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„Naujosios politikos'9 išpažinėjai 
— ant populiarumo bangos 

Vilnius, liepos 11d. (BNS) didatai būtų išrinkti į Seimą. 
— Naujoji sąjunga (sociallibe
ralai) dabar yra populiariau
sia politinė jėga Lietuvoje, ir 
jos atstovai turi geriausias 
galimybes patekti į Seimą. 

Apklausos duomenimis, jei 
rinkimai vyktų rytoj, už so
cialliberalus balsuotų 10.4 
proc. rinkėjų, už centristus — 
9.5 proc. rinkėjų. Palyginti su 
gegužės apklausos duomeni
mis, socialliberalų populiaru
mas nusmuko 0.6 proc., o cent
ristų pakilo 2.4 proc. 

Trečioji populiariausių par
tijų sąraše yra Lietuvos libe
ralų sąjunga, už kurią bal
suotų 8.5 proc. rinkėjų. Libe
ralų populiarumas per mėnesį 
nusmuko 1.1 proc. 

Šias visas tris partijas vieni
ja deklaruotas įsipareigojimas 
vykdyti vadinamąją „naująją 
politiką", kurios idėją pasiūlė 
prezidentas Valdas Adamkus". 

Proporcinėje Seimo rinkimų 
dalyje būtiną 5 procentų ribą 
dar peržengtų LDDP, už kurią 
balsuotų 5.5 proc. rinkėjų, Lie
tuvos valstiečių partija (5.3 
proc.) bei Lietuvos socialde
mokratų partija (5.1 proc.). 
Apklausos duomenimis, rei
kiamų 5 proc. rinkėjų balsų 
nesurinktų dabar valdantys 
konservatoriai, už kuriuos bal
suotų 3.5 proc., bei krikš
čionys demokratai, kuriuos 
paremtų 2.5 proc. rinkėjų. 

Proporcinėje rinkimų dalyje 
partijoms reikia įveikti 5 proc. 
balsų ribą, kad jų sąrašo kan-

Taip išrenkama pusė parla
mento, kuriame iš viso yra 
141 vieta. 71 parlamentaras 
renkamas vienmandatėse apy
gardose. 

Populiariausių politikų są
rašo viršuje tebėra preziden
tas Valdas Adamkus, antroje 
— kadenciją baigęs preziden
tas Algirdas Brazauskas. 

Mažėjant Lietuvos gyven
tojų simpatijoms Vilniaus me
rui, Liberalų sąjungos pirmi
ninkui Rolandui Paksui, jis 
trečią vietą užleido sociallibe
ralų vadui Artūrui Paulaus
kui, o pats liko ketvirtas. 
Penktoje vietoje yra krikš
čionių demokratų sąjungos va
dovas Kazys Bobelis, -kurio po
puliarumas per mėnesį pakilo 
net 8 punktais. 

Antrajame penketuke yra 
socialdemokratų pirmininkas 
Vytenis Andriukaitis, centris
tų vadas Romualdas Ozolas, 
centristas Egidijus Bičkaus
kas, nuosaikioji konservatorė 
Nijolė Oželytė bei LDDP va
das Česlovas Juršėnas. 

Konservatorių vadovai Vy
tautas Landsbergis bei And
rius Kubilius į palankiai verti
namų visuomenės veikėjų 
dvidešimtuką nepateko. 

Apklausą birželio 21-28 d. 
atliko bendra Lietuvos ir D. 
Britanijos rinkos ir viešosios 
nuomonės tyrimų firma 
„Baltijos tyrimai". Apklausos 
duomenis antradienį paskelbė 
dienraštis „Respublika". 

Tėvynės liaudies partija ieško 
bendrininkų rinkiniuose 

Vilnius, liepos 11 d. (Elta) 
— Rugpjūčio 5 dieną Kaune 
rengiama Seimo rinkimams 
skirta Tėvynės liaudies parti
jos konferencija, kurioje bus 
patvirtinti partijos keliami 
kandidatai Seimo rinkimams 
vienmandatėse apygardose, 
taip pat kandidatų sąrašas 
daugiamandatėje apygardoje. 

Antradienį spaudos konfe
rencijoje Tėvynės liaudies par
tijos vadovė, Seimo narė Lai
ma Andrikienė informavo, kad 
ši partija kels savo kandidatus 
daugiau nei dešimtyje vien
mandačių rinkimų apygardų. 
Pirminiais duomenimis, parti
jos pirmininkė Laima Andri
kienė kandidatuos Kaune, Sei
mo narys Vidmantas Žiemelis 
— Alytaus rajone, partijos Vil
niaus skyriaus pirmininkas 
verslininkas Vytautas Duk-
nauskas — Anykščių rajone, 
partijos Kauno skyriaus pir
mininkas gydytojas ir vers

lininkas Ramūnas Mazurke-
vičius — Kaune. 

L. Andrikienė sakė, kad 
Tėvynės liaudies partija baigė 
pirmąjį pokalbių ratą su dau
giau nei dešimties dešiniosios 
ir centro dešinės orientacijos 
partijų vadovais. Pasak jos, 
šią savaitę prasidės kandidatų 
derinimas rinkimams vien
mandatėse apygardose, tačiau 
ji dar nenumatė galimų koali
cijų. „Stengsimės išvengti si
tuacijos, kai vienoje rinkimi
nėje apygardoje visos ar kelios 
dešiniosios partijos kelia savo 
kandidatus, dešiniųjų elekto
ratas išsisklaido ir pergalę 
švenčia oponuojančios partijos 
ar koalicijos atstovas. Tai ypač 
aktualu dabar, kai rinkimai 
vienmandatėse apygardose 
vyks vienu turu ir rinkimus 
laimės kandidatas, gavęs dau
giausiai balsų", sakė L. And
rikienė. 

Valstiečių partija atsisako 
kairiųjų draugijos rinkimuose 

Vilnius, liepos 11 d. (BNS). 
Lietuvos valstiečių partija at
metė LDDP kvietimą bendra
darbiauti artėjančiuose Seimo 
rinkimuose ir pakartojo ne
žadanti sudarinėti rinkimų 
koalicijų. 

Praėjusį sekmadienį vyku
siame LDDP suvažiavime bu
vo nuspręsta pakviesti Vals
tiečių partiją pradėti konsul
tacijas dėl galimo bendradar
biavimo Seimo rinkimuose. 

Antradienį išplatintame 
Valstiečių partijos pirmininko. 
parlamentaro Ramūno Kar-
bauskio pareiškime dėkojama 
LDDP „už parodytą pasi
tikėjimą ir toleranciją", tačiau 
pabrėžiama, kad partija, artė
jant Seimo rinkimams, nežada 
sudarinėti naujų koalicijų. Pa-

Liepos 6-8 d. senojoje Kernavėje vyko antrasis eksperiimntįies archeologijos festivalis „Gyvosios archeologijos dienos 
Kernavėje", kuri surengė Valstybinis Kernavės archeolofijds ir istorijos muziejus-rezervatas. Ant Pilies kalno senuo
sius protėvių amatus demonstravo Kernavės ir kitų Lietuvos muziejų darbuotojai, mokslo, Švietimo ištaigų atstovai, 
eksperimentines archeologijos entuziastai. Iš šakų sukrautose palapinėse ir po atviru dangumi savo įgūdžius ir dirbi
nius rodė gintaro ir titnago meistrai, puodžiai, verpėjos u- audėjos, muzikos instrumentų ir liepos žievės kibirėlių 
meistrai, valgio gamintojai, aludariai, dailides, kalviai, juvelyrai, kauladirbiai, senovinių apdarų ir apavo siuvėjai. 
Šventės svečiai ir patys galėjo išbandyti įvairius amatus šventėje dalyvavo folkloro ansambliai „Kūlgrinda", „Jorė", 
„Griežikai", dainininkė Rugiaveidė su folkloro grupe „Sedula". 

Nuotr.: Senojoje Kernavėje prabilo praeitis... Kcttu6o Vanago (Eiui n«o«r. 

reiškime teigiama, kad Vals
tiečių partija „pasiryžusi po 
rinkimų dirbti su visomis Lie
tuvos politinėmis partijomis, 
kurios realiais darbais sieks 
pozityvių reformų ir Lietuvos 
žemės ūkio išsaugojimo". 

Kaip žinoma, LDDP bei Lie
tuvos socialdemokratų partija 
sudarė rinkimų koaliciją ir 
patvirtino bendrą kandidatų 
sąrašą. 

Kovą vykusiuose savivaldy
bių tarybų rinkimuose Vals
tiečių partija kai kuriose apy
gardose bendradarbiavo su 
Kazio Bobelio vadovaujama 
Krikščionių demokratų sąjun
ga ir pagal surinktų įgaliojimų 
skaičių atsiliko tik nuo Naujo
sios sąjungos. 

Seimas padėkojo Amerikai už 
paramą okupacijos metais 

Vilnius, liepos 11 d. (BNS) 
— Seimas antradienį kreipėsi 
į Jungtinių Amerikos Valstijų 
vadovus ir piliečius, dėkoda
mas už daugiau kaip pusę am
žiaus vykdytą SSRS okupaci
jos nepripažinimo politiką. 

Už Seimo Užsienio reikalų 
komiteto (URK) pirmininko 
Audroniaus Ažubalio parengtą 
kreipimąsi balsavo 55 parla
mentarai, nė vienas neprieš
taravo ir 3 susilaikė. 

Seimas kreipiasi į „visus 
JAV piliečius ir dėkoja jiems 
už tai, kad per 60 metų jų iš
rinkti prezidentai ir Kongre
sas nuosekliai gynė demokra
tiją bei žmogaus teises, kad jie 
— galingos ir stiprios valsty
bės aukščiausieji pareigūnai 
— kartu visą laiką buvo ir 
mūsų šalies bičiuliai, kurie, 
nepaisydami didelio ir agresy
vaus Lietuvos kaimyno, rėmė 
Lietuvos sielų atkurti savo ne
priklausomybę ir remia jos 
siekį užtikrinti savo ateitį in
tegruojantis į ES bei NATO". 
„Lietuvos Respublikos Seimas 
dėkoja visiems, sunkiu ir tra
gišku mūsų valstybei metu 
buvusiems kartu su mumis, ir 
linki kiekvienai amerikiečių 

ravimo į SSRS nepripažinimo 
politiką. 

Kaip žinoma, 1940 metų 
birželį Baltijos valstybes oku
pavus sovietams, tų pačių me
tų liepos 1S d. tuometinis JAV 
prezidentas Franklin Delano 
Roosevelt priėmė įsaką, ku
riuo remiantis, buvo „įšaldy
tas" Baltuos valstybių turtas 

priimtą nutarimą Amerikoje, o liepos 23 d. buvo I 
(Com&rrent Resora- priimtas pirmasis viešas JAV 

šeimai, kiekvienam JAV pilie
čiui visokeriopos sėkmės", sa
koma kreipimesi. 

Šis dokumentas yra netie
sioginis atsakas į birželio vi
duryje JAV Atstovų rūmų ir 
Senato 
Nr.122 

Vilnius, liepos 10 d. (BNS) 
— Buvusio ministro Sigito 
Kakčio namas geriausiai atiti
ko „Mažeikių naftos" gene
ralinio direktoriaus Steve 
Hunkus poreikius, todėl jis ir 
buvo pasirinktas nuomai, pa
reiškė gamyklą valdančio JAV 
susivienijimo atstovai. 

Pirmadienį išplatintame 
pranešime spaudai cituojami 
„Williams Lietuva" generali
nio direktoriaus Randy Majors 
žodžiai, kad „S. Hunkus ap
žiūrėjo ne vieną namą Ma
žeikiuose ir nusprendė, kad 
būtent S. Kakčio namas ati
tinka jo poreikius". 

Pareiškimas paskelbtas atsi
liepiant į žiniasklaidos svars
tymus, kad namo nuoma ga
lėjo būti savotiška kompensa
cija S. Kakčiui, kuris pernai 
spalį pasirašė „Mažeikių naf
tos" privatizavimo sutartį su 
„VVilliams International". S. 
Kaktys, tuometinis valdymo 
reformų ir savivaldybių rei-

tion), kuriame pabrėžiama, Valstybės departamento pa-
jog JAV prieš 60 metų pradėjo reiškimas dėl sovietinių per-
įgyvendinti Lietuvos, Latvijos versmų Baltuos valstybėse ne-
ir Estijos prievartinio inkorpo- pripažinimo. 

Lietuva džiaugiasi Rusijos 
noru draugauti 

Vilnius, liepos 10 d. (BNS) — kad Baltijos valstybės gerb-
— Lietuva teigiamai įvertino tų Rusijos siekius bei savo ru

sakalbių gyventojų teises. 
Lietuvos užsienio reikalų vi

ceministras Vygaudas Ušackas 
sakė, kad Lietuva teigiamai 
vertina, jog Rusija įžvelgė ge
ras santykių su Lietuva ir ki
tomis Baltijos valstybėmis 
vystymosi perspektyvas. Vice
ministras pabrėžė, kad Lietu
va ir Rusija nuo pat valstybin
gumo atkūrimo įgyvendina 
teigiamų dvišalių santykių 
darbotvarkę, ypač Karaliau
čiaus srities atžvilgiu. 

Tačiau jis pažymėjo, kad 
dvišalių santykių vystymasis 
yra abipusis darbas. Todėl 
Lietuva tikisi, kad ir Rusija 
gerbs kitų valstybių teises, 
tarp jų ir laisvę pasirinkti na
rystę tarptautinėse organiza
cijose, įskaitant NATO, kurios 
plėtimas yra saugumą ir pa
stovumą regione užtikrinantis 
veiksnys. 

Rusijos pareiškimus apie pasi
rengimą plėtoti gerus santy
kius su Baltijos valstybėmis, 
tačiau drauge priminė kiek
vienos valstybės teisę pačiai 
pasirinkti, kurioms tarptau
tinėms organizacijoms pri
klausyti. 

Rusijos užsienio reikalų 
ministras Igor Ivanov pirma
dienį Maskvoje pristatė naują 
Rusijos užsienio politikos pla
ną, kuriame, be kita ko, nuro
domos geros perspektyvos 
plėtoti santykius su Baltijos 
valstybėmis. Rusijos nurodo
ma santykių gerinimo sąlyga 

^ i l l i a m s " „skaidrina" buvusio 
ministro namo nuomos istoriją 

kalų ministras, atstovavo Lie
tuvai derybose su ameri
kiečiais dėl minėtojo sandorio 
ir įrodinėjo jo sėkmę. 

Anot R. Majors pirmadienį 
paskelbto pareiškimo, S. Kak
čio namo nuomos sutartis 
„sukėlė nepagrįstų spekulia
cijų". Pasak „VVilliams" prane
šimo spaudai, ši sutartis yra 
tipinė, kuria „VVilliams Lietu
va" anksčiau naudojo, apgy
vendindama savo darbuotojus 
Mažeikių rajone. Namo nuo
mos kaina yra 8,750 litų per 
mėnesį, į ją įtrauktas 20 proc. 
namo savininko pajamų mo
kestis. Nuomos sutarties lai
kotarpis — treji metai. 

„VVilliams" darbuotojas šį 
namą pasirinko todėl, kad jis 
atitinka jo poreikius, o ne dėl 
to, kas yra jo savininkas, ši 
sutartis jokiu būdu negali būti 
vertinama kitaip nei komer
cinė sutartis tarp nuomotojo ir 
nuomininko", teigia R. Majors. 

* Gruzijoje su oficialiu 
vizitu viešinčiam Lietuvos 
užsienio reikalų ministrui Al
girdui Saudargui dėl toje vals
tybėje kilusių neramumų pa
vojus negresia. Savaitgalį 
Gružuos saugumo pajėgos per 
4 policininkų įkaitų išlaisvi
nimo užduotį Gruzįjos Zestafo-
nio miestelio policijos nuova
doje nušovė 1998 m. ginkluoto 
maišto vadą Akaki Eliava. 
URM Konsulinio departamen
to vadovas Arturas Žurauskas 
sakė neturįs duomenų, kad 
ministrui grėstų pavojus, nes 
A. Saudargas lankosi pietry
čiuose esančiame Tbilisyje, o 
neramumai vyksta vakarų 
Gruzįjos Zestafomo miestely
je. Be to, Gruzijos pusė yra 
prisiėmusi visus ministro ap
saugos įsipareigojimus. BNS) 

* Lietuva parduos didžiu
lio lankytojų dėmesio su
laukusį savo paviljoną pasau
linėje parodoje „EXPO 2000". 
Birželio 1 d. prasidėjusi paro
da JEXPO 2000" Vokietijos 
mieste Hanoveryje vyks iki 
spalio 31 dienos. Ūkio ministe
rijos nuomone, atvežti į Lie
tuvą laikiną paviljoną būtų 
ekonomiškai nenaudinga, nes 
jo išardymui, pargabenimui ir 
pastatymui reikėtų apie 9 
mln. litų. Už paviljoną gautas 
pajamas ketinama grąžinti 
Eksporto skatinimo fondui, 
kurio lėšomis ir buvo pastaty
tas paviljonas. Ryškiai gelto
nos spalvos Lietuvos paviljo
nas, savo forma primenantis 
lėktuvo sparną, yra vienas ori
ginalesnių parodos „EXPO 
2000" statinių. (BNS. 

