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Seimo pirmininkas ir ateityje 
laikysis dabartinės politikos 

tikslų 
Vilnius, lapkričio 11 d. 

(BNS) — Ateidamas į prezi
dento postą, Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis at
sineštų asmeninį tarptautinį 
kapitalą ir nesvyruojančią val
stybės viziją. Tai jis pareiškė, 
antradienį žurnalistams pri
statydamas savo rinkimų pro
gramą. 

Pasak V. Landsbergio, jo 
programa yra kiek neįprasta. 
Ją sudaro žurnalistams per
skaitytas pareiškimas ir 
išpirktuose dienraščių pusla
piuose paskelbtas štabo vado
vo Rimanto Pleikio interviu su 
juo. 

Seimo pirmininkas žada 
nuosekliai tęsti nuo pat 1990-
ųjų kovo 11-osios pradėtą val
stybės politiką be jokių revo
liucijų užsienio politikoje. Pa
sak jo, prezidentas galėtų 
daugiau padėti Seimui nei iki 
šiol. 

V. Landsbergis teigia „turįs 
minčių, kaip laimėti kovą su 
nusikaltėlių gaujomis". „Prezi
dentas turi daugiau galių 
užtikrinti stabilumą valstybės 

naudojama", sakė j is. V. 
Landsbergis taip pat žada 
tesėti vyriausybės pažadą 
kompensuoti žmonių turėtus 
nuvertėjusius indėlius rub
liais. 

J is neigė, kad mažesnės 
šilumos kainos už anksčiau 
skelbtas yra rinkimų triukas. 
Pasak jo, „tiesiog vyriausybė 
rado rezervų sušvelninti šį 
perėjimą prie energijos rinkos 
kainos". 

V. Landsbergis sakė, kad 
nedarytų didelių permainų vy
riausybėje, nors tiesiogiai ne
patvirtino, ar naują vyriausy
bę pasiūlytų sudaryti dabar
tiniam premjerui Gediminui 
Vagnoriui. 

V. Landsbergis sakė, kad 
laimėjęs rinkimus, atsisėstų 
rimtam pokalbiui su naujai 
patvirtintu premjeru ir tartųsi 
dėl vieno kito dabar dirbančio 
ministro pakeitimo. Tačiau jis 
atsisakė įvardinti šiuos, jo 
vertinimu, „pavargusius, nela
bai gerai kadrų ir komunikaci
jos klausimus sprendžiančius 
ministrus". 

Latvijos, Lietuvos ir Estijos prezidentai — (iš kairės) Guntis Ulmanis. Algirdas Brazauskas ir Lennart Meri -
draugišku rankų paspaudimu Palangos susitikime pat rtino Baltijos valstybių vienybe. (Eltai 

Baltijos valstybėms ne re ik ia 
vienašaliu saugumo garant i jų 

viduje, nei dabar yra iš-

Finansų ministras pažadėjo 
nedidinti mokesčių 

Vilnius, lapkričio 5 d. 
(Elta) — Seime jau pradėto 
svarstyti 1998 metų biudžeto 
svarbiausia ypatybė ta, jog ki
tais metais nebus didinama 
mokesčių našta. Tai spaudos 
konferencijoje pareiškė fi
nansų ministras Algirdas Še-
meta. 

Ministras tuo pat metu pri
pažino, jog akcizai (mokesčiai) 
prekėms bus didinami ir atei
tyje, nes „Lietuvos akcizai turi 
pasiekti Europos Sąjungos 
lygi"- Vyriausybė, anot A. 
Šemetos, kitais metais ketina 
pertvarkyti savivaldybių biu
džetų sudarymą, įvesti verslo 

mokesčių lengvatas, biudžeto 
deficitą sumažinti nuo 1.9 iki 
1.6 proc. bei nedidinti val
stybės skolos. Valstybinės pa
ramos galės tikėtis tik žemės 
ūkio įmonės. 

„Kitų metų biudžetas bus so
cialiai orientuotas, nes išlai
dos kultūrai, mokslui ir spor
tui padidės nuo 29.5 iki 32.8 
proc., o tai yra net 500 mln. 
litų", sakė A. Šemeta. 

Finansų ministras tikisi, jog 
1998 metais į biudžetą bus su
rinkta 15.3 proc. lėšų daugiau 
nei šiemet. Atmetus 6 proc. in
fliaciją, t ikrasis biudžeto pa
didėjimas būtų 9.3 proc. 

Palanga, lapkričio 10 d. 
(BNS) — Trijų Baltijos valsty
bių prezidentai pasveikino Eu
ropos Komisijos rekomenda
ciją pradėti su Estija narystės 
derybas ir pareiškė įsitiki
nimą dėl Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos pasiruošimo pradėti 
derybas kitų metų pradžioje. 

Pirmadienį po susitikimo 
Palangoje paskelbtame prezi
dentų Algirdo Brazausko, 

šiai naudinga bendradarbia
vimą „visose d .minančiose sri
tyse ir tęsti politinį dialogą 
veikiančiose institucijose". 

Prezidentai pasveikino Lie
tuvos ir Rusijc•< -ienų pažymė
jimo sutart į ir pabrėžė, kad 
Estija ir Latvija yra pasi
ruošusios pasirašyti panašias 
sutartis. 

