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Vyriausybė pasirūpins teologijos 
studijų patalpomis 

Vilnius, rugsėjo 1 d. (BNS) 
— Kauno arkivyskupas met
ropolitas Sigitas Tamkevičius 
paprašė vyriausybės pagelbėti 
suremontuoti pastatus Vytau
to Didžiojo universiteto teolo
gijos fakultetui. 

Po susitikimo antradienį su 
premjeru Gediminu Vagnoriu
mi arkivyskupas S. Tamkevi
Cius sakė, kad lig šiol teologi
jos studentai mokėsi bendruo
se universiteto pastatuose. 

„Tačiau universitete labai 
padaugėjo studentų, todėl 
Kauno arkivyskupija nutarė 
99-eriems metams išnuomoti 
patalpas Teologijos fakulte
tui", sakė S. Tamkevičius. 

Trįjų keliaaukščių pastatų 
kompleksas Gimnazijos gat
vėje pirmosios nepriklauso
mybės metais priklausė Zitie-
čių draugijai. Dabar patalpos 
visiškai netinkamos mokymui, 

ir jų restauracijai reikia vy
riausybės pagalbos. 

Anot arkivyskupo, premje
ras pažadėjo įtraukti pagalbos 
Teologijos fakultetui projektą, 
kai šį rudenį bus svarstomas 3 
metų valstybės biudžetas. 

Dabar VDU teologijos fakul
tete mokosi 300 studentų. Ma-

" žiau nei pusė jų — būsimieji 
kunigai, kiti — pasauliečiai. 
Kelerius metus ten rengiami 
ir teologijos mokslų magistrai. 

Šiemet fakultete įsteigiamos 
ir doktorantūros studijos. 
Joms pareiškimus yra pateikę 
du pasauliečiai teologijos ma
gistrai. 

S. Tamkevičius tai vadina 
„seniai reikalinga" naujove. 
Tokio lygio išsilavinimą de
šimt dabar Lietuvoje dirban
čių teologijos daktarų įgijo Va
tikane arba JAV. 

Nuotr.: Rusijos prezidentas Boris Jelcin (kairėje) „broliški." apsikabino į 
Kremlių su oficialiu vizitu atvykusį JAV prezidentą Bill ' imton. 'AP> 

JAV prezidentas atvyko 
oficialaus vizito į Maskvą 

9f 

Lietuvoje prasidėjo 
dolerių pirkimo karštligė" 

Vilnius, rugsėjo 1 d. (BNS) 
— Antradienį Lietuvos ban
kuose buvo masiškai supir
kinėjami doleriai. 

Vilniaus bankas, valiutą 
parduodantis pigiausiai ir jos 
jau pritrūkęs, pirmą kartą 
pastaraisiais metais iš už
sienio atsigabeno grynųjų JAV 
dolerių. 

Rugsėjo 1-ąją beveik visi 
Lietuvos bankai nekeitė gry
nųjų dolerių pardavimo kai
nos. Vienintelis JSnoras" ją 
padidino nuo 4.04 iki 4.07 lito, 
o Šiaulių bankas — sumažino 
nuo 4.08 iki 4.07 lito. 

Vilniaus banko valdybos pir
mininko pavaduotojas Rai
mondas Kutra sakė, kad 
žmonės vis dar nori pirkti do
lerių. „Bankas nekeičia dolerio 
kurso, kad galėtų aprūpinti 
žmones, bet Vilniuje šiandien 
mums trūko dolerių, nes labai 
padidėjo išėmimas iš sąskaitų 
— žmonės kažkodėl išsiima 
dolerius. Be to, kai kurie Lat
vijos bankai — mūsų klientai, 
taip pat pasiėmė dolerių", 
teigė R. Kutra. 

„Mes nedidiname dolerio 
kainos, nes nenorime kelti pa
nikos. Visi kelia paniką, ban
do užsidirbti pinigų, užkėlę 
kainą, arba nenori vežtis iš 
užsienio pinigų", sakė R. Ku
tra. 

Vilniaus bankas iki šiol pa
prastai išveždavo grynąją va
liutą į užsienį. 

Lietuvos taupomojo banko 
atstovas spaudai Česlovas Iš
kauskas sakė, kad vis dar iš
lieka praėjusios savaites 
reiškinys, kai žmonės išima 
litus iš sąskaitų, iškeičia juos į 
JAV dolerius bei vėl padeda į 
banką. Tačiau, pasak jo, 
grynųjų dolerių iš sąskaitų 
imama nedaug. 

Lietuvos Banko politikos de
partamento direktoriaus pava
duotojas Vaidievutis Gerala-
vičius teigė kol kas nematąs 
jokių grėsmingų reiškinių. 
Anot jo, komerciniai bankai iš 
centrinio banko perka palygin
ti mažai valiutos, nors šioks 
toks padidėjimas yra. Pasak 
jo, valiutos pirkimo ir pardavi
mo svyravimai yra įprasti. 

Linksmos vestuvės baigėsi 
šiurpia tragedija 

Maskva, rugsėjo 1 d. (In-
terfax-BNS) — JAV preziden
tas Bill Clinton antradienio 
rytą atvyko į Maskvą oficia
laus dviejų dienų vizito. 

Vnukovo oro uoste svečią 
pasitiko laikinasis Rusijos mi
nistras pirmininkas Viktor 
Černomyrdin. 

Kaip pranešė išvakarėse 
JAV ambasados Maskvoje at
stovas, Baltųjų Rūmų vadovą 
lydi didelė delegacija, kurią 
sudaro Valstybės sekretorė 
Madeleine Albright, prekybos 
ir energetikos ministrai Wil-
liam Daley ir Bill Richardson, 
finansų ministro pavaduotojas 
Larry Summer, Valstybės sek
retorės pirmasis pavaduotojas 
Strobe Talbott, JAV preziden
to patarėjas valstybinio sau
gumo klausimais Samuel 
Berger, kai kurie Kongreso 
nariai. 

Dar pirmadienį Vašingtone 
B. Clinton paragino Rusiją 
tęsti rinkos reformas ir pa

reiškė, kad tik tokiu atveju 
Vakarai galės tęsti pagalbą. 
Jis paragino Rusiją susilaikyti 
nuo grįžimo prie sovietinio 
tipo valstybės valdomos eko
nomikos ir pareiškė, kad ne
galima pasukti laiko atgal, o 
bet kokie mėginimai tai pada
ryti pasmerkti žlugimui. 

B. Jelcin užtikrino — 
Rusija liks reformų 

kelyje 
Rusijos ir JAV prezidentų 

Boris Jelcin ir Bill Clūiton de
rybų pirmajame rate, kuris 
vyko antradieaą Kremliuje, 
daugiausiai buvo kalbėta apie 
Rusijos ekonominę ir finan
sinę padėtį. JAV prezidentas 
domėjosi Rusijos ekonomikos 
padėtimi, jos analize ir verti
nimais, kuriuos pateikė Rusi
jos prezidentas. 

B. Jelcin išsakė savo nuo
monę apie situacijos perspek
tyvą ir tvirtai užtikrino, kad 
„negali būti ir kalbos apie tai, 

Dėl Kremliaus krizės stabdoma 
pramonės įmonių gamyba 

Plungė, rugpjūčio 31 d. 
(Elta) — Dešimt žmonių — de
vyni keleiviai ir lakūnas — 
nuskendo, kai sekmadienį 
sraigtasparnis nukrito į di
džiausią Vakarų Lietuvoje — 
Platelių — ežerą. Plungės cen-, 
trinės ligoninės medikai pir
madienio rytą tebekovojo dėl 
moters gyvybės, kuri vieninte
lė išsigelbėjo. 

Anot liudininkų, sovietų ga
mybos sraigtasparnis „MI-2" 
tik praskridęs Pilies salą, smi
go žemyn ir sudužo kaip elekt
ros lemputė. 

Šį momentą labai gerai 
matė savaitgalį vykusios Pla
telių regatos dalyviai. Gelbėti 
sraigtasparnyje buvusių žmo
nių pirmieji į katastrofos vietą 
kateriu atskubėjo Klaipėdos 
buriavimo klubo „Žalgiris" 
olimpinės rinktinės nariai. 
Vaikinai, tarp vandenyje pasi
rodančių sraigtasparnio dalių 
pamatė vienintelę plūduriuo
jančią moterį, kurią nedelsda
mi parplukdė į krantą. Ji tik 
stebuklo dėka išliko gyva ir 
buvo nugabenta į ligonine, jos 
būklė tebėra labai sunki. 

Netrukus į Platelius ats
kubėjo Klaipėdos sukarintos 
priešgaisrinės apsaugos gelbė
tojai bei narai 

Iki šiol nustatyta, kad Ma
žeikiuose Petro Sučylos vardu 
registruotos firmos „Eoroba-
tika" privatus sraigtasparnis 
buvo registruotas Mažeikių 
aeroklube, jį vairavo lakūnas 
iš Rygos Nikolajus Kiuškinas, 
kuris skraidino Plateliuose 
puotavusius vestuvininkus. 

Tragiškasis sekmadienio po
pietės skrydis tądien buvo jau 
ketvirtas. Tuo tarpu nelaimę 
matę klaipėdiečiai buriuotojai 
teigė, jog lakūnas neatsargiai 
„demonstravo" savo meistriš
kumą, t.y. kildavo aukštyn ir 
staiga krisdavo į apačią, dary
davo kažką panašaus į mirties 
kilpą, vienu metu vos nekliu
dė ežere plaukiojusių buriuo
tojų. Pasak vestuvininkų, la
kūnas buvo blaivus. 

Sraigtasparnio katastrofos 
Plateliuose priežastimi galėjo 
būti lakūno nedrausmingu
mas, kurio veiksmus kai kurie 
katastrofą tiriantys specialios 
komisijos nariai pavadino 
..chuliganiškais". 

Plungės rajono apylinkės 
prokuroras Rimantas Mika
lauskas mano, kad straigta-
sparnio lakūnas nesilaikė sau
gaus aukščio, ir tai buvo pag
rindinė nelaimės priežastis. 

Po skaudžios sraigtaspar-

Kaunas, rugsėjo 1 d. (BNS) 
— Dėl Rusijos krizės jau ke
lios Lietuvos gamyklos per pa
starąsias dvi savaites su
stabdė savo veiklą*. 

Antroji pagal apyvartą Lie
tuvos farmacijos bendrovė 
„Endokrininiai preparatai" 
nuo rugsėjo 1-osios sustojo 
mėnesiui. Apie 390 žmonių 
išleisti priverstinių neapmo
kamų atostogų. 

„Bendrovė sąmoningai su
stabdė prekybą su Rusija, nes 
dėl krintančio rublio kurso 
dolerio atžvilgiu galime patirti 
labai didelių nuostolių", sakė 

nio katastrofos, nusinešusios 
dešimties žmonių gyvybes, bu
vo susirūpinta leidimų oro su
sisiekimui išdavimo tvarka. 

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus pavedė prezi
dentūros sekretoriui Vidman
tui Staniuliui išsiaiškinti, ar 
dabartinė tvarka yra pakan
kama tokių orlaivių skrydžių 
saugumui. 

Praėjus dienai po nelaimės, 
jos priežastis tirianti komisija 
skelbė, kad pagrindine jos 
priežastimi laikoma lakūno iš 
Rygos Nikolajaus Kiuškino 
nedrausmingumas. 

Premjero atstovas spaudai 
Albinas Pilipauskas sakė, kad 
Susisiekimo ministerijai pa
vesta peržiūrėti tokių skry
džių leidimų išdavimo tvarką 
skraidymo aparatams ir tei
siškai sunorminti reikalavi
mus. 

bendrovės viceprezidentė ko
mercijai Virginija Maldutienė. 

Kauno farmacijos įmonė į 
Rusiją eksportuoja apie 60 
proc. produkcijos. 

Trečdalis „Endokrininių pre
paratų" priklauso Latvijos 
„Olainfarm" farmacijos įmo
nei. 

Nuo rugsėjo pirmosios su
stabdyta ir trečioji pagal dy
dį Marijampolės bendrovė 
„Fasa", daugiausia gaminanti 
maisto pramonės įpakavimo 
automatus. 

„Dėl nuvertejusio Rusijos 
rublio negalime parduoti savo 
produkcijos," sutriko atsiskai
tymai", dienraščiui „Lietuvos 
rytas" sakė bendrovės genera
linis direktorius Arūnas Ado
mavičius. 

Daugiau kaip 600 darbuo
tojų išleisti nemokamų ato
stogų. Liepą visi bendrovės 
darbuotojai buvo išleisti eili
nių apmokamu atostogų. 

Pasak A. Adomavičiaus, jei 
„Fasos" prastova užsitęs 3 
mėnesius, tai turės nepatai
somų padarinių bendrovei. 

Marijampolės „Fasa" 77 
proc. produkcijos parduodavo 
NVS valstybėse, o pusė viso 
eksporto į NVS tekdavo Rusi
jai. 

Finansinę krizę pajuto ir 
bendrovė „Marijampolės pieno 
konservai", kun Rusijai par
duoda 70 proc pieno konser
vų. Beveik visi bendrovės san
dėliai užversti kondensuoto 
pieno produkcija-

jog Rusįja atsisakys per pasta
ruosius metus sukaupto refor
mų bagažo". 

Rusijos prezidentas patvir
tino esąs absoliučiai ištikimas 
demokratijos vertybėms, rin
kos ekonomikai ir pabrėžė, 
kad valstybė ir toliau eis šiuo 
keliu. 

JAV prezidentas palankiai 
sutiko B. Jelcin nuostatą ir 
pabrėžė, kad „nuo tolesnių 
įvykių Rusijoje labai priklauso 
situacija visame pasaulyje ir 
tai rodo pastarosios tendenci
jos pasaulio, taip pat ir JAV, 
finansų rinkose". 

Derybose buvo kalbama 
apie besąlyginę JAV paramą 
Rusijai, tačiau nebuvo minimi 
kokie nors konkretūs skaičiai 
ar konkrečios finansinės ir 
ekonominės pagalbos ir bend
radarbiavimo formos. 

JAV prezidentas pabrėžė, 
kad „visas pasaulis nori padė
ti Rusijai įveikti kilusius sun
kumus". 

Per derybas valstybių vado
vai taip pat aptarė valstybių 
tarpusavio atsiskaitymų klau
simus ir strateginės ginkluo
tės mažinimo sutarčių SGMS-
1 ir SGMS-2 problemas, atsi
žvelgdami į SGMS-3 sutarties 
perspektyvą. Šiuo klausimu 
pasiektas „geras tarpusavio 
supratimas" ir pateiktos konk
rečios užduotys specialistams, 
kurie turi patikslinti nuosta
tas ir valstybių požiūrius į 
problemų, susijusių su SGMS-
3 metmenimis, sprendimą. 

Prezidentai taip pat aptarė 
tarpusavio bendradarbiavimą 
kovojant su tarptautiniu tero
rizmu ir raketų technologijos į 
Iraną ir Pakistaną eksporto 
draudimo užtikrinimą. 