* „Sveikatos apsaugos 
ministras yra t ikras opti
mistas. Palankiai vertinda
mas reformą, jis net neužsi
mena apie didžiulę grėsmę — 
tuoj nebus kam ir kuo gydyti 
ligonių'', rašo ,J-,ietuvos ži
nios" (07.10). Pastarojo meto 
nerimo signalai dėl vis sun
kesnės gydymo įstaigų būklės, 
didelių skolų vaistinėms, pla
ninių operacijų atidėjimo jau 
gali nuaidėti rudeniop. Ne vie
nas realistas supranta, kad iš 
nieko niekas neatsiranda. Gy
dytojai varomi priverstinių 
atostogų, mažinami atlygini
mai, naiviai tikintis, kad už
dirbdamas „ašaras", gydytojas 
gali dirbti iš entuziazmo. Ta
čiau ministras R. Alekna įsiti
kinęs, kad mediko požiūris į 
darbą nepriklauso nuo atlygi
nimo. 

* Tėvynės liaudies part i
jos pirmininkė Laima And
rikienė ir vienas partijos vado
vų Vidmantas Žiemelis teigė, 
kad šiuo metu įvairus valdi
ninkai ir valstybės tarnautojai 
naudojasi maždaug 50,000 au
tomobilių. Anot V. Žiemelio, 
vien šių automobilių vairuoto
jams per metus sumokama 50 
mln. litų atlyginimų, 20 mln. 
Lt. išleidžiama degalams ir 
techninei priežiūrai bei drau
dimui. Anot V. Žiemelio, valdi
ninkus „išlaipinus" iš automo-
bibų, pavyktų sutaupyti per 
100 mln. litų per metus. Pa
sak V. Žiemelio, remiantis Eu
ropos valstybių patirtimi, val
stybės tarnautojai, turintys 
palyginti neblogas pajamas, į 
tarnybą ir iš jos gali vykti sa
vo automobiliais arba visuo
meniniu transportu. 

* Šustauskas nenusilei
džia švietimo ir mokslo mi
nistrui, rašo „Lietuvos ži
nios" (07.11). Švietimo ir mok
slo ministras Kornelijus Plate
lis Kauno valdžios „į protą" 
neatvedė — pažeisdami švieti
mo įstatymus, kauniečiai vis 
tiek sudarinės 11-ąsias klases 
visose miesto mokyklose. „Ta
rybos posėdyje priimto spren
dimo neatšauksime. Taip pa
sielgę tik apsijuoktume prieš 
Kauno visuomenę", po susiti
kimo su svečiais iš sostinės rė
žė Kauno meras Vytautas 
Šustauskas. Tuo tarpu minist
ras beveik po dvi valandas 
trukusių diskusijų dėl šio 
sprendimo tarė: „Jei Kauno 
vadovai neatšauks sprendimo. 
kojomis trypti tikrai nepradė
siu. Startuos juridiniai daly
kai. Tik šias problemas teis
muose spręsti labai nesinorė
tų", teigė jis. '•*•• 

* Klaipėdos valstybinio 
ju ru uosto kapi tonas Ričar
das Lučka sudarė Lietuvos lai
vo „Linkuva" nelaimės prie
žasčių tyrimo komisiją, kuri 
ketina apklausti kai kuriuos 
ankstesnių „Linkuvos" įgulų 
narius ir įvertinti JAV gelbė
tojų ataskaitą apie nesėkmin
gas laivo paieškas Ramiajame 
vandenyne. Dingusio laivo pa
ieškos buvo nutrauktos birže
lio 29 d., amerikiečių gelbėji
mo tarnyboms įvertinus, kad 
šios pastangos būtų beviltiš
kos. Laivo savininkas, gavęs 
komisijos išvadas, turi kreip
tis į prokuratūrą dėl bylos iš
kėlimo, vėliau teismas turėtų 
priimti nutartį, kad laivas ir 
jo įgula žuvo ar dingo be ži
nios. Teismo nutarties reikia, 
kad žuvusiųjų „Linkuvos" įgu
los narių artimieji gautų drau
dimo kompensacijas. Laivu 
plauke 18 jūreivių, visi — Lie
tuvos piliečiai. 

* „Neatgavus Baltarusi
jos skolos, nedidinant elekt
ros eksporto, teks didinti elek
tros kainą Lietuvos vartoto
jams", sakė nuosaikusis kon
servatorius Seimo narys Al
fonsas Bartkus. Baltarusijos 
skola Lietuvai už elektrą da
bar yra apie 320 mln. litų. 
„Rolando Pakso vyriausybės 
pastangos buvo orientuotos 
tik į skolos atgavimo grafiką, 
o Andriaus Kubiliaus vyriau
sybė net to nedaro", tvirtino 
j i s . IBKSl 

* Prasidėjus Kauno „In
karo" bankroto procedūrai 
tikėtasi, kad pardavus išsau
gotą produkciją, pavyks gauti 
apie 1.5 mln. litų ir išmokėti 
darbininkams dalį kelerius 
metus vėluojančių atlyginimų. 
Dabar jau aišku, kad tokios 
viltys buvo per daug optimisti
nės. Iki šiol už sandėliuose li
kusią avalynę gauta tik 
23,000 litų. Tie pinigai bus 
skirti bankrutuojančių įmonių 
fondui, dalis — įmonės mo
kesčiams. Bankrutuojančioje 
įmonėje likusi produkcija yra 
nepaklausi: didžiąją jos dalį 
sudaro nemadinga, žemos kla
sės sportinė avalynė. 

* LDDP suvažiavimas re
komendavo savo kandida
tams, kurie bus išrinkti į Sei
mą daugiamandatėje apygar
doje ir kurie sutiks dirbti vy
riausybės nariais, atsisakyti 
Seimo nario įgaliojimo. Šią 
nuostatą kiekvienas kandida
tas turės patvirtinti asmeni
niu raštišku įsipareigojimu 
partijai. 

* Dar prieš metus Lietu
vos automobilių turgūs vi
sokiausiais būdais kovojo del 
vietos po saule, buvo apsime-
tyta antireklamomis, gandais 
apie tykančius plėšikus ir pan. 
Dabar naudotų automobilių 
turgūs pasirinko taktišką kon
kurencija. Marijampolės bei 
Kauno prekyvietes prekiauja 
skirtingomis dienomis. Gariū
nų prekyviete pasižymi aukš
ta prekiavimo kaina. Utenos 
turgus pirkėjams ir prekybi
ninkams kai kada pasirodo 
pernelyg tolimas taškas. DMI 

KALENDORIUS "* 
Liepos 12 d.: Pal Jurgis Matulai

tis; Bonifacas (Brunonas), Izabele, 
Jūra. Margiris, Vita, Vyliaute. 1909 
m jkurtas „Draugo" dienraštis. 

Liepos 13 d.: Anaklotas (Aays), 
Arvilas. Arvile. Austina, Eugenijus. 
Gimus. Henrikas. 
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SKAUTYBĖS 
^ ^ KELIAS 
O o ^ * Redaktore j.v.s. Irena Regienė 

DETROITO „GABIJOS" 
SKAUČIŲ TUNTO ISTORIJA 

Žibėk, žėrėk, 
Gabijos ugnele! 
Iš Tėvynės aukuro 
Širdim mūs įžiebta, 

Iš tavųjų žiežirbų 
Mes semiam dvasiai peno. 
Tu mūs palaima, 
Liepsnele amžina! 

(K Kodatienė) 

1949 m. naujoji lietuvių 
imigrantų banga pastovesnio 
įsikūrimo ieško ir Detroite — 
pasaulio automobilių pramo
nės sostinėje. Čia jau veikia 
ankstesnių ateivių įkurtos or
ganizacijos ir trys R. Katalikų 
parapijos: Šv. Antano, Dievo 
Apvaizdos ir Šv. Petro. Iš vei
kiančių- organizacijų naujie
siems imigrantams reikšmin
gomis tampa: Detroito lietuvių 
organizacijų centras, ALRK fe
deracija (Ateitininkai), BAL-
Fas, „Amerikos Lietuvių bal

tą. Gautu Vyriausios skauti-
ninkės vs. Juozės Vaičiūnie
nės įsakymu Nr. 6 patvirtin
tas „Gabijos" tuntas ir tunti-
ninkė, tad vietininkuos vardas 
figūruoja tik pirmame įsaky
me. 

Nuo pat įsikūrimo pradžios 
su broliais labai artimai ir su
tartinai bendradarbiaujama. 

Visuomenės tarnyboje — 

1950 m. įsisteigus Tremti
nių draugijai ir 1952 m. jai 
persiorganizavus į Lietuvių 
Bendruomenės Detroito apy
linkę, ir kitoms organizaci
joms dar nesant aktyvioms ir 
pajėgioms didesniems bend
riems darbams, tuntas įsi
traukia į visuomeninė-kultū
rine veiklą: suorganizuoja 
Detroito telkiniui pirmąjį Mo
tinos dienos ir birželio trėmi-

LSS Detroito skautišku vienetų 50 metą sukaktuvinėje Šventėje I. m. turtelio 11 d. Ii k.: „Baltijos" skautų tunto 
tuntininkas a. Paulius Jankus, „Gabijos" skaučių tunto pirmoji tuntininke V J . Kunigunda Kodatienė ir dabar
tine tuntininkė v.s. Rasa KarveUene. 

čia visus Kalėdinėn sueigon, 
kurios programoje rimties va
landėlė ir pačių skaučių pa
rašytas vaidinimas JŠechere-
zada" — rež. ps. A. Rastenytė. 
1955 m. vasario 12 d. Windso-
ro lietuvių vakare skautės su 
broliais atlieka meninę prog
ramą. Detroito „Lietuvių bal
so" radijo valandėlėje vyr. 
skautės kandidatės praveda 
šv. Jurgio minėjimą. 

— „Snieguolė' Pasaką scenai ruošusių skaučių. Susisiekia-
pritaiko ir -režisuoja fil. D. ma su militarizmu pasižymin-
Jankienė, tokiai — ps. A. At- čiais ukrainiečiais skautais ir 
kocaitienės. Vaidina 26 skau- 1952 m. įvyksta pirmoji dviejų 
tai ir skautės. "- savaičių stovykla Ukrainiečių 

1966 m. gruodžio mėn. tun- bendruomenės stovyklavietė-
tas suorganizuoja skaučių ir; je. Stovyklauja ir paukštytės, 
skautų tautinių šokių šokėjų vadovaujamos psl. M. Švobai-
grupę, kuriai vadovauja ps. R. tės. Tą pačią 1952 m. vasarą 
Zotovienė. Grupė pasivadina skautės dalyvauja ASS 8to-
„Pašvai8tės" vardu. 1968 m. vykioje, J. Bačiūno Tabor Far-
dalyvauja Tautinių šokių moję. Iš jaunesniųjų skaučių 
šventėje, DLOC kviečiama, Jjirutės" draugoves išauga 1955 m. gegužės mėn. 16 d. 

pastatomas V. Šiškino penkių pasirodo Vasario 16-osios raį- „Vilijos" skaučių draugovė ir 
mų minėjimą. Drauge su bro- veiksmų vaidinimas-pasaka nėjimuose, atlieka programas 1952 m. lapkričio 2 d. si. D. 
liais surengia viešą 1951 m. „Džiaugsmas" — rež. J. Pus- kitų organizacijų renginiuose,. Šeputaitė paskiriama pirmąja 

so" radijo klubas. Vaikams ir Naujųjų metų sutikimą. 1950 dešris, pav. Ž. Buknytė, muzi- reprezentuoja lietuviams ame- draugininke. 1953 m. vyr. 
jaunimui organizacijų dar nė- m. skautės pradeda kasmetinę ka — S. Sližio, šokiai — A. rikiečių mokyklose. „Pašvaisr skautės vyksta vyr. skaučių 
ra. Tuojau įsteigiama šešta- prie bažnyčių kalėdinio gero- Rastenytės, dekoracijos — P. tė" gyvavo 6 metus. 
dieninė lituanistinė mokykla, jo darbelio rinkliavų tradiciją, Melniko. Pastatymas gerai pa-
o s. P. Pajaujienė įkuria pir
mąją šešių skaučių „Neringos" 
skiltį, kurios tikslas — atrasti 
atvykstančias iš užjūrio skau
tes ir jas burti į skautiškas 
eiles. Skautes atrasti padeda 
ir kun. J. Kluonius, kuris 
energingai veikė Tremtiniams 
įkurdinti komitete, naujai at
vykstantiems parūpindamas 
laikiną pastogę, maistą, o jau
nimą nukreipdamas į skautus 
ir ateitininkus. 

kuri tęsėsi iki 1971 m. Siunti- vyko, todėl vaidinta Čikagoje 
niai buvo siunčiami dr. V. Vy- gruodžio 5 d. ir pakartota Det-
dūnui, lietuviams ligoniams roite. Vaidinime dalyvavo 50 
Vokietijoje, lietuviams Suval- skaučių, skautų-aktorių. 1956 
kuose, Sibire, skautėms Vasa- m. Windsore Motinos dienos 
rio 16 gimnazijoje. Drauge su minėjime „Gabijos" skautės, 
broliais surengia viešą 1951 su Windsoro skiltimi atlieka 
m. Naujųjų metų sutikimą. 
1953 m. — pirmas viešas Už
gavėnių vakaras su K. Kodą-
tienės vaidinimu „Lašininis ir 

programą. 
Detroito Istoriniame muzie

juje vykstančiose tautybių eg
lučių parodose 1959 m. pirmą 

1966 m. gruodžio mėn. .Ga
bijos" vaduos posėdyje nutarta 
gimnazijas baigiančioms mer
gaitėms suruošti iškilmingą, 
lietuviškais - potyvais perpin
tą, pramogą. 1967 m. įvyksta 
„Kartą pavasarį" pokylis, kur 
pirmą kartą atkreiptas mūsų 
visuomenės dėmesys į gimna
zijas baigiantį jaunimą. Iškil
mes suruošia abiejų tuntų 
bendras tėvų komitetas. 

Nuo 1973 ra. kasmet skau
tės papuošia šiaudinukais di-

jungia v.sl. B. Mašiotaitė. 
Skiltis išauga į draugovę ir 
spalio mėnesio pabaigoje uni
formuotos sesės dalyvauja 
bažnyčioje. Tai buvo pirmasis 
lietuvaičių skaučių pasirody
mas Detroite ir pirmoji „Gra
žinos" draugovės sueiga, kurią 
vedė s. P. Pajaujienė. Draugi
ninke nepaskiriama, draugovė 
lieka organizatorės žinioje. 
V.sl. B. Mašiotaitei ir psl. R. 
Peseckaitei pavesta vadovauti 

mis dr. Kesiūaaitės vyr. skau
čių draugovė suruošia dail. 
Prano Gailiaus parodą ir 
pašnekesį. 

Skautiškais takais 

Kanapinis". Gavėnios metu kartą papuošiama ir lietu-
tuntai pakviečia iš Clevelando viška eglutė. Skautės, to dar 

Rugsėjo mėn. į padidėjusią P. Maželio teatrą „Aukurą" su bo pradininkės, kasmet eglutę džiulę eglę Kultūros centre. 
„Neringos" skiltį aktyviai įsi- veikalu burtininko pinklėse", puošė iki 1973 m, kai Lietu- 1980 m. lapkričio 15-16 dieno-

Rudenį suruošiamas V. Kudir- vių kultūros klubas iš jų puo-
kos minėjimas-vakaras, pasta- Šimą perėmė. 
tant veikalą JDr. Vincas Ku- 1960 m. gegužės mėn. 20-22. 
dirka", kurį suvaidina rež. Z. dienomis Ozford, Michigan, 
Arlauskaitės-Mikšienės dra- Domininkonių vienuolyne, 
mos mėgėjų sambūris. Visus tuntas suorganizuoja trijų die-
renginius ruošė abu tuntai, nų uždaras rekolekcijas vi* 
Tuntas suorganizuoja Vasario soms Detroito lietuvaitėms. 
16 gimnazijai remti būrelį, Jas veda tunto kapelionas tėv. 
vėliau didesnių gimnazijai lė- dr. Tomas Žiūraitis, OP. Ir 
šų sutelkimui 'organizuojami 1961 m. kovo 3-5 dienomis 
vakarai su programomis. 1953 buvo suruoštos antrosios už-
m. balandžio mėn. 25 d. jau- daros rekolekcijos, taip pat dr. 

vyr. skautėms, kurios ir atliko nesniųjų skaučių ir skautų T. Žiūraičio, OP, vedamos, 
visus pirmuosius draugovės draugovės Detroito vaikus su- kurių metu įvyksta šv. Kaži 
darbus: susisiekė su JAV Ra- kviečia vakarėMn ir vaidini-
jono Brolijos ir Seserijos vade mui „Mėlynasis drugelis", kurį 
v.s. dr. D. Kesiūnaite, vesdavo suvaidina paukštytės ir vilkiu-
draugovės sueigas: 1950 m. kai. 

stovyklon Kanadon prie Nia
garos. Grįžusios Detroitan, 
įsteigia .ASD skyrių, kurin 
įstoja visos studijuojančios 
skautės, tačiau lieka aktyvios 
ir tunte. Pabandyta užmegzti 
ryšį su amerikietėmis skau
tėmis, tačiau po kelių ban
dymų nuo tų ryšių atsisakyta, 
įsitikinus, jog mūsų lietuviškų 
tradicijų skautybė daug stip
resnė, todėl prasmingiau išlik
ti savarankiškomis, su lietu
viška uniforma, be įsipareigo
jimų amerikietėms. . 