Prezidentai, apsvarstę Rusi
jos pasiūlymą vienašališkai 

Gunčio Ulmanio ir Lennart garantuoti Baltijos valstybių 
Meri bendrame pareiškime saugumą, pakartojo bendrą 
taip pat sakoma, kad pastovu- nuostatą, kad „vienašalės sau-

Ir vėl atmestos prezidento 
pasiūlytos įstatymo pataisos 
Vilnius, lapkričio 11 d. 

(BNS) — Lietuvos Seimas ant
radienį pakartotinai priėmė 
prezidento Algirdo Brazausko 
parlamentui svarstyti grąžin
tą Politinių kampanijų finan
savimo kontrolės įstatymą. 

Seimas vardiniu balsavimu 
atmetė prezidento siūlytas pa
taisas, nors įstatymo siūlyto
jas Seimo vicepirmininkas An-

Seimas „sumažėjo" 
viena frakcija 

Vilnius, lapkričio 11 d. 
(BNS) — Seimo narei Jūrate i 
Matekonienei antradienį iš
stojus iš parlamento demokra
tų frakcijos, šios frakcijos par
lamente nebeliko. 

J. Matekonienė antradienį 
įteikė savo prašymą nelaikyti 
jos šios frakcijos nare „dėl 
visiško nuomonės nesutapimo 
su Sauliumi Pečeliūnu". 

Demokratų partijos vadas 
S. Pečeliūnas buvo ir šios 
frakcijos seniūnas. Pagal Sei
mo statutą, frakciją gali suda
ryti ne mažiau kaip t rys Sei
mo nariai. Demokratų frakci
jai be šių dviejų parlamentarų 
dar priklausė Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos atstovas 
Antanas Švitra. 

Panaikinus demokratų 
frakciją, Seime liko 8 frakci
jos. 

drius Kubilius ir sutiko, kad į 
kai kurias Lietuvos vadovo įs
tatyme siūlytas pataisas gali
ma būtų atsižvelgti. 

Prezidentas grąžino Seimui 
pakartotinai svarstyti spalio 
mėnesį priimtą įstatymą, sua
bejojęs, ar kai kurios jo nuos
tatos neprieštaravo Konstitu
cijoje įtvirtintam lygiateisiš
kumo principui. Be to, prezi
dento nuomone, naujasis įsta
tymas galėjo sutrukdyti įgy
vendinti rinkimų ir referendu
mų demokratiškumą. 

A. Kubilius sutiko su siūly
mu, kad būtų ribojamos ir pre
zidento rinkimų politinei kam
panijai skiriamos lėšos. Ta
čiau, pasak Seimo vicepirmi
ninko, tai turėtų numatyti 
Seimas, o ne Vyriausioji rinki
mų komisija, kaip siūlė A. 
Brazauskas. J i s žadėjo, kad į 
šį Brazausko siūlymą bus at
sižvelgta vėliau. 

A. Kubiliui nepriimtinas 
buvo siūlymas, kad politinės 
partijos, jeigu sukauptų politi
nei kampanijai daugiau lėšų 
nei leidžia įstatymas, perduo
tų jas valstybės biudžetui. Pa
sak jo, .jeigu mes rūpinamės 
demokratija, turime rūpintis 
partijų stiprėjimu". 

Su tuo nesutiko prezidento 
nuostatas gynęs jo patarėjas 
Juozas Bernatonis. Jo nuomo
ne, prezidento siūlymas suma

nias Europoje yra nedalomas 
ir Lietuvos, Latvijos bei Esti
jos integracija į ES ir NATO 
sustiprintų žemyno saugumą. 

Prezidentai pasveikino ruo
šiamą šiemet pasirašyti Balti
jos valstybių ir JAV bendra
darbiavimo chartiją. Jie pri
pažino „didžiulį chartijos vaid
menį", dinamiškai plėtojant 
santykius su JAV, ir jos 
reikšmę Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos prisijungimui prie eu
ropinių bei transatlantinių 
politinių, ekonominių, saugu
mo ir gynybos struktūrų. 

Baltijos prezidentai pasvei
kino Rusijos prezidento Boris 
Jelcin norą plėtoti gerus kai
myninius santykius bei abipu-

žintų partijų ir kandidatų ga
limybes pasipelnyti iš politi
nių kampanijų. Be to, kadangi 
politinės kampanijos nemaža 
dalimi finansuojamos iš biu
džeto, į jį būtų sugrąžinama 
dalis lėšų, sakė J. Bernatonis. 

Jo ir A. Kubiliaus nuomo
nės visiškai išsiskyrė ir dėl 
prezidento siūlymo, kad politi
nių kampanijų metu partijos 
galėtų kaupti lėšas tik specia
liose sąskaitose. A. Kubiliaus 
nuomone, tokiu būdu suma
žėtų „finansavimo skaidru
mas", kurio siekta šiuo įstaty
mu. Jis pažymėjo, kad turė
dama dvi sąskaitas, partija 
vienoje kaups lėšas, jas perve
dinės į specialią sąskaitą ir 
jau iš jos apmokės politinės 
kampanijos išlaidas. 