* Po palyginti nuosek
laus akcijų kainu smukimo 
pastarosiomis savaitėmis, Na
cionalinėje vertybinių popierių 
biržoje antradienį prasidėjo 
tikra griūtis. Maklerių teigi
mu, rinka tampa nenuspėja
ma, ir tikėtis kokio nors paki
limo artimiausiu metu never
ta. Pasak specialistų, būtent 
trumpalaikiai investuotojai 
dabar stengiasi išparduoti tu
rimas akcijas, tuo pačiu didin
dami jų pasiūlą ir mažindami 
kainas. Nacionalinės vertybi
nių popierių biržos vadovas 
pareiškė, kad finansų krizė 
Rusijoje negali turėti tiesiogi
nės įtakos Lietuvos vertybinių 
popierių rinkai, o jos smukimo 
priežastys yra grynai psicholo
ginės. 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus antradienį sudarė 
darbo grupę, kuri iki rugsėjo 
25-osios teisiškai įvertins tei
sės aktus, reglamentuojančius 
buvusių KGB darbuotojų sta
tusą Lietuvoje. Prezidentas į 
darbo grupę dekretu paskyrė 
savo patarėjo referentą Arma-
ną Abromavičių, Žmogaus tei
sių centro direktorę Tomą Bir-
montienę, advokatą Algiman
tą Dziegoraitį, Europos teisės 
departamento vyriausiąjį spe
cialistą Deividą Kriaučiūną ir 
teisingumo viceministrą Gin
tarą Švedą. 

* Alytaus griežtojo re
žimo pataisos darbų koloni
joje po 7-erių metų pertraukos 
vėl pradeda veikti Dainavos 
vidurinės mokyklos suaugu
siųjų bendrojo lavinimo kla
sės. Kolonijoje tęsti laisvėje 
pradėtus mokslus panoro 44 
nuteistieji iš daugiau kaip 
2,000 bausmę šiuo metu atlie
kančių kalinių. 22 nuteistieji 
nori mokytis 10-oje klasėje. I 
12-tą klasę nori eiti tik du ka
liniai, o vienas 22 metų nu-

Rusijos Dūma nepatvirtino 
prezidento siūlomo premjero 

Maskva, rugpjūčio 31 d. 
(Reuters-Interfax-BNS) — Ru
sijos Valstybės Dūma pirma
dienį per balsavimą atmetė 
Viktor Černomyrdin kandida
tūrą į ministro pirmininko 
postą. 

Prezidentas Boris Jelcin da
bar vėl gali pateikti Dūmai V. 
Černomyrdin arba kito žmo
gaus kandidatūrą. Preziden
tas galės paleisti Valstybės 
Dūmą, jeigu jo pasiūlymai bus 
atmesti tris kartus. 

V. Černomyrdin kandida
tūrą atmetusiai 253 deputatų 
grupei vadovavo komunistai. 
Tai — daugiausia vietų Val
stybės Dūmoje turinti partija, 
atmetusi savaitgalį Kremliaus 
pasiūlytą susitarimą dėl poli
tinių ir ekonominių nuolaidų 
ir pareikalavusi B. Jelcin at
sistatydinimo. 

V. Černomyrdin įtikinėjimų 
nepakako, kad būtų išvengta 
žeminančio jo kandidatūros 

atmetimo, juo labiau, jog bu
vęs premjeras Sergej Kirijen-
ko per pirmąjį balsavimą už 
savo kandidatūrą gavo žymiai 
daugiau parlamentarų balsų. 

Vis dėlto, V. Černomyrdin 
kandidatūros atmetimas nėra 
jo kelio pabaiga. Dar prieš bal
savimą Kremliaus pareigūnai 
teigė, kad B. Jelcin V. 
Černomyrdin kandidatūrą ne
delsdamas pateiks antrajam 
balsavimui, o prireikus ir 
trečiajam, jei ji nebus patvir
tinta per antrąjį. 

Pagal konstituciją, Žemieji 
parlamento rūmai privalo su
rengti balsavimą per savaitę. 

Vakarų vyriausybės viliasi, 
kad galų gale Dūma palaikys 
V. Černomyrdin, tačiau kartu 
ir nerimauja dėl kairiųjų 
siūlymo grįžti prie sovietinės 
valstybės kontrolės. Pirma
dienį komunistai atnaujino 
spaudimą ir reikalavo prezi
dento atsistatydinimo. 

Lietuva siūlo NATO 
kariuomenės įrangą 

Vilnius, rugsėjo 1 d. (BNS) 
— NATO Tarptautinis štabas 
nutarė svarstyti Lietuvos pa
siūlytą minų ieškiklių, ga
linčių atrasti sprogmenis pa
gal kvapą, ir mokomosios 
Šaudymo įrangos, naudojant 
lazerius, gamybos technolo
gija. 

Krašto apsaugos vicemi
nistras Jonas Kronkaitis sakė, 
kad šiuos projektus parengė 
Fizikos institutas ir Kauno 
technologijos universitetas. 

Informaciją apie NATO pri
tarimą Lietuvos pasiūlytoms 
technologijoms KAM gavo lie
pos mėnesį. 

Lietuvos mokslininkų su
kurti minų ieškikliai sprog
menį nustato ne pagal elektro
magnetinius bruožus, bet ana
lizuodami kvapus. Kitas pro
jektas — šaudymo įranga — 
skirtas karių mokymui. Ją 
naudojant, galima šaudyti la
zerio šviesos impulsais, o spe

cialus taikinys parodo šūvio 
taiklumą. 

Lietuva siūlo NATO drauge 
gaminti šią įrangą. 

Pasak viceministro, jei būtų, 
pasiektas galutinis susitari
mas, 45 proc. gamybos lėšų 
padengtų NATO, likusi dalis 
tektų Lietuvai ir dar ketu
rioms valstybėms, sutiku
sioms ' dalyvauti projekte. 
Įranga ar atskiros jos dalys 
galėtų būti gaminamos keliose 
valstybės, įskaitant ir Lietu
vą. 

Dabar projektai toliau deri
nami NATO Tarptautiniame 
štabe ir Valstybinės ginkluo
tės direktorių konferencijoje. . 

Lietuvoje viešintis NATO 
Tarptautinio štabo pareigūnas 
generolas majoras Joel Marc-
hand šiuos projektus spaudos 
konferencijoje antradienį įver
tino kaip gerą Lietuvos mok
slo dalyvavimo NATO progra
mose pavyzdį. 

Neįregistruota vienybės sąjunga 
teigia, kad valdžia jos bijo 

Šiauliai , rugpjūčio 31 d. 
(BNS) — Lietuvių nacionalso-
cialinės vienybės sąjungos 
(LNSVS) vadovai po nesėk
mingo trečiojo bandymo įre
gistruoti šią organizaciją pa
skelbė Lietuvos demokratijos 
saulėlydį ir pažadėjo kreiptis 
į Europos žmogaus teisių ko
mitetą. 

„Būdami neregistruoti, esa
me atsakingi prieš įstatymus 
ne kaip organizacija, o tik 
kaip piliečiai", pirmadienį 
spaudos konferencijoje sakė 
sąjungos vadas Mindaugas 
Murza. 

Jo įsitikinimu, sąjunga ne
įregistruojama, baiminantis 
„bręstančios jėgos, paskui ku
rią eina jaunimas". 

Pernai gruodį LNSVS krei
pėsi į Teisingumo ministeriją. 
prašydama įregistruoti nauja 
politinę organizaciją, o po pir
mos nesėkmės — visuomenine 
organizaciją. 

Po to M. Murza nesėkmin
gai prašė paramos prezidentą 
Valdą Adamkų ir grasino ne
bedarysiąs jokių kompromisų. 

LNSVS skiriamasis bruožas 
— vėliava su balta svastika 
raudoname fone. Sąjungos 
laikrašti? „Nacijos ! ' '" pa 

teistasis panoro mokytis pir
moje klasėje. <BNSI 

sižymi nepagarba kitatau
čiams. 

Anksčiau sąjungą buvo at
sisakyta įregistruoti dėl nacio
nalizmo idėjų propagavimo, iš
lygų dėl Konstitucijos laiky
mosi bei atsisakymo paskelbti 
narių sąrašus. Pastarąjį atsi
sakymą LNSVS ir toliau argu
mentuoja tuo, kad siekia iš
vengti sąjungos narių perse
kiojimo. 

M. Murza taip pat yra pag
rasinęs pasitraukti į pogrindį, 
jeigu ir toliau bus reikalauja
ma nutraukti sąjungos veiklą. 

Pavasarį vadas žadėjo, kad 
turėdama valdžią, nacionalso-
cialinės vienybės sąjunga kurs 
tautos apsaugos būrius ir pa
keis Pilietybės įstatymą, siek
dama apsaugoti „lietuvius 
nuo kitataučių prievartos". 
Dabar LNSVS priešų mato ir 
kitur. Sąjungos propagandos 
valdybos vadovas Stasys 
Pusčius spaudos konferencijo
je žadėjo, kad būdama val
džioje, sąjunga pirmiausia nu
baustų ..lietuvių tautos turto 
švaistytojus". 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 2 d.: Ingrida, Ste-

[)'>va> Vaidevutis, Vismilas. 
Rugsėjo 3 d: Šv. Grigalius 

Didysis; Bronislova. Mirga, 
Bronius. 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j .v .s . Irena Regienė 

VIII TAUTINĖJE STOVYKLOJE 
LSS SESERIJOS STOVYKLA 

„VILTIS" 
N e u ž g ę s t a n t i v i l t i s , L ie tuvos ir i še iv i jos ateitis! 

tančios vilties, per daugiau 
kaip 50 metų išeivijoje, mes 
kalbame lietuviškai, mylime ir 
pažįstame savo protėvių žemę, 
Lietuvą, esame susipratę lie
tuvių bendruomenės nariai ir 
geri savo krašto piliečiai. Tik 
neužgęstanti viltis išlaikė mū
sų lietuvišką skautavimą gyvą 
80 metų ir įgalino švęsti 50 
metų lietuviško skautavimo 
išeivijoje sukaktį. Su neužgęs-
tančia viltimi, mes žengiame 
pirmyn ir tikime, kad mūsų 
organizacija išeivijoje švęs ir 
100 metų jubiliejų. 

v.s. fil. Rita Penčylienė 
„Viltis" pastovyklės 

viršininkė 

Seserijos pastovyklei „Viltis" 
pavadinimas buvo parinktas 
ludėl, kad mūsų lietuviškaja
me ir skautiškajame gyvenime 
viltis buvo ir yra kelrodis, ku
ris mus vedė ir ves daugelį 
metų. Tik neužgęstanti viltis, 
vėl grąžino mūsų protėvių že
mei, Lietuvai, laisvę. Tik dėka 
mūsų tėvų ir senelių neužges-
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VIII Tautinėje stovykloje visos seses norėjo a tminčia i nusitotpgrafuoti su stovyklos 
rijos Vyriausia skau t in inke v*s fil. Rita Penčylienė. 

„Viltis" viršininke LSS Sese-

DIEVAS IŠKLAUSĖ VAIKUČIŲ MALDAS 

Šią vasarą VIII Tautinėje 
stovykloje didžiausia pasto-
vyklė buvo jaunų šeimų „Ma
žoji Lietuva". Suvažiavo dau
giau kaip 30 šeimų iš Kalifor
nijos, Connecticut, Floridos, II-
linois. Massachusetts, Michi-
gan, New Jersey, New Yorko, 
North Carolina, Ohio ir Vir-
ginia valstijų. 

Pirmos savaitės antradienio 
ryta. šeimos susirinko pasi
melsti kai tu su kun. Antanu 
Saulaičių, kun. Algiu Gudai
čiu ir kun. Algimantu Žilins
ku... 

Šiandien rytą dangus apsi
niaukęs ir pamažu lyja. „Ma
žoje Lietuvoje" švilpukas kel
tis. Grįžę po pusryčių vadovai 
ir tėveliai ruošiasi šv. Mi
nioms, nes vyks mūsų stovyk
lavietėje. 

Sustumdę stalus, kad visi 
tilptų po stogu, paruošė kavą, 
kakavą ir pyragaičius stovyk
lautojų ir svečių vaišėms. 

Atėję tėveliai ..architektai" 
— vyčiai: Paulius, Arūnas, 
Antanas ir Saulius per 15 
minučių pastatė mums iš bre
zento labai gražią bažnytėlę, 
net ir su kryžiumi. 

Sesė Alma sukoordinavo su 
kunigais ir sese Aldona šv. 
Mišių eigą. Suėjo „Mažosios 
Lietuvos" stovyklautojai ir ku
nigai: kun. Algis Gudaitis, 
Kun. Antanas Saulaitis, SJ, ir 
evangelikų kun. Algimantas 
Žilinskas. Mus aplankė sto
vyklos viršininkė v.s. Birutė 
Banaitienė. Anglijos ir Brazili
jos atstovai ir kiti mums mieli 
.svečiai. Kun. Algis mokė vai

kučius giesmių; jam talkino 
sesė Jūratė. 

„Dievas stato namus, 
Dievas stato namus, 
Dievas stato namus 

nuostabius. 
Stato ne iš akmenų, 
Stato iš vaikų širdžių, 
Dievas stato namus 

nuostabius". 

JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ STOVYKLA 
KANADOS „RAMBYNE" 

„Romuvoj" rugpjūčio 2-9 d. šeimininkė ir vadovė buvo se-
stovyklavo jaunos šeimos' ir 
jauniausi skautai,-tes, iš viso 
55. Vilkiukams vadovavo si. L. 
Ruslys, paukštytėms vyr. sk. 
A VVilkinson, bebrams j.b. A. 
Šileika, ūdrytėms p. Valickie-
nė. Su giliukais ir liepsne
lėmis dirbo ps. D. Petrauskie
nė, jai padėjo vyr. sk. A. ir L. 
Paulionytės. Vandens saugių 
pareigas ėjo sesutė prit. skau
tės Kaminskaitės. Vyriausia 

sė V. Sriubiškienė, jai talkino 
I. Puznickienė, R. Saulėnas, 
R. Raškauskas, A. Šimkus. 
Jiems buvo smagu dirbti at
naujintoje virtuvėje gaminant 
skanų maistą. Daug maisto 
nemokamai parūpino Berry 
VVilkinson, „Loretta food" fir
mos vedėjas. Jo dovana labai 
sumažino maisto išlaidas. 

Stovyklai vadovavo „Romu
vos" valdybos pirm. j.s. R. 

VIII TS „Laisvės Varpo" pastovyklės p a ū k s m ė s ir vadoves pasiruošusios vėkliavos nuleidimui. 

TESĖTI PAŽADAI Prasidėjo Mišios. Aukojimo 
metu vaikučiai meldėsi už sa
vo šeimas, už vadovus, už gy
vuliukus, už mirusius. Tada 
vaikučiai, lydimi tėvelių ir 
mamyčių, sudėjo ant altoriaus 
savo piešinėlius su savo asme
niškomis intencijomis. 

Šv. Mišių metu giedojo sto
vyklautojai ir svečiai. Sesės 

mamos — Regina ir Kristina 
pritardamos gitara, pagiedojo 
kelias giesmes. 
• Šv. Mišios baigėsi: pasirodė 
saulė. Pastovyklės viršininkė 
sesė Rasa pakvietė visas ir vi
sus pasivaišinti. Dievulis mū
sų maldų išklausė — lietūs 
liovėsi lijęs. 

Sena Pelėda 

VIII Taut ines stovyklos jaunųjų šeimų pastovyklėje 

Tenai paliko žemė mūs 
protėvių garsių, 

0 nelydėjo niekas išeinant 
iš namų. 

Skurdžioj nakty nelaisvės, 
be žodžių, be žvaigždžių, 

Išsinešėm svajonę mes 
protėvių laisvų. 

