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G. Vagnorius ministrų kabinetą 
pasiūlys ketvirtadienį 

.lapkričio 26 d. (BNS) 
Gedimi

nas Vagnorius patvirtino, kad 
ministrų kabinetą prezidentui 
jia bus pasirengęs pristatyti jau 
ketvirtadieni. 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas trečiadieni greičiausiai 
taika Seimui G. Vagnoriaus 
fcajsdBJatflra, mirii«»w» ptirniTiin-
ko pareigoms. 

„Jeigu parlamentas pritars 
mano kandidatūrai, trečiadieni 
vakare •konservatorių frakcija 
sudarys galutini ministrų ka
binetą", BNS korespondentui 
sake G. Vagnorius. 

Pagal Konstituciją, preziden
to premjeru paskirtas ir Seimo 
patvirtintas asmuo vyriausybe 
turi suformuoti ir jos programa 
parengti per 15 dienų. „Ši kartą 
viekas aiikiai įvyks kur kas 
greičiau", sakė konservatorių 
vaidybos pirmininkas. Jis pažy
mėjo, kad dar neapaispreeta dėl 
kebų miniatrų skyrimo, tačiau 
atsisakė konkretizuoti, kurių., J 
kelias ministerijas turime net 

po kelis kandidatus, o kai kur 
nerandame tinkamų specialis
tų", sakė G. Vagnorius. 

Pasakė jo, tinkamo ministro 
dar ieškoma šalies socialiniams 
reikalams tvarkyti — siu parei
gų atsisakė konservatorių koa
licijos bendradarbiai krikščio
nys demokratai. 

G. Vagnorius dar kartą pa
tvirtino, kad krikščionys de
mokratai turės teise skirti bent 
po vieną ministerijos sekretorių. 
Pataiaę vyriausybės įstatymą, 
konservatoriai i kiekvieną mi
nisteriją atsives po tris vadi
namuosius politinius sekreto
rius — jie vadinsis valstybes 
ministrais. 

Vadinamąjį karjeros sekreto
riaus postą, kuris rūpinsis mi
nisterijos darbo organizavimu — 
tokių bus po vieną kiekvienoje 
ministerijoje — utims nebūtinai 
konservatorių politiniai bend
raminčiai, bet specialistai, gal 
net dabar ministerijose dirban
tys žmonės, sakė Gediminas 
Vagnorius. 

Lapkričio 14 d. Kauno merijoje pirmą karta lankėsi Vokietijos nepaprastasis ir įgaliotasis am
basadorius Lietuvoje Ulrich Roaengarten su žmona Marlin. Diplomatą priėmė Kauno meras Vladas 
Katkevičius. Ambasadorius labiausiai domėjosi investicijų galimybėmis kuriamoje Kauno laisvoje 
ekonominėje zonoje bei naujo europinio geležinkelio projekto įgyvendinimu, nes, nutiesus 
geležinkeli, i* Kauno Berlyną galima bus pasiekti per 5 valandas. 

Nnotr^ K tuno miesto meras V. Katkevičius (kairėje) ir Vokietijos ambasadorius Lietuvoje 
U. Roaengarten. 

A. Kubilius žada siekti modernios 
politinės sistemos 

V. Landsbergis siūlo keisti 
Seimo numeraciją 

Vflniua, lapkričio 26 d. (BNS) 
— Ui poros savaičių keturiasde
šimtmetį Avėsiantis Seimo pir
mininko pavaduotojas Andrius 
Kubilius žada siekti modernios 
politinės sistemos Seime išplė
tojimo. 

Prisistatydamas Seimo na
riams, jia pabrėžė, kad parla
mentinės procedūros turi garan
tuoti visoms partijoms galimy
be pasiekti rinkėjus. Tačiau tai 
nereiškia, kad stipri valdžia ne
turi siekti, kad jos programa tu
ri būti įgyvendinta, sakė A. 
Kubilius. 

Jis pasisakė už diskusijų Sei
me išplėtimą, kad parlamento 
posėdžiai nebūtų vien „rituali
nis balsavimas, kurio rezultatai 
žinomi iš anksto". 

A Kubilius prisipažino jaučią
sis netobulas, palyginti su 
pirmininkavusiais ankstesni uo 
šiuose Seimuose. „Šia lygini
mas, deja, dainiau bus ne mano 
naudai, nes jaučiu , kad mano 
liežuvis, ar anot Seimo nario Ar
vydo Vidžiūno, 'kubilizmas' 
yra didžiausias mano priešas", 
sakė Seimo vicepirmininkas. 

Seimo vicepirmininkas R. Ozolas 
užbaigs pradėtus darbus 

Vilnius, lapkričio 26 d (BNS) 
— Neišvengės ginčų jau pirma
jame Seimo posėdyje, parlamen
tas pirmadieni pritarė pirminin
ko Vytauto Landsbergio pateik
tam nutarimo „Dėl Lietuvos 
Respublikos Seimų" projektui. 

Šiuo nutarimu 1996 m. išrink
tas Seimas taptų aštuntuoju 
Lietuvos Respublikos Seimu. 
Toks numeravimas remtųsi, 
kad 1920 m. buvo išrinktas Stei
giamasis Seimas ir dar keturi 
1922 m, 1923 m., 1926 m, 1936 
m. Seimai, nors paskutinysis po 
1929 metais įvesto prezidento 
Antano Smetonos autoritarinio 
režimo ir neturėjo visų tautos 

suvereniteto raiškos galių. 
1990-1992 m. dirbusi Aukš

čiausioji Taryba būtų paskelb
ta Aukščiausiąja Taryba — At
kuriamuoju Seimu. 

80 Seimo narių balsavo už 
deklaracijos pateikimą, tačiau 
dokumentą siūlė atidėti krikš
čionių demokratų, centristų, so
cialdemokratų ir LDDP frakci

jų nariai. 
Daugiausia diskusijų kėlė.siū-

lymas Seimo vardą suteikti 
1936 metų Seimui. Nepritarian
tys tam parlamentarai reikala
vo iki balsavimo palaukti isto
rikų išvadų ar net surengti spe
cialią moksline konferenciją. 

Diskutuota ir dėl Aukščiau
sios Tarybos pavadinimo Atku
riamuoju Seimu. 

1992-1996 m. Seimas iki šiol 
buvo laikytas ketvirtuoju Lietu
vos Seimu. 

Vašingtone paminėta 
Lietuvos kariuomenės diena 

Vašingtonas, lapkričio 25 d. 
(Ambasados spaudos sk.) — Lie
tuvos ambasadoje Vašingtone 

Vflniua, lapkričio 26 d. (BNS) 
— Seimo vicepirmininkas, Cent-
ro sąjungos pirmininkas Romu
aldas Ozolas mano, kad šios pa
reigos jam netrukdys baigti 
pradėtųjų darbų — siekti 
susidoroti su korupcija ir pa
baigti Nacionalinio tyrimų biu
ro (NTB) įstatymo paruošimą. 

Prisistadydamas Seimo na 

Seimo kancleris žada 
būti parlamento 

tarnu, ne vadovu 

.lapkričio 26 d. (BNS) 
— Seimo kancleris, konservą-
torių frakcijos narys Jurgis Raz
ma indą visus Seimo narius ap-
rūpinti patogiomis darbo vieto
mis ir apsaugoti nuo „varymo" 
parlamento aparato darbuoto
j i - . 

„Kiek pažįstų Seimo darbuo
tojus, tai kvalifikuoti pareigin 
gi žmonės. Nemanau, kad čia 
galimi kažkokie dideli atleidi
mai", sakė kandidatas, prisi-
statydamaa Seimo nariams. J. 

Seimo darbuotojus išlaiko mo
kesčių mokėtojai, ir žadėjo 
„atidžiai peržiūrėti išlaidas". 

Jis pritarė būtinybei Seimo 
narius aprūpinti kompiute 
riaia ir žadėjo būti Seimo narių 
„nuolankiu tarnu, o ne vado
vą". J. Razma sakė turis tokio 
darbo patirties dar nuo 1991 m., 
KMX vyriausybėje ouruo premjero 
patarėju. Pastaruoju metu Vii-
niaus savivaldybėje jis sakėsi 

priežiūrą. 

riams, R. Ozolas žadėjo, kad jau 
ne ilgai užtruks iki galo pabaig
ti „LDDP aukštųjų pareigūnų 
korumpuotumo" tyrimą. Jeigu 
NTB įstatymo rengimas truk
dys atlikti vicepirmininko pa
reigas, R. Ozolas žada jį perduo
ti kitiems. Seimo pirmininko 
pavaduotojo darbui jis teikia 
pirmenybe. 

Socialdemokrato Vytenio 
Andriukaičio paklaustas, ar Sei
mo vadovybėje bus mažumos, ar 
daugumos atstovas, R. Ozolas 
nesutiko su tokiu vertinimu. 
Pasak jo, Centro sąjunga yra 
viena iš penkių Seimo rinkimus 
laimėjusių partijų. „Nesu iš 
mažumų, ir buvimas Seimo pir
mininko pavaduotoju leistų 
Centro sąjungai įvykdyti jos 
siekį — veikti kartu su daugu
ma ir kritikuoti daugumą, kai 
ji daro neteisingus sprendimus", 
sakė R. Ozolas, pastebėjęs, kad 
tai iš esmės skiriasi nuo social
demokratų ir LDDP nuostatų. 

Atsakydamas į Seimo narių 
klausimus, R. Ozolas įsivėlė į 
diskusiją apie marksistinę filo
sofiją. LDDP frakrijos nario 
Justino Karoso paklaustas, kaip 
derins polinkį filosofuoti su 
praktišku, labai konkrečiu Sei
mo darbu, R Ozolas atsakė pa
stebėjimu, kad marksistinė 
filosofija nieko bendra neturėjo 
su praktine veikla. „Ta filosofi
ja, kurią aš praktikuoju, netruk
do man veikti", sakė Centro 
sąjungos pirmininkas. 

Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis čia pat paragino 
vengti Seime „profesinių dis
kusijų, kieno filosofija geresnė". 
LDDP frakrijos seniūnui Česlo-

A. Vidžiūnas atsisakys valdininko 
lengvatų ir neleis Seime keiktis 
Vilnius, lapkričio 26 d. (BNS) 

Seimo vicepirmininkas, konser-
vatorių frakrijos seniūnas Ar
vydas Vidžiūnas žada vadovau
tis nesavanaudiškomis nuosta
tomis ir iš anksto pareiškė at
sisakąs bet kokių Seimo vice
pirmininkui priklausančių leng
vatų ir privilegijų. 

.Atsisakau visokių vairuoto
jų, padėjėjų, kitų patogumų ir 
ypatingų priedų, su kuriais ne
susipažinęs iki šiol", sakė kan
didatas A. Vidžiūnas, prisista
tydamas Seimo nariams. Jis 
sakė esąs „menkas biurokra
tas" ir norįs padaryti Seimo dar
bą „šiltesnį ir humaniškesni". 

Svarbiausiais savo tikslais jis 
nurodė sieki derinti didžiausios 
Seimo frakrijos darbą su Seimo 
vadovybės planais, gerinti Sei
mo vadovybės ir vyriausybės 
santykius bei išvaduoti Seimo 
pirmininką nuo pirmininkavi
mo posėdžiams. „Seimo pirmi
ninkas turėto) būti ankstesnės 
politikos žmogus, ne vien po
sėdžių vedėjas ir mygtukų spau-
dytojas", sakė A. Vidžiūnas. 

Pasak jo, valdančioji frakcija 
šį darbą įsivaizduoja kitaip, nei 
buvęs Seimo pirmininkas Čes
lovas Juršėnas. Tai nesusge su 
galimu V. Landsbergio ksndids-
tavimu prezidento rinkimuose, 
spie kurį užsiminė Č. Juršėnas, 
o būtų „tiesiog darbo pasidali
jimas", sakė A. Vidžiūnas. 

Jis nežada savo kaip kalbinin
ko žimų tiesiogiai taikyti Seimo 
posėdžiuose. Seimo narių kalba 

vui Juršėnui tai pasirodė „ypač 
įdomi trijų marksistinių filosofų 
diskusija". 

turėtų būti ne baigtinis taisyk
lių rinkinys, o pastanga norėti 
kalbėti geriau, sakė kandidatas. 
Pastebėjęs, kad tokių pastangų 
yra, A Vidžiūnas sakė, jog ne
derėtų keiktis Seimo rūmuose 
ar Seimo tribūnoje. ,4 šituos 
dalykus aš visada atkreipsiu dė
mesį", sakė konservatorių frak
rijos pirmininkai! ir iš karto su
silaukė paskatinimo tokiai veik
lai iš Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio. 

F. Palubinskas sieks 
viešumo darbe 

Vunius, lapkričio 26 d. (BNS) 
— Pirmą kartą Lietuvoje Seimo 
pirmininko pavaduotoju išrink
tas Amerikos lietuvis krikščio
nis demokratas Feliksas Palu
binskas žada siekti daugiau at
virumo Seimo ir vyriausybės 
darbe. 

Prisistatydamas parlamenta
rams, jis sakė manąs, kad atvi-
rumo Seimo darbe iki šiol trūko. 
„Norėčiau matyti, kad Seimas 
ne tik patvirtintų valstybės 
biudžetą, bet stengtųsi kontro
liuoti, kad įstatymai, kurie pri
imami, būtų vykdomi", sakė 
1992 m. į Lietuva grįžęs F. Pa
lubinskas. 

Jis prisipažino, iki šiol dar ne
perskaitęs Seimo statuto — pag
rindinio dokumento, reglamen
tuojančio Seimo darbą. 

Pretendentui padėjo jį pasiū
lęs Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, pastebėjęs, jog ne
būtinai P. Palubinskas tuojau 
pat bus „pssodintas pirminin
kauti". 

buvo iškilmingai paminėtos Lie
tuvos kariuomenės 78-osios me
tinės. 

Minėjime dalyvavo JAV Lie
tuvių Bendruomenės, Lietuvos 
Vyčių, Baltijos Instituto, 
Jungtinio Amerikos pabaltijie
čių komiteto (JBANC), Bendro 
Amerikos lietuvių šalpos fondo 
(BALF) atstovai, JAV lietuviai 
— atsargos karininkai. Pasvei
kinęs minėjimo dalyvius su 
švente, Lietuvos ambasadorius 
JAV dr. Alfonsas Eidintas papa
sakojo apie Lietuvos kariuome
nės kūrimosi istoriją, jos veik
lą prieškario Lietuvoje. 

Pranešimą apie šių dienų 
Lietuvos kariuomenės veiklą, 
jos problemas bei perspektyvas 
padarė Lietuvos gynybos, karo, 
oro ir jūrų pajėgų atašė JAV 
majoras Valdemaras Serapinas. 
Jis supažindino minėjimo daly
vius su Lietuvos kariuomenės 
struktūra, jos veiklos krypti
mis, papasakojo apie bendras 
LietuVOB-JAV karines pratybas, 
įvairias dvišales programas bei 
projektus karinio bendradar
biavimo srityje, Lietuvos kari
ninkų ir kadetų studijas Ame
rikoje. 

Neseniai iš Lietuvos grįžęs 
JAV atsargos pulkininkas leite
nantas Donatas Skučas (jis dau
giau kaip aštuonis mėnesius 
dirbo Krašto apsaugos ministro 
patarėju) pasidalijo mintimis 
apie JAV Baltijos Instituto pa
rengtos Lietuvos valstybės 
apsaugos struktūros įgyvendini
mą krašto apsaugos sistemoje, 
šiuo metu vykstančią jos valdy
mo grandžių reorganizaciją. 

Minėjime negalėjęs dalyvauti 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybos pirmininkas Bro
nius Nainys atsiuntė Lietuvos 
kariuomenei sveikinimą, kuria
me rašoma: ..Amžiais teišlieka 
mūsų tautos pagarba dėl jos 
laisvės žuvusiems didvyriams, 

Baltijos šalys drauge 
sieks narystės NATO ir ES 

Ryga, lapkričio 26 d (BNS) -
Trijų Baltijos valstybių prezi
dentai pareiškė bendromis jėgo
mis sieksią NATO narystės 
ankstyviausiame sąjungos plėt
ros etape. 

Miglotos Baltijos šalių ga
limybės transatlantinėje inte
gracijoje gali pakenkti Baltijos 
saugumui, teigiama antradienį 
paskelbtame bendrame Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vadovų 
pareiškime. 

Rygoje susitikę prezidentai 
Algirdas Brazauskas, Guntis 
Ulmanis ir Lennart Meri tarėsi, 
kaip įveikti įvairius nuo
gąstavimus, susijusius su 
NATO plėtra. Tarp jų — susirū
pinimą, kad naujų narių priėmi
mas į NATO taps našta dabarti
nėms sąjungos narėms, kad 
norinčios į jį stoti, bet pirma
jame etape nepriimtos šalys tu
rės kurį laiką likti neapibrėžtoje 
padėtyje, o to nenorinčios vals
tybės pajus stiprėjančios sąjun
gos grėsmę. 