Tuo tarpu J. Bernatonio 
nuomone, kontroliuoti lėšas 
specialiose sąskaitose leng
viau, nei bendrose partijų sąs
kaitose. Jis pažymėjo, kad lė
šoms specialiose sąskaitose 
numatyti labai griežti ir konk
retūs reikalavimai, o bendrose 
partijų sąskaitose lėšos susi
maišo, ir sunku kontroliuoti. 
ar jos naudojamos pagal pas
kirtį. 

gumo garantijos neatitinka 
naujosios Europos dvasios" ir 
kad jų, kaip ir regioninių sau
gumo susitarimų, Lietuva, 
Latvija ir Estija niekada ne
planavo. 

Prezidentų pareiškime su 
pasitenkinimu pažymima 
„pragmatiškesnė, konstrukty
vesnė ir į rezultatus orientuo
ta" Baltijos valstybių bendra
darbiavimo plėtra. 

Baltijos valstybės dar turi 
ką gerinti savo santykiuose, 
pareiškė Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas po susiti
kimo su Latvijos ir Estijos 
vadovais. „Kritiškai ir savikri
tiškai įvertinome mūsų tri
šalius santykius ir galimybes 
tuos santykius pagerinti", 
spaudos kor. ierencijoje sakė 
jis. 

Pasak jo, prezidentai mano, 
kad ypač daug galimybių san
tykiams pag< rinti yra ekono
mikos srityje tobulinant mui
tų sistemą ir sienų perėjimo 
tvarką. 

Latvijos pn zidentas Guntis 
Ulmanis sake, kad Palangos 
susitikimo p'.reiškimą apla
mai laiko vienu svarbiausių 
Baltijos valstybių vadovų do
kumentu per visą jų bendra
darbiavimo 1. ką. J i s pabrėžė, 
kad valstybe* tur i smarkiai 
sustiprinti bendradarbiavimą 
dėl sienų. 

Estijos prezidentas Lennart 
Meri pabrežt JAV ir Baltijos 
bendradarbi:; imo chartijos 
reikšmę. Ją : įsirašius, „tarp
tautiniai sanl kiai su užsienio 
valstybėmis ii Baltijos valsty
bių saugumą- pagerės". 

A. BrazausK is pakartojo tri
jų prezidentu susit ikimo pa
reiškime išs kytą nuostatą, 
kad europini.- saugumas nega
li būti grinci/iamas vienaša
lėmis garantijomis. Taip Lie
tuvos, Latvijt - ir Estijos prezi
dentai atsiliepė į Rusijos pa
siūlymą vien šališkai garan

tuoti Lietuvos saugumą. 
A. Brazauskas palankiai at

siliepė apie „Rusijos gerano
riškumą palaikyti draugiškus 
kaimynystės santykius". 

„Manau, kad Rusija, kuri 
yra pirmoji ES bendradarbė, 
jau vien dėl šio fakto suinte
resuota tuo, kad santykiai su 
Baltijos valstybėmis būtų 
grindžiami tarptautinės teisės 
principais ir gerais kaimyni
niais santykiais", sakė L. 
Meri. 

* V idaus re ikalu ministe
rija (VRM) netrukus turėtų 
išduoti tarnybinius šauna
muosius ginklus jų prašan
tiems Seimo nariams. Parla
mentarų, pageidaujančių gau
ti ginklus, sąrašus frakcijos 
turi pateikti Seimo kancleriui 
Jurgiui Razmai. J is kol kas 
yra gavęs kiek daugiau nei 10 
LDDP bei Socialdemokratų 
frakcijos narių paraiškų. Gau
nančius tarnybinį ginklą par
lamentarus Vidaus reikalų 
ministerija apsiima ir iš
mokyti juo naudotis. Baigę 
parlamentaro kadenciją Seimo 
nariai ginklą privalės grąžinti 
VRM. 

* P e r pastaruos ius 7 me
tus Lietuvos religinių bendrijų 
vadovybėms iš valstybės 
biudžeto buvo skirta daugiau 
kaip 8 mln. litų. 1991 m. 
Bažnyčia gavo 46.000 litų, 
1994 m. — 2 mln.. šiemet de
vynioms tradicinėms religi
nėms bendrijoms vyriausybė 
jau skyrė 3 mln. litų. Pinigai 
religinėms bendruomenėms 
skiriami pagal jų teikiamas 
paraiškas. Daugiausia pinigų 
prašoma Bažnyčiai priklau
santiems pastatams remon
tuoti, restauruoti arba globos 
namams statyti. Lietuvos 
valdžia neturi teisės reguliuo
ti religinių bendruomenių 
veiklos. Konstitucija atskiria 
valstybės ir Bažnyčios veiklą. 
Ar teisingai vyriausybė remia 
religines bendruomenes? svar
sto „Lietuvos ryto" priedas 
„Vartai" (11.06). 