Dešimtmečius keliavom 
keliais svečių šalių, 

Širdyje nešėm viltį mūs 
protėvių senų. 

Mus žygin paviliojo lelija ir 
rūta, 

1 ateitį žygiavo atkurta 
skautija. 

Dešimtmečiai supynė mūs 
darbo vainikus. 

Ir ilgą mūs kelionę 
palaimino Dangus. 

Iššaugojom svajonę mūs 
protėvių laisvų, 

Atidavėm jiems duoklę 
išėjusių vardu. 

Jkursim greitai laužus 
dešimtmečių brangių, 

O širdyje paklausiam: ar 
kas pašauks vardu? 

Mes -sveikiname tave.o žeme 
mūs tėvų. 

Tik neužmiršk, Tėvyne, 
užjūrio vaikų. 

v.s. Nijolė Kersnauskaitė 
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1/2 metų 
$55.00 
$60.00 

$40.00 
$45.00 

$55.00 

$250.00 
$85.00 

3 men. 
$35.00 
$40.00 

$30.00 
$35.00 

Sriubiškis, komendante ir 
slaugė — ps. A Puzerytė. J i 
paruošė ir labai gerą vaikams 
tinkamą programą. 

Rytais vėliavas pakeldavo 
budintis vadovas, o vakarais 
vyko oficialus vėliavų nuleidi
mas su malda, Tautos himnu, 
įsakymais ir įžodžiu. 

Laužai buvo ruošiami kiek
vieną vakarą su gražiais pasi
rodymais, dainomis ir šūkiais. 
Juos pravesdavo vyr. sk. A. 
VVilkinson. Jauniesiems jūros 
skautams,-ėms ir kitiems apie 
vandens sportą ir saugų plau
kiojimą baidarėmis pasakoda
vo j . budys A. Šileika. Taip pat 
buvo pravesta įvairių sporto 
žaidimų, žygių stovyklos ri
bose. Vienas didžiausias buvo 
už stovyklos ribų, net su poli
cijos pagalba. Buvo ieškomi 4 
„paklydę keliautojai". , 

Tėvai visur 'dalyvavo ir pa
dėdavo programą pravesti. 
Oras buvo labai gražus. Pas
kutinė diena — uždarymas su 
visomis skautiškomis tradici
jomis ir įžodžiu, kurį atliko 
paukštytė D. Puznickaitė. Sto
vyklos viršininkas priminė, 
kad šioje stovykloje buvo at
švęsta 80 metų LSS sukaktis, 
padėkojo vadovams ir stovyk
lautojams už gražų bendra
darbiavimą. Kvietė ir kitais 
metais vėl stovyklauti. 

KANADA 
LSS TORONTE 

50 METŲ SUKAKTIS 

50 metų Toronto skautiškos 
veiklos minėjimas rengiamas 
š.m. spalio 4 d. prasidės Lietu
vos kankinių šventovėje iškil
mingomis pamaldomis, po ku
rių Anapilio salėje bus iškil
minga sueiga. Programoje — 
jaunimo vaidinimas, ruošia
mas seselės s\ Ignės Marijo-
šiūtės, 50 metų veiklos paroda 
ir kt. Šia sueiga „Rambyno" ir 
„Šatrijos" tuntai pradės savo 
žiemos veiklą. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje 

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

Spalio 31 d. — Tradicinė 
„Puota jūros dugne" Willow-
brook pokylių salėje, Willow 
Springs, IL. Rengia jūrų skau-
tininkų/ių ;,Grandis". 

Lapkričio 15 d. — Lietu
vos Skautų organizacijos 
įsikūrimo, gyvavimo ir veik
los 80 metų sukakties minėji
mas Jaunimo centre. Pradžia 
2 vai. p.p. Rengia Čikagos 
Skautininkių draugovė ir Ren
gimo komitetas. 

DR. PETRAS V.KJSIEUUS 
INKSTU, P0SLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei ctiirurgija 
172 Schiller St , Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

Nauji gilvelistai 

Š.m. Gilvelio kursus baigė 
pas. fil. A. Simonavičius, s. fil. 
N. Simonavičienė ir vyr. sk. I. 
Petrauskienė. Jie visi buvo 
įvesti į gilvėlistų eiles specia
lioje Tautinės stovyklos suei
goje. 

Sveikinam konkursą 
laimėjusius 

DLK Vytauto vilkiukų drau
govė, globojama j .s . E. Nami-
kienės, dalyvavo LSS rašinių 
konkurse ir už rašinį apie 
skautavimą laimėjo 2-ą vietą 
ir 75 dol. (JAV). Konkursui 
vadovavo v.s. S. Subatienė, 
apie laimėjimą pranešė v.s. L. 
Kiliulienė. 

Naujas skautiškos 
šeimos narys 

Ps. Kristina Dambaraitė-
Janowicz ir jos vyras Jonas 
susilaukė sūnaus — būsimo 
vilkiuko Luko Karolio, Jono. 
Motina — veikli „Šatrijos" 
tunto vadovė, Mažosios Lietu
vos dr-jos veikėja, aktyvi, išei
vijoje užaugusi lietuviško gy
venimo dalyvė. 

F.M. 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

Naperville, IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 HigrHand Ave.. 
Tower 1, Suite 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
Tai. (630) 435-0120 

DR. L PETREIKIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

TeL (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., hickory H«a, IL 
Tel. (708) 598-8101 

ValanrJos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER. DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Notthwestem un-to 
diplomu, fietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai.. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel . 708-422-8260 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St Tel. 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 
penktad. ir sežtad. 9v.r -12v.p.p. 

NIJOLE STANKEVIČIŪTE, HLD. 
Board Certrfied, Intemal Medicina 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Croaa Pi uf šankinai Psvdon 

• 3 • South 
LHrtuanian Pkm Ct «t CaMomla Ava. 

Chicago, IL 60629 
Tai. 773-471-7879 

BIRUTĖ LPUMPimS, M.D. 
FeUonr. American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61«tAva. 
Hobart IN 46342 F«x S 947-5279 

947-6236 

VIII TS Seserijos stovyklos „Viltis" s*s#8 ir vadovės susirinkusios „šeimos portretui" 
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DIRBKIME ŠVIETIMO 
TALKOS DARBĄ 

Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus 
kalba, pasakyta per Lietuvos televiziją Laisvės dienos 

ir mokslo metų išvakarėse 1998.08.31. 

Kreipiuosi į jus naujųjų 
mokslo metų ir Laisvės dienos 
išvakarėse, norėdamas pasida
linti savo mintimis apie švie
timo priedermes laisvoje, sa
varankiškai savo gyvenimą 
tvarkančioje visuomenėje, 
kviesdamas pažvelgti į tautos 
ateities perspektyvas. 

Mūsų mokyklos jau penk
tuosius metus pradės darbą 
krašte, kuriame nebėra sveti
mos kariuomenės. Krašte, ku
rio likimas esmingai priklauso 
nuo jų veiklos, išsikeltų tikslų 
ir uždavinių. Labai svarbu, 
kad pagrindiniai švietimo sie
kiai telktų mūsų visuomenę 
bendram, kryptingam darbui, 
kad jiems įsipareigotų krašto 
politikai ir intelektualai. 

Švietimą šiandien suprantu, 
ir raginu kitus suprasti, kaip 
mums duotą modernios lietu
vių tautos kūrimosi būdą. Jo 
paskirtis — tvirtinti kultūri
nius ir dorinius demokratinio 
tautos gyvenimo pagrindus, 
ugdyti tvirtą savarankių pilie
čių visuomenę. Lietuvos mo
kykla turi būti ištikima pag
rindinėms humanizmo ir de
mokratijos vertybėms — žmo
gaus orumui ir individo atsa
komybei, artimo meilei ir žmo
nių solidarumui. I demokrati
nę savivaldžios visuomenės 
gyvenseną turėtų nuosekliai 
orientuotis ir mokyklos ugdy
mo turinys, ir mokytojų bei 
mokinių santykiai, ir visa mo
kyklos veikla. 

Sparčiai kintančioje ir be-
sisklaidančioje dabarties vi
suomenėje būtina išsaugoti 
demokratinę, visiems prieina
mą, lygių galimybių švietimo 
sistemą/Kategoriškai nesutin
ku su viešais kai kurių inte
lektualų svarstymais, kad 
mokslas esąs tik išrinktųjų 
privilegija. Šiandien gyvena
me informacinėje ir edukaci
nėje, nuolat besimokančioje, 
pasaulio žmonių bendrijoje. 
Joje mokslas — nebe praban
ga, bet būtinybė. Lietuvos 
švietimas turi atitikti šios 
bendrijos raidos kryptį ir rei
kalavimus. Tad mūsų valstybė 
privalo rasti priemonių, ku
rios dar plačiau atvertų aukš
tųjų mokyklų duris ir kaimo, 
ir miesto jaunimui, kurios 
skatintų ir leistų krašto žmo
nėms mokytis visą gyvenimą. 

Ne mažiau būtina rimtai rū
pintis Lietuvos jaunimui tei
kiamo išsilavinimo kokybe — 
tiek aukštosiose, tiek profesi
nėse ir bendrojo lavinimo mo
kyklose. Vis mažiau jose turė
tų likti nesavarankiško dogmi

nio mąstymo ir praeities iner
cijos. Vis daugiau rastis inte
lektualinės gyvybės ir išmin
tingo atvirumo kaitai. Juk nuo 
švietimo kokybės ir jo prieina
mumo tiesiogiai priklauso mū
sų tautos kultūrinė ir pilietinė 
branda. 

Ar negalėtų švietimo ir 
mokslo kokybinio atsinaujini
mo šiandien paspartinti jauni 
žmonės, baigę studijas užsie
nio universitetuose? Ar nede
rėtų vyriausybei parengti šių 
žmonių paieškos užsienyje ir 
jų kvietimo tėvynėn progra
mos? Kiek naujų kūrybinių 
impulsų Vakaruose išsilavinęs 
jaunimas pajėgtų duoti Lietu
vos aukštajam mokslui ir ki
toms gyvenimo sritims. 

Labai svarbu, kad dabartinė 
švietimo kaita būtų grindžia
ma konkrečiomis, valstybės 
reikiamai finansuojamomis, 
programomis. Kad deklaracija 
apie švietimą kaip turinčią 
pirmenybę valstybės raidos 
sritį būtų paremta lėšomis. Ti
kiuosi, kad vyriausybės ir visų 
partijų Seimo nariai neužmirš 
švietimo svarbos, šį rudenį 
svarstydami Biudžeto įstaty-: 
mą. Viliuosi, kad rūpestis mo
kykla Lietuvos partijas su
telks konstruktyviam bei vai
singam dialogui ir Seime, ir 
savivaldybių tarybose. 

Ne tiek biurokratinės, kiek 
kūrybinės veiklos laukiu iš 
Švietimo ir mokslo ministeri
jos, apskričių ir savivaldybių 
švietimo skyrių. Nuo sklan
daus ministerijos darbo nema
ža dalimi priklauso švietimo 
reformos darbų sparta ir sėk
mė. Tikiuosi, jog visų lygių 
švietimo administratoriai nuo
širdžiai tarnaus mokyklų 
bendruomenėms, deramai rū
pinsis mokinių poreikiais ir 
mokytojų darbo sąlygomis. Pa
darykime viską, kas nuo mūsų 
priklauso, kad Lietuvoje ne
liktų mokyklos nelankančių 
socialinės ir pedagoginės glo
bos stokojančių vaikų. 

Nuosekliau rūpinkimės mū
sų vaikų sveikata bei sveika 
gyvensena. Daugiau dėmesio 
skirkime kasdienei jaunimo 
kultūrai. Ir kaimo, ir miesto 
mokykla tebūna atverta moki
nių laisvalaikio renginiams — 
pilietinei jaunimo organizacijų 
veiklai, sportui ir įvairiopai 
kultūrinei saviraiškai. Ar ug
dydami Lietuvos piliečius, pa
kankamai išnaudojame visas 
jaunimo organizacijų teikia
mas galimybes? 

Stiprinkime mokyklos ir vie
tos bendruomenės, mokyklos 

ir visuomenės ryšius. Skatin
kime mokinių domėjimąsi kul
tūriniu, ūkiniu, politiniu kraš
to gyvenimu. Padėkime jauni
mui atsakingai šiame gyve
nime dalyvauti. 

Manau, kad Lietuvos mo
kykla šiandien galėtų sulaukti 
kur kas didesnės verslininkų 
ir pramonininkų, kultūrinin
kų, mokslininkų ir žurnalistų 
talkos. Ar nevertėtų labiau 
ties savo edukacinėm prieder
mėm susitelkti žiniasklaidai, 
mokslo ir kultūros instituci
joms? Ar nekeista, kad net vi
suomeninė Lietuvos televizija 
neturi rimtesnės tautos švie
timo klausimams skirtos lai
dos? Kviečiu — žvelkime į 
švietimo reformą, kaip į bend
rą, visos visuomenės kuriamą 
ir įgyvendinamą projektą. 

Sveikindamas su naujaisiais 
mokslo metais visas mokyk
lines ir akademines krašto 
bendruomenes — mokinius, 
studentus, jų tėvus, noriu nu
silenkti Lietuvos mokytojams. 
Iš visos širdies dėkoju jums už 
pasiaukojimą, tautos ateitį 
kuriantį darbą. Žinau, kad 
dirbate nelengvomis sąlygo
mis, varginami gausių buiti
nių nepriteklių. Darysiu visa, 
kas nuo manęs priklauso, kad 
Lietuvos valstybė įstengtų de
ramai už jūsų triūsą atlyginti. 

Linkiu visiems Lietuvos pe
dagogams didesnio pasitikė
jimo savimi, orios pilietinės 
laikysenos. Ugdykime ir moki
nių pasįlikėjimą savo pačių 
bei tautos kūrybos galiomis. 
Įveikdami nihilizmo ir cinizmo 
nuotaikas, siekime, kad visuo
se mūsų gyvenimo lygmenyse 
būtų daugiau atvirumo ir 
partnerystės, skaidrumo ir vil
ties. 

Mieli moksleiviai ir studen
tai, telydi jūsų mokslo metus 
neblėstantis pažinimo ir nau
jos patirties geismas. Testip
rėja jūsų dėmesys savo arti
mųjų, savo mokyklos, tautos ir 
valstybės rūpesčiams. «* 

Lai mokytojų, mokinių ir tė
vų santykius grindžia tarpu
savio pagarba ir supratimas, 
te bendras mokyklos gyveni
mas teikia džiaugsmo visiems 
jos nariams! 

Dirbkime švietimo talkos 
darbą, tikėdami jo prasme ir 
tėvynės ateitimi! 

MOKSLAS AR VERSLAS? 

Praėjusiais mokslo metais 
Kauno medicinos akademija iš 
užsieniečių studentų, „Verslo 
žinių" apskaičiavimais, uždir
bo apie 2,7 mln. litų. Eksper
tų nuomone, tai — tik pirmieji 
Lietuvos žingsniai į tarptauti
nę studijų rinką. 

Švietimo ir mokslo ministe
rijos Studijų skyriaus vedėjo 
Rimanto Vaitkaus nuomone, 

šalies aukštosios mokyklos 
neišnaudoja savo galimybių 
užsidirbti. Jo manymu, ketvir
tadalis visų studentų galėtų 
būti užsieniečiai. „Čia būtų 
dideli pinigai", — mano vedė
jas. R. Vaitkus kritikuoja uni
versitetus už tai, kad jie nesu
daro užsieniečiams patrauk
lių sąlygų mokytis. Per mažai 
disciplinų dėstoma anglų kal
ba. Užsieniečius atbaido neti
kusiai įrengti bendrabučiai. 
Trūksta reklamos ir informa
cijos kitų šalių leidiniuose. 