Dalyvaujama Seserijos, tun
to bei kitų organizacijų (.Tė
vynės mylėtojų" draugijos, Ra-
dįjo klubo) skelbiamuose kon
kursuose: „Kelionė į Lietuvą", 
JDr. J. Basanavičiaus — Tau
tos Patriarchas", „Partizano 
Velykos" ir kt. Iš „Kelionės į 
Lietuvą" sėkmingai „grįžta" 9 

Tunte nuo pat jo įsteigimo, skautės, o psl. Marytei Lek-
be renginių ir pagalbinių dar- niūtei tenka Seserijos pirmoji 

vasario 19 d. paskyrė unifor
muotų skaučių pagalbinei tar
nybai DLOC ruošiamame Va
sario 16 d. minėjime. 

S. Kunigunda Kodatienė, s. 
P. Pąjaunienės ir ps. I. Kairy
tės kviečiama, sutinka būti 
tuntininke. 1950 m. gegužės 
mėn. 28 d. Hispanos Unidos 
salėje sušaukiama steigiamoji 
sueiga, kurioje dalyvauja arti 
40 skaučių. 

Vietininkiją sudarė viena 
vyr. skaučių skiltis, jaunes
niųjų skaučių draugovė, susi
dedanti iš vienos skaučių skil
ties ir dviejų jaunesniųjų 
skaučių būrelių. Pirmoji vadi-
ja: s. K. Kodatienė — tunti
ninke, s. P. Pajaujienė — pa-

miero sueiga prie simbolinio 
šv. Kazimiero altoriaus — į 
religinius apmąstymus skau
tės įtraukė visas rekolekcijų 

1953 m. „Vilįjos" skaučių dalyves, 
draugovės iniciatyva suruo- 1964 m. „Gabįjos" tuntas su-
šiamas pirmdsis šv. Kazimiero taria su ateitininkais surengti 
minėjimas visuomenei; vėliau vaikams „Užgavėnių dieną" su 
šie minėjimai ruošiami drauge Užgavėnių kaukių paradu, 
su ateitininkais. Kitų organi- žaidimais. Skautės suvaidina 
zacijų renginiuose radįjo va- „Kanapinį ir Lašininį", pritai-
landėlėje, gegužinėse, skautės 
atlieka menines programas. 
Talkina DLOC Vasario 16-
osios minėjimuose, BALFo 
rinkliavose. 

Pirmieji ketveri tunto veik
los metai buvo pašvęsti Det
roito lietuvių tarnybai — tai 
buvo lyg pavyzdiniai visuo
meninio darbo, šalpos ir lietu
viško sąmoningumo kursai pa
čioms skautėms, tėvams, jau-

kiusios K. Kodatienės vaidi
nimą vaikams. 

1965 m. lapkričio 12 d. de
šimt „Gabįjos" skaučių su tun
tininke organizuotai vyksta 
traukiniu New Yorkan, kur 
atstovauja tuntui pabaltiečių 
demonstracijoje-žygyje prie 
Jungtinių Tautų. 

1966 m. vyr. skaučių drau
govė suorganizuoja tris lietu
viškos literatūros seminarus 
jaunimui (tada Detroite dar 

bų visuomenei, prasidėjo 
skautiškasis auklėjimasis. 

1950 m. lapkričio mėn. 12 d. 
patvirtintos „Birutės" drau
govės pirmosios pareigūnės: 
adj. M. Švobaitė, „Voverių" 
skiltininkė — skautė L. Pet
rauskaitė ir, paukštyčių va
dovė psl. D. Racevičiūtė. 1951 
m. balandžio mėn. 22 d. pir
moje šv. Jurgio sueigoj jau tu
rim savo vėliavą, kurią išsiu
vinėjo ir pasiuvo pačios skau
tės. 

Skaučių ir skautų sąžiningai 
uždirbtas Naujųjų metų suti
kimo baliaus pelnas — 1,000 
dol. — pusiau pasidalintas su 
broliais; jis išleidžiamas svar
biausiam stovyklos invento
riui — palapinėms ir didžiu
liams puodams įsigyti (juos 
vėliau skolindavosi ir kitos or
ganizacijos). Pirmoji viso tun
to stovykla, tikriau iškyla, 
įvyko 1951 m. vasarą. Ji buvo 
trumpa — netruko nė savai
tės, bet vis vien vežtasi pala-
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3 mėn. 
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Siunčiant prašome pasitikti kopga. 

premija. 
Didesniems rengimams bu

vo nuomojama Ukrainiečių ar
ba Western High School salės, 
tunto sueigoms ir vakarėliams 
— Hispanos Unidos salė, 
draugovių, skilčių sueigos 
vykdavo Šv. Antano parapijos 
mokyklos rūsyje, skaučių bu
tuose, gamtoje; posėdžiai ir 
nuolatiniai pasitarimai — s. 
V. Paužos dovanų krautuvėje 
„Neringoje", o skautininkų K 
K. Kodačių namuose ne tik 
posėdžiauta, bet buvo atlieka
mi ir visi tunto techniški dar
bai bei užsiėmimai. Per pir
muosius ketverius metus ne
buvo organizuojami tėvų ko
mitetai — viską atlikdavo 
skautės su brolių skautų ir 
skautininkių pagalba. 

1954 m. „Birutės" draugovė 
suruošia Motinos dienos pa
gerbimą. Pradedama aktyviai 
įtraukti tėvus į pagalbinius 
tunto darbus. 1954 m. gegužės 
mėn. 23 d. Windsore įkuriama 

pines ir įruošta vėliavų aikš- jaunesniųjų skaučių skiltis. 
nimo ir kitoms organizaci-

vaduotoja, vsl. A. Alilionytė — joms. Jau aktyviai veikiančiai nebuvo aukštesniosios litua-
adjutantė, ps. I. Kairytė — ir sustiprėjusiai Lietuvių nistinės mokyklos) su paskai-
iždininkė. Paskiriamos pirmo- Bendruomenei perleidžiami tininkais: s. A. Augustinavi-

svarbiausieji renginiai, tačiau čiene, raSytoju J. Jankum ir 
tuntas ir toliau lieka jautrus dr. K. Kebliu. LB Detroito 
ir aktyvus bendriems telkinio apylinkės valdyba seminarus 
darbams ir planams. finansiškai parėmė ir siūlė 

1954 m. užmezgami ryšiai skautėms juos reguliariai ir 
su VVindsoro lietuviais ir šv. 
Kazimiero parapija. Gruodžio 
mėn. „Vilijos" draugovė kvie-

sios vienetų vadovės: vyr. 
skaučių Aušros" skilties skil
tininkė vyr sk. B. Masiotaitė, 
jaunesniųjų skaučių ^Birutės" 
draugovės draugininke si. L. 
Griškelytė. Tuojau po įsistei-
gimo pranešama Seserijai ne 
apie vietininkiją, bet apie tun-

toliau vesti. 1966 m. gegužės 
30 d. „Gabija" ir „Baltijos" tun
tai pastato vaikams vaidinimą 

telė. Broliai tais metais dar 
nestovyklavo, o tik padėjo se
sėms su visu turtu nuvažiuoti 
ir aplankė jas savaitgalį. Di
džiajai iškylai vadovavo tunti
ninkė s. K. Kodatienė. Tai 
buvo lyg įžanga į „Gabįjos" 
tunto įsisiūbavimą, j stovyk
lini gyvenimą. 

1962 m. kovo mėn. 8-ios 
naktj vyr. skautės įžodj davė 
10 jau „Gabįjos" tunte pasi-

kuri priskiriama prie „Gabi
jos" tunto ir gyvuoja dvejus 
metus; naujo vieneto vadovė 
— si. A. Kaselytė. Vėliau skiltį 
globoja tunto štabas. Tunto 
sąrašuose — 77 skautės. 

1956 m. vasario mėn. 10 d. 
tragiškai žuvo jaunesniųjų 
skaučių „Birutės" draugovės 
draugininke sl.t.n. Lilė Pet
rauskaitė. Jos atminimui 
draugovė įsigijo vėliavą — J. 

Šidagio dovana. Vyr. skaučių 
skiltis išauga. 1956 m. gegu
žės mėn. 3. d. ji perorganizuo
jama į draugovę, kurios pir
moji draugininke — v.sl. Aldo
na Dulaitienė. 

1957 m. spalio mėn. 13 d. 
rudeninėje tunto sueigoje da
lyvauja Detroite dar nematy
tos jūrų skautės. Tunto įsaky
mu Nr. 31 patvirtinamas ge
gužės mėn. įsisteigęs „Jūra
tės" laivas ir laivo vadė v.s. 
Irena Laurinavičienė. „Jūra
tės" laivui priklausė 11 skau
čių, kurios tuojau įsijungė 
bendron tunto veiklon, arti
mai bendradarbiavo su jūrų 
skautų „Šarūno" laivu, bend
rai įsigįjo jurų skautų būklą 
„Gaivos" krautuvės rūsyje 
(sav. J. Petrulionis). Tenai 
vykdavo ir kitų tunto vienetų 
sueigos bei posėdžiai. „Jūra
tės" laivas augo, pasižymėjo 
drausme, energija, stovyklavo 
tunto ir savo atskirose stovyk
lose ir reiškėsi pavyzdingai iki 
1963 m. 

1957 m. lapkričio mėn. 2-3 
dienomis vyksta „Skaučių die
nos" su intensyvia skautiška 
teorine ir praktine programa 
bei šūkiu: „Per skautybę į lie
tuviškumą". Programai vado
vavo: s. A. Banionis, si. D. 
Bulgarytė, v.sl. L. Griškelytė, 
v.s. K. Kodatienė, s. V. Man-
tautas, ps. J. Pečiūrienė ir ps. 
A. Rastenytė. Dienos užbai
giamos skaučių ir motinų va
karone, kurioje iškeliama jau
nimo organizacijos ir tėvų 
bendradarbiavimo svarba. Ne
trukus išrenkamas tėvų komi
tetas —jo pirmininkas V. Viz
girda. 

Bus daugiau 

STOVYKLOS 
Liepos 15-28 d. — Čikagos 

skautų ir skaučių stovykla Ra
ko stovyklavietėje, Custer, Ml. 

Rugpjūčio 5-13 d. — LSS 
Ramiojo vandenyno rajone 
stovykla , JUmbyno" stovykla 
vietoje, Big Bear, CA. 

Rugpjūčio 6-20 d. — Ka 
nados rajono stovykla „Romu
voje". 

Rugpjūčio 13-90 d. — LSS 
Atlanto rajono stovykla Bol-
ton, MA, Resolute Boy Scout 
Camp. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

Rugsėjo 24 d. — Čikagos 
skautininkių draugovės 50 
metų veiklos sukakties minėji
mas. 

EUOENEC DECKER, DOS, PC 
4647 W. 103 St. Oafc tawn, IL 
Pirmas apyi. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami atoeofcu&ai punktualiai. 

Susitarimui (kabėti angliškai) 
Tci 706-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9S25 S.7«h Ave., Hfctory Hm>, IL 
Tol. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hte, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel . (708) 588-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VX&VA$ HLD., &C. 
Specialybė - vidaus Kgų gydytojas 

KaJbsms kstuvttkai 
6918 W ArcharAva.Sts. 5 ir 6 

IL 60838 
T s i ^ 

ARAS ŽUOBA, M.D 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogdsn Ava., Šuto 310 

Naparvtia. IL 60563 
Tat (630) 527-0090 
3S2S hftghtand Ava., 
Tow1,Sutte3C 

Downam Grova, IL 60515 
Tat (630) 435-0120 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU. PŪSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
i~ • Į • • i Į , m 
uemerror nearai, 

1200 S. York, Etrnhurst, IL 60126 
630-941-2600 

BIRUTE LPUMPUnS. M.D. 
Fafotr American Academy of 

Family PracOca 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

380W.61atA*e. 
Hūbart. X 4S342 

(21t)947-5Z7» 
Fa* glŽ) 947-6236 

TERESE KAZLAUSKAS. M.D. 
Vatoj gydytoja 

900 Ravinia PI., Ortand Park, IL 
T«J. 708-349-0867. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

STOVYKLON 
VYKSTANČIŲ 

DĖMESIUI 
Čikagos skautu ir skau

čių, stovyklon vyksiančiu 
autobusu, bagažas bus ga
benamas sunkvežimiu. Sto
vyklautojų daiktus prašoma 
atvežti į PL centrą Lemonte 
ketvirtadienį, liepos 13 d., nuo 
6 iki 8 vai. vak. Į autobusą 
daiktai nebus priimami. 

Autobusas su stovyklon 
vykstančiais Čikagos skau
tais ir skautėmis iš Pasaulio 
lietuvių centro Lemonte iš-
vyks Šeštadienį, liepos 15 d. 
Visi vykstantieji prie autobuso 
renkasi 7:15 vai. r. Autobusas 
išvyks punktualiai 7:45 vai. r. 
Besivėluojančių nebus laukia
ma. 
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DICK DURBIN: AMERIKOS 
VICEPREZIDENTAS? 

ZENONAS PRŪSAS 
Artėja Amerikos prezidenti

niai rinkimai. Neoficialiai 
prezidentiniai pagrindinių 
partijų kandidatai jau yra ži
nomi: respublikonų George 
W. Bush. o demokratų Al Go-
re. Tik dar nėra žinomi jų vi-
ceprezidentiniai kandidatai. 
Kurį laikų Gore pasirinktuoju 
buvo laikomas BU1 Richard-
son, buvęs Jungtinių Tautų 
ambasadorius ir dabartinis 

| energijos departamento sekre
torius, bet dėl Amerikoje labai 
pakilusių benzino kainų ir dėl 

į Los Almos saugumo problemų 
i jo kandidatūra nubluko. Žur-
: nalistai pradėjo spėlioti, kas jį 
; pakeis. Gana įtakingas deši-
• niosios pakraipos, žinomo 
: žurnalisto Bill Buckley lei
džiamas ..National Revievv" 

; žurnalas spėlioja, kad juo ga-
; lįs būti senatorius Diek Dur-

bin. Mini, kad tai būtų Dirma-
sis lietuviškos kilmės vice-

, prezidentinis kandidatas 
Amerikos istorijoje. Tuo klau-

• simu yra įdėtas žurnalisto 
Steve Chapman straipsnis to 
žurnalo liepos mėn. 3 dienos 
numeryje (psl. 19-21). Jis ne.-
perša Durbin demokratams, 
tik spėlioja, kad Durbin galįs 
būti pasirinktas. 

Kadangi gal tik nedaugelis 
mūsų skaito ,.National Re-
vievv", bandysiu įdomesnė-

. mis šio straipsnio mintimis 
pasidalinti su „Draugo" skai
tytojais. Rašau ir del to, kad, 
nors „Drauge" ir buvo ne-

. mažai rašyta apie Durbin pa-
• sitarnavimus lietuviškiems 
reikalams, kol kas mažai buvo 
rašyta apie jį, kaip asmenį. 

Minėto straipsnio pagrindi
nė mintis yra: Durbin nėra 
prezidentinio kalibro, bet jis 
būtų geras viceprezidentinis 
kandidatai Jis esąs apie 50 
metų amžiaus, karjeros politi
kas, jaunai atrodąs, turintis 

Diek Durbin (D-IL) 

tamsius plaukus, rimtas, bet 
kiek nuobodokas, labai ne
kenčiąs tabako pramonės ir 
visuomet pasiruošęs ginti 
prezidentą Bill Clinton. Jei jis 
eitų gatve kur nors Ameriko
je, jo niekas gal nepastebėtų, 
išskyrus Illinois valstiją. Net 
ir ten jo daug kas neatpažin
tų. Ir Senate jis išsiskiria ne 
dramatiškumu, o darbštumu. 
Jei Gore savo partneriu neno
rėtų pasirinkti plačiau pagar
sėjusį, žinomesni politiką, 
Durbin būtų idealus kandida
tas. Jis daug padėtų laimėti 
22 rinkiminius balsus iš Illi
nois valstijos, kur jis 1996 
metais lengvai laimėjo sena
toriaus rinkimus prieš gerai 
finansuotą respublikonų kan
didatą. Už Durbin ypač balsa
vo priemiesčių gyventojai, ku
rie paprastai nulemia rinki
mus. Būdamas katalikas, jis 
daug pagelbėtų protestantui 
Gore. Praeityje nesusitepęs 
jokiais skandalais, yra „team 
player"r Kaip lietuvis — ame
rikietis jis būtų labai priimti
nas etniniams balsuotojams. 
Yra neaukštas, inteligentiš
kas, bet jo negalėtum pava
dinti gražuoliu. Sąskaitininkų 
kongrese neišsiskirtų iš būrio 
delegatų. Todėl per rinkiminę 
kampaniją neužgožtų Gore. 
Per savo rinkimines kampani
jas jis pagarsėjo, diskutuoda
mas vadinamas „jaunų ma
mų" (soceer-mom) problemas, 
kurias ir Gore žada kelti, be-
sirungdamas su Bush. Kova 
prieš tabako pramonę bus vie
na iš, tų temų. Durbin 
didžiuojasi, kad jis, kaip sena
torius, pravedęs įstatymą, už
draudusi rūkymą visose viešo
se vietose. Jis rūkymo labai 
nekenčia, nes jo tėvas mirė 

" plaučių vėžiu dėl per didėlio 
rūkymo. Bet jis toje asmeniš
koje tragedijoje neieškąs poli
tinės naudos. Durbin Senate 
yra taip pat žinomas, kaip 
kovotojas už ginklų kontrolę. 
Dėl gero problemos pristaty
mo rinkėjams jis 1996 metais 
laimėjęs Senato rinkimus. 