* Lietuva pirmą kartą 
išrinkta į Junginių Tautų 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
organizacijos (UNESCO) Vyk
domąją tarybą. Joje Lietuvai 
atstovaus ambasadorė Ugnė 
Karvelis. Vykdomoji taryba 
sudaro būsimos Generalines 
konferencijos darbotvarke, 
rengia pasiūlymus i- eko-
mendacijas UNESvO pro
gramoms bei numato joms 
įgyvendinti reikiamą biu
džetą. F.lta) 

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

Vašingtonas. JAV prezidento Bill Clinton vyriausieji kari
niai patarėjai pirmadienį atšaukė savo išvykas į užsienį, tuo 
pabrėždami, kad JAV pasilieka karinio konfrontacijos su Iraku 
sprendimo galimybę, nors JAV administracija vis dar siekė ją 
spręsti diplomatiniu keliu. B. Clinton žurnalistams pažymėjo, 
kad Amerikos žvalgybinis lėktuvas ,.U-2" saugiai baigė užduotį 
skraidydamas virš Irako, kuris netesėjo grasinimų jį numušti, 
tačiau tai „nekeičia platesnio reikalo" — kad Saddam Hussein 
sustabdė J T ginkluotes tikrinimus. JAV gynybos sekretorius 
VVilliam Cohen perspėjo, kad kuo ilgiau Irakas neįsileis Jungti
nių Tautų tikrintojų, tuo didesnės yra jo galimybes pasigamin
ti masinio naikinimo ginklų. JT ginkluotes tikrintojai Irake ne
dirbo ilgiau nei savaitę. W. Cohen sake, kad delsimas įsileisti 
JT atstovus tampa begalinis, ir bet kokios S. Hussein pastan
gos ieškoti dialogo turi būti atmestos. J CNN klausimą, ar Pen
tagonas siunčia savo karo laivus ir lėktuvus į Persijos įlanką. 
W. Cohen atsakė: „Mes ieškome diplomatinio, o ne karinio 
sprendimo, tačiau be abejonės pasinaudosime didele savo prie
monių įvairove, kad įvykdytume JAV prezidento ir JT reikala
vimus ar įsakymus". 

Maskva tikisi, kad ..geros kaimynystės ir bendradarbiavimo 
siekiai Baltijos regione įveiks nepasitikėjimą ir padės atsikra
tyti psichologinio praeities palikimo", antradienį spaudos kon
ferencijoje Maskvoje, atsakydamas į klausimus, pareiškė Rusi
jos URM oficialus atstovas Genadij Tarasov. Pažymėjęs, jog 
prezidento Boris Jelcin noras stiprinti saugumą ir bendradar
biavimą Baltijos regione „kelia didelį susidomėjimą pasaulyje", 
G. Tarasov pripažino, kad ,,į šiuos siūlymus reaguojama skir
tingai ir ne visi elementai kol kas priimami", tačiau pridūrė, 
jog Maskva ketina „toliau konsultuotis su visomis suinteresuo
tomis valstybėmis, kad Baltijos regionas taptų pastovumo ir 
bendradarbiavimo zona". 

Dublinas. Airijoje antradienį aidint pabūklų šūviams, buvo 
iškilmingai inauguruota naujoji valstybės prezidentė, žadanti 
„statyti tiltus" su kaimynine Šiaurės Airija. Šventinėje cere
monijoje Dublino pilyje Mary McAleese buvo paskelbta 8-ąja 
valstybes prezidente, tačiau j i yra pirmoji Airijos vadovė, kilusi 
iš Britanijos valdomos Šiaurės Airijos. „Man suteikta nuostabi 
privilegija atstovauti Airijai namuose ir užsienyje", sakė 46 
metų M. McAleese, teisės profesorė ir Karalienės universiteto 
rektoriaus pavaduotoja, ir pakvietė visus Šiaurės politinius va
dovus sugyventi taikiai. 

Alma Ata. JAV pirmoji ponia Hillary Rodham Clinton ant
radienį atvyko į Kazachstaną, taip pradėdama 8 dienas truk
siantį vizitą, kurio metu numato aplankyti penkias buvusios 
Sovietų Sąjungos valstybes. Trečiadienį ji apsilankys pas Ka
zachstano prezidentą Nursultan Nazarbajev ir, prieš išvykda
ma į kaimyninį Kirgizstaną. pasakys kalbą moterų suvažiavi
me. Vėliau H. Clinton planuoja vykti į Uzbekistaną, Rusiją ir 
Ukrainą, iš kur lapkričio 18 d. ji išskris į Vašingtoną. 

Beijing. Rusijos prezidentas Boris Jelcin ir Kinijos prezi
dentas J iang Zemin pirmadienį pasirašė susitarimą dėl valsty
bių sienų nustatymo, kuriuo užbaigtas ginčas, kenkęs valsty
bių santykiams dar nuo rusų carų laikų. Pagal 1991 m. sutartį 
buvo pažymėta visa 4,300 kilometrų ilgio siena, ties kuria bu
vusios Sovietų Sąjungos ir Kinijos nesutarimų įkarštyje 1969 
metais vykdavo ir ginkluoti susidūrimai. Tačiau ir pasirašius 
sienos sutartį, specialistai nesutarė, kur pažymėti kai kurias 
rytinės sienos dalis. Ši siena driekiasi nuo Mongolijos iki Japo
nijos jūros. 

Helsinkis. Rusijos saugumo iniciatyva Baltijos jūros regio
nui Švedijos nedomina, kadangi Stokholmas pats rūpinasi savo 
saugumu, o kokių nors regioninių saugumo sistemų kūrimas 
yra laiko švaistymas, Helsinkyje interviu Reuters pareiškė 
Švedijos ministras pirmininkas Goran Persson. 