Lietuvos aukštosiose mokyk
lose praėjusiais mokslo metais 
studijavo 366 užsieniečiai. Iš 
jų 226 mokėsi Kauno medici
nos akademijoje. Šį rudenį 
dar 50 studentų turėtų papil
dyti jų gretas iš Artimųjų Ry
tų. 

Šiemet bakalauro studijos 
Kauno medicinos akademijoje 
kainuoja 14,000 litų, o rezi-
dentūra — 11,000 litų. Stu
dentai patys turi rūpintis savo 
buitimi, medicinos draudimu, 
gyvenamuoju plotu. 

Kauno medicinos akademija 
užieniečių studentų ne laukia, 
o aktyviai jų ieško, skelbda-
masi užsienio spaudoje, „In-

Nuotr. Vytauto Maželio 

terneto" puslapiuose, informa
ciją apie savo veiklą platina 
per Lietuvos diplomatines at
stovybes. 

Antroji pagal užsieniečių 
mokymo užmojus Lietuvos 
aukštoji mokykla yra Vilniaus 
Gedimino technikos universi
tetas, šiemet planuojantis 
priimti studijuoti apie 100 stu
dentų iš Azijos. Čia bakalau
ro studijos kainuoja 8,000, 
magistrantūros —10,000, dok
torantūros — 12,000 litų per 
metus. Užsieniečiai dažniau
siai renkasi verslo vadybą, in
formatiką, elektroniką, pas
taruoju metu gausėja no
rinčiųjų studijuoti aviaciją. 

R. Jakutytė 

* Lietuvos grūdų įmonėse 
šiemet pradėję veikti pen
kiolika grūdų kokybės tikrini
mo švediškų prietaisų „Infra-
tec 1229" penktadienį įjungti į 
Žemės ūkio ministerijos cent
rinės laboratorijos kompleksi
nio mokslinių tyrimų centro 
tinklą.Tokiais prietaisais per 
5-10 minučių galima tiksliai 
nustatyti grūdų glitimą, balty
mų kiekį, fermentaciją. (Eiuo 

Danutė Bindokienė 

Nedaug daugiau, 
tik paguodos žodžius 

NepaL>ant patarimų atidėti 
kelionę į Rusiją, JAV prezi
dentas Bill Clinton pirmadie
nį, kaip buvo prieš kiek laiko 
planuota, išskrido Maskvon 
susitikti su prez. Boris Jelcin. 
Prieš sėsdamas į lėktuvą, 
spaudos konferencijoje jis pa
teisino savo kelionę tvirtini
mais, kad Rusijai (ir Boris 
Jelcinui) šiuo metu ypač rei
kia parodyti palankumą ir pa
kartoti Amerikos pažadus: jei
gu bus tęsiamos laisvosios 
rinkos reformos, vakariečiai ir 
toliau gausiomis paskolomis 
ramstys pašlijusią ekonomiką. 

Pažadai ir paguoda — tai 
viskas, ką Amerikos preziden
tas šį kartą galėjo vežtis į 
Maskvą, bet galbūt išsivežė ir 
viltį, kad Kremliuje dar ras 
savo bičiulį Boris Jelcin, kuris 
išgyvena didesnę politinę kri
zę, negu pats prez. Clinton su 
kaltinimais, prisipažinimais 
ir atsiprašinėjimais. Abu šie 
didžiųjų valstybių vadai žino, 
ką reiškia kartus nepasiseki
mas, tad galbūt paragaus ge
ros rusiškos vodkos, drau
giškai, „vyriškai" išsikalbės ir 
gyvenimas neatrodys toks be
viltiškas. Tiesa, į Rusiją kartu 
išskrido ir Hillary Rodham 
Clinton, tarytum nesiryždama 
iš savo akiračio paleisti vyrą... 

Rusijos komunistai, po pa
skutiniųjų rinkimų įsitvirtinę 
Dūmoje, dabar pasijuto stip
resni kaip bet kada po Sovietų 
Sąjungos žlugimo. Kadangi 
prezidentui būtinas Dūmos 
pritarimas, patvirtinant vėl 
susigrąžintą ministrą pirmi
ninką Černomyrdiną, buvo 
prižadėta daug daugiau galios 
valdžioje, jeigu nedelsiant tą 
atliks. Nors vakariečiai nuo
gąstavo, kad komunistų parti
ja, turėdama daugiau teisių 
svarbiuosiuose vyriausybės 
sprendimuose, gali dar labiau 
sulėtinti arba visiškai sustab
dyti laisvosios rinkos refor
mas, didelio pasirinkimo čia 
nebuvo, nes Rusijos vyriau
sybės krizė pasiekė katastro
fiškas proporcijas. Deja, pas
kutinę minutę Ziuganovas 
pakeitė nuomonę ir pasakė, 
kad Černomyrdinas nebus 
patvirtintas. „Jis, kartu su 
Jelcinu, pastaraisiais metais 
visiškai sužlugdė Rusiją". Ziu
ganovas nebetikįs prezidento 
pažadais — Jelcinas savo žo
džio nesilaikė praeityje, nesi
laikys ir ateityje. Tokie Dū
mos pirmininko teigimai su
grąžina prieš maždaug pus
metį buvusią situaciją, kai 
parlamentas atsisakė patvir
tinti tuometinį Jelcino pasiū
lytą ministrą pirmininką Kiri-

jenko. Anuomet tik per plau
ką neprieita prie Dūmos pa
leidimo, dabar vėl kyla ta pati 
grėsmė. 

Reikia tik stebėtis rusų tau
tos kantrybe. Nepaisant, kad 
dauguma darbininkų dirba be 
atlyginimo jau nuo pernai ru
dens, kad rublio vertė visiškai 
kritusi (pirmadienį kai kur už 
vieną dolerį buvo duodama iki 
20 rublių) ir artinasi dar vie
na sunki žiema, krašto gyven
tojai vis dar filosofiškai žiūri į 
savo buitį ir vieną po kitos at
sirandančią vyriausybės kri
zę, daugiausia iššauktą prezi
dento psichinių ir fizinių ne
galių. Tik angliakasiai ir kai 
kurie kiti sunkiomis pramo
nės darbininkai, jau ku
ris laikas demonstruojantys 
Maskvos Raudonojoje aikštėje, 
parodo, kad ir rusų kantru
mas galbūt turi ribas. 

Rusijos nesėkmės aštriai at
siliepė vakariečių biržoje. Pir
madienį Wall Street patyrė 
didžiausią biržos kritimą — 
net per 500 taškų! Nors 
žinovai ragina neišsigąsti ir 
tokį netikėtą kritimą vadina 
natūraliu dėsniu: kas per 
daug iškyla, turi ilgainiui 
kristi — tačiau didieji pini
guočiai skuba parduoti verty
bių popierius, netikėdami 
greito pakilimo. Jau kuris lai
kas besireiškiančios ekono
minės krizės Azijoje, ypač Ja
ponijoje, o dabar prisidėjęs 
rublio nuvertinimas ir laisvo
sios rinkos ateities Rusijoje 
netikrumas, įvarė investuoto
jus į visišką paniką (žinoma, 
tų panikų jau būta ir praei
tyje: kartais net tyčiomis su
kurtų, kartais dėl įvairių 
ekonominių nepastovumų at
sirandančių). 

Kaip seksis JAV prezidentui 
Rusijoje, sunku pasakyti. Kai 
namie prispaudžia didelės 
problemos, apskritai mūsų 
prezidentas parodo ypatingą 
talentą jas pridengti kažkokiu 
neįprastu ėjimu. Kai po liudi
jimo prisiekusiųjų teismui dėl 
savo santykių su Monica Le-
winsky jo populiarumas ritosi 
žemyn kaip akmuo nuo kalno, 
Bill Clinton nukreipė savo 
tautos ir pasaulio dėmesį nuo 
asmeniškų problemų į „tero
ristų nubaudimą Sudane ir Af
ganistane". Kai pradeda vis 
labiau aiškėti, kad, bombar
duojant Sudaną, padaryta 
klaida. Bill Clinton išsiruošė į 
Maskvą pas savo bičiulį Jel
cin. Jeigu vizitas bus bent 
kiek sėkmingas, ir Atstovų 
rūmų, ir Amerikos gyventojų 
kritika gerokai sumažės... 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
' NAŠTA 
JURGIS JANKUS 

ROMANAS 
Nr.13 (Tęsinys) 

— Į kalėjimą? 
— Ar į vieno kambario mokyklą. 
— J vieno kambario? 
— Ir kas gali pasakyti, kad tik žydai temoka kal

bėtis klausimais? — nusijuokiau. 
— Iš kur dabar tą ištraukei? 
Jonas ir to nebuvo girdėjęs. 
Žydų pasikalbėjimo negalėjau parodyti, bet paro

džiau kalėjimą ir mokyklą. Jam ypač patiko kalėjimas. 
— Jeigu kiekvienas miestelis, kiekvienas kaimas 

turėtų po porą tokių kalėjimų, daugiau nė nereikėtų. 
Ir tie patys būtų tušti, — sakė koja pavartydamas 
grindyse įmūrytą grandį. — Kas norės į tokį eiti. Kai 
dabar pristatė viešbučių, kodėl ne. Kas nenorės geram 
viešbuty pagyventi? 

— O pats norėtum? — paerzinau. 
— Kodėl ne? Ne sykį esu pagalvojęs: nori pagyven

ti be rūpesčių, eik į kalėjimą. Būsi ir aprengtas, ir 
pašertas. Dažnai geriau negu čia įstengi. Ir televizija, 
ir daktaras, ir visoks sportas, ir knygos. Tik turėk drą
sos kokią šunybę padaryti. 

Pervažiavęs per upelio tiltą, sustojo jau šiųdieninėj 
užkandinėj. Dideli langai, po jais nugarom susišlie-

jančios būdelės, arčiau vidurio keli staleliai. 
— Norėjo, kad ir mano dėdė tokią seklyčią pasista

tytų. Po jo mirties ir man, kai kas minėjo, bet mano 
seniena jau iš naujo buvo įleidusi šaknis. O Aldona tie
siai pasakė: „Jeigu užeigą keisi į užbėgą, aš nė vienos 
dienos nepasiliksiu". Ji irgi nemėgsta tekinom prabė
gančių žmonių. 

Nieko negalėjau pasakyti: vietelė buvo švari, švie
si, o dabar tuščia, tai atrodė ir erdvi. Susėdom pačiam 
kampe. Jonas paprašė alaus.' bet susigriebęs tuoj atsi
suko į mane: 

— Kokį pačiam? Gerti, ar tik pažiūrėti? 
— Aldonos pusryčiai šaukiasi gerti. 
Valandėlę dairiausi pro langą. Į tą pusę miestelis 

augo. Nuvalytam plote buvo pridygę vienaaukščių 
hameliukų, visiškai, bent iš tolo, panašių į vienas kitą, 
o be medžių labai panašu į išvytų vargšų telkinį. 

— Kaip klajoklių palapinės dykumoj, — pasakiau. 
— Greitai, pigu ir patogu. 
— Tam, kur stato. 
— Bet įperkama tam, kurs perka. Amerikiečiui 

reikia namo, automobilio ir televizijos, o tų kainos su
tvarkytos taip, kad nuo jų telieka tik kasdieninei duo
nai ir šiokiadieninėms kelnėms. Bet ką čia mes? Ame
rikos nepertvarkysim. Rytą minėjai Brigitėlę. Gal su-
sirašinėji? 

— Nuo to laiko, kai išvykau nuo Elbės, nieko apie 
ją negirdėjau. 

— O aš maniau, kad gal... Ji visą laiką apie tave 
gerai šnekėdavo. Kai netekęs kantrybės kurį jai pri-
k išdava u, piestu stodavo, Saukdavo. Tą žioplį? Yra tik 

vienas, su kuriuo ir į pragarą eičiau, tai Juozas. Bet 
tas į mane nė kreiva akim nepažiūri". O kai niekam 
nė sudiev nepasakęs, išnykai, ji kelis mėnesius vargu 
ar kam žodį pasakė. Ir su manim tapo tokia, lyg 
būčiau visiškai svetimas. Žinai, kad ne sykį patį gana 
aitriai pakeiksnojau. Kaip reikiant. Pirma, kokia bu
vo, nebuvo, per dieną, o ne sykį ir ligi išvakarių kur 
išsidūkusi, grįžusi ir su manim būdavo smagi, tokia 
pat kaip su visais. Nenorėjau, kad būtų tokia su vi
sais. Norėjau, kad tokia, kaip su visais, būtų tik su 
manimi. Kai imdavau niurnėti, kartais net ir urgzte 
paurzgti, — koks vyras būtų galėjęs tokį jos lakstumą 
ilgai pakęsti. — pasakydavo: „Tai eikim kartu. Ko taip 
greitai pasenai. Pakirkink mergičkas, aš — bernus, 
paskum abu smagūs sugrįšime. Nereikės vienas kitam 
nebūtų daiktų prikaišioti". Apsižodžiuodavom, bet ne 
taip. kad kiti viską girdėtų, ir vėl būdavo gerai. Tik 
kai išvykai, nebebuvo gerai. Buvo taip, lyg išeidamas 
būtum ir ją išsinešęs. Kas liko, buvo nebe ji. Tai kaip 
nekeiksi? 

— Man tai naujieną pasakei, — įsiterpiau, —jokio 
glaudesnio ryšio su ja neturėjau. Pašokdavau. Buvo la
bai gera šokėja, tai ir pašokdavau. Ne su ja viena. 
Buvo ir kitų. gerai šokančių. Svarbiausia — neište
kėjusių. Ištekėjusios man visada negerumų nešė. Gal 
vaikystes nusižiūrejimas visam gyvenimui pasiliko. 
Mūsų kaime bernas susižiūrėjo su savo šeimininke. Ji 
buvo ar tik ne pora metų atitekėjusi. Turėjo ir vaiką, 
bet dar tik lopšy Kai šeimininkas juodu užklupo, 
berną tuoj išvarė. Bet kur tau jis vienas eis. Pasigavo 
šeimininkę ir abu išlėkė į mišką. Šeimininkas pasi

griebęs šautuvą vijosi. Išmaišė mišką, bet nieko nera
do. Kol jis miške ieškojo, bernas parlėkė, prisikimšo 
maišą drabužių, maisto, užsimetė ant arklio ir viską 
nusinešė į mišką. Miške dingo, kaip į vandenį. Porą 
savaičių nieko neužtiko. Ėmė šnekėti, kad miške jų 
nebėra, kad kur į miestą išbėgo. Tik po dviejų savaičių 
jų slėptuvę užtiko. Vyras norėjo prikalbinti grįžti, net 
vaiką nešė parodyti, žadėjo viską atleisti, bet juodu nė 
iš vietos. Tada vyras pasitelkė savo, net iš kitų kaimų 
vyrus, norėjo jėga paimti. Kai pamatė, kad kito kelio 
nėra, bernas nušovė ją ir pats nusišovė. Tai ne pasaka. 
Buvo laikrašty aprašyta. Pats skaičiau. Tada man 
galėjo būti dešimt metų. Juk dar vaikas, bet tas įvykis 
taip įsmigo, kad nepaleidžia ir dabar. Kai tada pro 
langą pasisiekusi rankom akis uždengė, tai buvo vis
kas. Jeigu būtų buvusi netekėjusi, tikrai kitaip būtų 
buvę. O išvykau varomas labai paprastos priežasties. 
Sužinojau, kad kiti jau tęsia mokslą, pasiklausinėjau, 
kur geriau, ir išlėkiau. Norėjau mokytis, ne merginėti. 