Todėl, kaip sakoma pranešime 
spaudai, Baltijos prezidentai 

siūlo paruošti priėmimo eigą, 
numatant konsultacijas tarp 
NATO ir narystės siekiančių 
šalių. 

Prezidentai taip pat ragina 
siekti kuo platesnių visuomenės 
diskusijų apie NATO plėtrą ša
lyse, kurioms šis įvykis turės 
įtakos, taip pat rengti visų 
besidominčių šalių diplomati
nius pasitarimus iki priimant 
lemiamus sprendimus. 

Bendrame nutarime Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos prezidentai 
dar reiškia įsitikinimą, kad de
rybos dėl Baltijos šalių priėmi
mo į Europos Sąjungą turėtų 
prasidėti ne vėliau kaip praėjus 
pusmečiui po ES tarpvyriausy
binės konferencijos. 

Vykdydamos reformas, Balti
jos valstybės įrodė pasirengimą 
prisiimti Europos vertybes ir įsi
pareigojimus. Priėmimo derybų 
pradžia tuo pat metu su visomis 
kandidatėmis užtikrins reformų 
laikotarpio pastovumą ir tęsti
numą Europoje, teigia Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos prezidentai. 

Nacionalinis tyrimų biuras 
greitai pradės darbą 

Vilnius, lapkričio 25 d (BNS) 
— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas ketina per dvi-tris 
dienas išnagrinėti Nacionalinio 
tyrimų biuro (NTB) įstatymo 
projektą ir pateikti pasiūlymų, 
kaip jo rengėjams dirbti toliau. 

Įstatymo projektą prezidentui 
pirmadienį įteikė prezidento 
dekretu įkurtos darbo grupės 
vadovas Seimo narys, Centro 
sąjungos pirmininkas Romual
das Ozolas Po susitikimo su 
prezidentu R. Ozolas sakė 
žunalistams, kad A. Brazaus
kas pritarė siūlymui pateikti 
projektą ekspertams bei suinte
resuotoms teisėsaugos institu
cijoms ir, atsižvelgus į jų pa
stabas, parengti patobulintą 
įstatymo variantą. . 

Prezidento A. Brazausko nuo
mone, NTB įstatymas turėtų 
būti pateiktas Seimui svarstyti 
dar šiemet. R. Ozolas tikisi, kad 
Seimas projektą išnagrinės per 

kelis mėnesius. Institucija 
galėtų būti pradėta kurti kovo 
mėnesį, o pirmąsias bylas galė
tų nagrinėti jau gegužę. 

Numatoma, kad į amerikie
tiškąjį FBI panašus Lietuvos 
biuras būtų prezidentui pavaldi 
ir Seimui atskaitinga ins
titucija, kontroliuojanti vals
tybės pareigūnų galimos didelės 
žalos padarymą valstybiniams 
interesams ir tirianti faktus 
apie visų lygių valstybės pa
reigūnų piktnaudžiavimą tarny
bine padėtimi. 

Tai būtų savarankiška 
žinyba, papildanti valstybės 
kontrolės įstaigų sistemą — 
valstybės kontrolieriai ir toliau 
tirtų biudžeto vykdymą, Seimo 
kontrolieriai prižiūrėtų, kaip 
vykdomi įstatymai, o NTB tirtų 
korupciją bei kontroliuotų aukš
čiausiųjų valstybės pareigūnų 
veiklą. 

Gerėja Lietuvos įvaizdis 
pasaulyje 

Vilnius, lapkričio 23 d. (BNS) 
— Didėjančios užsienio firmų in
vesticijos rodo, kad „Lietuva pa
sauliui kelia vis didesnį pasiti
kėjimą", sakė Lietuvos Inves
ticijų agentūros generalinis 
direktorius Algis Avižienis ant
radienį Vilniuje įvykusiame se
minare „Lietuvos pristatymas 
pasauliui 1996-1997 m.". 

„Užsienio investitoriai turi 
avies smegenis, pelės širdį ir 
kiškio kojas", sakė A. Avižienis, 
pasak jo, pasaulio verslinin
kams suformuotas išankstinis 
Lietuvos įvaizdis yra niūrių 
spalvų, bet beveik visi čia pabu
voję išvyksta geresnės nuomo
nės. 

Šiais metais Lietuva tikisi 
sulaukti daugiau kaip 100 mln. 
dol. naujų investicijų, kurių 
bendra suma sieks 450 mln. 
dol., sakė A. Avižienis. JAV 
elektronikos įmonė „Motorola" 
gegužės mėn. Lietuvoje inves
tavo 20 mln. dol., dabar šį ka
pitalą padidino iki 37 mln. dol. 

tegyvuoja jos gyvieji gynėjai, 
ypač vėl atsikūrusios Lietuvos 
kariuomenės kariai, savanoriai, 
tegyvuoja šių garbingų vyrų 
saugoma laisva, nepriklausoma 
Lietuva". 

„Coca Cola", gaminanti savo gė
rimus Alytuje, metų pradžioje 
investavo 6 mln. dol., o dabar jos 
gamybos apimtys padidėjo ir in
vesticijos siekia 16 mln. dol. 

Pramonės ir prekybos minis
terijos sekretorius Algimantas 
Pečiulis sakė, kad siekiant, jog 
valstybė iš dalies remtų Lie
tuvos įmonių dalyvavimą paro
dose užsienyje ar išvykas pss 
užsienio bendradarbius, įkurtas 
Eksporto rėmimo fondas, ku
riam kitų metų biudžete numa
tyta skirti 50 mln. litų. 

•—Antradieni priimtu nutari
mu Lietuvos parlamentarai su
darė Seimo valdybą, kurios ns-
riais psgsl pareigas tapo: Vy
tautas Landsbergis (Seimo pir
mininkas), Andrius Kubilius 
(Seimo pirm. pirmasis pav.), kiti 
pavaduotojai — Arvydas Vidžiū
nas, Feliksas Palubinskas ir Ro
mualdas Ozolas bei Seimo kanc
leris Jurgis Razma. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 37 d.: Virgilijus, 

Maksimas, Girdutė, Vylius. 
Lapkričio 28 d.: Steponas, 

Jokūbas, Valerijonas, Rimgau
das. Padėkos diena (JAV). 

mailto:DRAUCAS@EARTHUNK.NET
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&&A SKAUTYBĖS 
kelias 

Redaktorė j .v .s . Irena Reg ienė OD«^ 

LSS VADOVYBĖS RINKIMŲ 
DUOMENYS 

Bendru sąrašu į Tarybą 

vs fil. S. Miknaitis 164 balsai 
— išrinktas 

vs fil K. Jėčius 151 balsas — 
— išrinktas 

vs fil. L. Kiliulienė 151 balsas 
— išrinkta 

vs Ir. Kerelienė 147 balsas 
— išrinkta 

vs fil M. Mickienė 128 balsai 
— išrinkta 

vs R. Belzinskas 104 balsai 
išrinktas 

vs R. Statkuvienė 97 balsai — 
Kandidatė 

js V. Lendraitienė 82 balsai — 
Kandidatė 

vs Č. Kiliulis 51 balsas — 
Kandidatas 

vs J. Zinkus 47 balsai 
js fil B. Vindašienė 43 balsai 
s. L. Bagdonavičienė 21 bal

sas. 

Brolijos sąrašu į Tarybą: 

vs fil P. Molis 66 balsai — 
išrinktas 

s fil D. Ramanauskas 65 bal
sai — išrinktas 

vs A. Jarūnas 61 balsas — iš
rinktas 

vs G. Taoras 50 balsų — iš
rinktas 

s S. Kuzmas 19 balsų — Kan 
didatas 

vs F. Mockus 17 balsų — Kan
didatas 

Seserijos sąrašu į Tarybą: 

vs B. Banaitienė 91 balsas — 
išrinkta 

js fil M. Arlauskienė 73 balsai 
— išrinkta 

vs I. Markevičienė 68 balsai — 
išrinkta 

s R. Kazlauskienė 64 balsai — 
išrinkta 

ps fil R. Borucki 52 balsai — 
Kandidatė 

s A. Mačiūnienė 51 balsas — 
Kandidatė 

ASS sąrašu į Tarybą: 

s fil N. Bichnevičiūtė 28 bal
sai — išrinkta 

ps fil R. Chiapeta 27 balsai — 
išrinktas 

js fil T. Chiapetta 23 balsai -
išrinkta 

s fil dr. V. Kerelytė 21 balsas 
— išrinkta*** 

s fil G. Leškys 21 balsas -
Kandidatas*** 

ps fil N. Šnipaitė 9 balsai — 
Kandidatė 

Kad nereikėtų skelbti nau
jų rinkimų, s. fil. G. Leškys 
perleido savo kandidatūrą s fil 
V. Kerelytei. 

LSS Vadovybės Rinkimų 
Prezidiumas 

ČIKAGOS SKAUTŲ RUDENINĖ 
VEIKLA 

Šiluvos atlaiduose 
Sekmadieni, rugsėjo 15 dieną, 

po pietų į Marijos gimnazijos au
tomobilių aikštę suvažiavo 
Čikagos „Perkūno" draugovės 
skautai, „Gražinos" draugovės 
prityrusios skautės, „Mirgos" 
draugovės skautės ir Žolpienės 
būrelio vyr. skautės kandidatės 
su savo vadovais dalyvauti Šilu
vos atlaidų eisenoje ir pamal
dose. Tvarkingai uniformuoti 
skautai išsirikiavo eisenoje 
paskui nešamą LSS vėliavą. 
Čikagos skautams tai yra tra
dicinė įžanga j naujų skau-
tavimo metų veiklą. Tai yra 
viena iš nedaugelio progų ne tik 
susipažinti su lietuviškomis 
religinemiis tradicijomis, bet ir 
jose gyvai dalyvauti Kviečiame 
kitus vienetus ir vadovus atei
nančiais metais prisidėti. 

. .Skautorama" 
P r a s l i n k u s d v e j o m s s a v a i 

u-m<. v i s i Č ikagos ir a p y l i n k i ų j 

skautai ir skautės sekmadienį, 
rugsėjo 29 d., susirinko Lietuvių 
centre, Lemonte, šv. Mišiose 
Pal. J. Matulaičio misijoje pa
dėkoti Dievui už Jo nuolatinę 
meilę. Po Mišių PLC aikštėje 
vyko iš stovyklos sugrįžimo 
sueiga ir skautorama. 

Sueigos šūkiams nuaidėjus, 
prasidėjo visų skautų laukiama 
skautorama. Jos tikslas buvo 
sudaryti sąlygas skautams ir 
skautėms praktiškai patirti 
bendradarbiavimo poreikius. 

Žolpienės būrelio vyr. skaučių 
kandidačių užduotis buvo pra
vesti vieną pamokomąją bend
radarbiavimo stotį. Šioje stotyje 
reikėjo su pateiktais reikme
nimis pastatyti medinį tiltą 
tarp dviejų krantų, visiems 
pereiti tiltą ir tada jį išardyti. 
Vadovės turėjo kiekvienai skil
čiai aiškiai pristatyti uždavinio 
tikslą ir prižiūrėti, kad užda
vinys būtų saugiai atliktas. 
Likusį laiką pravedė žaidimus. 

Clevelande vs Vlado Bacevičiaus 80-jį gimtadienį švenčiant. U k. — vs. fil. Antanas Oundzila, 
sukaktuvininkas vs. Vladas Bacevičius, Seserijos atstovė s. A. Bakūnienė ir vs. S tasys Ilgūnas. 

V.S. VLADO BACEVIČIAUS 
DIENA 

Lapkričio 3 šios sekmadienis 
ilgai liks atmintina diena vyr. 
skautininko ir ilgamečio uolaus 
mūsų spaudos foto bendradarbio 
Vlado Bacevičiaus, švenčiančio 
80-jį gimtadienį. Daug jau ir 
mano dienose teko būti tokių su
kakčių prisiminimų liudytoju, 
bet Vladas, dažnai Vladeliu 
vadinamas, buo prisiminta, 
kaip retas kuris jo amžininkas. 
Ir gražu, kad pagaliau išmoks
tame įvertinti ir tuos, kurie 
savo indėliu mūsų dienas pra
turtina, padaro jas įdomesnes. 
Vladas ir skautas ir fotografas. 
Vaizdinė žinia greičiau paskai
toma ir giliau įsirėžia mūsų at
mintin negu laikraščio, radijo ar 
televizijos nugirsta naujiena. 

Vladas savo nuotraukomis 

ugdančius bendradarbiavimą. 
Sesėms, sustačius ir išban

džius uždavinį, prasidėjo skau
torama. Skiltys išsisklaidė po 
įvairias stotis, kuriose per 25 
minutes reikėjo atlikti įvairius 
uždavinius. Stočių pravedėjai 
skatino kiekvieną skilties narį 
neprarasti viltį ir bendromis jė
gomis nugalėti visas kliūtis bei 
sunkumus. Skiltyse išsivystė 
bendradarbiavimo dvasia. 

Alpinizmo iškyla 

Pirmadienį, spalio 14 dieną, 
dauguma jaunimo atostogavo 
švęsdami Kolumbo dieną. Čika 
gos skautai ir skautės tą popietę 
praleido įsigydami naują alpi
nisto specialybę. Nors Čikagos 
gamta nedėkinga alpinistams, 
tačiau yra sukurtos ypatingos 
uolų laipiojimo sporto salės. Išsi
nuomavę tokią salę Naperville 
miestelyje, susirinko dvidešimt 
skautų ir skaučių, pasiryžę iš
bandyti savas jėgas ir įsigyti 
naujų žinių. 

Susirinkusiems buvo išdalinti 
šiam sportui pritaikyti batai ir 

Čikagos skaučių ir skautų skautoramoje vaizduojama bendradarbiavimo stoka. Skautorama s. m 
rugsėjo 29 d vyko PLC, Lemonte 

turtino ir tebetvirtina ir jo gyve
namojo miesto „Dirvą", ir dien
raštį „Draugą", ir „Darbinin
ką", ir „Tėviškės žiburius", 
skautų ir ateitininkų bei kitų 
organizacijų leidžiamą perio
diką. Jo nuotraukų matome ir 
Lietuvos bei kitų kraštų lietu
viškoje spaudoje. Jo foto apara
to akis lydi mūsų išeivijos kelius 
ir, anot paties Vlado, „fiksuoja 
istoriją". 

Vlado 80-sis gimtadienis pra
dėtas padėkos Mišiomis Cleve-
lando Dievo Motinos šventovėje. 
Klebonas kun. Gediminas Ki-
jauskas, SJ, ir gausus parapijie
čiai maldose jungėsi, dėkodami 
Aukščiausiajam už sukaktuvi
ninko sveikatą bei prašydami 
dar ilgus metus laikyti mūsų 
mielu bendrakeleiviu. 

Dievo Motinos parapija, ku
rios patalpose yra įsikūręs ir 
jubiliatas, šia sukaktį pažymėjo 
sekmadienio parapijos žinia
raštyje ir „Mūsų žingsnių" ne
periodiniame leidinyje, pailiust
ruojant trimis nuotraukomis iš 
jo skautiško gyvenimo. Parapi
jos žiniaraštis iš anksto visus 
klevelandiečius kvietė būti šios 
šventės dalyviais. 

Sukakties džiugesy 

To sekmadienio popietę erdvi 
parapijos salė buvo pilna 
uniformuotų skautų, skaučių, ir 
gausių svečių, vietinių ir iš 
toliau specialiai į šią Vlado 
šventę atvykusių. Atėjusius 
sveikino didžiulis jaunųjų 
skautų nupieštas plakatas — 
sveikinimas: „Ilgiausių metų, 
Vladai". Gėlės, vaizdai iš su
kaktuvininko dienų puošė sie
nas. Pats sukaktuvininkas buvo 
pagarbiai skautų įneštas į su
kaktuvinį renginį. 

nurodyta kaip užsidėti apsaugos 
raiščius. Susiporavus, treneriai 
apibūdino saugumo taisykles, jų 
naudojimo pasekmes ir teisingą 
uolų lipimo būdą. Nors salė 
neatrodė didelė, visoms poroms 
užteko ne tik vietos, bet ir įvai
rių lipimo sąlygų. Uolinės 
sienos turėjo įvairiai išdėstytas 
rankenas bei kliūtis. Jaunimas 
su didele energija ir ryžtu kopė 
į uolas savo poros ir trenerių 
priežiūroje. Netrukus pasireiškė 
skautiška patirtis; prieš lipant 
reikia pagalvoti, apžiūrėti uolą 
ir nuspręsti geriausią lipimo 
eigą! Nejučimis prabėgo dvi 
valandos. Visiems (be išimties) 
ant pirštų iškilo pūslės ir daug 
kur nejučiomis įgytos mėlynės. 
Tai pastangų žymės, apdova
nojimai! Vieni pareiškė norą įsi
gyti daugiau patirties šioje 
specialybėje, kiti prisipažino, 
kad įkopę į uolą pajuto didelį pa
vojų; bet visi skirstėsi į namus 
su nauja patirtim, įdomiais 
prisiminimais ir didele pagarba 
alpinistams. 