Roma. NATO generalinis sekretorius Javier Solana pirma
dienį pareiškė, kad NATO plėtra brangiai kainuos, tačiau jis 
pridūrė, jog kol kas dar negalima tiksliai pasakyti, kiek turės 
mokėti 16 senų ir 3 naujos sąjungos narės. Tačiau Solana pa
siūlė pagalvoti apie pastovumo kainą ir lėšas, kurios kiekvieną 
dieną išleidžiamos Bosnijoje. Solana teigė, kad nepaisant 
NATO išplėtimo kaštų, sąjungos plėtra vis dėlto nekainuos 
taip brangiai, negu tuo atveju, jei buvusios sovietinio bloko val
stybės būtų paliktos „šaltyje". 

Briuselis. Europos Sąjungos valstybės iki šiol nesutaria, ar 
pakviesti Turkiją dalyvauti kandidatėms į Sąjungos nares or
ganizuojamos Europos Konferencijos darbe. Labiausiai Turki
jos dalyvavimui Konferencijoje priešinasi Graikija, turinti su 
šia valstybe teritorinių problemų, ir Vokietija, vengianti leisti 
savo piliečiams suprasti, jog Turkija vieną dieną gali tapti Eu
ropos Sąjungos nare. Tačiau Prancūzija ragina kuo greičiau 
įjungti Turkiją j Europos integracijos procesą. ..Jei neleisim 
Turkijai pasijusti Europos dalimi, po trejų metų mums gali 
tekti gailėtis, kai Ankaroje įsitvirtins islamiška vyriausybė", 
pareiškė vienas Prancūzijos diplomatas. 

* Š iemet didinant drau
džiamąsias pajamas ir pen
siją, vidutine nedirbančio pen
sininko senatvės pensija pa
didės 52.08 lito. Rugsėjo mė
nesį vidutinės senatvės pensi
ja buvo 246 Lt. gruodžio 
mėnesį bus apie 265.5 Lt 

Kita' 

KALENDORIUS 
Lapkr ič io 12 d. : Šv. Juo

zapatas, Teodoras. Narvydas, 
Grožilė. 

Lapkričio 13 d.: Šv 
ciška Ksavera Cabnni 
vienuole < 1*50-19171; 
kas, Taiyda, Daugantas. 

Pran-
JAV 

Dida-
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SKAUTYBĖS 
kelias 

Redak to rė j . v . s . I r e n a R e g i e n ė O o ^ 

JURŲ SKAUTŲ IR SKAUČIŲ 
SUKAKTUVINĖ SUEIGA 

Jurų skautų 75 metų ir jūrų 
skaučių 60 metų gyvavimo ir 
net per 3 kontinentus nusitę
susios veiklos sukaktys š.m. 
spalio 17 d. buvo paminėtos 
Pasaulio lietuvių centre. Le-
mont. IL. įvykusioje sueigoje. 

| erdvią PLC didž. salę. gra
žiai papuoštą Čikagos jūrų 
skautų ir skaučių stovyklų 
gairėmis, gairelėmis, tebevei
kiančių ir jau bures suglaudu
sių vienetų vėliavomis (tarp jų 
buvusios Jūrų Skautijos „Bal
tijos" tunto vėliava' susirinko 
daugiau negu pusantro šimto 
jūrinio skautavimo narių ir 
rėmėjų. Dalyvių dauguma — 
vidutinio ir vyresnio amžiaus 
atstovai. 

Salen įžengiančius maloniai 
kvietė nedidelę estrada pus
račiu juosiančių kėdžių eilės. 
Rudeninėmis gėlėmis pa
puoštos estrados gilumoje — 
JAV ir Lietuvos vėliavos, o 
"priekyje, ant lietuviško lino 
staltiese užtiesto stalo didžiu
lis ąžuolo lapų vainikas su 13 
mėlynų žvakučių. Greta estra
dos — gražiai išstatytos ..Li-
tuanicos" tunto jūrų skautų 
..Kng. Algimanto" laivo ir „Ne
rijos" jūrų skaučių tunto vė-
Viav"<: 

Visų dėmesį traukė pasieniu 
nutysusi stalų eilė su patrauk
liai išdėstytomis skautiškos 
veiklos nuotraukomis. Čia 
būrėsi visi jauni ir vyresnieji. 
O patys mažiausieji nedrąsiai 
spietėsi salės gale prie stalo 
su užkandžiais ir saldumynais 
bei suaugusiems kavos žadan
čiu kunkuliuojančiu virduliu. 

7:30 vai. vak. sueigą įva
diniu žodžiu ir sveikinimu 
pradėjo LS Seserijos Jūrų 
skaučių skyriaus vedėja jvs 
Milda Arlauskienė. 

Pakviesti, salėn įžygiavo 
..Nerijos tunto" sesės ir _Li-
tuanicos" tunto jūrų broliai. 
Ne per daugiausiai ju šian
dien, mat penktadienio vaka
ras — lituanistinių mokyklų 
pamokų ruošimui skirtas; tė
vai nesutinka vaikų vežti. Ryt 
— lituanistinė mokykla ir po 
pamokų — sueigos. 