— Bet kodėl taip patyliai" 
— Būčiau ėmęs šnekėti, negerumų būtų buvę. Tik 

vienas tešnekėjau angliškai. Kas geruoju tokį būtų 
išleidę? Patyliukais išgaravau ir viskas. Nė į galvą 
neatėjo, kad taip galėtų atsiliepti tau. Ir dabar nega
liu tikėti. Turėjo būti kas kita. 

— Ne. Nieko kito. Nemanau, kad būtų galėjusi 
taip susukti. Kai po kokio mėnesio rūgena pradėjo 
atslūgti, vėl atsirado tavo vardas Vis: „Kažin kur Juo
zas?" Jeigu kas užklysdavo iš kitur, būtinai turėdavo 
pasiteirauti, ar neužtiko kur paties. 

(Bus daugiau) 
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Čekius i š r a šy tus „Pres iden t A d a m k u s C o m m i t t e " s iųst i : 
D . B a z i e n ė , 9 2 1 3 S . K e e l e r A v e . , O a k L a w n , I L 6 0 4 5 3 , 

t e l . 7 0 8 - 6 3 6 - 6 0 2 1 . 

NAUJĄJĮ ŠIŲ METŲ „VARPĄ" 
PASITINKANT 

JONAS DAUGĖLA 

Nr.32 1997-1998 

Dar spaudos draudimo me
tais V. Kudirkos pradėto „Var
po7' leidimą, nuo 1951 m. dėl 
bolševikų teroro pavojų j Va
karus pasitraukę varpininkai 
tęsia šioje šalyje. Dabar mus 
pasiekė „Varpo" Nr. 32. Šiame 
numeryje red. A. Kučys rašo, 
jog yra gavęs žinių, kad 
„Varpo" leidimas nebuvo nu
trauktas ir pavergtoje Lietu
voje. Jam teko gauti kelis ori
ginalius šio pogrindžio „Var
po" numerius. Taip pat gauta 
žinių, kad sunkiausiomis sąly
gomis „Varpas" buvo leidžia
mas.ir. Vorkutos tremtinių sto
vykloje. Pogrindžio „Varpas" 
tuo metu buvo pavergtiems ir 
ištremtiems lietuviams laisvės 
kovų sinonimas. 

Per visus tuos ilgus metus 
„Varpas" puoselėjo tautinės 
valstybės idealus. Tad ir šia
me numeryje redaktorius, ver
tindamas tautos nuotaikas po 
paskutiniųjų prezidento rin
kimų, pasigenda, kad tose rin
kiminėse kalbose buvo retai 
užsimenama apie Lietuvą 
kaip tautinę valstybę. Ir kiti 
bendradarbiai savo straips
niuose prisimena tautinės val
stybės idealus. Kiek plačiau 
šiuo reikalu pasisako savo 
straipsnyje J. Daugėla. 

Paskutiniu metu i „Varpo" 
bendradarbių eilę įsijungę ir 
keli žurnalistai iš Lietuvos. 
Ypač žurnalo turinį pagyvina 
žinomas politikas, filosofas, 
Seimo narys R. Ozolas. Šiame 
numeryje yra du jo straips
niai — pranešimai. Viename 
Ozolas pasisako dėl dabar
tinės. Lietuvos konstitucijos. 
Jis iškelia daug jos trūkumų, 
pasigenda konstitucijoje laisvo 
asmens teisių patikinimo. Jo 
manymu, konstitucija turėtų 
būti peržiūrėta, pataisyta, o 
gal ir net naujai perrašyta. 

Antrąjį pranešimą Ozolas 
padarė į Vilnių susivažiavu-
siems iš bolševikų vergijos 
išsivadavusių valstybių vado
vams. Jis kalbėjo, kad tik de
mokratine santvarka gali pati
kinti jų tautoms šviesesnę 
ateitį. Be to. pabrėžė, kad Lie
tuva yra vidurio Europos val
stybė ir tuo pačiu priklauso 
demokratiškam Vakarų pa
sauliui Gal kiek abejonių su
kelia jo gilus įsitikinimas, kad 
„komunizmas jau priklauso is
torijos analams". 

Ilgokame, bet išskirtinai 
kruopščiai paruoštame, straips
nyje nuolatinis „Varpo" ben
dradarbis dr. K. Karvelis ap
taria Lietuvos priėmimo į 
NATO (ŠAS-ga) ir Europos 
s-gą (ES) galimybes. Paskuti

niu metu šis klausimas labai 
plačiai aptariamas visoje lie
tuviškoje spaudoje. Tad ir šis 
straipsnis yra lyg visų tų 
svarstymų apžvalga. 

Išsamiai aptaręs visas prie
žastis, kurios kliudo Lietuvai 
būti priimtai į šias ta rp tau
tines organizacijas, autorius 
kartoja Europos komiteto pir
mininko išvadas: „Po septyne
rių laisvės atgavimo metų ES 
ir ŠAS-gos atstovams, matyt , 
nebuvo parodyta pakankamai 
nei domokratijos pažangos, 
nei ūkio ir pramonės pakib
ino". 

O netikėdamas, kad art i 
mesnėje ateityje Lietuva būtų 
pri imta į ŠAS-gą, K Karvelis 
labai teisingai siūlo: „Siekiant 
saugumo garantijų Lietuvos 
geopolitinėje padėtyje, galime 
tik savimi pasitikėti". Tai yra 
tradicinė varpininkų srovės 
politikos kryptis — pirmoje 
eilėje pasitikėti savosios tau
tos jėgomis. 

Šiais metais Lietuvos ban
kas šventė savo įsisteigimo 75 
metų sukaktį. Ta proga dr. E. 
Laumenskaitė kiek plačiau 
parašė apie banko steigėją ir 
pradininką, žymų mūsų finan
sininką ir politiką prof. VI. 
Jurgutį . Straipsnyje, be bio
grafinių žinių, autorė iš
ryškino jo nuopelnus, anuo 
metu kuriant mūsų valstybinį 
gyvenimą, o taip pat ir jo pe
dagoginius gabumus. J i s buvo 
vienas žymiausių mūsų uni
versiteto mokslininkų. Taip 
pat aprašyta jo kančios nacių 
koncentracijos stovykloje ir 
bolševikų pavergimo metais. 

Skaitytojų akį turėtų ypač 
patraukti A. Šidlausko straips
nis „Mėgėjiškos kultūros šak
nys". Visi žinome, kad pa
vergėjas sunaikino mūsų kai
mą ir jo žmones. Tuo pačiu 
buvo sunaikinta ir mūsų kai
mo kultūra, jo žmonių kul
tūrinė veik'a. Po nepriklauso
mybės atkūrimo neteko gir
dėti, kad būtų atgijusi kaimo 
kultūrinė veikla. Plačiai spau
doje aprašomi tik miestų kul
tūriniai renginiai. Šidlauskas 
rašo, kad šiandieniniame kai
me ne tik atgijo kultūrinė 
veikla, bet ji tiesiog klesti. 
Mūsų kaimo kultūrinės veik
los apimtį rodo straipsnyje 
paskelbti skaičiai: kaimo miš
rūs cborai — 70, juose 20,161 
dainininkas; muzikos kapelų 
— 200; dramos ratelių — 712 
su 8,114 vaidintojų ir kt. 

Šį straipsnį lyg ir papildo J. 
Masilionis. Jis išsamiai apra
šo užsienio lietuvių kultūrinio 
gyvenimo ir lietuvybės išlai
kymo apraiškas. 

A. Dundzila „Spaudos apie 
partizanines kovas apžval
goje" plačiai aprašo ir sugru
puoja literatūrą, ne tik apie 
partizanus ir jų kovas, bet 
apie ryšininkus ir jų globėjus. 
Autorius pageidauja, kad 
mūsų mokyklose būtų įvestas 
pasipriešinimo pavergėjui kur
sas. 

Iš viso šio „Varpo' turiniu 
gal kiek ir išsiskiria kun. Vy
tauto Bagdanavičiaus straips
nis. Jame istoriniu tikslumu 
aprašytas Romos imperato
riaus Maksimilijono ir Lietu
vos karaliaus Zigimanto susi
tikimas, įvykęs 1515 m. Susi-

MOKSLO METAMS ARTĖJANT 

Lietuvos vyriausybes rūmai Vilniuje (buvusieji LKP CK rūmai), į kuriuos v 
17 d. 

TARP MUŠU KALBANT 
MATĖ JUODA, MATĖ BALTA 

Amerikiečių malone (UN- laisvės gimtajam kraš tu i i r 
ROS), pokario metais gyve- nenorėjome grįžti į sovietų 
nome nedideliame pietvaka- valdomą Lietuvą. Buvome, 
rių, Vokietijos miestelyje. Da- anot vieno nuotaikingai ra-
bar pagalvojus, tas miestelis šančio rašytojo.^tikri „Dievo 
buvo net mažesnis už nedidelį paukšteliai". Mūsų buvo apie 
miestelį. Atvirai kalbant, tuo 200 ir dvi ar trys lietuviškai 
metu mes nelabai jaudinomės kalbančios čigonės. Gyvenda-
ir rūpinomės miestelio didu- mi vokiečių namuose, naudo-
mu, tebuvo svarbu, kad pra- jomės jų paliktais baldais, 
ėjusio karo sūkuryje pavyko apyvokos daiktais ir patalyne. 
išlikti gyviems. Mes troškome Negalėjome skųstis mityba, 

nors kai kurie per porą kar tų 
nušveisdavo" savaitinį davinį. 
Kalorijas papildydavome vaiz
būnų dėka. O soduose ir dar
žuose prinokę v vaisiai bei 
daržovės išspręsdavo vita-

daro vaizdas, kad jis nebuvo 
reikšmingas, ieškant lietu
viško valstybingumo šaknų. 

J. Žygas taip pat aptaria 
galimybes Lietuvai b fi priim
tai ŠAS-gą ir ES-gą. ir aprašo minų reikalingumo klausimą, 
savo įspūdžius iš viešnagės Mūsų tarpe daugiausia buvo 
Lietuvoje. Tik jis jau labai su- baltarankių. Tik vienam ki-
tirštintai juodomis spalvomis t a m (Lietuvoje) teko paragaut i 
piešia šiandieninės Lietuvos fizinio darbo. Mūsų ta rpe buvo 
gyvenimą. 

Be čia minėtų straipsnių yra 
ir dar keli kiti. Redaktorius 
aptaria gautuosius leidinius. 
Kiek plačiau aprašo M. Mac
kevičiaus „Atsiminimus" i* 
gan kritiškai vertina J. Kojelio 
„Iš nakties į rytą' 

daug žmonių r imtai nusiteiku
sių, bet buvo ir „mėtytų, ir 
vėtytų". Buvo net gyvenusių 
svetimuose kraštuose. Vienam 
teko gyventi ne tik Lietuvoje, 
bet JAV ir net Sovietų 
Sąjungoje. J i s sakydavo, 
jog j am teko ir juoda, ir balta 

Varpe" yra įvestas nuolati- patirti . Mums gi atrodė, kad 
ms „Kudirkaičių" skyrius, jis matė daugiau juoda (blo-
Jame apžvelgiama moksleivių gio), o ne balta (gėrio), 
kudirkaičių organizacijos veik- J įs buvo mažažemio, daugia-
la. Šią organizaciją globoja ir vaikio ūkininko sūnus . Vargo 
remia Masionio fondas (pirm. spaudžiamas, prieauglis iš-
A Kučys). Šiame numeryje or- siskirstė. J is pa t raukė į JAV. 
ganizacijos vadovė A. Šiau- Čia susipažinęs su „sovieto ly-
rienė aprašo savo įspūdžius iš gintojais", susižavėjo Sovietų 
kudirkaičių vasaros stovyklos, Sąjunga. Tuo metu sovietai 
taip pat išspausdintas jos me- „žvejojo" darbininkijoje, vilio-
tinis pranešimas apie organi- dami kvalifikuotus darbinin-
zacijos veiklą. Būtų vis tik kus į sovietinę pramonę. Ga-
daug įdomiau, jeigu šį skyrių ves pažadą užimti instrukto-
užpildytų patys moksleiviai riaus vietą, išvyko į tariamąjį 
kudirkaičiai. darbininkų rojų. Deja, teko 

Šis „Varpo" numeris yra nusivilti. Instruktorių vietas 
kruopščiai ir rūpestingai pa- užėmė kiti. J a m gi teko pra-
ruoštas ir skoningai apipavi- kaituoti metalo liejyklose. To 
dalintas. Viršelis papuoštas negana, neaiškiomis aplinky-
dail. D. Tarabildaitės patrauk- bėmis dingo atsivežtos pinigų 
liu piešiniu. santaupos. Pabandęs skųstis, 
Užvertus paskutinįjį 194 pateko už grotų. Išėjęs į lais-

psl., tenka pasidžiaugti, kad, vę, gavo darbą kolektyviniame 
.opaisant vis sunkėjančių 

žurnalo spaudai paruošimo 
sąlygų, red. A. Kučys sugebėjo 
išleisti naują „Varpo" Nr. 32, 
kuris gerai išlaikė per šimt
metį leisto „Varpo" lygį, o 
leidėjas — Varpininkų filiste
rių draugija — sudarė tinka
mas techniškas žurnalo išlei
dimo sąlygas. 

ūkyje. 1940 metais nesėk
mingai bandė patekti į Lie
tuvą. Prasidėjus karui , šiaip 
taip pavyko išsisukti nuo ka
rinės tarnybos. Vokiečiams 
atėjus, buvo suimtas ir iš
vežtas į Vokietiją. 

Karui pasibaigus, susipa
žino su lietuviais ir, jų skati
namas, įsijungė į „Dievo 

yr iausybė persikėle 1992 m. sausio 
Nuotr Eltos. 

paukštelių" eiles. Gyvenda
mas su mumis, laikėsi atokiai. 
Daugelis net nežinojo praei
ties. Vis dėlto vienam kitam 
jis atvirai pasipasakodavo. 
Retsykiais mums papasakoda
vo apie gyvenimą Amerikoje, 
pavaišindavo iš JAV gautais 
gardumynais ir rūkalais. 

Porą kartų, pamenu, davė 
paskaityti net Amerikos lietu
vių laikraščių. Beje, labai ne
norėdavo kalbėti apie sovieti-
joje praleistas dienas. Mūsų 
„amerikonas", sugebėjo gana 
greitai atgauti JAV pilietybę. 
Išvykdamas žadėjo parašyti, 
bet nesulaukėme nei vieno 
žodžio. 

