau į Vokie
tiją (Turingiją). Ten mano se
nelis pradėjo dirbti Greitz 
mieste povandininių laivų fab
rike. 

Vokiečiai vėliau jiems leido 
porą kartą nuvažiuoti į Lie
tuvą. Vokiečiams pradėjo nesi
sekti karas. Mano tėvas su 
šeima traukėsi toliau į vaka
rus, nenorėjo patekti į rusų 
valdžią. Jie ėjo pėsti ir traukė 
vežimą per Vokietiją. Jie ap
sigyveno Amerikos zonoje. Vi
si pabėgėliai buvo surinkti ir 
apgyvendinti didelėse stovyk
lose (DP Camps). Jie gyveno 
šiuose Bavarijos miestuose: 
Mittenwald, Garmisch-Par-
tenkirchen ir Muenchene. Ma
no tėvelis pirmus keturis pra
džios mokyklos skyrius baigė 
šiose stovyklose. Jie ten gyve
no penkerius metus, iki 1951 
m. 

Jie surado Amerikoje „spon-
sorių" ir tuo būdu galėjo pa
tekti į Ameriką. Į Ameriką 
plaukė laivu „General Stur-
gess". Jie išvyko 1951 m. kovo 
mėnesį iš Bremen-Haven. Ke
lionėje išbuvo 10 dienų. Jiems 
būnant Atlanto viduryje, kilo 
didelė audra. Sugadino jų 
laivą, bet laimingai baigė ke
lionę. Atplaukė į New Yorko 
uostą. Iš ten traukiniu nuvyko 
į Bostoną, kur ir apsigyveno 
Devintoje gatvėje. 

Gintas Adomkait is 
Bostono lit. m-los mokinys 

Ne taip lengva tėvams tur
tas sutaupyti, kaip vaikams 
praleisti. 

ŽEBENKŠTIS IR 
ŽMOGUS 

Žebenkštį teko sykį žmogui 
pasigauti. Žvėrelis, gelbėda
mas kailį: „Pagailėk manęs, — 
maldavo, — iš namų aš iš
vaikau peles!" Žmogus: „Mie
lai, — atsako, — aš tau dė
kočiau ir tavęs gailėčiausi, jei 
iš tiesų rūpėčiau tau. Bet tu 
visus suryji likučius, kurie at
lieka nuo pelių, prarijęs ir pa
čias peles. Tad neprašyk pasi
gailėjimo tuščiai". Taip taręs 
nudaigoja (nužudo) tuoj ne
naudėlį. 

Ši pasakėčia taikoma to
kiems žmonėms, kurie težiūri 
sau naudos, ir tiems kvai
liams, kurie vien nuopelnais 
tuščiais didžiuojasi. 

Fedras 

PASAULIS UŽ ŠIMTO 
METU 

Aš manau, kad tuo metu pa
saulis labai gražiai atrodys. 
Jis bus šviesus, žalias, gražio
mis gėlėmis pasipuošęs. Ne
bus blogybių ir oras bus geras. 
Nebus mokyklų, nes visi auto
matiškai viską žinos. Nemoka
mas maistas ir nemokamos 
prieglaudos benamiams. Visi 
bus draugiški — geri draugai. 
Gyvuliai žmonėmis pasitikės. 
Nebus medžiotojų, niekas ne
nešios ginklų. Visi galės eiti 
miegoti, kada tik norės. Visi 
važinės visur, kur patiks be 
pasų. Galės turėti gyvuliukų 
namuose. Man geriausiai pa
tinka toks pasaulis, koks da
bar yra. 

Natalija Skvirblytė, 
dvikalbės klasės mok. 

Čikagos lit. m-la 

AT ATSPĖSITE ŠIAS 
MĮSLES 
(Tęsinys) 

Graikai labai artimai bend
ravo su romėnais. Jau 8-6 am
žiuje prieš Kristaus gimimą 
Italijoje ir Sicilijoje įsikūrė 
graikų miestai, iš kurių į Ape
ninų pusiasalį plito graikų 
kultūra. Romėnai daug ko pa
simokė iš graikų. Matyt, ir ge
ras krosnis statyti juos bus 
pamokę graikai, nes į lotynų 
kalbą, kuria daugiausia kalbė
jo Romos valstybės gyventojai, 
atkeliavo graikiškas žodis ca-
minus (kaminus). Šio žodžio 
išvaizda, kaip matote, pasikei
tė labai mažai — vos vienas 
garsas. Tačiau jo vidus — 
reikšmė — gerokai pakitėjo. 
Romėnams caminus — tai ir 
krosnis, ir kalvės žaizdras, ir 
lydomoji krosnis, ir židinys, 
pagaliau net židinio ugnis. 