Praeityje jo politinė karjera 
buvo tokia: internas pas Illi
nois senatorių Paul Douglas; 
štabo narys pas leitenantą-
gubernatorių Paul Simon; 14 
metų JAV Kongreso narys; ir 
4 metai yra JAV senatorius. 
Geras debatuose su respubli
konais, ypač juos apkaltinant 
dešiniuoju kraštutinumu, o 
save parodant labai sukalba
mu politiku. Politiškai Durbin 
esąs truputį į kairę nuo Gore. 
Darbo unijos, kaip AFL-CLO, 
1995 ir 1997 metais jam davė 
net 100 proc. įvertinimą, o de
šinioji American Conservati-
ve Union jam paprastai ne

duoda daugiau, negu keliolika 
procentų. 

Jis dažniausiai remia Clin
ton iniciatyvas, bet paskutinį 
kartą balsavo už Kinijos pre
kybos įstatymą. Jis per telefo
ninį pasikalbėjimą tvirtino 
žurnalistui Chapman, kad ži
nomas konservatorius Bill 
Buckley visuomet buvęs jo he
rojumi. Durbin, visuomet bu
vęs už mirties bausmę ir bal
savęs už. šalpos reformą. To
dėl atrodo, kad Durbin, pagal 
amerikietišką supratimą, nė
ra šimtaprocentinis liberalas. 

Tikėkimės, kad Gore savo 
rinkiminiu partneriu pasi
rinks Durbin. Jei tai įvyktų ir 
jei demokratai laimėtų prezi
dentūrą, Durbin buvimas 
Amerikos viceprezidentu būtų 
didelis laimėjimas Lietuvai. O 
jei demokratai pralaimėtų, tai 
irgi nepakenktų Durbin karje
rai ir prestižui. Jis ir toliau 
pasiliktų Senate, pasidaryda
mas žinomesnių ir įtakinges
nių, ypač jei per rinkimų 
kampaniją jis pasirodytų ge
riau, už Gore. 

DRAUGAS, 2000 m. liepos 12 d., trečiadienis 

Danutė Bindokienė 

Dar vieni metai 
Palaimintojo globoje^ 

Pal. arkivyskupas Jurgis Matulaitis, atvykęs į Čikagą 1926 m. birželio 16 
d. Geležinkelio stotyje jį pasitiko kunigai ir dvi mergaitės su gėlėmis. Iš 
kairės: Bernice Žiedas ir Bernice Peporiūnas. 

ATNAUJINTA VILNIAUS KATEDROS 
AIKŠTĖ 

Birželio 30 dieną Valstybinė kad darbai atlikti gerai, smul-
komisija leido naudotis Kate
dros aikšte, kuri artimiausio
mis dienomis bus atidaryta vi
siems pėstiesiems. Techninė 
komisija, patikrinusi Katedros 
aikštėje atliekamus atnaujini
mo darbus, jiems - visiškai 
užbaigti skyrė dar 10 dienų. 
Tuomet aikštėje jau buvo at
likta 96 proc. visų numatytų 
darbų. 

Po penktadienį surengtos 
paskutinės apžiūros Valstybi
nės komisijos pirmininkas Al
gimantas Degutis teigė, kad 
„iš pirmo žvilgsnio atrodo, 

kmenų visada yra, tačiau tai 
jau nebekelia problemų". Pa
ruošiamieji Katedros aikštės 
pertvarkos darbai i>uvo pradė
ti 1998 m., granito plokštės 
pradėtos kloti praėjusių metų 
vasaros pabaigoje-.' 

Iš viso aikštės atnaujinimui 
skirta apie 18.& mln. litų. 
Darbų vykdytojai-teigia, kad 
jei'"dangai būtų ^panaudotos 
betoninės plokštėse o ne grani
tas kaip dabar,'t«Otų sutaupy
ta tik apie 2 mm. litų. 

Vilniaus senamiesčio res
tauravimo direkcijos vadovas 

AR LIETUVAI REIKIA DVIEJŲ LįAIVYNŲ 
Baltijos Asamblėjos (BA) pre
zidiumo pirmininkė, Lietuvos 
Seimo delegacijos BA vadovė 
Laima Andrikienė po trečia
dienį Klaipėdoje pasibaigusio 
BA Saugumo ir užsienio rei
kalų komiteto posėdžio, kuris 
buvo skirtas Baltijos valstybių 
jūros sienų apsaugos proble
moms aptarti, teigė, kad Lie
tuvai per brangu turėti du lai
vynus. 

„Ar ne per didelė prabanga 
Lietuvoje turėti du laivynus, 
kurių vienas kontroliuoja i: 
saugo valstybės juros sieną, o 
antrasis priklauso Karinėms 
jūrų pajėgoms? Juk abiejų lai
vynų tinkamame stovyje ne
pajėgiame išlaikyti, trūksta 
laivų, kvalifikuotų pareigū
nų", sakė Seimo narė spaudos 
konferencijoje trečiadienį. 

Ji kaip pavyzdį pateikė Lat
viją, kur jūros sienos apsauga 
atiduota Karinėms jūrų pajė
goms. 

Lietuvos pasienio policijos 

departamentas turi pakrančių 
apsaugos laivų divizioną, ku
riame yra 5 laivai. Lietuvos 
karinis jūrų laivynas turi 6 
laivus. iJ 

L. Andrikienė mano, kad šių 
sistemų vadovai? ministrai, 
vyriausybė bei Baltijos Mî  
nistrų Taryba turėtų apsvars
tyti'klausimą, ka$f> pagerinti 
jūros sienos apsa&ga, nereika
laujant papildome; finansavi
mo. . ™ 

BA prezidiumo pirmininkė 
sakė, kad Lietuva teikia dide
lę reikšmę patikimų sausumos 
ir jūros sienos bei oro erdvės 
kontrolės stebėjimo sistemų 
sukūrimui. Tačiau ji atkreipė 
dėmesį, kad valstybės biu
džeto parama, skiriama kraš
to apsaugai, gynybai, vals
tybės saugumui stiprinti turi 
būti išnaudojama' protingai, 
turint aiškius tikslus ir atsi
sakant nereikalingų, viena ki
tą dvejinančių struktūrų. 

' (BNS) 

Česlovas Kaminskas mano, 
kad aikštės priežiūra per me
tus turėtų kainuoti apie 400-
500,000 litų. „Eksploatacija 
yra gana sudėtinga, mat ne
galima naudoti nei smėlio, 
nei druskos, tačiau tai nekai
nuos daugiau nei įprasta, 
mat granito plokštėms valyti 
reikalingas medžiagas galima 
naudoti net dešimt metų", tei
gė C- Kaminskas. 

;Nors aikštė vilniečiams bu
vo atidaryta jau dabar, galu
tinius darbus aikštės priei
gose ketinama baigti iki rug
pjūčio 31 dienos. . (BNS) 

• * J artimiausią vidurine 
mokyklą kaimo jaunimas 
vyks geltonais „Fiat" autobu
sais. Tai paaiškėjo švietimo ir 
mokslo ministro įsakymu su
darytai Viešojo pirkimo komi
sijai at tinkamo konkurso nu
galėtoju pripažinus bendrovę 
„Veda", pasiūliusią šio pavyz
džio autobusus. Ateinančiais 
mokslo metais kaimo vietovė
se turėtų važinėti 81 geltona
sis autobusas. Vyriausybė su
tiko suteikti valstybės garan
tiją 5 mln. litų paskolai, ta
čiau kreditavimo šaltinį priva
lės susirasti pati konkurso nu
galėtoja „Veda". (Eita. 

* Šeštadieni į Pažaisl io 
v ienuolyną iš Kauno arkika
tedros iškilmingai bus paly
dėtas neįkainojamas XVII a. 
Flandrijos ir Olandijos daili
ninkų nutapytas paveikslas 
„Gražioji meilės motina". Pa
veikslą 1661 m. popiežius 
Aleksandras VII padovanojo 
Lietuvos didžiosios kunigaikš
tystes kancleriui Kristupui 
Zigmantui Pacui už norą 
steigti kamaldulių vienuolyną. 
Paveikslą tikintieji laiko ste
buklingu. (Elta? 

Šiandien „Draugas" švenčia 
gimtadienį. Gal kas sakytų — 
na, tai kas? Pernai buvo nuo
lat primenama, kad vieninte
lis, dar tebegyvuojantis, už
sienio lietuvių dienraštis 
švenčia 90 metų sukaktį. Visų 
metų „Draugo" renginiai buvo 
pažymėti šios svarbios sukak
ties ženklu, o didysis sukaktu
vinis koncertas, subūręs tris 
žymiausius Šiaurės Amerikos 
lietuvių dainos vienetus: čika-
giškę „Dainavą", Clevelando 
„Exultate" ir Toronto (Kana
da) „Volungę, buvo toks sėk
mingas, kad pakartotas ir kitų 
dviejų chorų gyvenamose vie
tovėse. „Genties giesmės" 
skambėjo ir Čikagoje, ir To
ronte, ir pagaliau Clevelande, 
primindamos klausytojams, 
kad „Draugas", nors jau daug 
metų sulaukęs, yra kasdien ir 
naujas, neatsiliekantis nuo 
skaitytojų poreikių bei laiko 
žingsnių. 

Devyniasdešimt pirmąjį 
gimtadienį mūsų dienraštis 
šįmet pamini labai kukliai. Iš 
tikrųjų vargiai kas į tai ir dė
mesį atkreips, ar prisimins, 
kad 1909 m. liepos 12 d. 
Wilkes-Barre, Penn., pradėtas 
leisti dar vienas lietuviškas 
laikraštis. Anuomet jis net 
dienraščiu nėsivadino. Tik 
1912 m. liepos 14 d. perkėlus 
„Draugą" į Čikagą, ir į globą 
paėmus t. marijonams, 1916 
m. kovo 31 d. jis jau pradėjo 
savo skaitytojus lankyti kas
dien. Ir taip visus 91 metus! 
Tiesa, pastaraisiais dešimtme
čiais „Draugas" dvi dienas sa
vaitėje „ilsisi", t.y. ne
išleidžiama sekmadienio ir 
šeštadienio laida, -bet visas ki
tas savaitės darbo dienas 
išeina po 6 ar kartais net 8 
puslapius kasdien, o šešta
dienį dar pasipuošia specialiu 
keturių puslapių kultūriniu 
priedu, pavadintu „Literatū
ra, menas, mokslas". 

Jeigu kam teko apsilankyti 
,.Draugo" redakcijoje, negalėjo 
nepastebėti didžiulio spalvoto 
portreto, puošiančio vieną 
sieną. Tai palaimintasis arki
vyskupas Jurgis Matulaitis, 
kurio ypatingą globą dien
raštis visuomet jautė ir tebe
jaučia'. Kodėl? Dėl to, kad pal. 
Jurgis Matulaitis, marijonas 
arkivyskupas, pasirūpinęs lie
tuvių Marijonų vienuolijos at
naujinimu, viena svarbiausių 
apaštalavimo užduočių laikė 
katalikišką lietuvišką spaudą, 
o t. marijonai Čikagoje buvo 
pirmieji, atsiliepę į arkivysku
po Matulaičio kvietimą: jie lei
do „Draugą", dirbo jo redakci
joje, spaustuvėje, pagaliau pa

statė jo spausdinimui p«*š*-> 
kytą pastatą, kuriame ir šian
dien dienraštis spausdinamas. 
Kad „Draugas" ypatingu būdu 
sietinas su pal. J. Matulaičiui: 
liudija ir įdomus sutapimas: 
1909 metais, tais pačiais, kai 
Wilkes-Barre buvo pradėtas 
leisti katalikiškas svaitraštis, 
arkivysk. Jurgis Matulaitis, 
nuvykęs į Romą, gavo šv. Tėvo 
leidimą padaryti vienuolinius 
įžadus ir pradėjo Marijonų 
vienuolijos atnaujinimą. (J. 
Matulaičio parašytus naujus 
Marijonų vienuolijos įstatus 
šventasis Sostas patvirtino 
1910 m J 

Nors šiuo metu „Draugo" 
leidyba, paruošimas ir spaus
dinimas jau yra pasauliečių 
rankose, bet Jurgio Matulaičio 
dvasia — ir globa — tebe
jaučiama, dienraštis niekuo
met nenukrypo ir nenukryps 
nuo krikščioniškų, lietuviškų,, 
patriotiškų idealų. 

Liepos 12-oji yra paskirta' 
palaimintajam Jurgiui Matu
laičiui. Liturginiam palaimin
tojo minėjimui pasaulyje yra 
skirta jo mirties diena, sausio 
27 (mirė 1927 m.), tačiau Lie
tuvoje — ir viso pasaulio l ietu
viams — tai yra liepos 12-oji, • 
jo relikvijų iškėlimo į altorių-
Marijampolės bažnyčioje bei 
pirmojo pagerbimo diena. 

Minint Lietuvos Krikšto 
600 metų jubiliejų 1987 me
tais, popiežius Jonas Paulius 
II arkivyskupą Jurgį Matu
laitį paskelbė palaimintuoju. 
Šiuo metu dedamos pastan
gos, kad jis būtų paskelbtas 
šventuoju. Tam reikia ir 
karštų maldų, ir paliudytų 
stebuklų. Nėra abejonė3:-į£ad-
tai netolimoje ateityje įvyks. 

Nelengvas buvo pal. Jurgio 
gyvenimo kelias, ypač einant 
arkivyskupo pareigas Vilniaus 
vyskupijoje (nuo 1918 m.), kur 
jis susidūrė su šovinistinių 
lenkų dvasininkijos ir eilinių, 
tikinčiųjų priešiškumu. Nepa'i-' 
sant opozicijos ir kliudymų, 
popiežius Pijus XI (1925 nO 
vysk. Matulaitį pakėlė arki-' 
vyskupu ir jam pavedė įkurti 
Lietuvos Bažnytinę provinciją. 
Metais po to — 1926 — arki
vysk. J. Matulaitis lankėsi 
Amerikoje, taip pat ir Čika
goje, kur jis. be abejo, susi
pažino ir su ..Draugo'' leidyba 
bei įvairiais reikalais. 

Nelengvas buvo — ir tebėra . 
— ir dienraščio ..Draugo" ke-' 
lias. Per 91 metus dienraščiui 
teko paragauti, kaip sakoma' 
„ir šalto, ir karšto". Tačiau — 
tvirtai tikime — jis sulauks ir 
100. ir dar daugiau sukakčių!" 

Tęsinys 
Nr.9 

SU PALAPINE Į MEKSIKĄ 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Creel miestelyje palikome 
traukinį ir einame į pasam
dyta autobusą- Kelias prie 
bėgių neasfaltuotas, tad, kad 
ir menkam vėjeliui papūtus, 
smulkus smėlis, lyg miltai, 
bangomis ir sūkuriais mus 
veja. Važiuojame. Stebėtina, 
čia prieš metus pastatė didelę 
KOA stovyklavietę, bet dar 
kol kas turistai jos neatrado. 
Parkas tuščias. Numatome, 
kad už poros metų ši vieta bus 
labai populiari, nes dabar nuo 
čia ištiestas kelias į Copper 
Canyon. arto. kaip vietiniai 
vadina, Barranca de Cobre, ir 
su gidu galime ten važiuoti. 

Toliau autobusu pavažiavus, 
pasiekėme Tarahumara gy
venamas vietoves Tai kalnai, 
slėniai, ūkiai, žavi gamta. Tik 
labai retai matyti namai. 
Aplankėme St. Sebastians 

Cave, kur gyvena šie indėnai. 
Buvo senutė ir jos anūkė. Abi 
apsirengusios joms tipingais 
spalvingais medvilnės rūbais. 
Jos pačios savo rūbus siuva, 
vietinių neperka. Taip pat 
genties moterys yra labai ne
drąsios. Nuėjusios į miestelį, į 
parduotuvę neina, laukia, kol 
joms audeklus pasirinkimui 
išneš laukan. Taip pat suži
nojome, kad vaikai spau
džiami anksti apsivesti ir pra
dėti šeimą — berniukai 15-18 
metų amžiaus, mergaitės 13-
15 metų. Nenuostabu, nes 
daug naujagimių miršta. 