Niekas iš mūsų nesugrįžo į 
Lietuvą ir niekas nepasiliko 
Vokietijoje. Vieniems buvo 
lemta vienur, o kitiems kitur 
nutūpti. Bene 1955 metų ru
denį, buvojant Bridgeporto 
apylinkėje, teko netikėtai su
sidurti su tuo, kadaise Vokie
tijoje pažintu, tautiečiu. Ne
atrodė, kad jis būtų nudžiugęs 
mudviejų susitikimu. Jis ne
pasakė, nei kaip sekasi, nei 
kur gyvena. Tik klustelėjo, ar 
mes dar nepradėjome „nek-
taizų" gamybos. Mat jis anais 
laikais sakydavo, kad Ameri
koje galima prasimušti t ik 
savarankišku užsiėmimu. J i s 
mums sakydavo susidomėti 
kaklaraiščių gamyba. Mes 
tačiau nepaklausėm jo pata
rimų. Gal ir gerai darėme, nes 
atvykę pamatėme, kad čia 
netrūksta gamintojų, o tų kak
laraiščių yra didžiausias pasi
rinkimas. 

Mudviem nebeteko kitą 
kartą susitikti. Nežinia, kas 
j am nutiko ir kur jis dabar 
yra. Greičiausiai jis anksčiau 
a r vėuau iškeliavo į Anapus, 
ir kur jau nebevažinėjama į 
ki tus kraštus. 

P e t r a s Pe t ru t i s 

• Bi rže l io 20 d. iškilmin
gai at idaryta Nemunaičio 
jaunučių stovykla. Vakare 
apie šimtas vaikų susirinko 
Nemunaičio Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje, 
kur šv. Mišias koncelebravo 
stovyklos vadovas kun. Da
rius Vasiliauskas bei parapi
jos klebonas kun. Valerijus 
Rudzinskas. Iškilmingoje šv. 
Mišių aukoje ta ip pat dalyva
vo penki Kunigų seminarijos 
auklėtiniai, kurie darbuosis 
Nemunaičio stovykloje. 

Pamiškėm, paežerėm, vin
giuotais paupių takeliais nuo 
mūsų tolsta geltonkasė, basa
kojė vasara. Laukuose draiko
si voratinkliai, saulelė vaka
rais anksčiau ritasi patalan, 
vakarais dvelktelna vėsesnio 
oro gūsis. Visi pakitimai gam
toje, rodo, kad ne už kalnų 
rugsėjis. Rugsėjis — pirmas 
rudens mėnuo, rugsėjis — 
naujų mokslo metų pradžia. 

Po vasaros atostogų, įdegę 
-saulėje, paūgėję, pailsėję vėl į 
klases susirinkę triukšmingi 
mokinukų būriai. Rugsėjo rytą 
mokyklos pražys margaspal
vių gėlių žiedais, skambės mo
kinių juokas, aidės daina. 
Tūkstančiai jaunų galvų pa
links prie knygų. 

Man rugsėjo 1-osios rytas 
yra išskirtinis, pats gražiau
sias už visus kitus. Nežinau 
ar j ū s kas žemėj matėt links
mesnį rytą? Ar teko kam iš 
jūsų linksmesnį juoką girdėt? 
Man kiti rytai prieš šį rytą nu
blanksta. 

Abiturientams rugsėjis bus 
paskutinis; baigę mokyklą, jie 
rinksis tolimesnį gyvenimo 
kelią. 

Kitiems, mūsų mažiesiems 
pirmokėliams šis rugsėjis bus 
pirmas. Jie pirmą kartą per
žengs mokyklos slenkstį. Ti
riančiu žvilgsniu stebės moky
tojus, apžiūrinės savo klasę ir 
suolą, stipriai laikys įsikibę 
mamos ar tėčio ranką. Bet juk 
taip buvo visiems. Visi savo 
gyvenimo kelią pradėjome nuo 
mokyklos. Mažieji greitai apsi-
pras ir mokykla taps jiems 

antraisiais namais . 
Pradedant naujuosius moks

lo metus, sveikinu mokinius, 
mokytojus ir tėvelius. Visiems 
linkiu kuo geresnės kloties, 
pakantumo ir supratimo. 

Mieli mokiniai, jums linkiu 
jaunatviško ryžto, valios. Bū
kite stropūs, darbštūs, ener
gingi. Aukit lyg berželiai po 
mokyklos langais. Prieš jūsų 
akis daug išbandymų, ieškoji
mų ir atradimų, kelių ir kryž
kelių. Ateityje, tarsi pasakoje, 
lapų šnarėjimas, lietus, svajo
nės, niekieno nepraminti ta
kai. Tegul visus mokslo metus 
jus lydi giedra nuotaika ir geri 
darbai. Gerbiami mokytojai, 
jums linkiu kantrybės, stip
rios sveikatos, naujų darbo 
formų, išradingumo, auklėjant 
ir mokant mūsų atžalas. 

Viole ta P a k a l n i š k i e n ė 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AiiT6iiUu6.rMMasvEKvfQSr 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

Agentas Frar* ZapoKs ir Ofl. Mgr. Auksė 
S. Kane kaba totuvtSkai 

FRANKZAPOUS 
32061/2 W«t95th Street 

Tai. (708) 4244664 
(773)681-8664 

S TAŠYS' CONS TRUCTION 
Staliaus darbai, rOsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; *sidings", 

"sorfits", "decks", "guttets", plokšti 
ir "shingle' stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

GREIT PARDUODA 

%S§;RE/MAX 
^REALTORS 

(773)586-5959 
(708)425-7160 

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

•L S.Benetfk\ tat. 630-241-1912., 

RTVERDALE AUTOMOTIVE 
Padiitnai parduoti, MMMiKin t l artai 

p*Įtot impbfcM — l i a u t u matu atkJselėje 
arta auto-variytiiiėse Padėsime permalti 
automobili, motociklą ar komercinę siuntą 
į Lietuvą. RctkaKngaa skardininkas. 

TeL7W-»l-*3»*. 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Ne problema! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galite sėst už vairo 

šiandien! 
(630) 207 2748 

D pirmų rankų pigiai perduo
damas Ford Taurus '87 m. Geros 
padangos, naujas alternatoriut. 
naujas akumuliatorius. Kreiptis tel. 
708-349-0348. 

R e a l m a r t fi Į Ą 
Reahy Group Ine 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assoclate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bos. 773-5SS-41M Pagtr 312-3eM3«7 
Fa* 773-SS5-3W 

Ieikome protingo, tvarkingo vy
ro dirbti baldų krautuvėje, pri
žiūrėti tvarką, švarą, pakavimą ir 
dirbti kt įvairius darbus. Turi turėti 
darbo leidimą ir suprasti angliškai. 
Skambinti AneM, tcL 312-8504595. 

I e š k a u 2 a r b a 3 k a m b . 
b u t o į pietus n u o Pulaski 
Rd . ar t i m a i s t o p a r d u o 
tuvių. T e l . 773-434-2874. 



RENGINIAI ČIKAGOJE 
1998 METAI 

RUGSĖJO MĖN. 

6 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Tautos šven
tės minėjimas Šaulių na
muose. 

— LKDP rėmėjų sambūrio 
gegužinė Ateitininkų namuo
se, Lemonte. 

7 dieną — ALTo gegužinė 
Grinių sodyboje, Lockport, IL. 
Pradžia 12 vai. 

10 — 13 dieną — Santaros-
Šviesos suvažiavimas PLC, 
Lemonte. 

12 dieną Lithuanian Mer-
cy Lift pokylis. 

13 dieną — JAV LB Le-
monto apylinkės tradicinė ge
gužinė PL centro sodelyje. 

19 dieną — Dr. Antano 
Lipskio meno darbų paroda ir 
jo naujos poezijos knygos su
tiktuvės Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemonte. Rengia JAV 
LB Kultūros taryba 

20 dieną — „Draugo" meti
nis pokylis Martiniąue poky
lių salėje. 

23 dieną — Lietuvių Preky
bos ir pramonės rūmų golfo 
iškyla ir pietūs Old Oak Coun-
try Glub, 143-čia ir Parker Rd. 

25 dieną — Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus rengia
ma šiuolaikinės lietuvių teks
tilės paroda Čikagos kultūros 
centre (78 E. Washington St.). 
Paroda tęsis iki spalio 18 d. 

— Dailės paroda — Meilės 
vizijos: šiuolaikinis Lietuvos 
gobelenas Čikagos Kultūros 
centre (78 Washington St., 
Chicago). Rengia Balzeko lie
tuvių kultūros muziejus. Daly
vauja 20 autorių su 40 meno 
darbų. Iškilmingas atidary
mas 6-8 v.v. Paroda tesis iki 
spalio 18 dienos. 

26 dieną — PLC 10 metų 
sukaktuvinis pokylis PLC, Le
monte. 

27 dieną — Šv. Kazimiero 
seserų rėmėjų metinis pokylis 
Polonia Banąuet salėje, 4604 
S. Archer Ave., Čikagoje. 

— Lietuvių fondo golfo die
na Lieponių Old Oak Country 
klube, Lockport, IL. 

— Sol. Vytauto Juozapaičio 
koncertas Jaunimo centre. 3 
v.p.p. Ruošia „Saulutė" — Lie
tuvos vaikų globos būrelis. 

v.v. Paroda tesis iki spalio 22 
dienos. 

10 dieną — „Girių aido" — 
partizanų koncertas Cicero 
Šv. Antano parapijos salėje. 

— Lietuvos Dukterų draugi
jos metinis pokylis Jaunimo 
centro didž. salėje. 

11 dieną— „Girių aido" — 
partizanų koncertas Jaunimo 
centre, Čikagoje. 

— Šakiečių klubo gegužinė 
Vytauto Didž. šaulių rinkt, 
namuose. 

— Pal. J. Matulaičio misįjos 
ruošiami pabendravimo pietūs 
12:15 vai. p.p. PLC salėje, Le
monte. 

SPALIO MĖN. 

3 dieną — ASS Čikagos 
skyriaus metinė šventė Wil-
lowbrook pokylių salėje, Wil-
low Springs, IL. 

4 dieną — Nekalto Prasi
dėjimo seserų rėmėjų metinė 
šventė: 3 vai. p.p. šv. Mišios 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje; 4 vai. 
p.p. iškilminga vakarienė su 
programa Jaunimo centro 
didž. salėje. 

— Vytauto Didž. šaulių 
rinktinės gegužinė Šaulių na
muose. 

— Seserų pranciškiečių rė
mėjų seimas: 11 vai. r. šv. Mi
šios Marijonų koplyčioje; 12 
vai. — pietūs; 1 vai. p.p. — 
posėdžiai. 

— Kongresmano John M. 
Shimkus pagerbimas 12:30 
v.p.p. „Bočių" menėje, PLC, 
Lemonte. Ruošia Illinois lietu
vių respublikonų lyga. 

9 dieną — Vilnietes dail. 
Liucijos Kryževičienės mono
tipijų paroda Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje. Atidary
mas, dalyvaujant autorei, 7 

17 ir 18 dieną — Moters 
savaitgalis PLC, Lemonte. 

18 dieną — Susitikimas 
— vakarienė su Lietuvos Res
publikos prezidentu Valdu 
Adamkum, 6 v.v. Willowbrook 
pokylių salėje, Willow 
Springs, IL. 

23-2S dieną — Filatelistų 
draugijos „Lietuva" filatelijos 
ir numizmatikos paroda 
„LITHPAX XXVTT Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 

24 dieną — Danutės Bra-
zytės-Bindokienės pagerbimas 
-pietūs 11 v.r. Mayfield poky
lių salėje, 6072 So Archer 
Ave, Čikagoje. Rengia ALRK 
Moterų sąjunga. 

25 dieną— Sol. Virgilyaus 
Noreikos ir sol. Audronės 
Gaižiūnienės koncertas Jauni
mo centre, 3 vai. p.p. Ruošia 
„Saulutė" — Lietuvos vaikų 
globos būrelis. 

— Lietuvių agronomų s-gos 
Čikagoje šv. Mišios už miru
sius narius 10 v.r. Marijonų 
koplyčioje prie „Draugo". Po 
Mišių pusryčiai ir pabendravi
mas vienuolyno posėdžių sa
lėje. 

30 dieną — „Ateities" sa
vaitgalio literatūros vakaras 
Jaunimo centro kavinėje. 

31 dieną — „Ateities" sa
vaitgalis Ateitininkų namuo
se, Lemonte. 

— „Puota jūros dugne" — 
maskaradas! Willowbrook po
kylių salėje. Ruošia jūrų skau-
tininkų,-ių „Grandis" 

LAPKRIČIO MĖN. 

1 dieną — Tradicinės vi
suomeniškos Vėlinių iškilmes 
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse prie Steigėjų paminklo 
vyks 12 vai. Šį mirusiųjų pri
siminimą ruošia Kapų sklypų 
savininkų draugija ir Bend
ruomenės Pasauliečių komite
tas, garbės sargyboje dalyvau
jant šauliams, šaulėms ir ra-
movėnams. 

— .Ateities" savaitgalis 
Ateitininkų namuose, Lemon
te. 

7 dieną -*• Lietuvių fondo 
metinis pokylis Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. 

8 dieną — JAV LB Lemon-
to apylinkės ruošiami pietūs 
PL centro didž. salėje. Loteri
jos laimingųjų bilietų trauki
mas. 

— Panevėžiečių klubo susi
rinkimas Jaunimo centre. 

—'Antano Maceinos minėji
mas Jaunimo centre. 

— „Lietuvių balso" laikraš
čio metinė vakarienė 4:30 vai. 
p.p. „Mabenka" restorane, 
7844 So Cicero , Burbank, IL. 

12 dieną — Zarasiškių klu
bo pusmetinis narių susirinki
mas V.D. Šaulių rinkt, na
muose. 

14 dieną — Lietuvių Ope
ros metinis pokylis Jaunimo 
centro didž. salėje. 

15 dieną — Tilžės Akto pa
skelbimo 80 metų sukakties 
minėjimas 2 vaL p.p. V.D. 
Šaulių rinktinės namuose. 
Rengia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis. 

— PLC madų paroda, PLC, 
Lemonte. 

— Lietuvių skautų organi- . 
zacijos įkūrimo, 80 metų gyva
vimo ir veiklos sukakties mi
nėjimas Jaunimo centre. Pra
džia 2 vai. p.p. Rengia Čika
gos skautininkių draugovė ir 
minėjimo rengimo komitetas. 

20 dieną — Suvalkiečių 
dr-jos metinis narių susirinki
mas Šaulių namuose. 

21 dieną — „Lituanicos" 
futbolo klubo 48-tas metinis 
sezono uždarymo pokylis PLC, 
Lemonte. 

22 dieną — Lietuvos Ka
riuomenės atkūrimo 80 metų 
sukakties minėjimas Šaulių 
namuose, Čikagoje. Rengia 
Lietuvių Karių veteranų s-ga 
Ramovė. 

— Nelės ir Arvydo Paltinų 
koncertas 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Rengia „Amerikos lie
tuvių radijas". 

29 dieną — Anglijos lietu
vių klubo narių metinis susi
rinkimas Šaulių namuose. 

— Telšių teatro spektaklis 
Jaunimo centre. Rengia LB 
Kultūros taryba. 

GRUODŽIO MĖN. 

3 dieną — Šakiečių klubo 
metinis narių susirinkimas 
V.D. Šaulių rinkt, namuose. 

4 dieną — Šampano vaka
ras. Rengia „Lietuvos vaikų 
viltis". 