Sugiedojus Lietuvos himną, 
sueigos vadovė jvs Violeta 
Pautienė pateikia jurų skau
čių veiklos istorijos santrauką 

kiekvienam veiklos dešimt
mečiui pažymėti pakviesdama 
uždegti žvakes — jvs Ireną 
Regienę, jvs Dalią Sruogaitę, 
jvs Mildą Arlauskienę, jps . 
Rūtą Kirkuvienę, js . Taiydą 
Chiapettą ir js . Viligailę Lend-
raitienę. 

Po to jvs. Bronius Juodelis 
platokai apžvelgė jūrų skautų 
įsisteigimą ir veiklą Lietuvoje, 
Vokietijoje ir emigracijoje — 
JAV. Kanadoje ir Australijoje. 
Kiekvieną veiklos dešimtmetį 
pažymint, pakviesdamas už
degti žvakes: vs. fil. Joną Dai-
nauską, jvs Bronių Juodelį. 
jvs Antaną Levaną, js Petrą 
Jokūbauską, jvs. dr. Algi Pau
lių ir ..Lituanicos" tunto jū rų 
skautą Dominyką Aukštuolį. 

J v s . Violeta Pauliene, suorganizavusi 
sukak tuv inę sueigą. 

siminimai. 
Šiltu žodžiu sveikino jvs Da

lia Sruogaitė. Ilgų metų skau-
tavime jai ypač prisimintinu 
liko darbas su ūdrvtėmis iš 

mm m 
•Jvs. fil Bronius Juode l i s s u k a k t u v i n ė s sueigos dalyvius supažindina su 
lietuvių jūrų s k a u t ų istorija. 

Žvakių liepsnelėms tarp ža
lių ąžuolų vainiko lapo plaz
dant, susikaupimu ir tylos mi
nute buvo pagerbti amžinybėn 
išplaukusieji broliai ir sesės. 

Po to — sveikinimai ir pri-

Kurių užaugo pasigėrėtinos 
dabartinės vadovės. 

„Aušros V'artų7„Kernavės" 
tunto vardu sveikino tunti-
ninkė js . fil. Laima Rupins-
kienė. 

cjc juru sk<iutu ir skaučių stovykloj'- vėliava nuleidimui išsir.k;;iv .. I.itu.i n ;r.>.-:" finto juru -k. i u tų va
dovai js Algis Jonuias. jvs. Antanas Levanas, js. Plėtras Jokubauskas ir ..Nerijos' jūrų skautių tunto vadove: 
js Taiyda Chiapettą. jps. Kasa Kelpšaite ir jvs. Vi..;, t , I'. iBenė 

ir pravedusi jūrų skautų ir skaučių 
Nuotr. Br. Juodelio 

„Sietuvos" skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės vardu 
— draugininke vs. fil. Jolanda 
Kerelienė. 

JAV LB Vidurio apygardos 
v-bos vardu sveikino js . fil. Bi
rutė Vindašienė, o jos asis
tentės įteilfe LB garbės pa
žymėjimus jjž veiklą su jauni
mu LSS ir.'įSB jūrų skautų,-
čių skyrių gedėjui jvs, fil. dr . 
Algiui Pauliui ir vedėjai jvs . 
Mildai Arlauskienei. 

PerskaityAs vs Vlado Vijei- ": 

kio sveikiniAąs. 
Pirmosioe'yūrų skautų val

ties Lietuvoje valtininkas vs. 
fil. Jonas Dainauska^t pasida
lino pluoštuf įdomių ^prisimi
nimų. * 

„Lituanicos" tunto vardu 
sveikino tudpninkas ps. fil. 
Ričardas Chifipetta. 

LSB Skaut* skyriaus vardu 
sveikino jvs. fil. dr. Algis Pau
lius. « 

Raštu gaufi sveikinimai iš 
LSS Tarybos Pirmijos pirmi
ninkės vs. Birutės Banaitie
nės, Akademinio Skautų sąjū
džio vadijos pirm. fil. Rimo 
Griškelio ir iš Lietuvių Jė 
zuitų provincijolo vs. fil. tėvo 
Antano Sauiaičio, SJ. 

Sueigos vadovė perskaitė LS 
Brolijos Vyriausio skautininko 
įsakymą, kuriuo (jam pačiam 
prašant) jvs. fil. dr. Algis Pau
lius atleidžiamas iš LSB Jūrų 
skautų skyriaus vedėjo parei
gų, o šioms pareigoms skiria
mas js . Petras Jokubauskas. 

Trumpai apžvelgęs savo 12 
metų veikla šiose pareigose, 
jvs. dr. Algis Paulius padėkojo 
visiems jam šiame darbe tal
kinusiems, o savo įpėdiniui 
linkėjo sėkmės ir ištvermės 
naujame įsipareigojime. Brolio 
Petro Jokūbausko, perėmusio 
Jūrų skautu sk. vedėjo parei
gas, žodis buvo trumpas — 
padėka jvs. dr. A. Pauliui už 
gerą pavyzdi pareigų vykdyme 
ir LSB Vyrausiam skautinin
kui vs. fil Albinui Sekui už 
pasitikėjimą. 