Iš romėnų šis žodis atklydo į 
vokiečių šalį. Čia vienur juo 
vadina židinį, o kitur jau ir 
kaminą. Nors kelionė į Vokie
tiją buvusi visai trumpa, bet 
mūsų žodis atvyko su nema
žais nuostoliais: turbūt nuo 
Alpių kalnų besileisdamas ne
teko visos savo galūnės, ir lo
tyniškas caminus pavirto vo
kišku der Kamin. Visai ne
pasikeitęs vokiečių der Ka
min apsigyveno čekų, slova
kų, lenkų žemėse. Iš Lenkijos 
patraukė į Baltarusiją, Uk
rainą, Rusiją. Tačiau savo pra
rastos galūnės šiuose kraštuo
se seneliui graikų kalbos žo
džiui taip ir nepavyko atgauti. 

(Bus daugiau) 
Algirdas Sabaliauskas 

PAGALVOKITE NR. 3 

L Ką reiškia žodis Aleliuja? 
2. Ką reiškia žodis Ozana? 3. 
Ar maršalo J. Pilsuckio ran

kos buvo normalios? (Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis). 4. Bal
tas, bet ne sniegas, skystas, 
bet ne vanduo? 5. Balta dro
bulė visą pasaulį užgulė? 6. 
Ką reiškia „elektrinės ir jų 
rūšys?" 7. (Piešinėlis). Paaiš
kinkite, kaip vadinasi šie nu
piešti daiktai ir kam jie nau
dojami? 

PAGALVOKITE NR. 2 
ATSAKYMAI 

1. Adomas ir Ieva buvo 
išvaryti ne iš Rojaus, bet iš 
Edeno sodo, kuris buvo prie 
Tigro ir Eufrato upių. (Pr. 2:8, 
10, 14; 3:23; Sename J. Skvi
recko vertime Jieva, o naujau
siame A. Rubšio vertime Eva). 
2. Sen. Testamente žodžio Ro
jus nėra. N. Testamentas tik 3 
kartus prasitarė apie rojų (Lk 
23:43; 2 Kor 12:4 ir Apr. 2:7). 
3 . Tariamo vaisto vardas yra 
Placebo. Tai medikamentas, 
kuris nuo 18-to šimtmečio pa
baigos yra vartojamas psicho
loginiam efektui, kad paten
kinti pacientą. Jis naudoja
mas ir moksliniuose bandy
muose (L. E. 23-77, Boston, 
1961; Diet of Word Origins by 
J. Ayto, p. 397, N.Y., 1991; 
Webster's III New Int. Dict, p. 
1727, 1966). 4. Ausys. 5. Kny
ga. 6. Žmonių lašinukėmis 
praminti paukščiai, nes jie 
mėgsta lašinius. Dydžio sulig 
žvirbliu, nugara gelsvai žalia, 
sparneliai melsvi, tik pakraš
čiuose kelios plunksnos baltos, 
o krūtinė tartum su kakla
raiščiu — tamsia juosta pa
puošta. Jų pirma giesmelė la
bai paprasta, susidedanti iš 
trijų posmelių: „ti-ti-tiū". Pas
kiau didžiosios zylės užtrau
kia pavasario dainelę, o naktį 
senuose medžiuose ūbauja 
„hu-hu-hiui" naminės pelėdos. 
Tai pirmieji Lietuvos pavasa
rio paukščiai. 7. Žalia. 

GALVOSŪKIO NR. 141 
ATSAKYMAS 

Panašios geometrinės figū
ros yra pažymėtos nr. 1 ir 4. 

GALVOSŪKIO NR. 142 
ATSAKYMAI 

Visi paminėti trys įvykiai 
buvo 1939 metais. 

GALVOSŪKIO NR. 143 
ATSAKYMAS 

Šią vietą JAV žemėlapyje 
galima rasti Georgia valsti
joje. 

GALVOSŪKIO NR. 144 
ATSAKYMAI 

1. Velykos. 2. Palmes. 3. Ju
das. 4. Tomas. 5. Kiaušinius. 
6. Petras. 7. Šv. Dvasią. 

GALVOSŪKIO NR. 145 
ATSAKYMAS 

Alizava, Antašava, Ardilava, 
Arnava, Asava. Bakalariava, 
Brolava, Dainava, Dambrava, 
Dambava, Daniušava, Garlia
va, Gubava, Jonava, Juozapa
va, Kaidanava. Karūnava, 
Katniava, Kaunatava, Krasla-
va, Krekenava, Labūnava, 
Leckava, Liškiava, Marka va, 
Mikašiava, Nasilava, Pernara
va, Piniava, Piliava, Rantava, 
Renavą, Rūdava, Sesnava, 
Šlienava, Tepliava, Truskava, 
Vaiguva. (Iš Broniaus Kviklio 
„Mūsų Lietuva", 4:802—811, 
Boston, 1968). 
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