Indėnai, gyvendami urvuo
se, turi atitverę kampą gyvu
liams. Vakare ožkas ir vištas 
čia suvaro, kad naktį vilkai 
neišpjautų. Moterys ir mer
gaitės iš žolių pina krepšiu
kus, varsto karoliukus .turis

tams pardavinėti. Čia pat šia
me urve buvo išdėta krepšiu
kų. Šokome pirkti, nes mums 
buvo pasakyta, jei, ką pamatę, 
norime įsigyti, reikia tuoj pat 
pirkti, nes kitame sustojime 
gali šių suvenyrų nebūti. Nu
sipirkau ir aš krepšiuką su 
dangčiu. Kainos įvairios, žiū
rint kokio didumo krepšiukas, 
kiek iš lauko raštų, bet čia 
nieko nemačiau brangesnių 
kaip 5 dol. Ir tai bent vienos 
dienos darbas. 

Toliau mus nuvežė į „grybų" 
vietovę. Šiame šlaite labai 
daug didžiulių uolų, viena ant 
kitos ir tikrai atrodo kaip mil
žiniški baravykai. Čia mus su
tiko grupė vaikų ir moterų. 
Mergaitės ir moterys sėdėjo, 
išsidėjusios pintines ir karo
lius pardavimui. Buvo ir bū
rys mažų vaikų, visi basi, dul
kėti, kai kurie neaiškiomis 
žaizdomis ant veido, snarg
liuoti. Čia noriu papasakoti 
apie vieną bendrakeleivę 
Edith. Ji vokietė, dabar gyve

na Kanadoje, su vyru pabėgo 
iš Rytų Vokietijos 1958 me
tais. Jau anksčiau teko su ja 
pakalbėti, prisiminti karo lai
kus. Šioje vietovėje ji vaiku
čius apdovanojo įvairiais maž
možiais: paauglėms davė ka
roliukus, padarytus iš saldai
nių, kitiems vaškines spalvas, 
balionų, tušinukų. Man vėliau 
pasakė, mes tiek daug turime 
palyginus su jais Panašių at
siliepimų girdėjau ir iš kitų 
bendrakeleivių, būtent, kaip 
šiame amžiuje žmonės gali 
taip vargingai gyventi; kaip 
mes neįvertiname, kiek daug 
turime. 

Kitas ekskursijos sustojimas 
— Avarcko ežeras. Gamta 
žavi, fotografuojame. Tuoj pat 
prisistatė mergaitės, išdėjo 
pintines, laukia, kas pirks. 
Pristojo ir mažų vaikų būrys, 
prašydami pinigų. Tai buvo 
naujiena mūsų gidei. Sako, 
prieš trejus metus, kai čia bu
vo, joks indėnukas neelgetavo. 
Matomai „modernūs laikai" 

pasivijo. 
Tą vakarą linksmai pieta

vome „Caballo Bayo" restora
ne. Šie pietūs ir rytojaus pus
ryčiai — dalis ekskursijos kai
nos, atskirai užmokėti nerei
kia. Atsirado ir keli vyrai su 
gitaromis mums padainuoti, 
proga pašokti. Atvyko ir vieti
nis, kuris pardavinėjo lovų 
užtiesalus ir marškinėlius. 

Gruodžio 31 diena 

Papusryčiavę tame pat res
torane, nutarėm bandyti iš
simaudyti. Jau girdėjome, kad 
vakar vakare nebuvo šilto 
vandens. Taigi, nuėjome į pa
skirtą viešbutį. Mums nurodė 
dušus verandoje. Bandysime. 
Buvo karšto vandens kelionės 
dulkes nuplauti, tačiau elekt
ros srOvė buvo silpna, plaukų 
džiovintuvas neveikia. Ką gi, 
plaukai gali ir saulėje išdžiūti, 
tačiau pokyliui man gražios 
šukuosenos nebus. 

Bus daugiau Viename Chihuahua restorane pietautojus džiugino folkloro baletus 

• 
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Gyvenimo kelią prisimenant 
Kun. V. Rimšelis, MIC 

Su kun. P. Braziu į Romą 

1945 m. vasarą Euerbache 
pasilikau tik su Baltūsiu šei
ma. Alina kasdien važinėjo į 
Schvvemfurto ligoninę. Zeno
nas Ivinskis ir Antanas Macei
na išvyko į Bambergą. Vėliau 
A. Maceina įstojo į Vokietijos 
Freiburgo universitetą, kuria
me rudeniop tapo filosofijos ir 
visuomeninių mokslų dėstyto
ju. Pas mane iš Bambergo at
važiavo kun. P. Brazys. Mudu 
aptarėm mūsų esamą veikią ir 
nutarėm Vokietiją palikti. 
Mums buvo aišku, kad nei jis, 
nei aš neturime galimybės to
liau studijuoti, jei norime įsi
gyti doktoratus. Mirus J. Pui
šiui, prelatas L. Tulaba buvo 
numatęs mus pastoracijai lie
tuviams Vokietijoje. O iš Ro
mos vysk. P. Būčys laukė mū
sų Romoje. Visi Angelicumo 
profesoriai buvo mums pažįs
tami. Taigi nutarėm važiuoti į 
Romą. 

Muenchene iš Vatikano at
stovybės gavome pažymėji
mus, kad esame Angelicumo 
studentai ir studijoms važiuo
jame į Romą. Vokietijoje rei
kėjo pravažiuoti Anglijos ir 
prancūzų zonas. Vagonas, į 
kurį įlipom, buvo pilnas italų 
kareivių. Jie per karą buvo 
paimti į nelaisvę. Daugelis iš 
jų buvo grąžinami į Italiją net 
iš Rusijos. Su jais greitai susi
draugavom. Visą tabaką, kurį 
vežiausi, jiems atidaviau. 
Traukinys sustojo porai va
landų Strassburge. Prancūzai 
per visą traukinį pradėjo tik
rinti dokumentus ir leidimus 
įvažiuoti į Italiją. Kai du pran
cūzai policininkai įėjo į mūsų 
vagoną, kareiviai pradėjo 
šaukti, kad čia tik belaisviai 
kareiviai. Policininkai mus 
greitai tarp kareivių surado. 
Jie peržiūrėjo mūsų dokumen
tus. Vatikano pažymėjimai, 
surašyti itališkai, nieko nepa
dėjo. Jie pasakė, kad turime 
gauti leidimus iš prancūzų 
konsulato, kuris yra netoli 
nuo stoties. Taigi, išlipom iš 
traukinio. Nuėjom už vieno 
namo kampo ir laukėm, kol 
traukinys pajudės. Konsulate 
per dvi valandas jokių leidimų 
nespės padaryti. Savo lagami
nus palikom pas kareivius. 
Kai traukinys pradėjo judėti, 
įlipom į tą patį vagoną ir ra
miai važiavom visą kelionę, 
tarsi gavę visus leidimus kon
sulate. Traukinys važiavo lė
tai. Stotyse kareiviams duoda
vo valgyti, daugiausia maka
ronų. Taigi ir mudu lygiajkeise 
valgėm. Visi vagonai neturėjo 
langų. Dieną ir naktį laikėm 
visas duris atviras.Galėjai pa
togiai sėdėti, kojas nuleidęs, 
skaičiuoti stulpus ir visokius 
skelbimus. Galėjai ant grindų 
patogiai gulėti, ir niekas ne
sistebės. Pas italus gyvenimas 
su daina ir visa laisve, ar tu 
būsi traukinyje, ar ant gatvės 
išsitiesęs gulėsi. 

Jau buvo saulėtas rytas, kai 
atvažiavom į Romą. Pasisam-
dėm karietą. Arklys, tingiai 
kaukšėdamas per mums gerai 
žinomas gatves, atvežė į mari
jonų kolegiją Via Corsica 1. 
Čia viskas kaip ir seniau bu
vo. Tie patys medžiai, ta pati 
viduryje kiemo palmė ir tas 
pats namas. Dabar pilnas lie
tuvių kunigų. Mus pasitiko 
kun. K. Rėklaitis, visoj Romoj 
žinomas kaip Padre Casimiro. 
Jis buvo gerai žinomas Vati
kane. Jis daug padėjo prel. L. 
Tulabai. organizuojant Romo
je lietuviams klierikams pon-
tifikalinę kolegija. Labai nu
stebau, kai pamačiau tą patį 
katiną, kurį palikau, išvažiuo
jant 1939 m. j Lietuvą. Dabar 

jis užaugęs ir atsiganęs. Jo 
galva didelė ir ūsai dideli. 
Atrodo, kad jis turi daug pa
tirties ir išminties. Jis visų 
namiškių buvo labai vertina
mas, nes namus nuo kitų ka
tinų apsaugo. Visus katinus iš 
savo teritorijos išveja. Todėl jo 
niekas nepersekioja, jei kar
tais iš virtuvės kokį gabalą 
mėsos nukniaukia. Žuvauti jis 
neišmoko. Kiemo pakraštyje 
prie medžių yra baseinas, ku
riame plaukioja raudonos žu
velės. Baseino viduryje auga 
baltosios vandens lelijos. Kai 
ateini prie baseino dažnai at
randi ir katiną žuvaunantį. 
Jis bijo vandens, tai tik su vie
na koja gaudo žuvytes ir nie
kad jų nepagauna. Taip buvo 
prieš karą, taip ir dabar yra. 

Mudu su kun. P. Braziu įsi-
registravom į Angelicum uni
versitetą teologijos fakultete 
doktorantais. Man reikėjo pri
statyti teologijos baigimo ates
tatą. Turėjau teologijos licen-
cijato egzaminų pažymėjimą. 
Tuo metu pas mus buvo apsi
gyvenęs salezietis kunigas P. 
Petraitis, paskutiniu metu bu
vęs Kauno kun. seminarijos 
rektorius. Jis man pažadėjo 
sudaryti lotynų kalba teologi
jos licencijato atestatą. Ro
moje pažymių sistema buvo 
dešimtine. Kas pas mus pen
ketukai. Taigi, pagal Romos 
sistemą, licencijato pažymiai 
turėjo būti visi dešimtukai. 
Bet kun. P. Petraitis mano eg
zaminus įvertino tik aštuntu
kais. Aš jam pasakiau, kad tai 
yra dviem pažymiais mažiau, 
ir yra neteisinga. Jis atsakė, 
kad taip reikia padaryti dėl 
Kauno kun. seminarijos gar
bės ir kad nesvarbu aukšti 
pažymiai. Tada aš jam pakar
tojau, ką mums per baigimo 
gimnazijos atestatų išdalini
mą pasakė matematikos mo
kytojas Liudas Čepulis. Vie
nas mokinys pasakė, kad visi 
atestatai yra tos pačios vertės. 
O L. Čepulis atestatus palygi
no su laikrodžiais. Laikrodžiai 
gali būti geri, bet auksinis už 
kitus brangesnis. Romoje tas 
palyginimas labai tinkamas. 
Doktorato laipsnis sudaromas 
iš disertacijos, jos apgynimo ir 
licencijato pažymių. 

• Klaipėda. Gražus ir pras
mingas renginys „Tik šeimoje 
matau šviesą", prasidėjęs šv. 
Mišiomis, gegužės 21 d. 
nudžiugino Šv. Kazimiero pa
rapijos žmones. Aklųjų kul
tūros namų salėje parapi
jiečiai bendravo su Telšių ku
nigų seminarijos klierikais. 
Seminaristai koncertavo, skai
tė poeziją. Šį renginį organiza
vo S. Pridotkienė, parapijos 
„Caritas" globėja. 

S K E L B I M A I 

Vysk Pranas Brazys, MIC, atlieka pamatų *v»nanuno apeigas 1965 m. Antroje eil. pirmasis ii kaires 
Viktoras Rimšelis, MIC. 

kun. 

TUSKULĖNŲ PARKE PASTATYTAS ATMINIMO 
KRYŽIUS 

Vilniuje, pasibaigus tarp
tautiniam kongresui „Komu
nizmo nusikaltimų įvertini
mas", šių metų birželio 14 d. 
prasidėjo renginiai, skirti Ge
dulo ir Vilties dienai — prisi
minti Lietuvos okupacijai ir 
masiniams žmonių trėmi
mams iš Lietuvos. 

Kongreso dalyviai iš Vil
niaus koncertų ir sporto rūmų 
su vėliavomis iškilminga eise
na nuėjo į Vilniaus arkika-
tedrą-baziliką, kurioje šv. Mi
šias už žuvusius, nukankintus 
ir mirusius Lietuvos pat
riotus aukojo vyskupas Juozas 
Tunaitis ir kun. Vaclovas 
Aliulis. 

Po Mišių visi patraukė Gedi
mino prospektu iki buvusių 
KGB rūmų, prie Aukų pa
minklo. Šis paminklas genoci
dui atminti 1994 metais bir
želio 14 dieną per kelias va
landas buvo pastatytas iš ak
menų, atvežtų iš visos Lietu
vos parapijų. Ant kiekvieno 
akmens užrašytas parapijos 
pavadinimas. Šiais metais ant 
KGB rūmų fasado cokolinio 
aukšto pabaigta iškalti 205 
Lietuvos sūnų, dukterų, nu
kankintų ir sušaudytų šių rū
mų rūsyje, pavardės. Dabar 
jau patys rūmai yra pamink
las Lietuvos genocido aukoms. 

Prie paminklo padedamos 
gėlės. Mitinge kalbėjęs Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus prisiminė Lietuvos kovo
tojus už Tėvynės laisvę, žu
vusius ir nukankintus, masi
nius gyventojų trėmimus į 
atšiauriausius Sovietų sąjun
gos rajonus, kur daugelis jų 
mirė nuo sunkių gyvenimo są
lygų, bado, šalčio ir nepakelia
mo darbo. Pusė ištremtųjų 
buvo vaikai. Tūkstančiai ka
lėjo kalėjimuose ir dirbo vergų 
darbą lageriuose. Jų visų 
auka Tėvynei neįkainojama ir 

Vysk Pranas Brnzvs, MIC 

nepamirštama. Kalbėjo politi
kai ir visuomenės veikėjai. 
Tremtinių ir politinių kalinių 
chorai padainavo patriotinių 
dainų. 

Tuskulėnų parke, kitapus 
Neries, kur atkasė 703 KGB 
sušaudytos ir nukankintas au
kas, buvę iškilmingai pašven
tintas kryžius žuvusiųjų atmi
nimui. 

Šiame parke prie Neries 
upės buvo atkastos 32 duo
bes, su beveik 600 žmonių 
kaulais. Norddami paslėpti 
duobes, t i r i Šios kapavietės 
sovietai $uvo pastatę garažą. 
Šiaurinėje parko pusėje atkas
toje kapavietėje buvo surasta 
daugiau kaip 100 kūnų. Jie 
badavo atvežami į parką slap
čia, uždengta mašina, sukrau
ti kaip malkos. Be karstų 
buvo sumetami į bendrą kapą. 
1944-194? m. buvo užkasama 
kasdien beveik po 20-40 kūnų. 
Šalia parko esančiuose se
nuose Tuskulėnų dvaro ro
muose buvo tuometinio gene
rolo, Vidaus reikalų ministro 
V. Bartaši,uno vila. Čia pat už 
tvoros —jo aukų kapavietė. 
Matyt, jo širdis buvo virtusi 
akmeniu, jei šalia gulintys 
nužudytųjų kūnai jam ne
trukdė mėgautis gyvenimu. 

Jau praėjo šešeri metai nuo 
šių kapaviečių atidengimo. 
Kankinių kaulai sudėti į 
plastmasinius maišus, išvežti 
į Genocido aukų muziejų ir iki 
šiol saugomi to paties KGB 
kalėjimo, kuriame jie kalėjo 
gyvi, kamerose. Tiesa, kaulus 
tyrinėjo mokslininkai, medi
kai ir antropologai. Tarp šių 
palaikų surasti Telšių vysku
po Vincento Borisevičiaus pa
laikai, kurie iškilmingai buvo 
palaidoti Telšių katedroje 
praėjusiais metais. Kiti palai
kai tebelaukia savo kapinių... 

Politinis kalinys Stasys 
Žukas, matydamas vyriausy
bės abejingumą Tuskulėnų 
kankinių atminimo įamžini
mui, ėmėsi iniciatyvos. Nu
tarė, kad šią kapavietę rei
kia pažymėti bent atminimo 
kryžiumi Padarė šio kry
žiaus pr< jnktą ir savo noru pa
sidalino sa Vilniaus sąjūdžio 
grupių Labora" pirmininku 
Leonu Ktrosierium. Šis veik
lus ir en rgingas žmogus tuoj 
ėmėsi da^bo, savo lėšomis pa
darė ąžuolinį kryžių ir jį pa
statė. St.sys Žukas 1999 m. 
gruodžio 6 d. staiga mirė ir 
nesulaukęs savo sumanymo 
jgyvendir. mo. 

Mons. Alfonsas Svarinskas, 
ilgus mevis kalėjęs lageriuose, 
kryžių pašventino. Vilniaus ir 
Panevėžin politinių kalinių ir 
tremtinių chorai pagiedojo 
giesmę „Kryžiau šventas". Po 
monsinjoro kalbėjo Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos Vilniaus skyriaus 
pirmininko pavaduotojas P. 