5 i r 6 dieną — Kalėdinė 

• Virbalis. Birželio 14 d., 
per šv. Antano atlaidus, Vil
kaviškio vyskupas J. Žemai
tis, MIC, suteikė Sutvirtini
mo sakramentą 227 asme
nims. Tą pačią dieną kunigas 
jubiliatas Vladas Bilius (gim. 
1910 m.) minėjo savo 65-erių 

metų kunigystės jubiliejų. Ju
biliatą, kuris Virbalyje dar
buojasi jau 53 metus, nuošir
džiai sveikino vyskupas J. 
Žemaitis, MIC, prel. V.Bar-
tuška, kiti kunigai ir parapi
jiečiai. 
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KOVO MĖN. 

LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI 
AUKOJO: 

% 

$50 

$30 
$25 

$20 

$250 - Saulius J. Jankauskas. 
$200 - Vladas Jasiulionis, Julius G.Vilčiauskas, Jonas ir 

Vincenta Jurkūnai. 
$100 - Albina Lingis, Vladas Jomantas a.a. Antano 

Mikalkėno prisiminimui, Algirdas Dūda. 
- J.V.Lopatauskas, Bruno ir Regina Latoza, Aloyzas 

ir Regina Balsiai, Halina Milaknis. 
- Janina Cukurienė. 
- Alfonsas Gerčys, Margaret ir Joseph Kaziūnai, 

Vincas ir Genovaitė Mačiūnai, Bronė ir Kazys 
Markus. 

- Anicetas ir Eglė Giedraičiai, Kazys ir Danuta 
Razmai, Jonas A.Vainius, A.Vaičiulis, Bronius ir 
Vladė Siliūnai, Leo Bagdonas, Jonas Ramanauskas, 
Nįjolė Von Kiparski. 

$15 - Valeria ir Jonas Pleiriai. 
$10 - Julia Vailokaitis, Viktoria Paliulis. 

Nuoširdus ačiū! Tik Jūsų aukos padeda šelpti partizanus, 
kurie prarado sveikatą ir jėgas Rusijos kankinimų stovyklose, 
tolimuose Sibiro plotuose. 

Aukas siųsti: 
LJP.G. Fund, 2711-15 W. 71 St., Chicago, IL 60629. 

Aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių. M 

A.tA. 
ALGIMANTUI MILAŠIUI 

mirus, velionio žmoną MILITĄ, jos tėvus ALEK
SANDRĄ ir JONĄ ČEREŠKUS, sesute RITĄ su šei
ma ir visus gimines bei artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame. 

>• 
Audronė ir Romas Misiūnai 
Aga ir Viktoras Kubiliai 

mugė, PLC, Lemonte. 

6 dieną — Tauragės lietu
vių klubo narių metinis susi
rinkimas Šaulių namuose. 

— Tradicinis Balzeko mu
ziejaus „Metų žmogaus" poky
lis. 

12 dieną — Labdaros vaka
ras „Seklyčioje". Rengia JAV 
LB Soc. Reikalų taryba. 

13 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Kūčios Šaulių 
namuose. 

20 dieną — PLC Kūčios, 
PLC, Lemonte. 

31 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Naujųjų Metų 
sutikimas Šaulių namuose. 

— Lietuvių Operos Naujųjų 
Metų sutikimas Jaunimo cen
tro didž. salėje. 

— PLC Naujųjų Metų suti
kimas PLC, Lemonte. 

1999 METAI 

SAUSIO MĖN. 

17 dieną — Sausio 11-sios 
minėjimas PLC, Lemonte, Lie
tuvių dailės muziejuje. Rengia 
LB Kultūros taryba. Svečias 
— Vytautas Cinauskas. 

VASARIO MĖN. 

14 dieną — Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas 
Maria mokyklos salėje. Rengia 
ALTo Čikagos skyrius. 

— Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas PL centre. Ren
gia LB Lemonto apylinkė. 

Krikšto mot iną HALINĄ BAGDONIENĘ, netekusią 

MAMYTĖS 
užjaučia 

Krikšto sunūs Arūnas Stašaitis 
ir tėvai 

r A.tA. 
GENUTEI DOMEIKAITEI ŠUKIENEI 
mirus, jos brangią seserį JANINĄ ŠALNIENE, my
limą vyrą dr. KAZĮ ŠUKĮ, jų šeimas ir artimuosius 
nuoširdžiausiai užjaučiame. 

E. Damijonaitienė 
V. V. Majauskai 
M. P. Ruliai 
K M. Sodoniai 
A. Staškūnienė 
V. A. Urbai 
V. O. Vaitkai 
R. Zotovienė 

A.tA. 
GENUTEI ŠUKIENEI DOMEIKAITEI 

'mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą KAZĮ ir seserį 
JANE su šeimomis. 

Liuda ir Vytenis Ciurlioniai 

II" 14 dieną — „Margučio 
renginys Jaunimo centre — 
Los Angeles Dramos sambūrio 
spektaklis. 

A.tA. 
GENUTEI ŠUKIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, jos vyrui KAZIUI ir šeimai, 
sesutei JANINAI ŠALNIENEI ir jos šeimai bei vi
siems Velionės artimiesiems reiškiame užuojautą. 

Gediminas ir Irena Bliūdžiai 
Romas ir Birutė Butkunai 
Marija Remienė 
Liudas ir Birutė Vanagai 
Aleksas ir Danguole Vitkai 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad š.m. rugpjūčio 31 d., sulaukusi 96 m., Garden City 
ligoninėj mirė mūsų mylima Mamytė, Močiutė ir Uošvė 

A.tA. 
URŠULĖ VITIENĖ 

Velionė gimė Vilkaviškyje, Amerikoje išgyveno 48 
metus, visą laiką Detroite. 

Priklausė Detroito Šv. Antano Altoriaus draugijai ir 
„Švyturio,, jūrų šaulių kuopai. 

Nuliūdę liko: dukra Danutė Petrauskienė, vaikai
čiai: Jelena su vyru Ron Abela, Alida Vitaitė ir Rober
tas su žmona Gaile Vitai; provaikaitis Paulius Vitas bei 
marti Gražina Vitienė gyvenantys Čikagoje; giminaitis 
Juozas Vitas su žmona Leokadija gyvenantys London, 
Ontario. 

Kūnas pašarvotas Vai S. Bauža laidotuvių namuo
se, 1930—25 St., Detroit, MI rugsėjo mėn. 2 d. nuo 1 
vai. p.p. iki 8 vai. vakaro. Rožinis 6 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks rugsėjo 3 d., 9:30 vai. ryto su šv. 
Mišiomis 10 vai. Šv. Antano bažnyčioje. Po Mišių, ve
lionė bus nulydėta ir palaidota Holy Sepulchre ka
pinėse šalia vyro a.a. Jono Vito. 

Nuoširdžiai prašome visus prisiminti savo maldose 
mūsų Mamytę, Močiutę, Promočiutę ir Uošvę ir daly
vauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukra, vaikaičiai ir jų šeimos. 
Laid. dir. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. (313) 554- i 

1275. 

Brangiai Motinai 

A.tA. 
ALBINAI KULPAVIČIENEI 

mirus, sūnui VYTAUTUI KULPAI, žmonai GIEDREI ir jų 
šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

LB Palm Beach, FL apylinkės valdyba 

Mielam draugui ir ilgamečiui bendradarbiui 

A.tA. 
Inž. ALGIMANTUI MILAŠIUI 

mirus, liūdesyje likusią žmoną MILITĄ velionio seserį RITĄ ] 
ir brolį GINTAUTĄ su šeimomis bei visus artimuosius giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Pranas ir Danguolė Kavaliauskai 

Mielam kolegai, 
A.tA. 

Rašytojui PETRUI MELNIKUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą žmonai VTNCENZAI, dukroms 
ALDAI ir PAOLAI bei vaikaičiams reiškia 

Lietuvių Rašytojų draugija 

Mielai 

A.tA. 
GENUTEI ŠUKIENEI 

po ilgos ligos iškeliavus Amžinybėn, jos vyrui dr. KAZIUI 
ŠUKIUI, dukroms IRENAI ir DANUTEI, mūsų krikšto sūnui 
RAIMUNDUI ir jų šeimoms, jos seseriai JANINAI ŠAL
NIENEI su šeima, vyro seseriai dr. ELENAI DECKYS ir 
kitiems artimiesiems, kartu liūdėdami, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Roma, Viktoras, Raminta ir Linas Masčiai 

A.tA. 
GENOVAITEI 

DOMEIKAITEI-ŠUKIENEI 
išėjus į Amžinybę, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui dr. 
KAZIUI ŠUKIUI, sūnui RAYMONDUI, dukroms IRENAI 
ir DANAI ir seseriai JANINAI ŠALNIENEI. 

Pranas Bacevičius 
dr. Justinas Dėdinas 
Viktoras ir Ona Kažemėkaičiai 
Kazys Skaisgirys 
Vytas ir Ona Suopiai 
Donatas ir Frauke Uogintai 
Antanina Vasiukevičienė 
Juozas ir Marytė Vizgirdai 
Petras ir Adelė Vizgirdai 
Vytautas Vizgirda 

Sintautietiai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Šeštadieninis „Draugo" 
pr iedas po vasaros atos
togų bus pradėtas leisti 
šeštadienį, rugsėjo 12 d. ir 
išeis reguliariai — kas šeš
tadienį — kaip ir anksčiau. 
Medžiagą prašome siųsti 
„Draugo" redakcijos vardu. 
Primename, kad buvusioji 
priedo redaktorė Aušrelė Liu-
levičienė iš redakcijos pasi
traukė prieš atostogas, tad jos 
vardu prašome laiškų ne
siųsti. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė ruošia Tautos 
šventės paminėjimą sekma
dienį, rugsėjo 6 d. Šventė 
prasidės 10:30 r. vai. Mišiomis 
Nekalto M. Marijos Prasidė
jimo parapijos bažnyčioje, 
Brighton Parke. Po pamaldų 
visi šauliai, ramovėnai ir vi
suomenė renkasi į Šaulių na
mus, 2417 W. 43rd Str., Chi-
cago, kur vyks akademinė ir 
meninė minėjimo dalis. 

Lietuvos Respubl ikos 
prezidentas Valdas Adam
kus lankysis Čikagoje š.m. 
spalio 17-20 d. Lietuviškų or
ganizacijų atstovai ir atstovės 
kviečiami dalyvauti tuo reika
lu pasitarime rugsėjo 3 d. (ket
virtadienį), 6:30 vai. vak., 
„Seklyčioje", 2711 West 71st 
St., Chicago. Kviečia Lietuvos 
Respublikos generalinis kon
sulas ir prezidento Adamkaus 
komitetas. 

Illinois univers i te to Litu
anistikos ka tedros dokto
ran tė Aušra Veličkaitė 
skaitys paskaitą „Išeivijos kri
tikų dekonstravimas" Santa
ros-Šviesos 45-tame suvažiavi
me, kuris vyks rugsėjo 10-13 
d. Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte. 

Kun. Antanas L. Markus 
paruošė naują maldaknygę 
Šiluvos Marijos garbei! At
švęsti šios maldaknygės išlei
dimą, visi kviečiami į Šiluvos 
Marijos pagerbimą — Šiluvos 
Marijos statulos vainikavimą. 
Ta proga pirmą kartą bus 
naudojama šita maldaknygė. 
Šios pamaldos įvyks šių metų 
rugsėjo 8 d., 7:30 v.v., Most 
Holy Redeemer bažnyčioje 
(kampas 96-tos ir Lavvndale 
gatvių) Evergreen Parke. Pa
gerbsime Švenčiausiąją Mer
gelę Mariją jos gimimo dienos 
proga ir atšvęsime Šiluvos 
Marijos šventę. 

Dr. Arvydas Žygas kalbės 
Cicero Šv. Antano parapijos 
salėje rugsėjo 13 d., 12 vai, 
Lietuvos Tautos šventės mi
nėjime. Kun. Kęstutis Trima
kas 11 vaj. r. aukos Mišias; jų 
metu giedos Mariaus Prapuo
lenio ir Jonės Bobinienės va
dovaujamas parapijos choras. 
Po Mišių parapijos salėje pasi-
vaišinimas kavute ir skaniais 
užkandžiais, o po to bus dr. 
Arvydo Žygo paskaita. LB ir 
ALT rengėjai visus lietuvius 
nuoširdžiai kviečia minėjime 
dalyvauti. 

ALTo gegužinė rengiama 
rugsėjo 7 d., pirmadienį (Dar
bo dienoje) A. ir A. Grinių so
dyboje, 15904 W. 143rd 
Street, Lockport, IL. Važiuoja
ma savomis mašinomis. Kas 
galėtų kokį asmenį nuvežti, 
prašome skambinti tel.: 773-
434-4646 arba 773-434-3713. 
Visi maloniai kviečiami pa
remti ALTo gegužinę. 

„Židinio" pamaldos su šv. 
Mišiomis bus šeštadienį, rug
sėjo 5 d., 4 vai. p.p., jėzuitų 
koplyčioje, Čikagoje. Visi nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti. 

Krikščionių demokratų 
eilėse Lietuvoje reiškiasi gau
sus būrys išsilavinusių ener
gingų ir pajėgių jaunų narių, 
kurie ieško kelių bei priemo
nių, kad Lietuvos demokra
tinė santvarka būtų grindžia
ma tautine dvasia bei krikš
čioniškomis vertybėmis. Či
kagoje susiorganizavęs LKD 
rėmėjų sambūris remia šiuos 
jaunųjų krikščionių demokra
tų darbus bei užmojus. Tam 
tikslui šį sekmadienį Ateiti
ninkų namuose, Lemonte- yra 
rengiama smagi gegužinė. Da
lyvaukime. 

Ekskursija į Wisconsin, 
„The House on the Rock" („Na
mas ant uolos") rengia LB Le-
monto apylinkės Socialinių 
reikalų skyrius. Išvykstame 
patogiu autobusu iš PL centro 
spalio 1 d., ketvirtadienį ryte, 
grįžtame tą pačią dieną vaka
re. Įdomi kelionė, daug įdomy
bių. Žmonės, kartą ten buvę, 
vyksta antrą ir trečią kartą. 
Vietų skaičius ribotas. Regist
racija išvykai priimama iki 
rugsėjo 20 d. telefonu: 630-
243-0791. 

Lietuvos kankinio kun. 
Zdebskio prisiminimas 
Ateitininkų studijų savaitga
lyje, sekmadienį, rugsėjo 6 d., 
vyks 10 vai. r. Bus rodoma 
vaizdajuostė iš kun. Zdebskio 
gyvenimo. Romualdo Kriau
čiūno paruoštą tekstą skaitys 
Taura Underienė. Visi daly
vaukime. 

Prof. dr. 
naujausios 
psichologij 
Ateitininkų 
Dainavoje, 
rugsėjo 6 d. 
vaus ir pats 

Jus t ino Pikūno 
knygos „Meilės 

a" pristatymas 
studijų savaitgalį 
vyks sekmadienį, 
prieš pietus. Daly-
autorius. 

Sofija Plenienė šį kartą iš
platino „tik" šešis (60 bilietų) 
stalus į „Draugo" pokylį. Jo
sios darbštumas, nuoširdumas 
ir visokeriopa talka spaudos 
rėmimui tikrai jaučiama. 

><iu > K.:A ir:l •) M;I:IK;; .- t a r p n uos t abi y jurginu /MH 
<•'.:•., '. ci.tiT. i \: 12 "i S Kostnur Ave. Crtwlwo<xi, II.. 1'arodoje bus tukst 
150 augintojų. Lankytojai kviečiami atsivežti foto aparatus. Įėjimas ne 
piet Parodą kasmet rengia Southtown Dahlia Club. kuriam priklauso 
jurginų paroda. 