Sesė alpiniste 

Aldona Miškinienė, skauti
ninke ir darbšti mūsų telkinio 
darbuotoja, vadovavo šiam 
prisiminimui. Sveikindama 
sukaktuvininką džiaugėsi, kad 
jau net keturios kartos užaugo 
jubiliato amžiuje. Nuo pat jau
nystės įsijungęs į skautų eiles, 
savo įsipareigojimus Dievui, 
Tėvynei ir Artimui pavyzdingai 
gyvenime tebevykdo. „Lietuva 
brangi" giesmei nuskambėjus, 
kun. G. Kijauskas sveikino 
Vladą taip stipriai įaugusi į 
Clevelando šeimą. Jo nuotrau
kos kalba už tūkstančius žodžių. 
Vien šios parapijos nuotraukos, 
sakė jis, sudaro net dvidešimt 
storų knygų albumų. Dėkojo ir 
džiaugėsi, kad Vladas — bend
roje veikloje visada yra uolus 
talkininkas. 

Vyr. skautininke ir rašytoja 
Aurelija Balašaitienė perskaitė 
tai progai parašytą „Odę su
kaktuvininkui'', jam žengiant į 
„antrą jaunystę", linkint netu
rėti laiko pasenti. 

I šventę iš Rochesterio, N.Y. 
atvyko, sukaktuvininko skau 
tavimo bičiulis v.s. Stasys 
Ilgūnas ir v.s. žurnalistas An
tanas Dundzila iš Washington, 
D.C. Į sveikintojų eilę jungėsi: 
Lietuvos garbės konsule Cleve
lande Ingrida Bublienė, tun-
tininkas v.s. Remigijus Belzins
kas, Giedrė Kijauskienė, skau
tininkių draugovė — Amanda 
Muliolienė, „Dirvos" redakto
rius dr. Jonas Jasaitis su šiai 
progai sukurtomis eilėmis, 
Korp! „Giedros" — Violeta Žilio 
nytė-Leger, vyr. skautininkių 
vardu — Nijolė Kersnauskaitė, 
ateitininkų vardu — Romas Bri-
džius, Dainavos jaunimo stovyk
los vardu dr. Marius Laniaus-
kas. Taip pat gautas sveikini
mas iš JAV prez. Bill Clintono, 
daug laiškų ir telegramų iš 
Lietuvos ir kitų JAV miestų. 
Daug svečių asmeniškai svei
kino sukaktuvininką su linkė
jimais ir dovanomis. 

Sukaktuvininkas savo jaut
riame žodyje prisiminė savo var
ganas jaunystės dienas Kaune. 
Gavęs iš motinos auksinę širdį,. 
kuri iki dabar tebelydi jo kelio
nę padėti ir kitiems, vykdant 
skautiškus ir lietuvio įsiparei
gojimus. Dėkojo visiems jį svei
kinusiems su „antrąja jaunys
te", ypač parapijos klebonui 
kun. Gediminui Kijauskui, SJ, 
skautininkei Nijolei Kers-
nauskaitei ir visiems jį prisimi- j 
nusiems maldoje, sveikinimais 
ir dovanomis. 

Vilija Nasvytytė-Klimienė 
artistišku žodžiu ir skambančiu 
balsu, Lino Biliūno akordeonui 
pritariant, ir visiems įsijungu
siems į gražų dainų sąskambį, 
pravedė populiarias dainas: 
„Pražydo jazminai", „Pajūry", 
„Vai ko nusižvengei", „Ant 
kalno gluosnys" ir Viliaus 
Bražėno žodžių ir Stepo Kairio 
muzika — „Dieve Tau., Tėvy
nei, ir žmonijai". Vilija buvo 
„naujai susikūrusio choro" ma
estre. 

Aldona Miškinienė, pradėjusi 
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ĮKURTA VIENINGA LIETUVOS 
SKAUTŲ ORGANIZACIJA 

Kaunas, lapkričio 26 d (BNS). 
Sekmadienį Vytauto Didžiojo 
universitete vykusiame Lietu
vos skautų suvažiavime įkurta 
vieninga organizacija „Lietuvos 
skautija", kurios vadovu iš
rinktas Mečislovas Raštikis. 

Tuo greičiausiai baigti kele
rius metus trukę skautų ginčai, 
kuri jų organizacija yra pagrin

dinė Lietuvoje. 
Naujoji organizacija vienys 

dalį Lietuvos skautų sąjungos, 
„Lietuvos skautuos", sausumos, 
jūrų skautų ..Divytis", lenkų »-
rusų skautų narius. 

Suvažiavime taip pat patvir
tintas , .Lietuvos skautuos" sta
tutas ir įstatai. 

(BNS) 

SKAUTŲ KŪČIOS 
DETROITE 

Detroito „Gabijos" ir „Balti
jos" tuntų skautai ir skautės jau 
ruošiasi savo tradicinėms skau
tų Kūčioms. Jos vyks sekmadie
nį, gruodžio 8 d., 4 vai. p.p. Die
vo Apvaizdos parapijos salėje. 
Kviečiame visas Detroito ir apy
linkių lietuvių šeimas prisidėti 
prie mūsų gražios šventes. 

šią gražia popiete, ją ir užbaigė 
padėkos žodžiu visiems daly
viams, ypač šio pagerbimo ren
ginio „architektei" Nijolei Kers-
nauskaitei. Visi pakviesti pui
kioms vaišėms. Visiems ne
trūko geros nuotaikos Vlado Ba
cevičiaus šventėje. Mūsų mielas 
Bendrakeleivi, buk sveikas, ne
leisk Tavo foto akiai ilsėtis ir 
Dangus nesaugo Tavo 
žingsnius! 

Vacys Rociūnas 

JŪRŲ SKAUTUOS 
KŪČIOS ČIKAGOJE 

Čikagos jurų skaučių ir 
•kaulą} Kūčios vyks penkta
dieni, gruodžio 13 d., 7 vai. vak. 
PLC Lemonte, „Bočių"" menėje. 
Kviečiami visi jūrų skautai.-ės, 
tėveliai ir artimieji. Sesės ginta-
rės praves programą, kurioje 
pasirodys ūdrytės, bebrai, jurų 
jaunės ir jauniai. Apie daly
vavimą prašoma ii anksto pra
nešti Viligailei Lendraitienei, 
tel. 706488-2041."" 
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RINKIMAI IR KAS PO JŲ 
JUOZAS KONČIUS 

Šių metų Seimo rinkimai Lie
tuvoje išjudino jei ir ne visus, tai 
bent didesne dali i nusivylimą 
puolančių tautiečių, kuriuos į 
apatiją vis gilyn stūmė sunkė
jančios jų gyvenimo sąlygos, 
korupcija, kyšininkavimas ir 
kriminaliniai nusikaltimai. 

Stiprėjantis politinis subruz
dimas Lietuvoje išjudino ir 
išeiviją. Aktyvesnieji visuome
nininkai pajuto reikalą organi
zuoti kandidatuojantiems deši
niųjų partijų nariams finansine 
bei moralinę paramą. Pirmieji 
susiorganizavo Tėvynės Sąjun
gos Lietuvos konservatorių rė
mėjai ir pradėjo aktyvią veiklą, 
organizuoti rinkimams paramą. 
Po jų sujudo ir kita grupė, tai 
norintieji paremti ir Lietuvos 
Krikščionių demokratų partijos 
kandidatus. 

Vasaros pradžioje Ateitininkų 
namuose, Lemonte buvo suk
viestas suinteresuotų asmenų 
organizacinis pasitarimas — 
kaip ir kiek prijaučiantys lietu
viai galėtų ateinančiuose rinki
muose paremti Lietuvos krikš
čionis demokratus. Po ilgesnių 
pasitarimų buvo sudarytas 
LKD rėmėjų būrelis, kuriam 
pirmininkauti apsiėmė visad 
aktyviai lietuviškoje veikloje 
dalyvaujantis dr. Petras Kisie
lius. Bėjo, į rėmėjų valdybą dar 
įėjo Marija Remienė, Jonas Pa
bedinskas, Kostas Dočkus, Pra
nas Povilaitis, dr. Adolfas ir 
Jadvyga Damušiai ir daugiau 
talkininkų. 

LKD rėmėjų valdyba laišku ir 
per spaudą kreipėsi i visuomenę 
prašydami pinigine auka ir bal
savimu prisidėti prie krikščio
nių demokratų išrinkimo į Lie
tuvos Seimą. Kiek ši parama 
nulėmė rinkimų rezultatus, 
sunku dabar būtų pasakyti. 
Tačiau abejoti netenka, kad 
išeivijos talka, daugiau ar ma-
žiau,bet padėjo. 

Rinkimams praėjus, pirma
dienio vakare, lapkričio mėn. 18 
d. Ateitininkų namuose, Le
monte, LKI rėmėjai susirinko 
pasidžiaugti dešiniųjų partijų 
laimėjimu, pasidalinti savo 
veiklos įspūdžiais ir patirtimi. 
Apie LKD rėmėjų veiklą rinki
mų metu visuomenė būdavo in
formuojama per spaudą ir radi
jo programose. 

Šio vakaro pokalbiui, kaip jau 
ne syk), vadovavo Jonas Pabe
dinskas, o taip pat jis pateikė ir 
santrauką darbų, kuriuos atliko 
rėmėjų valdyba bei pavieniai 
nariai. Jis taip pat dalyvius 
supažindino su pinigine apy
skaita, kur ir kam pinigai buvo 
išleisti. 

Gal dalinai pamėgdžiojant 
amerikiečių politikierius, buvo 

atspausdintas didesnis kiekis 
kišeninių kalendoriukų su rin
kiminiais šūkiais, kurie buvo 
dalinami balsuotojams per susi
tikimus apygardose. Spausdini
mo darbus už prieinamą kainą 
atliko Morkūno ir Ko. spaustu
vė. Buvo parūpinta ir išdalinta 
taip pat didesnis kiekis su 
rinkiminiais užrašais patrau 
kliu tušinukų ir degtukų kny 
gučių. Naujove tapo plonos 
plastmasinės kempinės, kurios 
pamerktos į vandenį išsipučia ir 
tinka valymui. Ant jų taip pat 
buvo rinkiminiai užrašai. Sie 
gan patrauklūs dalykėliai buvo 
parūpinti Amerikoje ir nusiųsti 
į Lietuvą. 

Vasaros viduryje į Lietuvą nu
vyko Marija Remienė. Ten ji 
susitiko su LKD partijos veikė 
jais, aptarė darbų barus, o taip 
pat ji pakvietė į Ameriką at
vykti LKD veikėją, buvusį eko
nomuos ministrą, Albertą Šimė
ną. Nors ir per trumpą laiką, 
nes artėjo rinkimai, A. Šimėnas 
aplankė keletą didesnių lietu
viškų vietovių su pranešimais 
apie LKD partijos veiklą ir 
pasirengimus rinkimams, o taip 
pat kelionės metu buvo surink
ta ir aukų. Žinoma, jo kelionės 
po plačiąją Ameriką sudarė ir 
išlaidų. 

Surinkti pinigai buvo naudo
jami ir kitiems rinkimų porei
kiams finansuoti. Keletoje 
stambesniųjų provincijos laik
raščių buvo dedami skelbimai, 
iškeliantys KD kandidatus ir jų 
privalumus. Parama buvo su
teikta kiekvienam dešimties ap
skričių KD skyriui. Nors ir 
nežymiai, bet buvo paremti ir 
sunkesnėje ekonominėje būklėje 
esantys pavieniai kandidatai, 
ypač jaunesnieji. 

Prie įvairių darbų Lietuvoje 
. atlikimo, daug pasidarbavo ten 

apsilankę rėmėjų valdybos na
riai Jonas Pabedinskas ir Pra
nas Povilaitis. Savo įspūdžius iš 
kelionės po Lietuvą ir susitiki
mų su KD veikėjais bei rinkė
jais apygardose, jie vaizdžiai 
papasakojo susirinkimo da
lyviams. 

Apie savo patirtį Lietuvoje ir 
patirtus įspūdžius taip pat papa
sakojo Marytė Remienė, dr. Ka
zys Ambrozaitis ir dr. P. Kisie
lius. I kalbėtojų tarpą taip pat 
įsijungė ir svečias iš Lietuvos, 
krikščionis demokratas, Kostas 
Dočkus, Šeduvos meras (čikagiš-
kio Kosto Dočkaus brolvaikis). 
Jis padėkojo Amerikos KD rė
mėjams už paramą ir dovanėles. 
Jis sakė, kad jo laimingiausia 
diena buvo, kai iš Amerikos lie
tuvių jie gavo fakso siųstuvą. 
Beje, faksais buvo aprūpinti ir 
visi apskričių KD skyriai. Sve-

Paminklas Washington, DC, Vietname kovojusioms amerikietėms karėms. 

VOKIEČIAI APIE SEIMO 
RINKIMUS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Rytprūsių vokiečių savait
raštis „Das Ostpreussenblatt" 
išspausdino platų Lietuvos Sei
mo rinkimų komentarą, pažy
mėdamas, kad „eks-prezidento" 
Vyt. Landsbergio partija laimė
jo pirmą ratą ir ji laimės 
papildomame rinkime. 

čias minėjo, kad be pinigų nega
lima nieko padaryti: reikalingi 
plakatai, pranešimai į spaudą, 
labai brangiai kainuoja ben
zinas. Vietiniai kiek gali auko
ja, bet patys yra labai netur
tingi. Tačiau jis pasidžiaugė, 
kad vis daugiau ir daugiau į KD 
eiles įsijungia jaunų, mokslus 
baigusių įvairių profesijų žmo
nių. 

Po pranešimų vyko diskusijos, 
kurias pravedė dr. P. Kisielius. 
Diskusijose dalyvavo visa eilė 
susirinkime dalyvavusių asme
nų: Vladas Šoliūnas, Jonas Vaz 
nelis, dr. Juozas Meškauskas, 
Vacys Kavaliūnas, Vaclovas 
Kleiza, inž. Pilypas Narutis, dr. 
Adolfas ir Jadvyga Damušiai, 
Alfonsas Pargauskas ir kiti. 
Diskusijų dalyviai iškėlė daug 
minčių bei pasiūlymų. Buvo pa
siūlyta ir pritarta KD rėmėjų 
veiklą nenutraukti, bet tęsti 
toliau ir palaikyti tamprius 
ryšius su naujai išrinktais 
Seimo nariais bei Krikščionių 
demokratų veikėjais Lietuvoje. 

Neminėsiu savaitraščio duotų 
laikinų rinkimų duomenų, at
skirdamas prof. V. Landsbergio 
spaudai duotus komentarus, 
kad naujoji vyriausybė Rusijos 
atžvilgiu ves gerų santykių po
litiką, įtaigos Rusiją pripažinti 
Čečėnijai NVS statusą. 

Palietes Karaliaučiaus klau
simą, V. Landsbergis labai kri
tiškai atsiliepė į Europos vals
tybių vedamą politiką. „Lietu
va nekalta, jeigu Europa mie
ga", — stipriai užakcentuoda
mas Vokietijos vaidmenį. „Tai 
problema, surista ne tik su Ka
raliaučiaus sritimi, bet taip pat 
su Baltijos valstybėmis", — pa
sakė V. Landsbergis. Palietes 
ekonominę pusę V. Landsbergis 
pasakė, kad Rust jos investicijos 
Lietuvoje yra tik šeštoje vietoje 
po Vokietijos, JAV, D. Britani
jos, Šveicarijos, Austrijos. 

Rytprūsių vokiečių savait
raštis taip pat pažymėjo, kad 
Seimo kandidatai turėjo rinki
mų komisijai nurodyti savo pa
jamas bei turtą. „Das Ostpreus
senblatt", pasiremdamas ITAR-
TASS agentūros žiniomis 
pranešė, kad 55 Seimo atstovai 
pareiškę jokių pajamų neturėję, 
o 14 yra visiški varguoliai. Tik 
nepriklausomas kandidatas 
Gintaras Petrikas iš Kauno sa
vo turtą įvertinęs 1,5 mln. dol., 
kurių 1 mln. pasiekęs tamsiais 

kanalais. Dabar prokuratūra 
lipa jam ant kulnų. Laikraštis 
pažymi, kad kol nėra kaltės 
įrodymo, Lietuvos teisė leidžia 
G. Petrikui dalyvauti rinkimuo
se. 

Tas pats savaitraštis pirmame 
puslapyje atspausdino Kara
liaučiaus apygardos valdytojo 
rinkimų pasekmes. Laimėjo, 
prieš 40 metų į Rytprūsius at
vykęs ukrainietis L. Gorbjenko. 
Laikraštis pažymėjo, kad nepar
tiniam ukrainiečiui ideologija 
yra antraeil is dalykas. J is 
stengsis ūkiškai sustiprinti 
vargstančią Rytprūsių dalį, 
siekdamas to tikslo net su ko
munistų kandidatu Zemjonovu. 