Gvazdauskas, daug prisidėjęs 
tvarkant kryžiaus statybai 
reikalingus dokumentus, Leo
nas Kerosierius, S. Žuko žmo
na R. Žukienė, Lietuvos Są
jūdžio pirmininkas R. Batūra, 
kurio pusbrolio palaikai buvo 
užkasti šioje vietoje, krašto 
apsaugos viceministras E. Si
manaitis ir kiti. Visi prisiminė 
čia užkastus Lietuvos patrio
tus, jų auką tėvynei, pagerbė 
Tuskulėnų žemę, prisotintą jų 
krauju ir jų kūnų dulkėmis, 
bei išreiškė viltį, kad kada 
nors palaikai bus tinkamai pa
laidoti, o jų atminimas įam
žintas panteonu. Panteono 
projektas jau yra, tik vis del
siama jį įgyvendinti. Po to 
chorai ir susirinkusieji prie 
kryžiaus uždegė žvakeles, pa
giedojo giesmių ir patriotinių 
dainų. 

Dabar, važiuojant pro Tus
kulėnų parką Žirmūnų gatve, 
žmonės mato parke, už tvoros, 
stovintį kryžių. Jis jiems pri
mena apie komunizmo aukas 
— nukankintus Lietuvos 
žmones. 

Regina Žukienė 

MUZIKINĖ DOVANA 
KRAŠTŪBČIAMS 

liepos 1 d. Žeimelyje (Pak
ruojo raj.) šventiniu koncertu 
prasidėjo Lietuvos muzikų 
rėmimo fondo programos 
*Mūsų miesteliai" akcija — 
„Muzikinė dovana savo kraš
tui". Žeimelyje koncertą, 
skirtą šio miestelio įkūrimo 
500-8ioms metinėms pami
nėti, atliko Virgilijus Noreika 
ir jo mokiniai. 

Pasak programos rengėjų, 
muzikos įžymybės koncertus 
įvairiose Lietuvos vietovėse 
savo gimtinės žmonėms galės 
dovanoti iš čia kilę kraštiečiai, 
gyvenantys Lietuvoje arba už
sienyje. Koncertą Žeimelyje fi
nansiškai parėmė buvęs kraš
tietis, technikos mokslų dr. 
Remigijus A. Gaška, prieš 
penkerius metus iš JAV grįžęs 
į Lietuvą. R.A. Gaška dirba 
Lietuvos prezidento patarėju, 
dalyvauja visuomeniniame, 
kultūriniame gyvenime, yra 
Lietuvos Mokslo tarybos na
rys. (Elta) 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBLIO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 West95th Street 

Tai. (708) 424-8654 
(773)581-8854 

Window VVasbers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid dri ver' s license and trans-
ponation. Mušt be fluent in English. 
LA. McMahon W indo w YVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 
Romai tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

!J2L RE/MAX 
y REALTORS 
orrc.tmj su - s»» 
MUK (7M) 425 -7110 
PKDI7MOI-4IU 

RIMAS L STANKŲ S 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

Pennanent Residence! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentrating in immigration to 

Canada 
www.immigration-service.coai 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; 'sidings', 

"soffits", "decks", "gutters", plokšti 
ir 'shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
i S.Benetis, tel. 630-241-1912.t 

CNA's 
Home Health 

Growing medicare agency 
needs you! Benefits for 

FT. Bonus after 6 months. 
NW Chicago & suburbs, g 

VMI773-467-1777. • 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
tel. 708-422-4558. 

Reikalinga moteris prižiūrėti 
namus ir tris mergaites. Alga, 
kambarys, maistas ir kelionė 
apmokama. Kalifornijoje, , 

tel . 510-420-8181 arba į 
510-654-4100. ' 

KRISTUI GIEDA LIETUVA 

Pirmą kartą liepos 2 dieną 
Lietuvoje suruošta giesmių 
šventė, pavadinta „Kristui 
gieda Lietuva". Ji vyko Vil
niaus Kalnų parke. Tai vienas 
iš pagrindinių Kristaus gimi
mo 2000 jubiliejinių metų ren
ginių Lietuvoje. Šventės ren
gėjai Lietuvos Vyskupų konfe
rencijos Liturgijos ir bažny

tinės muzikos komisija, Lietu
vos Liaudies kultūros centras 
ir Vilniaus savivaldybė. 

Prieš giesmių šventės pra
džią buvo pašventinta jos 
vėliava. Apeigas Vilniaus ar
kikatedroje atliko Liturginės 
ir bažnytinės muzikos komisi
jos pirm., Panevėžio vyskupas 
Juozas Preikšas. Šventėje daly
vavo 140 bažnytinių, taip pat 
pasaulietiniai chorai. (Elta) 

Prie Tuskuli-nų atmininiu kryžiaus < pirmas iŠ kaires) kryžiaus statytoja* 
L Kerosimus, mons A Svarinskas. S Žuko našle R Žukienė ir LPKTS 
Vilniaus skyriaus pirmininko pavaduotojas P. Gvazdauskas 

Seimo nurys A. Stasiškis kalba mitinge prie Aukg paminklo Vilniuje '20O0 birtelio 14 d. 

http://www.immigration-service.coai


Salomėja Narkeliūnaitė 

O, KAIP LIŪDNA 
O, kaip tai liūdna, nuėjo žmogus 
Pro tamsius, pro mirties slėpiningus vartus 
Blaškosi skausmas ir drasko jausmus. 
Kas suteiks paguodos, ar giedris dangus? 

Amžiams pranyko gyventa diena 
Ir darytą jo darbą jau mini rauda, 
Kurdama džiaugėsi, plastė širdis, 
Iš liepsnos gi spragsėjo gyva kibirkštis. 

Geso, užgeso. Apžels veik takai 
Velionies nueiti, bet vis lieka darbai. 
Savo darydami jo gyvumu 
Mes paguosti nueisime amžiaus keliu. 

Vydūnas 

Kai birželio 1-osios popietę 
telefono ragelyje išgirdau, 
kad nebėra Salomėjos Narke-
liūnaitės, kurios laukiau at
vykstant į Vilnių rugpjūčio 
mėnesį, buvau priblokšta. Juk 
dar gegužės 10 dieną kalbėjo
mės telefonu. Išsakydama sa
vo planus ir sumanymus, iš 
jos jpniąiau tik padrąsinimą: 
„Onute", rugpjūčio pabaigoje 
atvažiuosiu ir atvešiu Juozės 
Augaitytės atminimo premiją, 
kurią reikės įteikti spalio pra
džioje Klaipėdos S. Šimkaus 
konservatorijoje... O tu tik 
saugoipsąve ir būtinai para
šyk savo biografiją..." O aš, 
kaip visada, pasiteiravau: „O 
kaipgi Tu, Saliute, laikaisi?" 
Ir kaip niekad anksčiau, po 
nedidelės pauzės, išgirdau ku
piną liūdesio Jos balsą: „labai 
blogai, labai aukštas kraujo 
spaudimas"... Raminau ir ra
ginau eiti pas gydytoją. Pa
žadėjo... Tada ji pasidžiaugė 
parašiusi didelį straipsnį apie 
mane, mano 95-ojo gimtadie
nio paminėjimą. Ir sakė, kad 
viską sudėjusi išsiusianti. 
„Viską gausi gegužės pabai
goje", sakė ji. Laukiau tos ge
gužės pabaigos. Ir štai... birže
lio 1-oji. Ta diena su šia skau
džia žinia mane labai nuliū
dino, o kartu mano atmintyje 
atgaivino daug prasmingų, 
gražių praeities susitikimų su 
Saliute, kurie tęsėsi visus še
šis dešimtmečius, nuo to laiko, 
kai Alfonsas Mikulskis 1940 
metų sausio 15 dieną Vilniuje 
įkūrė Šaulių sąjungos vyrų 
chorą, o aš — kanklių or

kestrą. Užėjus bolševikams ir 
uždraudus Šaulių sąjungą, 
mes neišsiskirstėme, bet pasi
vadinome tautinio meno an
sambliu „Čiurlionis". Štai, nuo 
tada ansambliu ėmė domėtis 
jauna žurnalistė Salomėja 
Narkeliūnaitė — puikiai val
džiusi plunksną ir padėjusi 
spaudoje atspindėti- -sunkų 
„Čiurlionio" ansamblio kelią. 
Likimas lėmė, kad ji su čiur-
lioniečiais nuėjo sunkų pabė
gėlės kelią Vokietijoje, o vė
liau ir JAV. Pamenu, o ir A. 
Mikulskis savo atsiminimuose 
yra užfiksavęs, kad ji dalyva
vo ir 1941 metų vasario 15 
dieną Vilniaus teatro salėje 
surengtame „Čiurlionio" an
samblio metinių paminėjime, 
kuris, aišku buvo skirtas Lie
tuvos nepriklausomybes die
nai. Ji buvo liudininkė, kaip 
sovietiniai funkcionieriai tero
rizavo ansamblio vadovą A. 
Mikulskį, solistus Juoze Au-
gaityte, Antaną Kučingį, poetą 
Kazį Inčiūrą, skaičiusį savo 
eiles, už jų atliktus patriotinio 
turinio kūrinius. Tą susijaudi
nimą po koncerto išgyvenome 
kartu ir, neabejoju, kad tada 
mes dar labiau suartėjome, 
jausdami „Čiurlionio" an
samblio idealų prasmę. 

Po 1944-ųjų metų vasaros 
mūsų keliai priklausė ne vien 
tik nuo mūsų norų. Kiekvie
nas buvome blaškomas karo 
audros. Čiurlionieciai susitiko 
Vienoje, o 1945-uosius pasiti
ko jau Vokietijoje. Kaip buvo 
malonu vėl pamatyti Saliute, 
kuri sekė „Čiurlionio" an-

PADĖKA 

Lietuvos Šv. Kazimiero Kongregacijos seserų vardu 
dėkojame už aukas Pažaislio vienuolyno fondui (per 

įgaliotinį Algį Liepinaitį) išlaidų suma tinimui perkeliant 
šv. Motinos paveikslą į Pažaislio vienuolyno bažnyčią. 

Aukojo: 
Edmundas Kazragis $1,000; Cicero Jūrų šaulių kuopa 

„Klaipėda" $250; Brighton Park Lithuanian Home Owners 
Association $100; John ir Laima Šalčiai $100; John ir 
Etizabeth Indriūnai $100; Algis ir Lydia Liepinaičiai $100; 
kun. V. Memenąs $50; dr. Vytautas ir Genovaitė Musoniai 
$50; dr. Albinas ir dr. Ona Garūnai $50; dr. Birutė 
Kasakaitienė $50; Ludwig ir Irena Kirksi $50; John ir Ona 
Rugeliai $50; A. ir V. Valavičiai $50; Mary Vaitkus $50; 
Van ir dr. Alina Domanskiai $25; Algirdas Čepėnas $26. I i 
viso suaukota $ 2,100. 

Aukas prašoma siųsti iiuo adresu: PaialaUsPund, 
c/o Sisters of St. Casimir, A non-proftt organisation, 
2601 West Marąuette Road, Chicafo, IL 60626-1817. 

samblio sunkių išgyvenimų 
kelią, dažnai lydėjo gastrolėse 
ir visa tai aprašė spaudoje 
1945 metų spalio 15 dienos 
„Lietuvyje" ji plačiai nušvietė 
tuometinę lietuvių menininkų 
padėtį, pasirodymus, kai „vi
sur sulaukiamas didelis pri
tarimas ir pelnomos didelės 
mūsų tautai simpatijos", apra
šydama A. Mikulskio suburto 
ir visose tose karo vėtrose iš
saugoto ir subrandinto „Čiur
lionio" ansamblio koncertus 
Vokietijoje, ypač prancūzų zo
noje. Štai dar keliolika eilučių 
iš a.a. S. Narkeliūnaitės raši
nio laikraštyje „Lietuvis": »Tai 
tokia jums buvo šį vakarą mū
sų Lietuva", — baigia pra
nešėja ir, gausiai plojant, ap
sisukusi nueina nuo scenos, o 
marokiečiai ar iš kitos kurios 
kolonijos kariai imasi žemėla
pį ir ieško mažyčio krašto, bet 
taip įdomaus ir mielo — Lietu
vos, o paskui kartu su prancū
zais šimtais veržiasi prie me
nininkų, prašydami autogra
fų. Didele dalimi prie ansamb
lio pasirodymų pasisekimo 
prisideda pranešėjos, kurios 
kiekvieną programos numerį 
apibūdina, iškeldamos jų sa
vitumą, lietuviškumą, sujung
damos ir palygindamos mūsų 
dainas su klausančiųjų daino
mis, žodžiu paruošdamos 
klausytojus priimti lietuvišką
jį meną. Todėl tat ansamblis 
gali didžiuotis: „Mes neturė
jome atsitikimo, kad kas nors 
mums būtų pasakęs, jog mūsų 
programa neįdomi, kad pa-
ruoštumėm kabaretinę ar 
pan." Tai ir šių dviejų meni
ninkių nuopelnas, kurių vie
na prancūziškai (E. Žemkal-
nytė-Karazyienė), o kita ang
liškai (D. Kubertavičiūtė) vėrė 
kelią į klausytojus. Jos taip 
pat konferuodavo ir lietu
viams koncertų metu..." O po 
to dar pamini ir tuometinio 
ansamblio tarybos pirmininko 
J. Stempužio žodžius: „Mes 
nieko nereikalaujame, dirba
me be jokio užmokesčio, gyve
name be jokių pajamų, tik 
tam, kad Lietuvos vardas pa
sauliui būtų žinomas". Tą 
straipsni Saliute užbaigė žo
džiais: „Menas galingas ir ste
buklingas™" 

Atvykęs į Ameriką, „Čiurlio
nio" ansamblis rado puikų 
prieglobstį Clevelande, OH, o 
a.a. S. Narkeliūnaitė — 
Brooklyne, NY. Nors tarp mū
sų atstumas buvo didžiulis, 
jos dėmesys „Čiurlionio" an
sambliui nenutrūko. Ji buvo 
liudininkė to koncerto, kai pa-
8irodėme garsiajame Carnegie 
Hali, ir jį aprašė. 

Prieš 5-erius metus sugrįžau 
į Vilnių, kuriame prieš 60 me
tų savo kelią pradėjo bosima
sis, A. Mikulskio suburtas 
„Čiurlionio" ansamblis. Nors 
Saliute tebegyveno Brooklyne, 
mūsų ryšiai nenutrūko. Nebe-
suskaičiuosiu, kiek kartų jos 
balsą girdėjau telefono rage
lyje, kiek laiškų parašyta, 
kiek straipsnių Amerikos lie
tuvių spaudoje („Drauge", 
„Darbininke", „Tėvynėje", 
„Dirvoje", „Tėviškės žiburiuo
se"...) paskelbta, kiek kartų ji 
mane lankė čia, Lietuvoje!... 
Atvykdama į Lietuvą, ji vis 
turėjo savų rūpesčių ir uždavi
nių, bet nebuvo nei karto, kad 
ji botų pamiršusi mane aplan
kyti, prisiminti bendrus išgy
venimus. Ji visada džiaugėsi, 
kad po penkių dešimtmečių 
sugrįžusi į Lietuvą, čia sura
dau daug bendraminčių, kad 
su manimi bendrauja Lietuvos 
kanklininkai, kad esu supama 
gerų žmonių ir nesyaučiu vie
niša. Kaip šiandien matau jos 
giedrą veidą Lietuvos Respub
likos prezidento A. Smetonos 
gimimo 125-ųjų metinių pa
minėjime praėjusių metų va
sarą Vilniuje, prezidentūros 
Baltojoje salėje. Nenujaučiau, 
kad tai bus vienas paskuti
niųjų mūsų pasimatymų. 

Atskirai norėčiau pažymėti 

KAS YRA NUOTRAUKA? DRAUGAS, 2000 m. liepos 12 d., trečiadienis 

Juokingas klausimas. Ke
turkampis popierėlis, bet kar
tu ir vertingas dokumentas. 
Šiandien ,veik, kiekvienas 
žmogus turi fotoaparatą ir 
daro nuotraukas, registruoja 
savo. išgyvenimus, bet dažnai 
pamiršta parašyti datas, pa
vardes. Mano vyras fotografas 
Vladas Juknevičius buvo ne 
toks. f 

Vladą pažinojo daugelis 
čikagiečių, kviesdavo fotogra
fuoti operas, dainų. Šokių 
šventes, vestuves ir t.t. 

1995 m. lapkričio 21 d. Die
vulis jį pasikvietė pas save. 
Liko labai daug nuotraukų -
dėžių dėžes. Išmesti buvo gai
la. Sugalvojau nusiųsti į Šiau
lių .Aušros" muziejų. Lietu
voje žmonės pamatys, kaip 
mes bandėm atkurti Lietuvos 
kultūros gyvenimą. Ateinan
čioji karta galės susidaryti 
vaizdą, kaip kūrėm mokyklas, 
organizavom įvairius kultū
rinius renginius, steigėm jau
nimo organizacijas. Tuomet į 
pagalbą ateina nuotrauka, ji 
vaidina svarbų vaidmenį. Visi 
įvykiai liks ateinančioms kar
toms, nes yra išlikę vertingi 
dokumentai. 