šiemetine jurginų paroda vyk? rugsėjo 5 ir 6 d Orestwood 
"arodoje bus tūkstančiai įvairiausių spalvų jurginų, suvežtų 
•uratus, (ėjimas nemokamas: valandos — nuo 1 iki 5 vai po-

"ietuvių. Ši jau y r a klubo 61 kasmetinė 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S Puluka Rd.. Chicago, IL 60629 

(1/2 bL i šiaurę nuo Balzeko muzjeį»u») 
Tel. 773-582-4500 

14325 S Bell Rd . Lockport. IL 60441 
Tel. 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės byloe 

6247 SJledsie Avenue 
Chicago, IL 60839 
Tel. 773-776-8700 

Toli Cree 24 hr. 888-778-6742 
Darbo va i . nuo 9 v.r. ik i 7 v.v. 

Seitad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th S t n s t 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 

(Skersai gatvas nuo „Draugo") 
TaL 773-M4-0100 

Valandos pagal susitarimą 

• Pinigai, siuntiniai, bal
dai, automobil iai TRANS-
PAK, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. 1-773-
8381050. 

(sic) 
• P a r d u o d a m e lėktuvo 

bilietus į Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis Skambinkite First Class 
TraveL tel. 847-392-6320 

(sk.) 
• Lemonte TRANSPAK 

įstaigos naujos darbo vai, seštd. 
9-1 v.p.p., sekma. 9-1 v.p.p. Tel. 
1-630-257-O497. 

(sk.) 
• II-oji Pasaulio lietuvių 

da inų Šventė - 1998. Trys 
vaizdajuostės 'aukšta kokybė 
garantuota): 1. Ansamblių 
vakaras Kalnu parke, liepos 4 
d. (2 va i ) ; 2. Šokių diena 
JŽalgirio" stadione, liepos 5 d. (2 
vai.); 3. Dainų diena Vingio 
parke, liepos 6 d (4 vai.) Jau 

dabar galite užsisakyti pas 
International Historic Films, 
Inc., skambinant tel. 773-927-
2900, raštu arba asmeniškai 
atvykdami į mūsų raštinę 3533 
S. Archer Ave., Chicago, IL 
60609. Vienos vaizdajuostės 
kaina tik $20, arba visų trijų $50 
ir $5 už persiuntimą. Mes pri
imame čekius ir Visa/Mastercard 
kredito korteles. Sav. Petras 
Bernotas. 

(sk.) 
• Gisella Lietuvninkienė, 

kuri mirė 1997 m. rugsėjo 7 d., 
bus prisiminta šv. Mišiose ŠvC. 
M.Marijos Nekalto Prasidėji
mo, Brighton Parke bažnyčioje. 
Tegul gyvena Ji mQsų malo
niuose prisiminimuose. 



^^•fli^L^ l « ^ ^ Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 
Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siusti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 

Pasakų bobutė. 

MŪSŲ DIENOS 

Žengiam žingsni — 
Nėt žemė sudunda. 
Uždainuojam — 
Giružė pabunda. 
Smagus juokiamės — 
Plyšta laukai, 
Čiulba, ulba paukštelių 

pulkai. 

Tai žydėkim 
Baltais dobilėliais, 
Tai dainuokim 
Strazdais, vyturėliais: 
Jaunos dienos' 
Ir žemė žalia, 2 
Mums žydėt ir dainuot juk 

valia! 
Viktoras Šimaitis 

DŽIAUGIUOS LIETUVOS 
LAISVE 

ir 
Aš labai džiaugiuosi, kad 

Lietuva laisva, kad vis dau
gėja žmonių, ugdančių meilę 
Dievui ir Tėvynei. 

Ar švęsime Vasario 16-ąją 
įžengę į trečiąjį tūkstantmetį, 
ar ir tada Lietuva bus laisva, 
nepriklausoma valstybė, tai 
priklausys nuo mūsų, kurie 
dabar dar tik mokomės. Pri
klausys nuo to, ar užaugsime 
mylinčiais Dievą, Tėvynę, ge
rais, darbščiais, dorais žmonė
mis — tikrais lietuviais. 

Bet tikėk, Lietuva, mes tau 
augsime, tau dainuosime, 
dirbsime, ir tu visada būsi 
laisva, nepriklausoma valsty
bė, kaip ir daugelis Europos 
šalių. 

Gintarė Rukaitė 

Vasario 16-oji man primena 
visas kovas už laisvę, neprik
lausomybės metų pasiekimus. 
Jau praėjo aštuoneri metai, 
kai vėl atgavome nepriklauso
mybę. Aš džiaugiuosi, kad au
gu laisvoje Lietuvoje. Aš myliu 
savo Tėvynę, savo gimtąją kal
bą, tikiu, kad tu, brangi Lietu
va, jau būsi visada laisva. 

Sandra Jankutė, 
Abi Mankiškių pradinės 

mokyklos mokinės. Lietuva 

MANO ĮSPŪDŽIAI 
NAUJAME KRAŠTE 

Žinoma, man čia labai keis
ta. Lietuvoje daug dalykų bu
vo kitokie. Ypač skiriasi mo
kyklos. 

Man atskridus į Ameriką, 
tuoj pajutau šiltesnį klimatą. 
Kai atvykau, buvo labai karš
ta, taip karšta, kad naktimis 
buvo sunku kvėpuoti. Iš žmo
nių išgirdau, kad čia būna dar 
karščiau. 

Antras dalykas, kuris man 

Piešė daiL J. Paukitlenė 

paliko gerą įspūdį, tai Ameri
kos žmonių gerumas ir nuo
širdumas. Lietuviai, palyginus 
su amerikiečiais, atrodo šal
tesni. Be to, amerikiečiai la
biau išreiškia savo jausmus ir 
yra paprastesni. Jie noriai pa
deda, kai pamato, kad patekai 
į bėdą. Aš nesakau, kad lietu
viai yra blogi, jie yra geri, bet 
amerikiečių būdas man labiau 
patinka. 

Man atrodo keistos Ameri
kos mokyklos. Vaikai mokyk
lose išbūna ilgiau, negu Lietu
voje. Be to, tarp pamokų labai 
trumpos pertraukos. Lietuvoje 
pertraukos būna 5, 10, 15 ar 
20 minučių. Amerikoje jau vi
durinėse mokyklose moko 
dirbti su kompiuteriais. Tai 
man tikrai nauja. 

Man paliko įspūdį visa Ame-
. rika savo gamta. Čia nemažai 
uolų, kalvų, labai daug me
džių. Be to, daug gyvūnų, ypač 
voverių ir labai daug visiškai 
nežinomų ir nematytų žvėre
lių ar paukščių. Mane nustebi
no ir tai, kad čia tiek daug 
nuosavų namų. Lietuvoje žmo
nės daugiausia gyvena bu
tuose, nuosavi namai daugiau
sia kaimuose ar mažuose 
miesteliuose. 

Tai štai kas man keisčiausia 
naujame krašte — Amerikoje. 

Aistė Narkevičiūtė, 
Bostono lit. m-los mokinė 

KAS BALANDI TAIKOS 
PAUKŠČIU PASKELBĖ 

Balandžiams pasisekė: nie
kas nemėgins tvirtinti, kad jų 
burkavimas gražesnis už lakš
tingalos giesmę, o plunksnos 
— puošnesnės už povo apdarą. 
Tačiau jau keli dešimtmečiai, 
kai poetai išsijuosę kuria eiles 
apie balandžius. Šių paukščių 
vaizdai puošia knygų ir žur
nalų viršelius. Gintariniai ba-
landžiukai mirguliuoja praei
vių atlapuose, o gyvų balan
džių būriai išdidžiai vaikšto 
miestų aikštėse, skveruose ir 
turgavietėse. Vaikšto jie, tar
tum suprasdami savo reikšmę 
ir nuopelnus... kovoje dėl vie
no iš kilniausių žmonijos tiks
lų — taikos. 

Iš tikrųjų balandžiams pasi
sekė — jie nė kiek nėra taikes
ni už kitus savo padermės 
sparnuočius, ir, jeigu žmogaus 
fantazija būtų pakrypusi kita 
linkme, galimas daiktas, jog 
Šiandien kovos už taiką simbo
lis būtų koks žvirbliukas, 
dramblys, asilas ar kitas ne 
per karingiausias mūsų plane
tos gyvūnas. 

Na, bet, kaip sakoma, istori
jos rato nepasuksi atgal, todėl 
grįžkime į praeitį, kur paaiš

kės, kaip balandžiai pradėjo 
savo kovą dėl taikos. 

Biblijoje užrašytas pasakoji
mas, jog seniai seniai Dievas, 
didžiai užsirūstinęs, nedorė
lius žmones nubaudė tvanu. 
Vanduo užliejo visą žemę. 
Gyva išliko tik Nojaus šeimy
na. Mat, šis doras ir Dievui 
paklusnus žmogus, apie baisų
jį tvaną iš anksto įspėtas, pa
sidirbdino didžiulį laivą, į kurį 
susodino visą savo šeimyną ir 
po porelę visų kitų žemės gy
vių. 

Nojui beribiuose vandeny
nuose beplūduriuojant, vieną 
dieną jam balandis atnešęs 
alyvos šakelę, iš to Nojus su
pratęs, jog tvanas pasibaigė ir 
jis su saviškiais galįs grįžti 
namo. Vadinasi, Nojus turėtų 
būti įrašytas pats pirmasis ba
landį išgarsinusių žmonių są
raše. 

Algirdas Sabaliauskas 
(Bus daugiau) 

MŪSŲ DIENOS 

Antradienis, liepos 8 d. 
Visi stovyklautojai atva

žiavo į Dainavą pirmą valan
dą. Mes susiradome kamba
rius, būrelius. Susitikome su 
senais draugais ir susipažino
me su naujais. Tada visi sto
vyklautojai apsirengė ateiti
ninkų uniformomis. Buvo sto
vyklos atidarymas. Sugalvojo
me būrelių vardus, piešėme 
knygų viršelius. Vėliau susi
pažinimo laužas. Buvo labai 
smagi diena ir tą naktį sal
džiai užmigome, sapnuodami 
apie ateinančias dienas sto
vykloje. 

Rima Kuprytė, 
(„Dainavos knygų lentyna 

1998") 

GUDRIOS ŽIURKĖS 

Dvi žiurkės, radusios kiau
šinį, norėjo jį suėsti, bet žiūri 
— varna lekia ir nori jų kiau
šinį pagriebti. 

Pradėjo žiurkės galvoti, kaip 
čia kiaušinį paslėpus... Nori 
nešti, bet negali jo apglėbti; 
mėgintų risti, bet bijo, kad 
kiaušinis nesusimuštų. 

Pagaliau viena jųdviejų atsi
gulė aukštielninka ir užsirito 
sau kiaušinį ant pilvo, o kita 
traukė ją už uodegos; taip 
jiedvi lyg rogėmis ir nusivilko 
kiaušinį į olą. 

Ksaveras Sakalauskas 
Vanagėlis 

ARKLYS m ŠERNAS 

Į seklumėlę, kur arklys mal
šino troškulį, įbrido šernas ir 
jam srovę sudrumstė. Tuoj ki
lo vaidas (ginčas). Piktas ant 
žvėries, arklys paprašė žmogų 
paramos (pagalbos) ir, jį ant 
nugaros užkėlęs, puolė šerną. 
Ietimi aštria žmogus nudūrė 
žvėrį ir į arklį kreipėsi: 
JDžiaugiuos, kad į pagalbą 
pakvietei mane: man teko ge
ras grobis, ir tava nauda aš 
įsitikinau". — Ir jam užmovė 
kamanas. 0 tas liūdnai pasi
guodė: kvailys esu — kitam 
ieškojau keršto, o radau ne
laisvę pats". Ši pasakėčia tai
koma pikčiurnoms: kęsk pats 
skriaudą, bet pagalbos nepra
šyk iš svetimo. 

Fedras 

Ot neviernas (netikintis) Ta
mošius), netiki, ir gana. 

KULTŪRINIU ĮVYKIU 
APRAŠYMAI 

Vakarai, koncertai, vaidini
mai, parodos, paskaitos, gru
pinės diskusijos, minėjimai, 
šventės, sukaktys, pagerb-
tuvės, stovyklos, suvažiavi
mai, sąskrydžiai, studijų die
nos, susirinkimai, konferenci
jos, kongresai, kursai. 

Svarbu aprašyti įspūdžius, 
žmonių reakcijas bendrai; jei 
reikia specialių žinių, klausti 
žinovų. Jei skelbiami jų žo
džiai, posakiai, nuomonės, jie 
turi iš anksto su tuo sutikti. 

Kaip visada, taip ir čia svar
bu nedelsiant rašyti. 

— Į ką panašus tavo mažasis 
broliukas? 

— Iš akių — į mamą, iš plau
kų į tėtį, iš balso — į greitąją 
pagalbą. 

PAGALVOKITE NR. 14 
ATSAKYMAI 

1. 1983 m. astronautas 
Guion Bluford turėjo garbės 
būti pirmuoju negru erdvėse. 
1992 m. astronautė M. C. Je-
mison buvo pirmoji negrė, 
skraidžiusi erdvėse. 2. Šv. 
Rašte blusa yra minima du 
kartu — 1 Sam. 24:15 ir 
26:20. Skruzdė irgi du kartu 
— Pat. 6:6—8 ir 30:25. O mu
sė yra minima 5 kartus. 
Dramblys Sen. Testamente 
yra minimas 12 kartų,. Q. N. 
Testamente tik vieną kartą — 
Apr. 18:12.. 3. Sumo imtynės 
į Japoniją senovės laikais at
keliavo įš Mongolijos. Sun
kiausias Sumo ristikas Koni-
sikis sveria 284 kilogramus. 4. 
Žmonės valgo iš dubens. 5. 
Skambutis. 6. Su žodžiu 
ąžuolas siejama jėga, galia ir 
grožis. Jis pats tvirčiausias 
medis, augantis mūsuose. Jo 
grožį įvertino dar senovės ro
mėnai ir pavadino jį «kver-
kus", tai yra gražuolis. Šis me
dis ne tik gražus, bet ir nau
dingas. Jo mediena dėl grožio 
ir tvirtumo labai vertinama 
daugelyje pramonės šakų. Iš 
gilių gaminama kava. Daug 
naudingų žmogui daiktų daro
ma iš ąžuolo. 

PAGALVOKITE NR. 15 

1. Kas pirmasis pastebėjo, 
kad Saulės sistemoje planetos 
erdvėse skrieja ne apskritimo, 
o eklipsės orbitose? 2. Nuo ka
da arabai pradėjo gerti kavą? 
3. Žiloje senovėje kinų savaitė 
susidėjo iš 10 dienų. Iš kur ki
nai gavo mintį savo savaitę 
pakeisti į 7 dienas? (Atsiuntė 
kun, dr. E. Gerulis). 4. Dan
tų neturi, o smulkiausiai 
kramto. 5. Daugel adatų jis 
turi, o nemoka siūti. Jį palie
tus įsidūrė pirštelius sesutė. 
6. Ar visos Lietuvos miškų uo
gos yra valgomos? 7. (Piešinė
liai) Pagalba šių nupieštų 
figūrų, nupieškite įvairius 
paukščius, pridėdami reikalin
gas dalis. Pvz. papūgą, varną, 
viščiuką, gandrą, pingviną ir 
kt. 

: 