„Das Ostpreussenblatt" taip 
pat rašė, kad pradžioje užsilieps
nojusi vokiška meilė Rytprū
siams, remiant ūkinį atstatymą 
pinigais bei politiniu keliu, 
pamažu blėsta. Šiandieną Kara
liaučiaus apygarda daugeliui 
atrodo kaip tamsi dėmė Baltijos 
jūroje — tokia artima, tačiau 
kartu tolima, žymiai tolimesnė 
už Baltijos valstybes ar Suomi
ją-

Ko laikraštis dejuoja? Juk Vo
kietija oficialiai pripažino da
bartines rytines sienas, pripaži
no ir Rytprūsius Sov. Sąjungai. 
Tiesa, Karaliaučiaus apygarda 
atiduota Sov. Sąjungai tik admi
nistravimui, tad Vokietijai kar
tu su Baltijos jūrą liečiančiom 
valstybėm, Karaliaučiaus klau
simą reikėtų kelti tarptautinėje 
arenoje. Tačiau Vokietija to ne
daro. Meilė Maskvai? 

Džiaugsmingai savaitraštis 
priėmė Estijos prez. L. Meri 
kvietimą sugrįžti Estijos vokie
čiams į savo buvusias tėviškes. 
Jiems bus grąžinta nuosavybė, 
pripažinta Estijos pilietybė, nes 
be „Deutschbalten — Baltijos 
vokiečių" (prie jų priklauso tik 
Latvijos ir Estijos vokiečiai, ne 
Lietuvos, -K.B.), neįmanoma Es
tijos kultūra. 

Lietuvos Seimo papildomų 
rinkimų pasekmes Vokietijos 
televizija pranešė sekmadienį, 
10 vai. vakaro (Lietuvos laiku 
11 vai. v.), tačiau kartu pažymė
dama, kad tai apytikri 
duomenys. Tačiau yra tikra, 
kad V. Landsbergio opozicija 
sudarys vyriausybę. Pirmadienį 
televizija dar kartą pranešė, kad 
iš Seimo 141 atstovų, dešinieji 
laimėjo 86 atstovus, kurių 70 
priklauso V. Landsbergio parti
jai. Pirmadienio dienraščiai, 
pasiremdami AFP agentūros ži
niom išspausdino rinkimų pa
sekmes: V. Landsbergio „Va 
terslandunion — Tėvynės Sąjun
ga" ir krikščionys demokratai 
pasiekė daugumą. 

• 1963 m. lapkričio 22 d. JAV 
prez. John F. Kennedy buvo nu
žudytas Dalias, Texas, o prezi
dentu prisaikdintas viceprezi
dentas Lyndon Johnson. 

Danutė Bindokienė 

Moterys 
kariuomenėje 

Reta valstybė neturi savo ka
riuomenės. Net ir vadinamosios 
neutraliosios, pvz., Šveicarija, 
turi tam tikrą karinių pajėgų 
rezervą, kuris, pavojui ištikus, 
gali greitai būti mobilizuojamas 
ir pasiruošti kovai su priešais. 
Nėra abejonės, kad karinės tar
nybos šakos valstybei daug kai
nuoja, bet tuo pačiu gerai discip
linuota, ginkluota ir ištreni
ruota kariuomenė teikia pasidi
džiavimą bei padeda užtikrinti 
saugumą. 

Amerika savo karinėmis pajė
gomis taip pat vertai didžiuo
jasi. Nors būtinoji kiekvienam 
jaunuoliui karinė tarnyba prieš 
kiek laiko buvo panaikinta 
(bent taikos metu), kariniai dali
niai sudaromi iš savanorių, 
kurie į juos viliojami įvairiais 
būdais, ypač reklamomis per 
televiziją. Žinoma, į kariuome
nę dažnai stoja jaunuoliai, kurie 
civiliniame gyvenime neranda 
sau tinkamos vietos arba turi 
prisitaikymo problemų. Jų 
pažiūros ir charakteris nepa
sikeičia tik dėl to, kad džinsai 
pakeičiami kario uniforma. An
tra vertus, kai civiliniame gyve
nime savo aplinkoje matome ne
tvarkingai apsirengusius ir 
palaidai besielgiančius jaunuo
lius, disciplinuotų karių, sie
kiančių geresnės ateities per 
karinę tarnybą, vaizdas nu
teikia labai optimistiškai. 

Pasirodo, kad „ne viskas 
auksas, kas geltona". Amerikos 
karinėse pajėgose vyriausybės 
skiriamas biudžetas, modernūs 
ginklai ir gražios uniformos ne
gali paslėpti žmogiškųjų silpny
bių, kurios vis iškiša savo 
susivėlusią galvą iš teigiamos 
propagandos guolio. Su didžiąja 
problemų dalimi (kaip ir civili
niame gyvenime) kariuomenėje 
ypač susiduria moterys, kurios 
sudaro apie 13 proc. karinių 
pajėgų — arba 196,000 karių. 
Pagal Pentagono duomenis, pa
skelbtus š.m. liepos mėnesį, 52 
proc. moterų karių pasisakė 
buvę diskriminacijos, papikti
nančio vyrų elgesio arba net 
prievartavimo aukomis. 

Šis reiškinys pastebėtas visose 
keturiose karinės tarnybos ša
kose, bet ypač marinų dali
niuose, kur netinkamu ir nepri
imtinu vyrų elgesiu nusiskundė 
64 proc. moterų; armijoje buvo 
61 proc.; laivyne 53 proc., o avia
cijoje — 49 proc. Nors pastaro
siomis savaitėmis skriaudos ir 
diskriminacija, patiriama ka
riuomenėje, pripildo dienraščių 
bei žurnalų puslapius ir žinių 
laidas, bet tai nėra naujas reiš
kinys, galbūt tik dabar aštriau 

išlindęs viešumon, nelyginant 
yla iš maišo. JAV Veteranų ad
ministracija visoje Amerikoje 
yra įkūrusi 69 centrus, į kuriuos 
moterys, patyrusios užpuolimus 
ar persekiojimus kariuomenėje, 
gali kreiptis, ieškodamos pata
rimų, terapijos ir pagalbos. Iki 
šiol per šiuos centrus perėjo bent 
5,000 moterų. Kai kurių patir 
tis buvusi tokia žiauri, kad jokia 
pagalba negalėjo padėti — jos 
išeities ieškojo net savižudybėje 

Prieš paskelbiant paskuti 
niąją sensacija, kad Maryland 
valstijoje esančioje naujokų ap 
mokymo bazėje yra persekioja
mos moterys, garsiai nuskam
bėjo ir amerikiečius papiktino 
1991 m. įvykęs incidentas su 
girtais laivyno karininkais. 
Nors laivyno vadovybė žadėjo 
reikalą ištirti ir kaltininkus 
nedelsiant nubausti, ilgainiui 
viskas kažkaip nuščiuvo, š į 
kartą, atrodo, žiūrima rimčiau, 
bet, pradėjus gilintis į sąlygas, 
kurias jaunos merginos randa 
kariuomenėje, pasirodė, kad mi 
nėtos bazės incidentas nėra 
išimtis, o įsitvirtinusi taisyklė. 
Sukurta speciali komisija ir 
įvesti telefonai, kuriais moterys 
gali pranešti savo neigiamas 
patirtis kariuomenėje. Trumpu 
laiku atsiliepė apie 4.000 karių, 
patyrusių įvairiausias nuo
skaudas iš vyrų vadovybės, ne 
tik šiuo metu. bet ir anksčiau. 

Iš tos pavojingos ir gėdingos 
padėties siūlomos įvairios išei
tys, net merginų ir vyrų nau
jokų atskiras apmokymas, at
skirose kareivinėse, panašiai 
kaip daroma Izraelyje. Gal kas 
sakytų, kad moterims kariuo
menėje apskritai ne vieta: karas 
ir kariniai daliniai — vyrų teri 
torija, tačiau šiandien jauna mo
teris turėtų turėti teisę savo 
karjerą ir gyvenimo būdą rink
tis be baimės, jog bus diskrimi
nuojama, persekiojama, paže
minama, tik dėl to, kad ji mo
teris. Ji nori būti traktuojama 
kaip lygiateisis žmogus, ne kaip 
antraeilis sutvėrimas. 

Jeigu nuolat tvirtinama, kad 
kario priesaika ir tuo pačiu uni
forma išskiria jį iš eilinių pi
liečių, pakelia į aukštesnės 
pagarbos pakopą, tai tos priesai
kos pažeminimas ir sulaužymas 
netinkamu elgesiu yra ypač 
griežtai smerktinas. Kaip gali 
valstybė tikėtis veiksmingos ka
riuomenės, ginančios jos laisvę 
ir reprezentuojančios kilniau 
sius jos vaikus, jeigu tie vaiką 
nesilaiko net pagrindinių pado
rumo, žmoniškumo bei artimo 
meilės nuostatų? 

TĖVYNES LABUI 
BALYS RAUGAS 
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Kartu su džiaugsmu, kuris veržėsi per ašaras, 

dalijantis meiliais žodžiais, per keliolika minučių visi 
kariai buvo papuošti gėlėmis. Segė gėles prie krūtinių, 
kaišė už diržų, vaišino papirosais, davė kareiviams 
viską, kuo galėjo apdovanoti. Sena moterėlė suaižėju
siomis rankomis apkabino jauną kareivį, siekė pabučiuo
ti nors pasiilgtąją uniformą. Vyrai su kareiviais bučia
vosi, kaip tikri broliai. Sunku pasakyti, kiek tų 
džiaugsmo ašarų nukrito į purviną rudens kelią, kuris 
dvidešimt metų buvo toks rūstus, uždaras ir niūrus. 
Šypsojosi jaunas kareivis su tik ką pražydusia rože ant 
krūtines... 

Skubėjome į miestą, kur buvo rengiamasi didžiajam 
kariuomenės sutikimui. Keleto tūkstančių minia buvo 
išplaukusi į gatves, o šaligatviai buvo sausakimšai 
apgulti stovinčiųjų. Minios apgulė Žaliąjį tiltą, dar dau
giau žmonių susispietė Ožeškienės gatvėje, kur visi net 
virbėdami laukė, kada pirmieji kariai pasirodys jų aki
vaizdoje. Pirmųjų susirinkusiųjų buvo matyti baltos, 
raudonos, mėlynos ir kitų spalvų gėlės. Viena ponia 
atsinešė tiek gėlių, kad jų negalėjo aprėpti abiem ran
komis. Gal ištisus šimtmečius Vilnius nematė tiek gėlių, 
kiek jų buvo šiuo metu Vilniaus gatvėse Gėlėmis api 
berta gatve, pro minios spūstį prasiveržęs, nuskubėjau 
į vakarinę dalį. Kur neisi, kur nekelsi koją, vis didžiau
sios džiaugsmo nuotaikos, vis garsesni minių šauksmai 
„valio, valio!" ir „lai gyvuoja Lietuvos kariuomenė!" 

Tarp tų lietuviškųjų šauksmų ir užrašų maišėsi ir lenkų 
kalbos „Niech žyje armija litewska!" 

Džiaugsmo manifestacijos tęsėsi iki vėlyvų sutemų. 
Daugelyje namų prasidėjo iškilmingos vakarienės: rung 
čiomis vilniečiai grobstė karius ir vedėsi į namus. 
Dažnam bute skambėjo lietuviška daina. 

Spalio 29 dienos 11 valandą įvyko iškilmingos 
pamaldos Aušros Vartų koplyčioje, kur galėjo dalyvauti 
tik vyriausybės ir kariuomenės atstovai. Tačiau siau 
roję gatvėje prieš Aušros Vartus maldai susirinko ilga 
ilga, glaudžiai susispaudusi minia. Tuo pačiu metu 
Katedros aikštėje prasidėjo ruoša paradui. Rikiavosi 
kariuomenės daliniai, o taip pat ir lietuviškųjų organi 
zacijų atstovai su savo vėliavom. 

Antrą valandą po pietų prasidėjo vėliavos pakėlimo 
iškilmės Gedimino kalne, kur dalyvavo ir 1919 m. sau 
sio 1 d. čia iškėlę vėliavą kariai. Vadovavo 1 p. pulko 
vadas pik. Gustaitis, kuris pirmiausia tarė padėkos žodį 
Vilniaus visuomenei už nuoširdų Lietuvos kariuomenės 
sutikimą su „niekad nevystančiomis, amžinai karių šir 
dyse žydėsiančiomis gėlėmis". Jis priminė ir liūdna 
Vilniaus krašto praeitį, kurioje lietuviui teko nepapras 
tai daug skausmo patirti, tačiau jis kvietė tikėti į švie-
sų Vilniaus ir visos Lietuvos rytojų. Baigdamas paskelbė 
savo priesaikos žodžius: „Prisiekiu ir užtikrinu, kad 
mano vadovaujamas 1 p. DLK Gedimino pulkas Vilniuje 
egzistuos tol. kol Lietuvos tautinė vėliava plevėsuos 
Gedimino kalne!*' Ir užbaigė Gedimino pulko vėliavoje 
įrašytu šūkiu: „Tegul saulė Lietuvos dega mūsų šir
dyse!" 

Praūžus Lietuvos karo aviacijos eskadrilei, prasidėjo 
kariuomenės paradas, užbaigęs istorinį žygį į Vilnių 

Karių pulkai, jau trečią parą negalėję normaliai 
pailsėti, buvo gerokai išsekę, nors nuotaiką kėlė įspū
dingasis vilniečių sutikimas. Jau vakar vakare kariai 
pamatė, kokiame, t ies iog bjauriame, stovyje 
raudonarmiečiai paliko kareivines: durų vyriai išimti, 
rankenos išsukinėtos, kambariai užteršti ir bjauriai 
dvokia. Vakar pradėtą tvarkymo bei valymo darbą tik
riausiai teks tęsti bent keletą dienų... 

Baigiant tvarkytis Šnipiškių kareivinėse, leite
nantui Raugui staiga teko maloni pareiga dalyvauti 
pirmojoje iš sostinės Vilniaus perduotoje kariuomenės 
radijo pusvalandžio laidoje, vadovaujant gediminėnui 
kapitonui Rugiui. Raugas skaitė du savo eilėraščius, 
„Karys" išspausdino: 

GEDIMINO PILIES PAPĖDĖJE 

Dienos liūdnos ėjo, skausmas upėm plaukė... 
Ir žalumą žalią baltindavo šalnos... 
O čia laukė mūsų sesės geltonplaukės... 
Laukdamas kentėjo Gedimino kalnas... 
Mes dažnai suklupę melsdavom už taiką 
Ir tikėjom: grįšim į gimtinę šalį! 
Mes dažnai galvojom, kad į kovą laikas, 
Kad daugiau pakelti jau žmogus negali.. 
Ir štai žiūrim, žiūrim ir tikėt nenorim: 
Žalių miesto bromų mums vartus atkėlė! 
Ir į žygį šventą išžygiavo voros, 
Ir suvirpo širdys laimės pasakėlėj... 
Tu dabar jau laisvas, Gedimino mieste! 
Milijonai saulių visam krašte teka! 

Ne veltui čia vargo marios iškentėta. 
Ne veltui nubėgo ir kraujo latakai 
Gedimino sapno, Paneriuos sapnuoto. 
Staugs plačiam pasauliui Geležinis vilkas 
O užburtą pilį, ilgesy liūliuotą. 
Saugos dieną naktį Gedimino pulkas! 

Lapkričio pirmajai savaitei besibaigiant, kareivių 
mokymas jau įgavo normalią eigą Karininkai pradėjo 
rūpintis savo šeimų atsigabenimu. Nors atrodė, kad j 
Vilnių priplūdus įvairiausių karo pabėgėliu, bus ne 
lengva su šeimų įkurdinimu, tačiau karininkams net 
ir lenkai mielai nuomojo butus. Ir leitenantas Raudas 
išsinuomojo gražią patalpą pas senstelėjusi lenką, buvusį 
teisėją. Rašydamas žmonai laišką, džiaugėsi, kad ..po 
įtempto darbo galėsime poilsiauti kiemo sodelyje, besi
grožėdami Neries ramiai sruvenančiomis bangelėmis". 

Tuo tarpu kareivinėse prasidėjo pasirengimas 
Lapkričio 23-osios didžiajam paradui Kariuomenes vado 
įsakyme buvo pasakyta, kad 1918 m. lapkričio 23 diena 
Vilniuje buvo išleistas pirmasis įsakymas organi 
zuojamos kariuomenes reikalu Lapkričio 23 ji Lietuvoje 
švenčiama kasmet kaip Lietuvos kariuomenes diena Ir 
štai po poros dešimtmečių ją švenčiame Vilniuje 

Šventė prasidėjo Katedroje iškilmingomis 
pamaldomis, kurias paįvairino operos solistų giesmes. 
nuaidėdamos net į Katedros požemius, kur ilsisi garsaus 
Lietuvos karvedžio - Vytauto Didžiojo sutrūniję 
kaulai... 