LS Seserijos Vyriausios 
skautininke- įsakymą, kuriuo 
„Nerijos" tuntas apdovanoja
mas Pažangumo žymeniu, per
skaitė ir žymeniu „Nerijos" 
tunto vėliava papuošė LS Se
serijos VSP va Marytė Utz. Šį 
apdovanoji m.t tunto sesės 
priėmė su dicjeliu džiaugsmu. 

Maloni volėms staigmena 
buvo. kai _.V rijos" tunto adju-
tantei js . Taiydai Chiapettą 
perskaičius LSS Tarybos Pir
mijos protokolo ištrauką pa
aiškėjo, kad ilgametė, skau
tiškoje veikloje nepailstanti 
jvs Dalia Sruogaitė apdova
nojama Geležinio Vilko ordi
nu. Žinia visu sueigos dalyvių 
buvo sutikta ilgu plojimu, o 

netikėtos staigmenos nuste
bintos sesės Dalios akyse su
žvilgo ašaros. 

Sesės Dalios asmenį ir veik
lą skautiškame, pedagoginia
me, visuomeniniame, kultūri
niame ir l i teratūriniame dar
be trumpai aptarė jvs. Irena 
Regienė. 

Papuoštą Geležinio Vilko or
dinu sesę Dalią pirmieji pas
veikino sueigoje dalyvavę Ge
ležinio Vilko ordinus turintieji 
— vienas pirmųjų jūrų skautų 
Lietuvoje vs. fil. Jonas Dai-
nauskas, jvs. fil. Bronius Juo
delis, jvs. Irena Regienė. Pas
kui sveikino LSS jū rų skaučių 
skyriaus vedėja jvs. Milda Ar
lauskienė, LS Seserijos VSP 
vs. Marytė Utz, sueigoje daly
vavę skautininkai,-ės, vado-
vai,-ės, o „Nerijos" tunto sesės, 
ilga vora išsirikiavusios, kiek
viena asmenišku rožės įteiki
mu sveikino visų mylimą va
dovę ir sesę Dalią Sruogaitę. 

Kiekvieną rudenį Čikagos 
jūrų skautininkų „Grandis" 
išrenka pavyzdingiausią tų 
metų jūrų skautą a r skautę, 
šiais metais pavyzdingumu ir 
pareigingumu pasižymėjusi 
sesė Sabrina Česaitė buvo 
pasveikinta ir jai įteikta tradi-

. cine dovana — irklas. Do
vanėlė buvo įteikta ir pra
ėjusios buriavimo stovyklos 
vadovei gintarei Rimai Pau-
liūtei. Visiems sueigos daly-

DRAUGAS 
(USPS-M1M9) 

THE LITHUANIAN YVORLD VVIDE DAILY 
Published daily exept Sundays and Mondays. legal Holidays, the 

Tuesdays follovving Monday observance of lega! Holidays as well as 
Dec. 26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Societv, 4545 
W. 63rd Street, Chicago, IL 60629-5589 

Periodical class postage paid at Chicago. IL and additional mailing 
offices. 

Subscnphon Rates: $95.00 Foreign countnes SI 10.00 
Posttnaster: Send address changes to Draugas - 4545 \V. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. 

Mažinant paSto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitvtojo adreso, gavus \š 
jo mokestį pažymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata yra mokama iš anksto 

JAV.. 
metams 
S95.00 
$110.00 Kanadoje ir kitur (U.S.) 

Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 
Užsakant į Lietuvą: 
(Air cargo) $100.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant į užsieni 
oro paštu S5O0.00 
Tik šeštadienio laida S160.00 

V* metu 3 men 
$55.00 $35.00 
$60.00 $40.00 

S40.00 
$45.00 

$35.00 

$250.00 
$85.00 

$30'JO 
$35.00 
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Sukaktuvinėje sueigoje prisimini
mais dalinasi pirmosios jūrų skau
tų valties Lietuvoje valtinikas vs. 
fil. Jonas Dainauskas. 

viams buvo įteikti LSS ir LSB 
jūrų skaučių ir skautų skyrių 
parūpinti „ACIU" ženkliukai 
su jūrų skautų ženklais. 

Sueigai baigiantis, visus 
brolius ir seses į naujus veik
los metus gražiais linkėjimais 
pakvietė s e r i j o s " tunto tunti-
ninkė js . Viligailė Lendraitie-
nė. 

Padėkojusi sueigos rengė
joms ir rengėjams, bei jai veik
loje talkinusioms sesėms, LS 
Seserijos jurų skaučių sky
riaus vedėja jvs. Milda Arlaus
kienė oficialiai užsklendė Ju
biliejinius metus linkėjimu: 
„Sesės ir broliai, skleiskite 
bures ir visi kartu laimingai 
plaukite į ateitį. Gero vėjo!" 

Po sueigos dar ilgokai bend
rauta vaišinantis sesių pa
ruoštais užkandėliais, džiau
giantis gražia skautiška veik
la, jaunųjų vadovų,-ių entu
ziazmu, skautišku ir tautiniu 
idealizmu. 