Vladas JuXti«vAcJu» ! 
• • - 9. 

Saliutės rūpestį išsaugant 
operos solistes Juozės Augai-
tytės-TamašausMėnės, gyve
nusios Philadefphijoje, atmi
nimą Klaipėdos "S. Šimkaus 
konservatorijoje, 'kur ji jau
nystės metais mokėsi. Užge
sus šiam tyram"bžmogui, Sa-
Kutė subūrė JuoĄrtės bičiulius 
ir jos vyrą, statybos inžinierių 
Č. Tamašauską/fr įsteigė fon
dą, kuris leido kasmet, spalio 
pradžioje, minirft J. Augaity
tės mirties dienaS įteikti Klai
pėdos S. Šimkauft'-konservato-
rijos studentams jos atminimo 
premijas (kasmet 1,000 Lt). 

•Tokią premiją 1997 metų spa
lio 6 dieną įteiUėme studen
tėms Daivai Rusaitei ir Regi
nai Šiaulinskaitėi, 1998 me
tais — studentui Sauliui Va-
siliauskiui, pernai — studen
tams Laimai Matutytei ir 
Nedeždai Kašajerai. Tą dieną 
Klaipėdos S. Šimkaus konser
vatorijoje vyksta gražus J. Au
gaitytės paminėjimas. Šių me
tų spalio mėnesį buvome nu
matę su J. Augaitytės pa
minėjimu plačiau prisiminti ir 
S. Narkeliūnaitė, jos gimimo 
80-metio proga <X.7). Ir prisi
minsime, nes ji to verta kaip 
žurnalistė, kultūros veikėja, 
tarnavusi Lietuvai, jos menui, 
muzikinei kultūrai. 

Lauksime tavos sugrįžtant į 
nepriklausomą Lietuvą, į gim
tuosius Mielagėnus greta 
brangiosios Mamytės. Tavo 
gyvenimas buvo prasmingas, 
nes visada ir visur garsinai 
Lietuvos vardą, kovojai už 
Gėrį ir Tiesą. 

Liūdžiu ir užjaučiu visus ar
timuosius ir bičiulius, netekus 
tokio puikaus žmogaus, kokiu 
buvo nuostabioji mano draugė 
Salomėja Narkeliūnaitė. 

Ona Mikulskienė 
„Čiurlionio" ansamblio, vei

kusio Lietuvoje, Austrijoje. 
Vokietijoje ir JAV, kanklių or
kestro vadovė 

Kažkas paklausė manęs, 
kodėl aš vyro archyvą pa
siunčiau j Šiaulius, kodėl ne į 
Vilnių. Vilniumi aš nepasiti
kiu, ten dar daug komunis
tiškai galvojančių. Šiauliai -
augantis miestas, Žemaitijos 
sostinė. Žemaičiai taip greitai 
nepasiduos. 

Muziejus surengė parodą, 
pavadintą „Fotografo Vlado 
Juknevičiaus (1920-1995) 
portretų ateljė". Eksponuotos 
48 nuotraukos, saugomos is
torijos ir fotografijos sky
riuose. Buvo išleistas lanksti
nukas. Jame papasakota V. 
Juknevičiaus biografija ir fo
tografo kelias. 

Esu dėkinga „Aušros" mu
ziejaus direktoriui Raimundui 
Balzai.,lankstinuko sudaryto
jai R. Šulskytei, redaktorei I. 
Ročytei, maketuotojai J. So-
kienei ir visiems kitiems, ku
rie prisidėjo prie parodos pa
ruošimo. Tai gražus įrodymas, 
kad mūsų darbai yra vertina
mi. 

Janina Juknevičienė 

FOTOGRAFAS VLADAS 
JUKNEVIČIUS 

Vladas Juknevičius gimė 
Kolpine, netoli. Sankt-
Peterburgo. Jo tėvas Primas 
Juknevičius iš Žemaitijos 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
atvyko į Rusiją mokytis. Moti
na Emma Eidemuler buvo ki-

! lusi iš Kolpine gyvenančių vo-
. kiečių kolonistų šeimos. 1922 
m. šeima grįžo į Lietuvą. Nuo 
1935 m. V. Juknevičius, bai
gęs Sedos vidurinę mokyklą, 
mokėsi Mažeikių valstybinėje 
gimnazijoje. 1941 m. šeima 
pasitraukė į Vokietiją, 1948 
m. - į Kanadą, dar vėliau - į 
Čikagą, kur Vladas gyveno iki 
mirties. 

Fotografuoti jis pradėjo 1933 
m.,-kai až keletą litų nusipir
ko seną juostinį „Kodak" fir
mos fotoaparatą. Monrealyje 
baigė fotografijos mokyklą, 
portreto specialybę. Dirbo pro-

' fesionaliose foto studijose. Fo-
'tografavo ne tik šeimynines 
šventes, bet ir visuomeninius 
renginius. Lankstinuke, kurį 
„Aušros" muziejus parengė 
foto parodos atidarymo proga, 
rašoma, kad , jo portretai 
pasižymi 'išvalyto* kadro pre
ciziškumu, čia nėra atsitikti
nai į objektyvo regėjimo lauką 
pakliuvusių detalių. Artis
tiškos pozos, dažniausiai pri
temdytas ir neutralus fonas, 
minkšti šviesos ir šešėlių deri
niai primena 9 teatralizuoto 
portreto meistro K. Baulo, dir
busio Kaune nuo 1932 m., 
kūrybą. Kartais V. Jukne
vičius atsisakydavo tradi
cinės kompozicijos, ieškoda
mas naujesnių portretavimo 
būdų, tačiau ir tada išliko 
ištikimas 6-7 dešimtmečių 
amerikietiškos mados stan
dartui. 

V. Juknevičius nedalyvavo 
fotografų rengiamose paro
dose, tačiau apdovanojimų 
raštai liudija jo profesinius 
sugebėjimus ir talentą", rašo 
,.Aušros" muziejuje surengtos 
parodos lankstinuko sudaryto
ja Regina Šulskytė. 

PARODA, SKIRTA 
M.K. ČIURLIONIUI 

Palangos gintaro muziejaus 
rūmų koplyčioje birželio 21 d. 
pradėta eksponuoti paveikslo 
paroda, pavadinta „Su M. K. 
Čiurlioniu — į XXI amžių". 
Parodoje yra 42 įvairių auto
rių kūriniai, kurie Palangoje 
bus eksponuojami visą vasa
ros sezoną. 

Šiuo metu Palangos gintaro 
muziejaus ekspozicija užima 
15 salių, vienu metu patei
kiant 4,500 eksponatų. Atnau
jinta gintaro ekspozicija lan
kytojus supažindina su jo 
susidarymu, apdirbimu bei 

Nė vienas žmogus, Viešpatie, neišsiteisins pas Tave, 
jeigu Tu jam neatleisi. 

Su dideliu liūdesiu pranešame giminėms, 
artimiesiems, draugams ir pažįstamiems, kad užbaigęs 
šio gyvenimo kelionę 2000 metų liepos 10 d., 6:55 vai. 
ryto iškeliavo į Amžinybę 

A. t A. 
Inžinierius Ignas Bumelis. 
Gimė 1907 m. rugsėjo 21d. Lietuvoje, Joniškio rajone, 

Pasvytinio apylinkėje, Bičiūno kaime. Dešimt metų 
mokytojavo Šiaulių apskrities gimnazijose, vėliau baigė 
Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, chemijos fakultetą, 
įsigydamas inžinieriaus chemiko specialybę. Dirbo Kaune, 
tabako fabrike, fermentacijos skyriaus vedėju. Amerikoje 
išgyveno 51 metus. Gyveno Čikagoje, Michigan, Daytona 
Beach, Floridoje. Paskutinius gyvenimo metus praleido 
Hot Springs, Arkansas. 

kiūdesyje liko: sūnus Algimantas Julius, marti 
Patricia, anūkai: Jonas-Ignas, Antanas-Algimantas, sesuo 
Stasė Bumelytė-Jucas su šeima, brolis Vladas Lietuvoje, 
kiti giminės bei artimieji Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionis pašarvotas Hot Springs, Caruth Hale 
laidojimo namuose, 155 Section Line Road, arti Šv. 
Juozapo ligoninės. Lankymas liepos 11 d. nuo 5 iki 8 vai. 
vakaro. Šv. Rožinis 6 vai. vakaro. Šv. Mišios už Velionio 
Igno sielą bus aukojamos liepos 12 d. 11 vai. ryto Šv. 
Jono bažnyčioje, iš kurios bus išvežamas į Čikagą 
laidojimui. Laidotuvės liepos 14 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

A.a. Ignas bus pašarvotas liepos 14 d. nuo 1 iki 2 vai. 
p.p. Šv. Kazimiero kapinių koplyčioje. Palaidotas bus šalia 
a.a. žmonos Janinos Ivinskytės Bumelienės. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus, artimuosius, 
pažįstamus prisiminti a.a. Igną savo maldose, dalyvauti 
atsisveikinime Hot Springs, AR ir Čikagoje bei dalyvauti 
šv. Mišiose, aukojamose už jo sielą Šv. Jono bažnyčioje. 

Nuliūdusi Bumelių šeima ir artimieji giminės. 

Mielai mūsų „Dainos" choro narei REGINAI 
DUOBIENEI ir jos šeimai, sesutei 

A. t A. 
ELENAI 

BALTRUŠAITIENEI t, 
mirus, reiškiame giliausią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

„Dainos" choras 
Juno Beach, FL 

Ilgamečiui draugui 

A. t A. 
ANTANUI GINTAUTUI 

išėjus Amžinybėn, žmonai DANUTEI, dukrai ir 
artimiesiems reiškiame užuojautą ir kartu liūdime. 

Aldona ir Horstas Žibai 

1999 m. ir 2000 m.aukos „Healing the Children" 
organizacijai, perduotos per Los Angeles skyrių. 

Aa. Richardo Schukstos atminimui: $1,000 Birutė Liseckiene, 
$100 V.M. Gedgaudai, J. D. Navickai, I. Raulinaitienė, A. Mikalauskas 
ir R. Sullivan; $50 Z. B. Viskantos, R. R. Kontrimai, A. D. Polikaiciai, J. 
Talandis, M. ir I. Petokai, R. ir L. Ringiai, R. J. Tack, V. R. Baipšiai; 
$30 A I. Šėkai, M. D. Sodeikos, L. Jarašiūnienė; $25 B. Dženkaitienė, 
D. Jasiukonienė, V. D. Černiai, V. A. Variakojai. 

A.a. Jul iaus Jode iės a tminimui : $100 A. D. Vaičiūnai, B. 
Butkienė, I. Raulinaitienė, R. Radas-Tack, G. S. Jodeiės, Z. W. Petkai, 
A. Mikalauskas ir R. Sullivan; $50 A.a. Raulinaičiai, B. A. Seliukai, P. 
R Pretkai, J. E. Kojeliai, V. E. Vidugiriai, G. Sirutienė, K. A Pažemėnai, 
E. I. Vilkai, Hubert H. Chan, JA. Zmuidzinai, A B. Griciai, P. C. Roy, 
Z. B. Viskantos, Parkview Regionai Hospital, V. R. Scheef, R. R. 
Kontrimai; $30 M D. Sodeikos, L. Jarašiūnienė, P.V. Norkai; $25 V.V. 
Ruzgiai, G. Žaliūniene, I. E. Bandžiuliai, E. Dovydaitienė, A L. Kulniai, 
S. Šakienė, R. L. Ringiai, T. Cosgrove & E. Stiegler, N. Remeikytė, D. 
Rogers, Women's Club of Hermosa Beach; $20 A. Audronienė, J. 
Radvenienė, B. V. Varnai, B. M. Stancikai, O. Norkienė, B. Dženkaitienė, 
D. Mitkienė, A. Valukonienė. L. Stadalninkienė; $15 B. Milūnienė, I. 
Oksienė; $10 J . G. Raibiai, I Medžiukas, B Venckienė, B. 
Tompauskienė, O. Sumantienė, V. Kazlauskienė, A.A. Vosyliai, E. 
Dambra. 

Kitos aukos: $1,000 Lietuvos Dukterų organizacija, Seatt le, 
Washington; $300 Women's Club of Hermosas Beach; $250 Los Angeles 
lietuvių pensininkų klubas; $2001. Raulinaitienė; $50 K. ir St Griciai. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukotojams. Jūsų aukos suteikia 
progą mums ir toliau palaikyti ryšį su „Healing the Children" 
organizacija ir atsikviesti vaikus iš Lietuvos gydymui JAV ligoninėse. 

Ingrida Jodeliene ir Dalilė Polikaitienė 
2000 m liepos 10 d. 

panaudojimu. Daugiausia lan
kytojų patraukia gintaro uni
kumų kolekcija, kuri yra ver
tinga moksline medžiaga gin
taro susidarymo procesams ty
rinėti. Muziejaus Archeologi
jos skyrius yra vienas įdo
miausių ir vertingiausių. Ja

me sukaupti akmens amžiaus 
gintaro dirbiniai, II-XII am
žiaus gintaro, žalvario ir stik
lo dirbiniai, surasti pajūrio 
kapinynuose. Iš viso muzie
jaus rinkiniuose yra apie 
29,000 gintaro eksponatų. 

(Elta) 



DRAUGAS, 2000 m. liepos 12 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

CICERO LIETUVIŲ DŽIAUGSMAI IR 
RŪPESČIAI 

Vasaros karščiai nebaugina 
Cicero lietuvių ir po šv. Mišių 
daugumas traukia j mažąją 
.su; išgerti kavos, pabend
rauti ir pasidalinti lietuviams 
rūpimais klausimais. Tenka 
pripažinti, kad lietuviškų šv. 
Mišių laikas 9 vai. ryto nėra 
rinkamas. Vyresniesiems ir to
liau gyvenantiems atvykti į 9 
vai. ryto šv. Mišias yra per 
sunku. Tačiau šis reikalas 
nėra palaidotas. Laiškai yra 
parašyti vietos vyskupui, o 
JAV LB pirmininkės Reginos 
Narušienės laiškas yra nu
siųstas Čikagos kardinolui 
George. Šis reikalas buvo 
plačiai diskutuotas, kai Cicero 
lankėsi vyskupas Paulius Bal
takis. Tikimės sulaukti teigia
mo sprendimo dar prieš žie
mą. 

Liepos 9 d., sekmadienį, su
sirinkus įprastam pabendravi
mui, kun. dr. -Kęstutis Trima
kas dar kartą nuoširdžiai 
padėkojo jo kunigystės jubilie
jaus organizatoriams už pui
kiai suorganizuotą šventę. Jis 
ypač dėkojo komiteto pirmi
ninkei Jonei Bobinienei ir vi
sam komitetui bei Cicero lie
tuvių organizacijoms. 

Retėja Cicero lietuvių gre
tos. Kun. Kęstutis Trimakas 
pakvietė pasimelsti už ką tik 
mirusį aktyvų parapijietį a.a. 
Juozą Šabrinską. Taip pat 
kvietė maldoje prisiminti sun
kiai sergantį šios apylinkės 
tautietį Juozą Gabalį. Jis sku
biai išvyko lankyti šio ligonio. 

Cicero tautiečiai ir mel
džiasi, ir džiaugiasi lietu
viškais įvykiais. Buvo prisi
minta ką tik įvykusi Tautinių 
šokiu švente Toronte. Šven
tėn buvo nuvykę du Cicero LB 
nariai: dr. Petras Kisielius ir 
Marija Remienė. Abu jie pa
sidalino savo įspūdžiais, papa
sakodami apie Tautinių šokių 
švento. Tautinių šokių šventės 
yra mūsų kultūros ir dvasinės 
jėgos manifestacija. Tai — vie
na gražiausių lietuviškų tradi
cijų. Suvažiavęs jaunimas ir 
• yresnieji iš įvairių vietovių, 
net iš Lietuvos (Kauno, Pa
nevėžio ir Klaipėdos šokėjai), 
Lenkijos, Brazilijos ir Urugva-

Buvusi ciceriete dr Jolita Narutie-
ne gražiai vedė kun dr. Kęstučio 
Trimako 40 metų kunigystes jubi
liejaus minėjimą. 

jaus įrodo, kad esame vienos 
minties ir vienos širdies, kel
dami į viešumą savo tautos 
kultūrinius turtus. Žiūrovus 
ypač žavėjo šokėjai iš Lietu
vos. Tų jaunuolių grakštumas, 
šokio ritmas ir atlikimas paro
do, kiek daug darbo, valandų 
praleista repeticijoms, sten
giantis atskleisti prasmingą ir 
turtingą tautinio šokio meną. 
Tačiau visų šokėjų spalvotas 
junginys sudarė didingą ir 
malonų spektaklį akims. To
ronto Lietuvių Bendruomenė 
puikiai suorganizavo šią šven
tę. Jiems priklauso visų ten 
buvusių ir nebuvusių nuoširdi 
padėka. 