• liūs daugiai; 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. lapkričio mėn. 27 d. 

IŠEIVIJOS EVANGELIKŲ 
BAŽNYTINĖ SUKAKTIS 

Prieš 50 metų lapkričio 9 ir 10 
d. Žemosios Saksonijos Leben-
stedt miestelyje, Vokietijoje, 
įvyko pirmasis lietuvių evan
gelikų bažnyčios sinodas išei
vijoje. Sinode dalyvavo nemažas 
skaičius pabaltiečfų stovyklose 
įsisteigusių lietuvių evangelikų 
parapijų atstovų. Sinodo metu 
buvo išrinkta bendra liuteronų 
ir reformatų Vyriausia Bažny
tinė Taryba, kuriai buvo paves
ta atstovauti visus evangelikų 
tikybos lietuvius ir pasirūpinti 
jų dvasiniais reikalais. To 
pasėkoje buvo išvystyta plati 
bažnytinė veikla stovyklose, 
kuri tęsėsi iki daugeliui para
pijiečių pradėjus emigruoti j 
užjūrius. 

Po 50 metų Vok. Jtijoje praeitą 
vasarą virš Reino srovės esan
čiame Annabergo pabaltiečių 
krikščionių studentų centre 
įvyko šios bažnytinės sukakties 
minėjimas, kuriame dalyvavo ir 
vyskupas Hansas Dumpys iš 
Čikagos. Šia proga Arturas Her
manas suglaustai supažindino 
minėjimo dalyvius su Lietuvos 
evangelikų bažnyčios praeities 
istorija ir dabartine bažnyčios 
padėtimi išeivijoje. 

Šio pirmojo išeivijos bažnyčios 
sinodo sukaktis buvo š.m. spalio 
6 d. paminėta su padėka Aukš
čiausiajam ir Amerikoje, Čika
gos lietuvių evangelikų-liu
teronų Tėviškės parapijos baž
nyčioje Nors šiandien ne visos 
lietuvių evangelikų parapijos 
išeivijoje dar priklauso prieš 50 
metų Vokietijoje įsteigtam baž
nytiniam sinodui, bet jo sukaktis 
buvo vis vien atžymėta krikščio
niškai tautinės dvasios vieny
bėje. 

Jubiliejinės pamaldos prasidė
jo su muz. Arūno Kaminsko var
gonais atliekamu Johann Gott-
frred VValther preliudu: „Herr 
Gott, Dich loben alle wir ' \ 
Dalyviams giedant 18-to šimt
mečio katalikų dvasininko Ig-
naz Franz sukurtą Te Deum, 
„Dieve tėve dangu je" , j 
bažnyčią įėjo dvasininkų pro
cesija, susidedanti iš kun . 
Algimanto Žilinsko, Išganytojo 
evangelikų parapijos klebono 
Toronte, kun. Paul Lindahl, ev. 
liut. Amerikos sinodo atstovo, 
kun. Jono Juozupaičio, Ziono 
parapijos klebono Oak Lawn, R., 
Inos Pulinos, latvių išeivijos 
bažnyčios atstovės, kun. An-
thony Puchenski, Romos katali
kų bažnyčios klebono Brighton 
Parke, kun. Alfredo Vėliaus. 
Bibliji s į lietuvių kalbą vertėjo 
ir iš išeivijos lietuvių ev. liut. 
bažnyčios vyskupo Hanso Dum-
pio Procesinį kryžių nešė Gary 
VValoukat. 

Pamaldų liturginę dalį pra
vedė vysk. Hansas Dumpys, 
Tėviškės parapijos klebonas. Šv. 
Rašto ištraukas skaitė Ema 
Žiobriene. Rūta Jonušaitytė. 
Jurgis Lampsa t i s ir kun . 
Alfredas Vėlius. Jung t in i s 
Ziono ir Tėviškės parapijų 
chnras. vadovaujamas muz. 
Arūno Kaminsko ir akompa 
nuojant muz Ričardui Šokui, 
atliko Ludwig van Beethoven. 
Vlado .lakubėno ir Norman 
Ramsey kūrinius 

Kun. Algimantas Žilinskas, 
išeivijos lietuvių ev. l iut . 
bažnyčios vyskupo pavaduotojas 
ir MrCall continuing care center 
kapelionas iš Etobicoke, On 
tario. Kanadoje, buvo pasirin
kęs savo lietuvių kalbos pa 
mokslui temą: „Išeivijos 
bažnyčios misija: Vakar, šian
dien ir rytoj" Kun. Jono Juo
zupaičio. Ziono ev. liut. pa
rapijos klebono ir išeivijos 
lietuvių ev Liut. bažnyčios 
viceprezidento anglų kalbos pa
mokslo tema buvo: „Remember 
Jesus Chrisi", prisimink Jėzų 
Kristų! 

Malda ir 17-to šimtmečio gies
mininko Heinr ich Theobald 
Schenck giesme: „Kas ties sostu 
sutvėrėjo" buvo prisiminti visi 
sinodo ribose dirbę mirusieji 
dvasininkai ir bažnyčios dar
buotojai, prie to muz. Arūnui 
Kaminskui da r a t l iekant pia
ninu Johann Sebastian Bach 
„Praeludium in C-dur". 

Sukak tuv inės padėkos pa
maldos užsibaigė Martyno Liu
terio iš muzikos ir žodžių sukur
tos giesmės giedojimu: „Tvir
čiausia apsaugos pilis yra mums 
Viešpats Dievas" ir dar muz. 
Arūno Kaminsko vargonais at
liekamu Johann Gottfried VVal
ther pos t ludu: „ H e r r J e su 
Christ, Dich su uns wend' ". 

Iškilmingoms pamaldoms už
sibaigus, didžioji dalyvių dalis 
pasiliko dar Tėviškės parapijos 
salėje vaišėms — banketui . Kas
parui Vaišvilai pasveikinus su 
sirinkusiuosius Tėviškės para 
pijos tarybos ir rengimo komi
teto vardu, dr. Algimantui Ke
lertui teko pr is ta tyt i bankete 
dalyvaujančius garbės svečius: 
Ev. liut. bažnyčios Amerikos 
sinodo atstovą kun. Paul Lin
dahl, latvių ev. liut. išeivijos 
bažnyčios k u n . Iną Puliną: 
BALFo centro valdybos pirmi
ninkę Mariją Rudienę ir jos 
vyrą inž. Antaną Rudį, ilga
mečius ir nuoširdžius rėmėjus; 
Kun. Algimantą Žilinską su 
žmona Rūta; kun Joną Juozu 
paitj su žmona Erna: kun. Anta
ną Saulai t į .SJ. kun D. Eriką 
Dilytę-Brooks, muz. Faus tą 
Storlią su žmona, vadovavusį 
keletą kar tų Tėviškės parapijos 
chorui giesmių švenčių metu, 
taip pat ir vysk. Hansą Dumpi 
su žmona Donna. 

Banketo eigos pranešėja buvo 
Aldona Bunt ina i tė . Invokaciją 
sukalbėjo kun . Alfredas Vėlius. 
Valteris Bendikas papasakojo 
apie savo įspūdžius iš išeivijos 
bažnyčios pirmojo bažnytinio 
sinodo Lebenstedte. Kun. Paul 
Lindahl, sveikindamas ev. liut. 
bažnyčios Amerikos sinodo var 
du, tarp k i tko pasakė, nors jo 
tėvai esą a tvykę iš Švedijos, 
kurią nuo Lietuvos skiria t ik 
Baltijos jū ra . bet jis iš visų 
girdėtų kalbų nesupratęs nei 
vieno žodžio. Kun. Ina Pulina 
p e r d a v ė iše ivi jos l a t v i ų 
bažnyčios sveikinimus lietuvių 
ir anglų kalba. Kun. D. Erika 
Dilytė-Brooks sveikino lietuvių 
ev. reformatų bažnyčios ir kar
tu lietuvių ev. reformatų baž
nytinės kolegijos prezidentė 
kur. Halinos Dilienės vardu. 
Kun. Antanui Puchenski, Šv. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos klebonui Brighton 
Parke, tekus ''?1 kitų įsipa
reigojimų išvykti anksčiau, jo 
sveikinimus lietuvių evangeli
kų bažnyčiai perskaitė kun. An
t anas Saulai t is ,SJ , Jaunimo 
Centro kapelionas, pridėdamas 
dar ir savo asmeniškus sveikini
mus su pastaba, kad esą net jo 
senelis buvęs kar tą evangelikų 
bažnyčios kunigu Panevėžyje. 
Bet kas kun. Antaną Saulai-
t į ,SJ . p r ika lbė jo pasišvęst i 
jėzuitų ordino t ikslams, to ne
pasakė. 

Ernstas Steponas, Išganytojo 
vardo lietuvių evangelikų para
pijos p i rmininkas Toronte, Ka
nadoje, sveikino ne tik savo, bet 
ir visos parapijos vardu, įteikda
mas ka r tu ir a t i t inkamą para
pijos auką. Marijai ir Antanui 
Rudžiams tekus anksčiau išvyk 
ti. Aldonai Buntinaitei per 
davus jų linkėjimus, jie buvo 
pasitikti dėkingu plojimu. Kun. 
Jonui Juozupaičiui taip pat 
nebeteko pareikšti savo minčių 
šia proga, nes turėjo grįžti į pa
rapiją velionės Kalvaitienės bu-
dėtuvių paruošimui , bet jo pa
likti sveikinimai buvo su dėkin
gumu įvertinti . Kur ta Vėlius. 

CLASSIFIED GUIDE 

Vilniaus savivaldybėje vykusiose knygos sutiktuvių iškilmėse, ji buvo įteikta partizanu ir trem 
tinių atstovams. Sutiktuvės vyko 1996 m. rugsėjo 14 d. 

Mažosios Lietuvos fondo atsto
vas, p r i s imindamas pirmąjį 
bažnytinį sinodą, pasakojo kaip 
jam teko kar tu su Mykolu 
Zablocku rašyti ilgus sinodo 
eigos protokolus. Vilius Trump-
jonas, Mažosios Lietuvos draugi
jos pirmininkas, perduodamas 
draugijos sveikinimus ir prisi
mindamas evangelikų bažny
čios darbuotojus, pabrėžė lie
t u v i ų evange l ikų- l iu te ronų 
bažnyčios nuopelnus Mažajai 
Lietuvai, kuri dirbo ne tik Dievo 
garbei, bet ir visos lietuvių 
t a u t o s gerovei , a t l i k d a m a 
l i e t u v i ų t a u t o s šv i e t imu 
nepapras tą uždavinį, ka r tu 
išvardindamas visą eilę pir
mosios l ie tuvių l i t e ra tūros 
kūrėjų pavardžių. Algis Regis, 
kalbėdamas Mažosios Lietuvos 
rezistencinio komiteto vardu, 
pasakė, nors anų laikų veikėjų 
jau nesą mūsų tarpe, bet mes 
dar net šiandien iš jų semiamės 
stiprybės. 

Lietuvių evangelikų-liuteronų 
bažnyčią raštiškai sveikino dr. 
Theodore Lesh, ev. liut. Mis-
souri sinodo šiaurinio Illinois 
distrikto prezidentas. Nors jis 
negalėdamas asmeniškai daly
vaut i iškilmėse, bet malda pra
šys Dievo palaimos lietuvių baž
nyčiai ir bendrijai. Lietuvių me
todistų bažnyčios kun. Kostas 
Burbulys, nebegalėdamas dėl 93 
amžiaus metų naštos dalyvauti 
šventėje, linkėjo kad Dievo 
malonė ir toliau visus lydėtų. 
Sveikinimų susilaukta ir iš 
Klaipėdoje esančio lietuvių 
evangelikų teologinio centro bei 
iš Vilniaus ev. liut. parapijos. 
Sveikinimai buvo taip pat gauti 
iš Lietuvos ambasadoriaus Al
fonso Eidinto Washingtono 
D . C kuriais jis pabrėžė, kad 
„prieš penkis dešimtmečius lie
tuviams išeiviams teko sunkio
mis sąlygomis atkurt i lietuviš
kosios visuomenės gyvenimą. 
Nemažas vaidmuo šiame darbe 
teko lietuvių evangelikų bažny
čiai, kuri , tenkindama savo 
narių dvasinius poreikius, buvo 
ypat ingas visuomenės ramstis. 
Pagerbdamas lietuvių evange
likų-liuteronų bažnyčios nueitą 
kelią, neabejoju, kad bažnyčia ir 
toliau sėkmingai globos savo 
nar ius" . Dr. Povilas Švarcas, 
lietuvių protestantų sąjungos 
pirmininkas pietinėje Kalifor
nijoje, perduodamas sąjungos 
nar ių linkėjimus, prisiminė 
savo paties dalyvavimą kartu su 
Valteriu Bendiku buvusiam si
node, kaip Hannoverio parapi
jos atstovas. Sinodas buvęs tuo 
reikšmingas, kad jis suorgani
zavo evangelikus, nustatė atei
ties gaires ir išrinko Vyriausią 
Bažnyčios Tarybą, kuri sugebėjo 
išlaikyti lietuvių evangelikų 
vardą tarptautinėje plotmėje, 
tuo prisidedant prie pagalbos 
teikimo atsikuriančiai evange
likų-liuteronų bažnyčiai Lietu
voje. 

Visiems asmeniškiems ir raš
tiškiems sveikinimams užsibai-
gus, išeivijos lietuvių evange 
likų-liuteronų bažnyčios vysku-

PAMĄSTYMAI APIE 
KNYGĄ-ALBUMĄ 

„KOVOJANTI LIETUVA 
1945-1953" 

„Kovojanti Lietuva 1945 
1953". Spaudai paruošė Eugeni
jus Jakimavičius; konsultantas 
Gintaras Vaičiūnas; dailininkas 
Nerijus Treinys; fundatorė Bro
nė Marija Mineikaitė-Jucėnie-
nė. Išleido „Petro ofsetas", Vil
nius, 1996. 

Kas ir kaip išleido šią knygą 
— albumą apie pokario laisvės 
kovotojus partizanus, skaityto
jas perskaitys knygos pradžioje. 
Deja, ne valstybė pasirūpino. 
kad ši labai reikalinga knyga 
būtų išleista jos rūpesčiu ir 
lėšomis. Tą kilnų darbą padarė 
žmonės, kurie jautė šventą pa
reigą išleisti šitą knygą-albumą. 

Albumas nepuošnus, nedidelis 
jo tiražas. Albumo išvaizda. 
sakyčiau, susišaukia su tais 
laikais, kai pogrindžio litera
tūra ir partizaninė spauda dėl to 
meto sąlygų savo išvaizda buvo 
kukli, glausta ir veiksminga. 
Verti šio albumo lapus, skaitai 
pilnus tragizmo puslapius, ma
ta i jaunus mūsų partizanų vei
dus, galvoji apie jų likimą. „O, 
Dieve, — norisi sušukti, — kiek 
nužudyta genijų, kiek meilės 
buvo nukankinta" . 0 mes, gy
vieji, likę be jų, buvome budelių 
verčiami smerkti savo tėvynę, 
savo rankomis rusinti laukus ir 
miestus, švęsti svetimas šven
tes. 

Priešas, gudrus ir klastingas, 
ilgai tyčiojosi iš mūsų valstybės 
ir tautos, o užsienis, abejingas 
ir sotus, gyveno pagal naudos 

pas Hansas Dumpys išreiškė pa
dėką sveikinusiems išeivijos 
lietuvių ev. liut. bažnyčią, jos 
sinodo 50 metų sukakties proga. 
J is ypatingą padėką išreiškė Tė
viškės parapijos Moterų drau
gijai , jos ta lent ingoms ir 
darbščioms narėms, už gražiai 
papuoštus stalus ir už skoningai 
paruoštus pietus; Valteriui Ben-
dikui už pasidalinimą pirmojo 
sinodo įspūdžiais Lebenstedte; 
Aldonai Buntinaitei už progra
mos pravedimą; muz. Faustui 
Stroliai už giesmių palydėjimą 
banketo metu ir visiems bet 
kokiu būdu prisidėjusiems prie 
šios šventės įgyvendinimo. Bet 
„visų labiausiai" sakė vysk. 
Hansas Dumpys „dėkojame 
Viešpačiui Dievui, kad Jis leido 
mums čia susirinkti ir atšvęsti 
šį jubiliejų, ir kad Jis laimino 
išeivijos bažnyčios kukl ias 
pastangas liudyti Evangeliją 
žodžiu ir darbu". Malda ir ben
drai dar sugiedota giesme, muz. 
Faustui Stroliai pritariant pia
ninu, „Dėkokite, žmonių vai
kai!", užsibaigė išeivijos lie
tuvių evangelikų pirmojo liute
ronų ir reformatų bendro bažny
tinio sinodo 50 metu sukakties 
minėjimas. 

Valteris Bendikas 
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• Pensininkams nuolaida 

sau supratimą ir leido su mumis 
susidoroti. Tuo tarpu pasauli
nėje spaudoje buvo rašoma ir 
kalbama, kad karas tarp Rytų 
ir Vakarų neišvengiamas. O tai 
palaikė partizanų ryžtą išsilais
vinti. Bet Amerikos žvalgybos 
a t s tovas Vokietijoje Georg 
Smith, 1950 m. rugpjūčio 17 d. 
VLIK'o veikėjams pareiškė: 
„Lietuvos pogrindis turi pla
nuoti tolimai ateičiai, o nesi
vadovauti dabartiniu momentu 
ir esamomis sąlygomis". Pasak 
jo, patikima mokslinio tyrimo 
įstaiga vertingesnė už keliolika 
tūkstančių ginkluotų kovotojų... 
Viltis netrukus išsilaisvinti 
žuvo kartu su paskutiniaisiais 
miško broliais. 

Atėjo „geros okupacijos" lai
kotarpis. Buvo leidžiamos kny
gos okupacijai pateisinti. Buvo 
išauginti Janičarai su numa
rinta atmintimi. (Janičaras — 
savas, bet priešas). Atrodo, 
tironai galėjo džiaugtis. Lietu
viai jau nebegalės atsigauti, 
geriausi jos vaikai išžudyti ir už
kasti pamiškėse, nuskandinti 
pelkėse, sumesti į šulinius. Li
ko tik jų pavojingos dainos, 
dokumentai ir fotonuotraukos. 
Bet ir tie dokumentai įkalinti 
rūsiuose už geležinių vartų. 
Tironai manė esą ramūs... 

Sunku dabar išvardinti visus 
partizanus, jų žygius ir kovas už 
laisvą Lietuvą. Ateina palankus 
metas toliau kaupti ir leisti 
medžiagą apie šį labai svarbų 
mums visiems laiką. Lietuvos 
partizanai neleido surusinti 
savo krašto, pristabdė kolo
nizaciją ir padėjo išlaikyti ti
kėjimo ateitimi dvasią. 

Iš šio albumo nuotraukų į mus 
žvelgia m*3sų tėvai, broliai ir 
seserys. Mec panašūs į juos, an
traip nebūtų buvę Kovo 11-sios 
ir naujo Tėvynės Atgimimo. 

Ši knyga-albumas pirmiausia 
reikalinga dabartinės Lietuvos 
besimokančiam jaunimui ne tik 
susipažinti su Lietuvos laisvės 
kovų istorija, bet ir pasisemti 
dvasinės stiprybės, saugojant 
bei ginant Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. 

Savanoris žurnalistas 
An tanas Seikalis 

r 

• Panevėžys. Rugsėjo 14 
dieną Lietuvos Katalikų Mokslo 
Akademijos rengiama išvažiuo
jamoji konferencija skirta prof. 
P. Dovydaičiui, apvažiavusi 
beveik visą Lietuvą vyko Pane
vėžyje. Renginys prasidėjo šv. 
Mišiomis Panevėžio katedroje, 
ku r i a s aukojo vyskupas J. 
Preikšas. Po šv. Mišių renginio 
dalyviai aplankė pirmojo Pane
vėžio vvskupo K. Paltaroko ir 
kun. A. Lipniūno palaidojimo 
vietas. Konferenciją pradėjo 
Panevėžio vyskupas J. Preikšas. 

MOVINO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas gaiantuotas. 

GEDIMINAS 
3 1 2 - 9 2 S - 4 3 3 I 

Handyman apačiai 2 bdnn. homa, 
888,009. TsL 818-8844824, 
Lockport. 

FOR RENT 

Nuo K * * * * Į vi *nuo-

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS 

Užsisakykite šventėms 
jau dabar! 

20 svarų statinaitė—$33.00 
8 svarų statinaitė—$19.00 

Skambinkite: 
708-687-5677 

po 4 vai. p.p. 

Pristatome UPS 

name. vTrytda. lajdytuya, plovimo 
malina, auto. pastatymui vieta. 
Ramiems vyr. amzjaua žmonama, 
pensininkams. Tat* 
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THANKSGIVING DAY GREET1NGS 

Happy Thanksgiving Day 
To AJ Our Cuttomars 

From 
CfUWFOHO SAUSAM CO., MC. 
asia s. mm aM. mmm. 8 

S1S-477-MM 
"Evaryday Praari A* A Daby 

- • 
Happy ThanksgMng 

To A l 
FfOfll 

UMMLANU 
araa S. M a a M 

cauaąi.a. 
S1I 

V
Savininkai maloniai kviečia visus mm~ 

Amerikos lietuvius i atidarytą naujausia. • • 
Sporto Barą Lemonto mieste. -* ^ ^ 

GAME TIME SPORTS TAP ®i 
1134 South Stata Road, lamont, IL 

Lemont Plaza, arti Sears, 
A.K.A. PLAYHOUSE WEST 

Phone: 630 243-9014 
Fax:630243-9015 

E-maH: van$98m8.idtMt 

Dirbtu* nuo 
Pirmadbno M Ptnktetfmo Seitadleni 

4:00 pa.-2:00 ryte 4:00 ap • M ryto 

21 metu amMans su 10 kortele 

V. Baravykas 
ANGLV-LIETUVIIT KALBŲ 

ŽODYNAS 
Redagavo a. Laučka ir A. Dantaitė 

Apie 30,000 žodžių ir posakių. 590 psl. 
G a u n a m a s D R A U G E . Kaina-20 dol . 

Su pe r s iun t imu 22.50 
Il l inois gyv. p r ideda Sta te sale tax 1.75 dol . 

Not Fade Away Graphics, Inc. su Grateful Dead siūlo jum* 
LIETUVOS KREPŠINIO RINKTINĖS SUVENYRUS 

(Lkensed) 
Džiaukimės jų bronzos 

medalio laimėjimu! 
Daugiau informacijos suteiks: 
angliškai kalbanti Michaile 

Day Toli Free 888-NOT-FADE 
(888468-3233); 

lietuviškai kalbanti Vita 
po 6 v.p.p. EST laiku 

1-908-531-1513, 
fax 1-908-531-1530. 

MARŠKINUKAI • KEPURĖS • UP1NUKAJ • 2ENT01UICAJ • KREPSli^ KAMU0UAI 

NOT FAOC A W A Y GftAPHKS, M C 
P.O. Bos 2881, Urtfaton, NY 12482 
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AMŽINAM POILSIUI IŠĖJO 
DANA KURKULIENĖ -

PAROKAITĖ 
„Kuomet 

lin ateina truputėli daugiau 
meilės, gėrio, šviesos ir tie
sos, jos gyvenimas yra pras
mingas... 

Š.m. kovo mėnesi tarytum 
kraupus sapnas pasklido netikė
ta žinia, kad Dana ištiko nepap
rastai rimta liga. Šeimos narių 
tiesiog beroiskos pastangos ieš
koti pagalbos skersai ir išilgai 
Š. Amerikos kontinento, deja, 
daug vilčių pagyti neteikė. Li
kimo skirtą smūgį Dana pasiti
ko su jai būdingu ramumu ir 
viltimi. Pati pakirsta sunkios 
ligos, išsiruošė į Urbana-Cham-
paign pagelbėti ranka susižei
dusiai seseriai Gražinai, po to į 
Rochesterį — aplankyti sunkiai 
sergančias uošve ir svainę. 
Netgi išgyvenusi dvi sunkias ir 
sudėtingas galvos operacijas, 
būdama ligoninėj, rūpinosi ne 
savimi, bet kitais. Savo dalia 
nesiskundė. 

Dana Parokaitė-Kurkulienė 
gimė 1937 metais Kaune. 1949 
metais Parokų Seimai atvykus 
Amerikon ir įsikūrus Čikagoj, 
1957 metais baigė Northwes-
tern universitetą, įsigydama 
bakalauro laipsnį politiniuose 
moksluose. Tolimesnes studijas 
tęsė Paryžiuj ir Barcelonoj. 
Sugrįžus i i Europos, kurį laiką 
dirbo Prancūzijos ambasadoj. 
1983 metais ištekėjo už Albino 
Kurkulio ir susilaukė dviejų 
sūnų — Andriaus ir Pauliaus. 
Vėliau pasirinko pedagogės ke
lią ir per 20 metų sėkmingai dir
bo Wheaton North aukštesniojoj 
mokykloj, kur dėstė ispanų 
kalbą. 

Dievo apdovanota dailia iš
vaizda, elegantiška, aristokra
tiškos laikysenos Dana, laisvai 
vartojo keturias kalbas. Labai 
mėgo keliauti, slidinėti, žaisti 
lauko tenisą. Abu su vyru regu
liariai lankė įvairius koncertus, 
Lyric operą, teatrą. Su pasidi
džiavimu kalbėdavo apie savo 
penkiametį vaikaitį Aleksiuką 
ir jo amžiui būdingas išdaigas. 
Buvo puiki kulinarė ir vaisin
davo svečius įdomiais bei 
skaniais tarptautiniais patie
kalais. 

Kurkulių erdvių ir jaukių 
namų durys visuomet būdavo 
plačiai atviros ne tik jų, bet ir 
abiejų sūnų draugams bei sve
čiams i i Lietuvos, Europos, 
visos Amerikos. Savo vaikams 
Dana buvo ne vien mama, bet, 
jų pačių žodžiais, kartu ir 
draugė. Būdama jautrios sieks, 
tyliai, be reklamos daug kam 
įvairiais atvejais padėdavo 

dvasiškai ir materialiai. Pri
klausė „Saulutės" našlaičiams 
remti būreliui ir buvo A.P.-
P.L.E. (Amerikos mokytojai 
— Lietuvos mokykloms) bendri
jos savanorė bei dosni rėmėja. 
Be to, ėjo pareigas LB Kultūros 
taryboj. 

Tačiau gražiausia ir ryškiau
sia Danos charakterio savybė 
buvo jos šiltas draugiškumas, 
perpintas giedria nuotaika ir 
taikliu humoru. Dana nuošir
džiai mylėjo visus tuos, su 
kuriais jai teko bendrauti. Tad 
nenuostabu, kad ją paskutinėn 
kelionėn išlydėti atvyko šeimos 
draugai ir buvę kaimynai, ne 
tik i i Čikagos ir aplinkinių 
miestų, bet iš Kansas, N. 
Carolinos, netgi iš Europos. 

Spalio 23 d. gėlėse skendusi 
Petkaus šermenų koplyčia Le-
monte buvo sausakimša. Atsi
sveikinimą pravedė šeimos 
prietelia Jonas Pabedinskas. 
Labai gražiai apie Daną kalbėjo 
Wheaton North aukštesniosios 
mokyklos svetimų kalbų sky
riaus direktorė, šiltai ir jautriai 
jos asmenį apibūdino dar kita 
mokytoja ir kolegė. A.P.P.L.E. 
bendruos vardu atsisveikino 
Ritonė Rudaitienė, „Draugo" 
fondo vardu — Bronius Juodelis, 
LB Kultūros tarybos — Alė Kė 
želienė ir „Saulutės" — Indrė 
Tijūnėlienė. Šeimos vardu, už 
parodytą didelę meilę ir rūpestį 
mamai jos sunkios ligos metu, 
nepaprastai jautriai draugams 
ir artimiesiems, o ypač tėtei, 
dėkojo sūnūs Andrius ir Pau
lius. Maldoms vadovavo Algir
das Paliokas, SJ. Rytojaus dieną 
Palaiminto Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioj jis taip pat 
aukojo gedulo iv. Mišias ir 
pasakė guodžiantį pamokslą, 
išlydint Daną į amžinojo poilsio 
vietą Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

VIENKARTINIS PAPIGINIMAS 
JAV LB Kultūros Tarybos SPAUDOS VAJUS 

DRAUGAS $65.00 (vietoje $95) 
4545W63fdStr . 
CMBsją I L 60629 

DIRVA $20.00 (vietoje $35) 
P.O. Box 19191 
CleveUnd.OH 44119-0191 

DARBININKAS $20.00 (vieioje $35) 
341 Highlaod Blvd. 
BrooUyn,NY11207 

EGLUTĖ $10.00 (vietoje $15) 
13154 SparrowCourt 
Lockpori.IL 60441 

BRIDGES $15.00 (vietoje $18) 
dviem metam $25.00 

LAC. Inc. Treanrer 
1927 W. Boulevanl 
Racine WI, 53403 

LITU ANUS $8.00 (vietoje $10) 
6621S TroyStr 
Chicago.IL 60629 

PUIKI DOVANA KALĖDŲ PROGA! 

Ovalinio auklėjimo mokytojos (i* kairės) ses. Daiva Kuzmickaite ir ses. Sta
sė Normantaitė kartu su Čikagos lit. mokyklos mokiniais Šventė Vėlines t. 
jėzuitu koplyčioje. 

Nuotr. Irenos Juškienės 

DVASINĖS GĖLĖS 
VINCUI DOVYDAIČIUI 

Tikiu, kad jj minės lietuvių 
teatro istorija. Jo gedi ir ilgai 
pasiges seimą, gausi giminė, 
L.A. Dramos sambūrio buvę ir 
esą nariai dabartinis pirminin
kas — Aloyzas Pečiulis, Angelų 
miesto lietuviai, rašytojai... 

Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos salė buvo pilna 1996 
m. spalio 30 d. (miręs spalio 25 
d., po gražių pamaldų giedojo 
sol. Birutė Vizgirdienė) ir ilgos 
eisenos į Forest Lawn kapines, 
susirinkus į gedulingus pietus. 

Mylimos žmonos ir mamytės 
atminimui įamžinti, šeima 
į s teigė Danos Kurkulienės 
fondą. Jos šviesus atminimas 
visuomet išliks gyvas, ne tik 
artimųjų ir ją pažinusiųjų, bet 
ir jos vardo stipendijas ateity 
gavusiųjų studentų tarpe. 

Atlikusi Tau skirtas pareigas 
ir darbą šioje žemėje, džiaukis 
atostogomis, mieloji Dana, 
Aukščiausiojo puikiuose soduo
se ir žvaigždynuose! 

Ritonė Rudaitienė 

Iš dr. Z. Brinkio perskaitytos 
velionio biografijos — keli 
brūkšniai: Jo tėvai — Liudvika 
ir Antanas Dovydaičiai, pasiturį 
Šakių apskr. ūkininkai. Jau
niausias vaikas Vincas baigė 
Pilviškių progimnaziją, kiek 
vėliau tęsė mokslą Vilniuje, ten 
dirbęs Linų gamyklos vedėju, 
nes ūky nenorėjo pasilikti. 
Vilnių teko palikti 1944 m. V. 
Dovydaitis gyveno Hanau lietu
vių stovykloj. Dail. Vytauto 
Jonyno kviečiamas, išvyko į 
Freiburgą, mokėsi ir dirbo 
Meno ir amatų mokykloje, vė
liau tapdamas vienu iš Dailės 
instituto administratorių, daug 
važinėjęs su dail. Jonynu 
mokyklos reikalais. 

Dailininkas V. Jonynas, pa
stebėjęs Vinco gabumus verslo 
srity, patarė jam lavintis, ir 
Vincas įstojo į Namų bei baldų 
dažymo profesinę mokyklą; tai 
nulėmė jo karjerą. Atvykęs 
1950 m. į Los Angeles, CA, 
išlaikęs atitinkamus valstybi
nius egzaminus, įsteigė savo 
bendrovę: Vincas Datis, Pain-
ting and Decorating Contrac-

tor". Buvo labai užimtas, sėk
mingas. 

Tačiau Vincas gyveno „ne 
vien duonai". Pavergtos Lietu
vos meilė šaukė jį prie lietuviš
kos veiklos. Pirmas jo bandymas 
scenoj — 1951 m. „Piršlybose", 
muz. Vladui Baltrušaičiui vado
vaujant. Tuo metu susipažino su 
Ema Lidija Vidrinskaite, 1952 
m. jie apsivedė. Išaugino Rūtą, 
(gerą pagalbininkę, slaugant li
goje tėvelį) ir Giedrę — meni
ninkę, (kurios gėlių parinkimas 
taip gražiai puošė tėvo laido
tuves). 

V. Dovydaitis — ne vien pa
vyzdingas vyras ir tėvas, ar 
daugelio draugas. Jo veikla ir 
labdara prie L.A. Šv. Kazimiero 
bažnyčios (gražiu balsu jis 
dešimtmečiais giedojo ir chore), 
organizacijų ir ypač su Dramos 
sambūriu — neturi čia sau 
lygaus pavyzdžio ir bus ilgai 
nepamirštama. 