Šį sekmadienį ciceriškiai at
sisveikino su Laima Barei
kiene, kuri išvyksta atgal į 
tėvynę. Ji praleido keletą me
tų Cicero lietuvių tarpe. Ji 
buvo aktyvi Cicero LB nare, 
giedojo parapijos chore ir vi
sur talkino, neatsisakydama 
didesnio ar mažesnio darbo. Ji 
puikiai pritapo prie vyres
niųjų lietuvių ir jos ciceriškiai 
labai pasiges. Linkime Laimai 
Bareikienei sėkmės tė%\ynėje 
ir nepamiršti čia pasilikusių 
tautiečių. Visada ji bus laukia
ma Cicero lietuvių. 

M. R. 

Pasaulio Lietuviu Bend
ruomenė gimė 1949 metų 
birželio mėnesio 14 dieną, kai 
Vyriausiasis Lietuvos išlaisvi
nimo komitetas tremtyje, Vo
kietijoje, paskelbė Lietuvių 
Chartą, kurios pirmajame 
straipsnyje sakoma: „Pasauly
je pasklidę lietuviai sudaro 
vieningą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę'". Per praėju
sius daugiau kai 50 metų PLB 
išaugo į didelę ir stiprią visus 
lietuvius už Lietuvos ribų jun
giančią lietuvišką šeimą. 

Metinę išvyką į gamta, į 
International Friendship Gar-
dens (Michigan City, Indiana) 
rengia Lietuvių karių vete
ranų sąjungos „Ramovės" Či
kagos skyrius. Šventė vyks lie
pos 16 d., sekmadienį, prie 
Nepriklausomos Lietuvos Res
publikos prezidentams paso
dintų eglių ir jų garbei pasta
tytų paminklėlių. Aplankymas 
ir pagerbimas prasidės 12 vai. 
Čikagos laiku. 

Čikagos centrinė viešoji 
biblioteka iChicago Public 
Library, 400 South State 
Street) primena, kad jos dar
bo valandos tapo ilgesnės. Da
bar biblioteka dirba pirmadie
niais-penktadieniais nuo 9 
vai.r. iki 7 val.v.; penktadie-
niais-šeštadieniais - nuo 9 
vai. r. iki 5 val.v., sekmadie
niais - nuo 1 vai.p.p. iki 5 
val.p.p. 

„Draugo" gegužinė — 

P a t i liiiVgTfiiaTimn 
vasaros Šventė 

Čikagoje — 
„Draugo" gegužinė! 

Be visų linksmybių, vyks ir 
laimėjimų traukimas. 

Pripildykite mūsų laimės 
šulinį — smagu bus iš jo 

semti ir neišsemti! 

Ačiū už laimikius, kuriuos 
atnešė: 

Valerija Čepait ienė, 
Vytautas Jusa i t i s , 
Eugenija Budelskienė . 

liepos 30-ąją! 
Dainavos jaun imo sto

vyklos ruoš iama „Lithua-
nian heritage" stovykla, lie
tuviškai nekalbančiam lietu
vių kilmės jaunimui nuo 7 iki 
16 m. amžiaus, vyks nuo lie
pos 30 iki rugpjūčio 6 d. Infor
macijai tel. 630-257-2022. Pra
šoma skambinti vakare. 

Birželio 18 d po koncerto Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Iš kairės: koncerto rengėjai Kęstutis Jecius. Violeta 
Karaliene, Brone Nainiene, smuikininkas Vilhelmas ("'epinskis ir pianiste Guoda (Jedvilaitė. 

Nuotr Indrės Tijūnolienes 

773-585-9500 
Advokatas Jonan Gibaitis 
•' ivilinc.H ir kriminalinės bylos 

6247 S.Kedzie Avenue 
Chicago.IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

i oi J free 24 hr. 888-776-6742 
: •••ho vai nuo 9 v r iki 5 v v 

AcSUid 9 v r iki 1 v p p 
I 

ADVOKATAS 
Vyten i s Lie tuvninkas 

4536 W 63 Street 
Chicago, IL 60629 

'Skersai gatves nuo „Draugo" 
Tel. 773-284-0100. 

Tel. 630-257-0200, Umont , II. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
M36 S PuUski Rd . Chicafęo. n. Mfc29 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą] 

Slljntini.ii pimcMi i I u tuv . i per 
ISPAK 

Speciali nuolaid.) PINIGU 
persiuntimui 

(Htaiga , Dr.iugo p.ist.ttt- ) 
Tel 1 77$ 8 i 8 10S0 
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Redaguoja J. Pląčas. Medžiagą siųsti: 3206 W. Š5th Place, Chieago, TL 60629 

DVI ŠVENTĖS 

Liepos mėn. 4 d. JAV šven
čia savo 224-ąją nepriklauso
mybės švente. Laimingas kraš
tas, savo teritorijoje neturėjęs 
didžiųjų karu ir sunaikinimų, 
nors daug karių žuvo kituose 
pasaulio frontuose. JAV — 
svetingas kraštas, priima pas 
save įvairių tautų žmones ir 
suteikia jiems globą. Čia ir lie
tuviai atrado savo antrą tėvy
nę. Tad švęsdami šią šventę, 
švęskime pagarbiai, kaip ir 
savo Tėvynes šventę. 

Liepos men. 6 d. Lietuva 
švenčia Mindaugo, kuris, nu
galėjęs atskirus kunigaikš
čius, sujungė Lietuvą į vieną 
valstybę šventą. Apsikrikšti
jo, apsivainikavo karaliaus 
vainiku. Tarp nugalėtų kuni
gaikščių turėjo priešų, todėl, 
nebaigęs valdyti Lietuvos, žu
vo ne nuo priešo, bet nuo sa
vųjų keršto. Jis paliko didelę 
Lietuvą, kuri užėmė 200,000 
kv. kilometrų plotą. Taigi šiais 
metais švenčia Lietuva 764 
gimtadienį Lietuva, kaip vals
tybė, egzistavo daug seniau. 
Už devynerių metų švęsime 
jos tūkstantmetį. Privalome 
didžiuotis savo tauta, kuri, 
tiek daug iškentėjusi, šiandien 
vėl yra laisva ir nepriklauso
ma. Ir šiandien ji turi daug 
išorės ir vidaus priešų. Jei su 
Dievo pagalba nugalės juos, 
greit galė> švęsti savo didįjį 
jubiliejų. 

Redaktorius 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Man imponuoja Lietuvos is
torija. A* stengiuosi matyti 
mūsų praeities įvykius tokius, 
kokie jie ra buvę realybėje, 
be pagra? nimų ir be piktos 
kritikos. Mane džiugina Lietu
vos laimė mai ir jaudina jos 
nelaimės. I praeities įvykius 
aš žiūriu ae kaip į medžiagą 
mūsų ginčams dabartyje ir 
ateityje, bet kaip į praktiškus 
pavyzdžiu^ ir pamokymus da
barčiai ir ypač ateičiai. Gerb
damas Li- tuvos praeitį ir tos 
praeities nūsų tautos veikė
jus, aš stengiuosi suprasti juos 
tokius, kokie jie iš tikrųjų yra 
buvę. Aš ebijau kalbėti apie 
jų nuopelnus ir klaidas, tačiau 
visada su mkama pagarba vi
siems sa\- tautos patriotams. 

Aš didzi lojuosi. kad esu lie
tuvis Mano fauta yra nedi
dele, bet morališkai ir fiziškai 
-veik.i. ii.i! i. darbšti, kulturin-

ga ir garbinga. Nors atskiri 
mūsų tautos veikėjai dažnai 
būna ir nevieningi, tačiau ne
galima to pasakyti apie visą 
mūsų tautą. Svarbiausiuose 
momentuose lietuvių tauta 
viešai parodo tokią vienybę, 
kad tenka net stebėtis. Ši pa
slėpta tautos jėga skatina ma
ne tikėti geresne savo tautos 
ateitimi. 

Generolas 
Stasys Raštikis 

Istorikas, Kariuomenės 
vadas, rašytojas. 

Kai mus išdegina, skausmai 
ir nušlifuoja kančią, tuomet 
dorovingumas sušvyti mu
myse, lyg šventųjų vainikuose. 

Poetė Marija Aukštaitė 

BEISBOUNINKAS 

Man sukako šešeri, 
Būkit, prieteliai, geri, 
Nevadinkite gaidžiu— 
Aš jau beisbolą žaidžiu. 

Gatvėm einant su draugu, 
Pasižiūriu — net baugu! 
Mūsų parke jau minia, 
Ar ji plos man — nežinia? 

Pokšt — net švilpia 
sviedinys, 

Taip nemoka nei Benys. 
Užsimojau, vėl kirtau 
Ir... ant kupsto išvirtau. 

Jonas Minelga 

LIAUDIES TAUTOSAKA 
APIE BORUŽĘ 

Boružė yra vadinama „Dievo 
karvyte" (Coccinella sėptem-
puctata). 

Pas mus seni žmonės pasa
koja, kad Dievas turis vaba
liuką, vadinamą Dievo kar
vele, kuri Jam ir šaukštus 
numazgoja. Kiti sako, kad ta
sai vabaliukas galįs iš Dievo 
sužinoti, ar bus lietaus, ar 
giedra ir praneša apie tai 
žmonėms. Sugavus tą vaba
liuką padeda jį ant delno di
džiojo piršto arba rankų delno 
ir dainuoja: „Maryte, Dievo 
karvyte, kaip tau Dievas sakė, 
kas bus — ar lietutis, ar paga-
da (giedra)?" Taip>aakant, rei
kia karvytę laikyti, kad jinai 
nuskristų. Jei karvytė nulekia 
išskleidus sparnelius, tai spė
ja, kad busiąs lietus; jei nele
kia — išskleidus sparnelių, tai 
spėja būsiant giedrą. (Užrašė 
G. Kazlauskaitė, Jonava). 

Daugelyje kitų vietų taip da
roma, dažniausiai vaikų; pa

deda sugautą vabaliuką ant 
rankos ir sako: „Barbut, Bar-
but, lėk, lėk! Tavo vaikai rėk, 
rėk! Šaukštai, bliūdai nemaz
goti, po staleliu sukavoti (pa
slėpti)". (Šiauliai). 

„Barbuškėle, lėk į dangų, 
paklausk Dievo, ar jau pie
tūs". (Zanavykai). 

„Boruška, boruška, parlėk, 
parlėk. Namai dega, vaikai 
verkia". (Suvalkiečiai). 

„Boruže, boruže, eik namo 
— tavo vaikai pečiuje (kros
nyje) dega". (Prienai). 

PRAĖJUSIOS VELYKOS 

Nors Velykas švenčiau na
muose, bet buvo smagu. Penk
tadienį mes daužėme kiauši
nius, norėdami patirti kieno 
stipriausias. Aš laimėjau. Pus
ryčių metu mes valgėme kiau
šinius, paskiau pyragą ir le
dus. Pavalgę važiavome žaisti 
beisbolą, o grįžę ieškojome 
paslėptų kiaušinių. Atradome 
16 kiaušinių viduje ir 32 — 
lauke. Aš savo kiaušiniuose 
radau 6 dolerius ir 85 centus. 
Septintą valandą ryto ėjau į 
bažnyčią. Vakarienė buvo ska
ni. Valgėme mėsos, kukurūzų, 
salotų, pomidorų ir sumušti
nių. Velykos buvo labai sma
gios. 

Paulius Razgaitis, 
Philadelphijos Vinco Krėvės 

lit. m-los mokinys. („Vaikų ai
dai") 

ATOSTOGOS 

Vasarą su savo draugu skri
siu į Arizoną, ir apsigyven
sime jo dėdės name. Ten yra 
baseinas, mes galėsime mau
dytis. Jodinėsime arkliais ir 
keliausime per dykumą. Na
muose aš būsiu su savo drau
gėmis. Važiuosime į kiną, už
suksime į jų namus, žaisime 
lauke. Važiuosiu į skautų Ra
ko stovyklą. Ten aš būsiu 
skaučių vadovė. Stovykloje 
mes miegame palapinėje, bu-
riuojam, kuriam laužus ir t.t. 
Kartais nuvažiuoju į Union 
Pier, maudausi baseine. Man 
labai patinka ten laiką pra
leisti. Si vasara bus labai sma
gi-

Sabrina Česaitė 
Lemonto Maironio lituanis

tinės mokyklos moksleivių 
metraštis 1996/97 m. 

sigausiu šitą senąjį: jis dides
nis ir riebesnis!" 

Ir ėmė jį vytis. Senis kiškis, 
tik ką iš guolio iššokęs, bėgo 
labai smarkiai; o kurtas, jau
nąjį besivydamas, buvo jau ge
rokai pailsęs, todėl ir neįsten
gė pasivyti senio, kuris greitai 
į girią įbėgo. Jaunasis tuo tar
pu spruko į rugius ir ten pa
sislėpė. 

Kurtas nieko nepešęs, grįžo 
liūdnas namo. 

Ksaveras Sakalauskas 
Vanagėlis 

PAGALVOKITE NR. 6 
ATSAKYMAI 

1. Fortepijonas, pianinas ar
ba fisharmonija turi 88 kla
višus. 2. Vienoje oktavoje yra 
7 balti ir 5 juodi klavišai (L. E. 
12-79, Boston, 1957). 3. Sū
duvos miestelis yra šiaurėje 
už kelių kilometrų nuo Vilka
viškio. 4. Kregždė. 5. Svirtis. 
6. Kryžiažodis: 1. Admirolas. 
2. Satyras. 3. Spungė. 4. Dirvi
nis gelsvys. 5. Šeirys. 6. Rus
vasis lokiukas. 7. Liepsnelė. 8. 
Citrinukas. 9. Dirvinis mels-
vys. 7. Pirmam bokštui pasta
tyti turime laisvus visus 64 
lentos langelius. Nesvarbu, 
kur bestovėtų pirmasis bokš
tas, antro bokšto negalima 
statyti į 15 langelių (1 lange
lis, ant kurio stovi pirmasis 
bokštas ir po 7 langelius toje 
pačioje horizontalioje ir verti
kalioje linijose). Taigi antram 
bokštui turime laisvus 64-
15=49 langelius. Iš viso turi
me 64x49=3136 būdus tiems 
bokštams išdėstyti lentoje. At
sakymas — 3136. 8. Wilhelm 
Conrad Roentgen išrado X 
spindulius. Dažnai ji* žadina
mi išradėjo vardu — Rentgeno 
spinduliais. 

PAGALVOKITE NR. 7 
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UGNIS 

Kartą susitiko dvi ugnys ir 
viena jų sako: „Aš uliavosiu". 
(kelsiu puotą, linksminsiuos). 
— „Kodėl tu uliavosi?" — 
klausia antra. „Kad mano šei
mininkė bloga: man napaklojo 
patalo ir pamazgom akis už
pila". — Mano šeimininkė ge
ra: man patalą gražiai pakloja 
ir mane užkloja, švariu vande
niu akis nuplauna. Tik kai 
uliosi, nesudegink mano šei
mininko vežimo, kuris yra ta
vo ūkininko klojime". Kloji
mas sudegė, o vežimas liko 
sveikas. (Pasakojo J. Dulskie-
nė, Kurtakių kaimo, Kaišiado
rių vlsč. Užrašė A. Rama
nauskas.). 

KURTAS IR KIŠKIS 

Kartą kurtas (medžioklinis 
šuo) visai arti buvo prisivijęs 
jauną kiškiuką Jau jau nu
tverti jį turėjo, bet štai neti
kėtai iššoko kitas didelis kiš
kis... 

„Ima jį šimtas, tą mažąjį, — 
galvojo kurtas. — verčiau pa-

1. Kiek ilgai valdžioje išbuvo 
Gorbačiov". 2. Kur yra mango 
vaismedžio tėviškė? 3. Lietu
voje yra dvi upės, kurių var
das Šventoji. Kur jos yra? At
siuntė kun. dr. E. Gerulis. 4. 
Gražus ponaičiukas visiems į 
sėdynę žiūri. 5. Gražus po
naičiukas, visi jį jodo. 6. (Kry
žiažodis). Įrašykite žodžius, 
susijusius su Joninių švente. 
Sudarė 7 klasės mokinė Jani
na Eigirdaitė iš Šėtos, Kė
dainių rajono. 7. Ar galima 
tvirtinti, kad, dirbtiniam paly
dovui judant orbita aplink 
Žemę, pastaroji nustoja trauk
ti esančius palydove daiktus? 
8. Ar šaškėms ir šachmatams 
vartojama ta pati kvadratų 
lentelė? 

SEKMINIŲ PARUGINIU 
DAINA: 

Tu žilviti, dobile, 
Zaliasai medeli, dobile, 
Kaip tu didelis augai, dobile. 
Pirma šakelė, dobile, 
Antra viršūnėlė, dobile. 
Pirmuos varteliuos, dobile. 
Saulutė tekėjo, dobile. 
Antruos varteliuos, dobile, 
Mėnulis riedėjo, dobile, 
Trečiuos varteliuos, dobile, 
Mergelė vaikščiojo, dobile. 

Dr. J. Balio archyvas. 
(Adutiškis) Rugių lankymas. 