Jo teatrinė veikla svarbi ne 
vien šio miesto lietuviams, o ir 
plačioje išeivijoje: su vaidini
mais apkeliauta Amerikoj, Au
stralijoj, sėkmingai aplankyta ir 
nepriklausoma tapusi Lietuva. 
Tai buvo gabaus ir nuoširdaus 
bei darbštaus idealisto veikla ir 
kūryba. Dramos sambūriui jis 
vadovavo apie 40 metų, gražiai 
sugyveno ir dirbo su visa eile 
režisierių: Juozu Kaributu, Da-
lila Mackialienė, Danute Mažei
kienė, Petru Maželiu, Algiman
tu Žemaitaičiu (pastarieji du jį 
sunkioje ligoje lankė ir guodė). 
Pastatyta Dramos sambūrio 
daugiau kaip 50 vaidinimų, ir 
Vincas Dovydaitis bei jo žmona 
Ema vaidino kone kiekviename 
(festivaliuose gaudami žymenų 
už vaidybą, o Ema — už meniš
kus drabužius aktoriams). Vin
cas Dovydaitis ypač buvo geras 
dramatiniuose vyresnio am
žiaus veikėjų vaidmenyse. Sep
tintame Teatrų festivalyje 1986 
m. Čikagoje, Putino „Valdove", 
Krušnos vaidmeny jis laimėjo 
geriausio aktoriaus žymenį. 

Sunki liga parbloškė Vincą, 
bet ligi paskutiniųjų dienų jis 
buvo su sąmone, rūpestingas, 
vadovaujastis... Išrinktas Sam
būrio garbės pirmininku. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. lapkričio mėn. 27 d. 

SKELBIAME „DRAUGO" 
PRENUMERATORIŲ VAJŲ 

JAV LB Kultūros taryba su Lietuvių fondo pagalba, įver
tindama periodinės lietuviškos spaudos svarba užsienio lietuvių 
tautinės savimonės palaikymui ir naujų visuomenės narių 
pritraukimui bei apjungimui, skelbia 19% m. Spaudos vajų. 

Savo ruožtu, „Draugo" administracija bei redakcija, įver
tindama Kultūros tarybos bei Lietuvių fondo paramą lietuvių 
periodinei spaudai, skelbia naujų prenumeratorių vajų. Vajaus 
sąlygos yra tokios: 

1. terminas — nuo š.m. rugsėjo 1 d. iki 1997 m. sausio 1 d.; 
2. metinis prenumeratos mokestis už naują prenumeratą yra 

65 dol. JAV LB Kultūros taryba ir Lietuvių fondas prie kiekvienos 
naujos prenumeratos „Draugui" prisidės su 20 dol., „Draugo" 
administracija kiekvienai daro 10 dol. nuolaida. 

Prašome užpildyti čia spausdinamą formą ir kartu su čekiu 
atsiusti „Draugui". Čekius rašyti „Draugo" vardu. 

JAV LB Kultūros tarybos Spaudos vajos 

Siunčiu atpigintos prenumeratos mokestį $ metams 
Pridedu auka „Draugui" $ 
Iš viso $ 

Vardas Pavarde 
Adresas 

Prašau prenumeratos užsakymą su (ekiu siųsti 
Draugas 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

Vincas Dovydaitis. 

V. Dovydaitis nuolat siekė. 
kad būtų scenai parenkami lie
tuvių, o ne svetimų-verstiniai 
veikalai. Stingant kukliai sce
nai tinkamų ar naujų, jis orga
nizavo Dramos veikalų konkur 
sus (įvyko-keturi), dažnai premi
joms paskirdamas nemažai šei
mos pinigų. Užtat lietuviai 
rašytojai, ypač okupacijų iš 

Mylimai mamai 

A.tA. 
MĖTAI JONYNIENEI 

mirus, dukrai AUŠRELEI, sūnums VYTAUTUI, 
VILIUI ir ALGIUI su šeimomis reiškia gilią užuojautą 

Birutė ir Petras Peleckai 
Janina ir Povilas Juodvalkiui 
Onutė ir Liudas Kroliai 
Regina Petrauskienė ir 
Veronika Brinienė su šeima 

Mielam Joniškiečiui 

A.tA. 
VINCUI ANČIULIUI 

mirus, jo liūdinčiai žmonai JUZEFAI, dukroms RI
TAI, GIEDREI GRETAI su šeimomis, broliui STA
SIUI su žmona TERESE, seseriai APOLONIJAI ir 
kitiems giminėms bei draugams, gyvenantiems 
Amerikoje ir Lietuvoje, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir drauge liūdime. 

Joniškiečiai 

A.tA. 
VYTAUTUI BRIZGIUI 

mirus, sūnums ARŪNUI ir VYDUI su šeimomis, 
giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

LB Ohio apygarda 

tėvynės išstumtieji, yra dėkingi 
Vincui Dovydaičiui už literatū
ros puoselėjimą; Vincas ir Ema 
Dovydaičiai, taip pat, kiti 
Sambūrio aktoriai dažnai daly
vavo Los Angeles įvykstančiuo
se literatūros vakaruose ar 
įvairiuose paminėjimuose — 
kaip gabūs skaitovai. Tepuošia 
Vinco kapą nors dvasinės rašy
tojų gėlės... 

Gedulingų pietų metu buvo 
gausi akademinė velioniui pa
gerbti programa, rėžis. Algi
manto Žemaitaičio perpinama 
įvairių autorių poezijos pos -
mais. Visi kalbėtojai nuoširdūs 
ir geri; ir nekalbėjusieji dalyviai 
buvo kupini velioniui gražių 
sentimentų. 

Buvo ir iš toliau Vinco gimi
nių, šeimos draugų, gerbėjų. Jo 
biografiją lietuviškai nesupran
tantiems išvertė į anglų kalbą 
Sambūrio aktorė Sigutė Miku-
taitytė. Užuojauta ir šeimai, ir 
giminėms ir ypač Dramos sam
būriui 

Ilsėkis ramybėje, garbingasis 
Vincai, atlikęs gyvenimo už
duotį. 

Alė Rūta 

KAUNO AVIABENDROVĖ 
PIRKS LĖKTUVĄ UŽ 7 

MLN. DOLERIU 
Kauno aviabendrovė ..Lietu

va'" įsigis turbopropelerinį 
lėktuvą ATR 42-300. „Lietuvos" 

paskelbta konkursą keleivi
niam lėktuvui pirkti laimėjo 
bendra Prancūzijos ir Didžiosios 
Britanijos įmonė „Aero Interna
tional (Regionai)". Šios įmonės 
pasiūlytas lėktuvas skraido jau 
dešimt metų. 

Lėktuvo pirkimo projektas 
kainuos 7 mln. dol. Jis bus 
įsigytas išperkamosios nuomos 
būdu per 7 metus. Naujasis 
„Lietuvos" lėktuvas skraidys 
populiariausiu šios maršrutu 
Palanga, Hamburgas, Palanga. 

Pasak „Lietuvos" direkto
riaus, skrydžiai į Hamburgą ir 
Švedijos miestą Kristianstadą 
duoda apie 60*>f visų jų pajamų. 
Netrukus „Lietuva"' ketina 
skraidyti į Danijos miestą Bi-
lundą. Šiame mieste yra LĖGO 
žaislų gamykla LĖGO konstra
vimo kaladėlių rinkinius labai 
mėgsta Lietuvos vaikai. 

„Lietuva"* tikisi, kad šis 
maršrutas apsimokės. Jos vado
vai teigia, kad į mažą miestą 
Kristianstadą jiems taip pat 
pelninga skraidyti, nes Pietų 
Švedijos verslininkai labai ak
tyvūs. „Lietuva" nebeskraido į 
Taliną ir Helsinkį. Dėl skrydžių 
į Taliną jie nesusitarė su ,.Esto-
nian Air", o į Helsinkį 5 kartus 
per savaitę skraido ..Lietuvos 
avialinijos" ir . .Finnair" 
lėktuvai. 

'R. 09.17) 

No One OffersYou 
More of Eastern Europe! 

Administratorius 

Over the past tevv years. LOT Polish Air l ines has 
established the most comprehensive netvvork ot 
destinations m tastern tu rope. wi th Warsaw as the 
strategic hutx The netvvork is convenient lv l inked 
vvith lOT ' s transatlantic route. gtving passengprs 
frorr, Nevv York. Nevvark and ( hicago easv access 

to Riga. Tallinn. Mosrovv St Petersburg, Kiev.Lvov, 

M m s k and V ILNIUS, J T H U A N I A . 
Take advantage of LOT s lovv tarės, the luxurv ot 

LOT's fleet ot nevv Boe.ngs and ATRs and the r o m -
tort ot the nevv mternational terminai at VVarsavv 
(>ke< ie Airport Make your reservations todav! 

Information, reservations And ticket sales at the oftices of I OT POLISH AIRLINES or vour lo<al Travel Agent 

#otf*« Amimtf 
Nevv York 212-869-1074 

Chuago 312-236-3388. 
Los Angeles 213-934-5151. 

Montreal. P Q 514-844-2674 
Toronto. Ont 416-236-4242. 

Toli tree 800-223-0593. 

*-



DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. lapkričio mėn. 27 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
„Draugo" redakcija, admi

nistracija ir spaustuvė Padė
kos dieną, ketvirtadieni, lap
kričio 28 d. nedirbs, tačiau pra
šome atkreipti dėmesį, kad ne
dirbsime ir penktadieni, lapkri
čio 29 d. „Draugas" su šešta
dieniniu priedu išleidžiamas 
trečiadieni, lapkričio 27 d. 

Ypatingos Padėkos dienos 
Mišios bus aukojamos Švč. M.. 
Marijos Gimimo bažnyčioje ket
virtadieni, lapkričio 28 d., 8 vai. 
ryte. Jose dalyvauja mokyklos 
mokiniai su įdomiomis iškilmė
mis, pritaikytomis progai. Visi 
kviečiami ateiti i bažnyčią ir pa
dėkoti Viešpačiui už gausias 
gėrybes. 

Lietuviškų blynų pusryčiai 
labai populiarus renginys Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje. 
Antrieji šiais mokslo metais 
blynų pusryčiai bus sekmadienį, 
gruodžio 1 d., parapijos salėje po 
8,9:15 ir 10:30 vai. r. šv. Mišių. 
Kviečiami ne tik parapijiečiai, 
bet jų draugai, pažįstami, buvę 
parapijiečiai ir visa lietuviško
ji visuomenė, nes pelnas ski
riamas parapijos paramai. 

Dr. Elvyra Giedraitienė, 
Klaipėdos universiteto 
profesorė, sekmadienį, gruodžio 
1 d., 11 vai., po Mišių, Jaunimo 
centro kavinėje skaitys paskaitą 
apie Lietuvos švietimo reformas 
ir Lietuvos socialines proble
mas. Kviečiama lietuvių visuo
menė, ypač tie, kurie domisi 
Lietuvos švietimu ir socialiniais 
klausimais. 

Garantuojame tikrąjį Kalė
dų džiaugsmą, jeigu padovano
site specialiai atpigintą lietu
viško laikraščio ar žurnalo pre
numeratą to neišgalinčiam 
pažįstamam ar atskirai gyve
nančiam savo šeimos nariui. 
Kaip? Žiūrėkite į reklamą šios 
dienos 5 „Draugo" puslapyje, 
taip pat šeštadieninėje laidoje. 

Reikalingas darbininkas 
mūsų dienraščio spausdinimui. 
Darbas susideda iš nuotraukų 
(klišių) paruošimo, puslapio su
projektavimo, skelbimų sutvar
kymo ir kitų techniškų pa
ruošiamųjų darbų atlikimo. Bus 
dirbama, vartojant Apple 
kompiuterių sistemą. Pagei
daujame patyrimo šiose darbo 
srityse, bet noras ir sugebėjimas 
išmokti bei asmeninis tvirtas 
įsipareigojimas galbūt dar svar
biau, kaip patirtis. Būtina 
mokėti anglų kalbą. Norintiems 
„Draugo" administracija pa
rūpina sveikatos draudimą. 
Suinteresuotieji prašomi kreip
tis į administratorių Igną Budrį 
„Draugo" telefonu, darbo valan
domis. 

z TRANSPAK įstaiga LE-
MONTE veikia savaitgaliais: 
penktd. 3 v. p.p. - 7 v. v.; sekmd. 
8:30 v.r. — 1 v. p.p. Transpak 
tel. Lemonte: 708-267-0497. 

(sk.) 

Mažosios Lietuvos Rezis
tencini* sąjūdis kviečia vi
suomene sekmadienį, gruodžio 
1 d., porą valandų skirti prisi
minimui Maž. Lietuvos, to 
kraštą ištikusio žiauraus likimo 
ir galimas jo ateities perspek
tyvas, dalyvaujant Tilžės Akto 
paskelbimo 78-sioe sukakties 
minėjime. Minėjimas vyks Sau
lių s-gos namuose, Čikagoje. 
Pradžia 2 vai. p.p. Iškilmingoje 
dalyje dalyvauja su vėliavomis 
šauliai, ramovėnai, Maž. Lietu
vos lietuvių dr-ja ir kt. organi
zacijos. Programoje — Lietuvos 
himnas, vysk. H. Dumpio in-
vokacija, mirusiųjų pagerbimas, 
dr. Jono Valaičio paskaita. 
Meninėje dalyje — Lietuvos 
Vyčių jaunieji tautinių šokių 
šokėjai. Minėjimas baigiamas 
Maž. Lietuvos himnu. Visi lau
kiami. 

Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje gruodžio 8 d., 
sekmadienį, 12 vai., kun. Anta
nas Saulaitis, SJ, aukos šv. Mi
šias, klausys išpažinčių. Var
gonais gros muzikas Vytautas 
Gutauskas. Vėliau, 1:15 vai. 
p.p., „Lindos' restorane (3940 S. 
Franklin St., Michigan City, IN) 
vyks Lietuvių klubo susirinki
mas, globojamas Marytės ir dr. 
Kazio Ambrazaičių. 

Daumanto-Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuopos 
susirinkimas bus sekmadienį, 
gruodžio 1 d., 10:15 vai. ryte, 
Ateitininkų namuose (tuoj po 
vaikų Mišių Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje). Susirinkimo tema — 
Adventas. 

x Lietuvos Partizanų Glo
bos fondo valdyba taria nuct 
širdžiausia ačiū Denverio, Col-
orado lietuviams surengusiems 
partizanų „Girių aido" koncertą 
ir surinkusiems partizanų šal
pai $620. Taip pat ačiū ir šei
moms, kurios paaukojo maisto, 
rūpinosi atvykusiais svečiais. 
Ačiū Reginai ir Albertui Vaitai-
čiams už įdėtas pastangas kon
certo pasisekimui. Aukotojai: 
$110 - Romas Bočkus, $100 LB 
Colorado apylinkė, $70 Stasys 
Mickus, $50 Regina 0'Brien 
Mary Pratkelis; $40 Liudas 
Mikalionis, Algis Steikūnas; 
$30 Jurgis Senkus; $25 Debbie 
Stein; $20 Arvydas Jarašius, 
Bruno Masiokas; $15 Julius 
Bulota, Robert G. Norbut, Lai-
mkutė Tarasevičienė; $10 My
kolas Goldrajch; $5 Juozas 
Kalėda, Paul Karosas, Algerd 
Pocius, Elena Sakas ir Elviną 
Stončius. Dievo palaima telydi 
Jus visus. 

(sk) 
x Kviečiame visą jaunimą 

nuo 18 metų amžiaus (su ID 
kortele) į tradicinį „Turkey 
Dance", lapkričio 28 d. 8 v.v. 
PLC — Lemonte. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
MM S. FnlMki Rd., Chicago, II 606» 
(Vj bl j Šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 

Tel. 312-582-4500 
14325 S. BcU Rd., Lockpprt, IL 60441 

Tel. 709-301-4*46 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

Tel. 1-773-776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iici 7 vai. vak. 

Seštad. 9 v r iki 1 vai. p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo „Draugo") 
Tel. 312-284-0100 

Kasdien 9 v.r—5 v.v. 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

z Inga ir Alfonse Tumai, 
Newbury Park, CA, globoja naš
laitį Lietuvoje. Pratęsdami 
metinę globą atsiuntė $150. 
Našlaičio vardu dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičių globos komi
tetas", 2711W. 71 9C, Chicago 
IL 80829. 

(sk) 
z TRANSPAK praneša: 

„Nuo š.m. gruodžio 2 d. mūsų 
įstaiga persikelia i DRAUGO 
patalpas. 

(sk) 
z „LYRIKA", muzikos ir 

poezijos valandėlė, su Audrone 
Gaižiūniene, Ričardu Šoku, 
Audre Budryte ir Jo Arui Glover 
bus jau Šį sekmadienį, gruo
džio 1 d., po 11:00 vai. iv. Mi
šių, Lietuvių dailės muziejuje 
Lemonte. „Saulutė", Lietuvos 
vaikų globos būrelis, nuoširdžiai 
kviečia visus dalyvauti. 

(sk) 

„ŽALIAI KORTELEI" 
GAUTI LOTERIJA 

Š.m. lapkričio 18 d. buvo pra
nešta, kad Amerika vėl darys 
„žalių kortelių" loteriją. Pagal 
šią programą DV 98 1998 m. t 
bus vėl išduota 55,000 „žalių į 
kortelių" loterijos būdu, tų kraš
tų žmonėms, kurių imigrantų į 
skaičius Amerikoje yra mažas. I 
Visų pasaulio kraštų žmonės -
gali šioje loterijoje dalyvauti, iš
skyrus šiuos kraštus: Kanadą, 
Kiniją (įskaitant Taiwaną), 
Columbiją, Dominikonų Res
publiką, Salvadorą, Indiją, Ja-
maicą, Meiico, Lenkiją, Filipi
nus, Pietų Korėją, Angliją ir 
Vietnamą. Šiem kraštam ne
leidžiama loterijoje dalyvauti, 
nes per paskutinius penkerius 
metus daug iš tų kraštų imigra
vo į Ameriką. Imigracijos de-
partmentas perspėja, kad daly
vavimas loterijoje yra labai 
paprastas — pateikimas pagrin
dinių žinių, ir tą gali atlikti 
kiekvienas. Tam dalykui ne
reikia advokatų, o ypač perspėja 
nepasiduoti gundymams įvairių 
agentų, kurie už atlyginimą 
pažada laimėti. Nesvarbu, kieno 
bus pateiktos žinios — jūsų 
pačių, ar agentų — visi prašy
mai turi vienodą galimybe būti 
laimingais 

Loterijos reikalavimai: 
1. asmuo turi būti iš krašto, 

kurių piliečiams yra leista lote
rijoje dalyvauti; 

2. turi turėti gimnazijos išsila
vinimą arba 2 metų darbo patir
tį paskutinių 5 metų laikotarpy
je; 

3. The National Visa Center 
turi gauti jūsų prašymus 1997 
metais tarp vasario 3 d. ir kovo 
5 d., paprastu paštu; 

4. ant prašymo turi būti sura
šyti šie duomenys; 

a. Pavardė ir vardas (pavar
dė pabraukta); 

b. gimimo data (diena, mėnuo, 
metai), taip pat gimimo vieta: 
miestas, provincija, kraštas; 

c. vardas, data ir vieta gimimo 
žmonos/vyro ir nepilnamečių 
vaikų; 

d. adresas ir telefonas, kur 
norite, kad laimėjus siųstų jums 
pranešimą; 

e. pilietybės kraštas, jei skir
tingas nuo gimimo krašto; 

f. dabartinė jūsų nuotrauka 
1V4 colio prie 1% colio dydžio; 
jūsų vardas ir pavarde turi būti 
užrašyta antroje nuotraukos 
pusėje, nuotrauka priklijuota su 
permatoma lipnia juostele prie 
jūsų prašymo. 

5. Šį prašymą—jūsų informa
ciją reikia siųsti visiems Eu
ropos gyventojams, tai reiškia ir 
lietuviams šiuo adresu: DV - 98 
Program, National Visa Center, 
Portsmouth, NH 00212, USA. 

Prašymas — informacija turi 
būti įdėta į laiško ar biznio for
mos voką, kairiame voko šone 
viršuje reikia užrašyti savo ad
resą tokiu būdu; jūsų pilietybės 
kraštas, pavardė, vardas, 
adresas. 

Imigracijos departamentas 
perspėja, kad nėra jokios forma
lios formos ir nėra jokio mokes
čio, išskyrus pašto ženkliuko, 
dalyvauti šioje DV-98 loterijoje. 

Socialinių reikalų taryba pa
ruoš loterijoje norintiems daly
vauti specialias formas, kaip ir 
kiekvienais loterijos metais. Jas 
galima bus gauti Socialinių rei
kalų raštinėje „Seklyčioje". 

Birutė Jasaitienė 

ŽVAIGŽDUTĖ 
Įsteigto* Lietuvių Mokytoją Sąjmgo* Chicago* 

3J0S W. A h Ptaee. Oucago, IL 60829 

PAUKŠTELIAI PRAŠO 

Tau visą vasarą čiulbėsim 
Nuo pat aušros iki nakties. 
Visur tave lydėsim, 
Visur mūs giesmės tau 

skambės. 

Visus vabzdžius stropiai 
nurinksim 

Nuo obelų kvapių žiedų, 
Mamytės daržą mes apginsim 
Nuo tų kenkėjų nelabų. 

Uodams paskelbsim didį karą 
Ir čiupsim juos šimtų šimtais. 
Nė vieno, kur tik žalą daro. 
Akytės mūsų nepraleis. 

Bet už tą darbą rūpestingą 
Tu mums pagelbėti turi. 
Visiems paukšteliams maisto 

stinga, 
Kai ta žiema tokia žiauri! 

Vaikeli mielas, pagailėki 
Mažų sparnuotųjų draugų: 
Mums trupinėlių tu padėki — 
Tai ir pačiam tau bus džiugu. 

Ir taip daryk, kol saulužėlė 
Tą šaltą sniegą nutirpdys. 
Dėkingi bus tau paukštužėliai 
Ir bus linksma tava širdis. 
Viktorija Genyte-Smaižienė 

z Prisimenant a.a. Staeį 
Kielą, mirusį prieš 10 metų, šv. 
Mišios už jo sielą bus atnašauja
mos lapkričio 28 d., penkta
dienį, 8 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Kviečiame draugus 
dalyvauti Mišiose ir pasimelsti 
už a.a. Stasį. Dukra. 

(sk) 
z Primename tėveliams ir 

seneliams, kad per „TURKEY 
DANCE**, lapkričio 28 d. ID 
kortelės bus tikrinamos, ir tik 
jaunimas nuo 18 metų amžiaus 
bus įleistas. 

(•k) 

Detroito „Žiburio" lit. mokyklos trečiojo skyriau* mokiniai: i i kaires: Ar-
nrinat Al^j™*, M«m Annii*, Ar— Biitjrlrft—, rW.iu« OittraiiM Pfcnlhih— 
Jauktu, Vytukas Kasputis, Vitas Paikus ir Renata* TukyfcJM skaito eilėraštį 
„Kiškio dartas". 

KITI APIE MUS 

Devynioliktojo amžiaus pra
džioje atsiradus lyginamajam — 
istoriniam kalbotyros metodui, 
Vokietijos miestų universitetai 
buvo pagrindiniai kalbotyros 
židiniai. Vokiečių mokslininkų 
idėjos tobulino naująjį metodą. 
Vokiečių kalba buvo spausdi
nami svarbiausi tyrinėjimai. 
Tačiau metams bėgant, padėtis 
ėmė keistis. Vis svarbesnį žodį 
kalbos mokslo klausimais pra
deda tarti Kopenhaga, Paryžius. 

RUDUO 

Ruduo yra pats gražiausias 
metų laikas. Medžiai pasipuošia 
raudonais, geltonais ir oran
žiniais lapais. Malonu bristi per 
margaspalvį krintančių lapų 
kilimą. Ruduo yra labai derlin
gas. Daug prinoksta skanių 
obuolių, kriaušių, slyvų, užauga 
įvairių daržovių. Prisimenu, 
kaip močiutės namuose mes ru
denį kasdavome bulves, mor
kas, rinkdavome pomidorus, 
svogūnus, kopūstus. Rudenį 
tebežydi daug margaspalvių 
gėlyčių. Kai kurios gėlytės tik 
rudenį pražįsta. Net lietuviškoje 
dainoje dainuojama: „Pražydo 
astros rudens gėlės, o man ne
gaila vasarėlės". Kad kai kurios 
gėlės nesušaltų per žiemos šal
čius, jas reikia rudenį iškasti ir 
saugoti Šiltoje vietoje iki pa
vasario. Aplink mano močiutės 
namą rudenį žydėdavo daug 
įvairiaspalvių jurginų ir karde
lių. Man malonu buvo padėti 
juos iškasti rudenį. Prie karde
lių šaknų dar rasdavome daug 
mažyčių kardelių „vaikų", ku
riuos kitą pavasarį pasodin
davome j atskirą lysvę. Kitą 
rudenį šie „vaikai" subręsdavo 
ir pasodinti dar kitą pavasarį, 
labai gražiai sužydėdavo vėl 
rudenį. 

Rudenį miške galima rasti 
daugybę įvairiausių grybų. Kar
tais mes su mama rudenį va
žiuodavome į didelį mišką pri
sirinkti žiemai grybų. Baravy
kus sudžiovindavome, o žalio-
kus pasūdydavotne. 

Daugumai vaikų rudens pra
džia nelabai smagi, nes reikia 
palikti visus malonumus ir grįž
ti į mokyklą. Kiti vaikai pasi
ilgsta mokyklos. Ruduo yra 
smagus metų laikas, nes vaikai 
švenčia „Halloween" tuo metu. 
Jie išpuošia namus baidyklė
mis, voratinkliais, moliūgais ir 
padeda spalvotus maišus pri
kimštus lapų. Spalio 31 d. va
kare apsirengia įvairiais kos
tiumais ir eina į kaimynų na
mus prašyti saldainių. 

Rudenį yra švenčiamos Vėli
nės. Tą dieną visi žmonės eina 
į bažnyčią, meldžiasi už miru
sius. Ant prisimintinų žmonių 
kapų padeda gėlių, vainikų ir 
uždega žvakučių. 

GALVOSŪKIO NR. 23 
ATSAKYMAI 

1. Garstyčios — garstyčios 
augalo sėklų pagaminti priesko
niai, randami virtuvėje. 2. Gir
nos — akmenys, kurie sukda
miesi ir trindamiesi mala grū
dus į miltus, randamos malūne. 
3. Gyvsidabris — skysta, sun
kus, sidabro spalvos metalas, 
gyvasis sidabras, randamas ter
mometre. 4. Irklas — medinė 
lentelė ilgu kotu, vartojama ir
tis laivelyje. 5. Kajutė — nedi
delis atskiras kambarys laive 
keleiviams arba įgulai. 6. Kan
dis — drugys, kurio vikšrai 
kapoja vilnonius drabžius, ėda 
javus, augalus ir kt., randamas 
rūbinėje. 7. Katilas — didelis 
metalinis indas virimui, ran
damas virtuvėje. 8. Kevalas — 
kiautas, lukštas (riešuto, gilės, 
kiaušinio ir kt.) 9. Kiaukutas — 
kai kurių moliuskų (vandens 
minkštakūnių) kietas apdan
galas, kiautas, lukštas, varto
jamas peleninėms. 10. Klausyk
la — vieta, kur klausoma išpa
žinties, randama bažnyčioje. 

GALVOSŪKIO NR. 24 
ATSAKYMAS 

Jonukas krautuvėje už 25 c. 
nusipirko dvi plyteles šokolado. 
Iš to pirkinio sesutei davė vieną 
trečdalį arba du trečdalius ply
telės, plius vieną trečdalį plyte
lės. Taigi jie pasidalino po ly
giai, po vieną plytelę šokolado. 

GALVOSŪKIO NR. 28 
ATSAKYMAI 

1. Arklys — prunkščia, 2. 
griežlė — parpia, 3. liūtas — 
riaumoja, 4. vilkas — staugia, 5. 
lakštingala — suokia, 6. svirplys 
— svirpia, 7. katė, gyvatė — 
šnypščia, 8. pelėda — ūbauja, 9. 
volungė, tetervinas — ulba, 10. 
šuo — urzgia, unkščia, 11. uodas 
— zyzia, 12. žirgas — žvengia. 

Man būtų gaila, jei nebūtų 
rudens. Mes prarastume tokį 
gražų metų laiką. 

Adelė Ročytė, 
10 klasės mokinė. 
Čikagos lit. m-la. 

Ypač svarbus Paryžiaus žodis 
tampa po dvidešimtojo amžiaus 
pirmaisiais dešimtmečiais, žy
mus lenkų indoeuropeistas Ku-
rilovičius Paryžių pavadino 
netgi lyginamosios kalbotyros 
Meka (mahometonų didžiausia 
ir žymiausia šventovė). O kur 
klesti lyginamoji kalbotyra, ten 
be lietuvių kalbos neapsieina
ma. Kitą kartą susipažinsime su 
trimis žymiais Paryžiaus kalbi
ninkais, kurių didžiomis pa
stangomis Prancūzijos sostinė 
tapo tąja kalbotyros Šventove — 
Meka ir kurių vardai užima gar
bingą vietą taip pat lituanis
tikos istorijoje. 

DĖKINGUMAS 

Amerika švenčia gražią ir 
prasmingą švente — Padėkos 
dieną. Padėkos nusipelno žmo
nes, kurie ką nors garo padaro. 
Amerikoje yra labai daug gerų 
žmonių, kurie atjaučia kitus ir 
pagal išgales padeda. Tačiau 
dėkingumo jiems mažai kas 
reiškia. Ataukite TV aparatą, 
ką pirmiausia pamatysite? O gi 
kriminalistus. Jiems daug 
laiko skiria ir dažnai. Kartais 
pamini ir gerus žmones, tačiau 
jiems skiria daug mažiau laiko 
ir rečiau. Blogų žmonių yra 
nedaug, bet kai juos labai 
iškelia ir dažnai apie juos kalba, 
susidaro vaizdas, kad visas 
kraštas yra blogas. 

Visur ir visada stenkitės 
pagerbti gerus žmones ir daug 
ko ii jų pasimokyti, nes jie saka 
Dievo nurodytais keliais. Die
vas turi būti mūsų vadovas, jei 
norime amžinybėje su Juo gy
venti. Tad gerbkite ir bukite 
dėkingi savo teveliama, kuris 
jumis rūpinasi Nepykite ui ge
rus patarimus, bet rimtai pagal
vokite. Šiandien jaunimo tarpe 
svarbų vaidmenį vaidina blogi 
draugai ir bloga literatūra. Ne
pasitikėkite jais, jie jus nuves 
pražūtin. Tegul i i Padėkos die
na būna jūsų tvu-to pasiryžimo 
diena, likti visada ištikimais gė-
riui. 
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(Žiūrėkite piešinėlį) 

Šis piešinėlis vaizduoja vieną 
visiems gerai žinomą pasaką. 
Jums reikės tik parašyti pa
sakos pavadinimą. Jei neatsi
minsite pavadinimo, parašykite 
keletą sakinių iš tos pasakos 
teksto, kad būtų galima supras
ti apie ką kalbama. 

(5 taškai) 
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(Žiūrėkite piešinėlį) 
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GALVOSŪKIS NR. 48 

Žemiau pateiktas daijmtjea 
Žodžių sąrašas. Reikės'pejulP 
kinti šių žodžių reikšmes ir, kur 
tuos žodžius reiškiančius daik
tus, galima rasti. Parašykite 
trumpus sakinėlius su tais žo
džiais. Už kiekvieną teisingai 
paaiškintą žodį skiriama po 
vieną taiką. 

1. Klevas, 2. kopa, 3. korys, 4. 
moliūgas, 5. narkozė, 8 nendrė, 
7. nuorūka, 8. pakoja, 9. palata, 
10. persikas. 

V.Augulyt* 

GALVOSŪKIS NR. 44 

Vienas vyras nutarė vonioje 
išsimaudyti. Pasuko šalto ir 
šilto vandens kranus. Tuo metu 
suskambėjo telefonas. Jis bėg
damas atsiliepti, staiga už
trenkė vonios kambario duris, 
kurios automatiškai uisirakino. 
Pabaigęs kalbėti, eina atgal i 
vonios kambarį, bet jis užra
kintas, rakto neturi. Vanduo 
bėga jau pro duris, nes vonia 
perpildyta vandeniu. Pavojus, 
kad vanduo gali pripildyti pŪną 
vonios kambarį ir pro durų 
plyšius gali pradėti semti ir 
kitus kambarius. Vyras išsi
gando, bet nepametė galvos. 
Sustabdė vandene bėgimą. Kaip 
jis tai padarė? Vonios durų 
negalėjo atrakinti, nes neturėjo 
rakto. Vonios durų neiilaužė, 
jokiu būdu negalėjo patekti į 
vonios kambarį-

(5 taikai) 

Skruzdėlytė ruošiasi, šoki
nėdama nuo akmenėlio, ant ak
menėlio persikelti į kitą upelio 
krantą. Tačiau ji perioką mažą 
tarpelį. Surask it kelią, kuriuo 
skruzdėlytė pasieks kitą upelio 
krantą. Valio! 

(6 taikai) 
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1. Kas išrado popierių? 2. Kas 
anksčiau už Koperniką drįso 
teigti, kad žemė nėra visatos 
centras? S. Kas kelintas buivolo 
(buffalo) veršiukas gimsta bal
tas? 4. Kas pirmas apskaičiavo 
nuotolį nuo Žemės iki Mėnulio? 
8. Kas pirmieji pradėjo vartoti 
dešimtaine sistemą? Ui visus 
teisingus ir plačiau paaiakintus 
atsakymus skiriama 10 taikų, 
o ui trumpus ii apytikrius — 5 
taikus. 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis 