IR 

EDMUNDAS VENAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTU. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas oei chirurgija 
172 Schiller St.. Elrnhurst, IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei. 706-834-1120 

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

AKIU L IGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

Naperville. IL 6C563 
Tel. (630)527-0090 

3825 Highland Ave.. 
Tovver 1 .Suite 3C 

Dovvners Grove. IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,HickoryJHite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlėm Ave. 

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

JŪRŲ SKAUČIŲ 60 METŲ SUKAKTĮ 
ŠVENČIANT 

Sveikinu visas jūrų skautes 
Jubiliejinių metų proga. Jū
rinis skautavimas teikia tikrą 
idealą ir sugeba taip įkvėpti, 
kad mes, brangindamos savo 
garbe pasižadame stengtis vi
somis jėgomis siekti to idealo. 

Jūrų skautės, šalia skau
tiškos ideologijos, puoselėja ir 
stengiasi skleisti jūr inę mintį. 
Mūsų programa pasižymi išti
kimybe tai minčiai ir meile 
Baltijos jūrai . 

Per 60 veiklos metų, mūsų 
veikloje pasižymėjo daug ener
gingų vadovių. Mūsų pagarba 
visoms vadovėms, o ypač pir
mūnėms Kauno „Birutės" val
ties steigėjai Koletai Chme-
liauskaitei-Jurskienei ir jos 
padėjėjai Halinai Plaušinai-
tienei. Vokietijoje, o vėliau ir 
Kanadoje, lietuvių jūrų skau
čių veiklą pradėjo Birutė Gra-
bauskaitė-Mažeikienė. 

Emigracijoje pasižymėjo eilė 
vadovių, jų visų pavardėmis 
neminėsiu, bet išreikšiu padė
ką, nes jų dėka jūrų skaučių 
veikla plėtėsi ir augo. 

Šešiasdešimties metų slink
tyje, jūrų skautės veikė Či
kagoje, Toronte, Worcheste-
ryje, Detroite, Los Angeles, 
Clevelande, Bostone ir Mel-
bourne. Šiandien jūrų skautės 
veikia Čikagoje, Toronte, Cle
velande ir kt. Čikagoje „Ne
rijos" tuntui šiuo metu vado
vauja j . s . Viligailė Lendrai-
tienė. Jūrų skautininkės prik
lauso skautininkų/kių viene
tui „Grandžiai". Kanadoje jūrų 
skautės veikia Toronto jšat-
rijos" tunte, jų tuntininkė — 
j.ps. Dana Biskienė. Mišrus 
jūrinis vienetas veikia Cleve
lande. J.ps. Rūta Bobelytė-

Degesienė, Florida, aktyviai 
prisideda prie žiemą vyk
domų Buriavimo kursų pra-
vedimo. 

Metai po metų, iš kartos į 
kartą, perduodami mūsų jūri
niai papročiai, apeigos ir šven
tės. Visų šešių dešimtmečių 
brangiausias turtas — mūsų 
jūrų skautės. Jomis didžiuo
jamės. 

Sveikinu jus visas ir linkiu 
jums toliau puoselėti lietu
višką skautišką jūrinę idėją. 
Tegul jūsų darbai, svajonės ir 
šypsenos lydi mus į septintą 
veiklos dešimtmetį. Jūs esate 
mūsų ateitis. 

Kartu sveikinu mūsų brolius 
taurius jūrų skautus ir skauti
ninkus, jų 75 metų jubiliejaus 
proga. Mūsų nuoširdus bend
radarbiavimas palengvins atei
ties Veiklos kelionę. 

Gero vėjo! 
j v s Mi lda Ar l ausk i enė 

LSS Jūrų skaučių skyriaus 
vedėja 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory HiHs, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 VV. 103 St, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR. V.J. VASAITIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 VV. 83 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 
Valandos susitarus 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

3900 VV.95 St. Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad 3v p.p.-7v v . antr.12:30-3v.p.p 
treč uždaryta, ketvirt 1 - 3 v p p. 

penktad ir šeštad 9 v r. - 12 v.p.p. 

Sukaktuvinė je sueigoje ivakutv iiliU'fin „N 
Vilimaitė Iz-ndrait iene 

••rijos" tunto tunt ininkė jvs 
Nuotr Br. Juode l io 
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LIETUVIŠKOS KNYGOS 
400-OSIOS METINĖS IR 

IŠEIVIJA 
REMIGIJUS MISIŪNAS 

Likimo į Vakarus nublokšti 
lietuviai nepamiršo M. Maž
vydo „Katekizmo" jubiliejaus. 
Raginimai paminėt i jį pasigir
do 1946 m. Pavyzdžiui, J. 
Krikščiūnas siūlė paruošti 
medžiagą minėjimams, kurią 
iš anksto gautų kiekvienas 
LTB komitetas ir kur ia galėtų 
naudotis mokyklos bei paskai
tininkai, ruošdamiesi minėji
mui. Tačiau daugiaus ia jubi
liejumi rūpinosi Lietuvių ra
šytojų t remtinių draugija. 
Savo suvažiavime Tiubingene 
1946 m. rašytojai nu ta rė suda
ryti vyriausiąjį komitetą su
kakties minėjimui. Kol j is pa
ruoš ir paskelbs minėjimo pro
gramą, rašytojai buvo kviečia
mi nedelsiant imtis iniciaty
vos, vietose organizuoti komi
tetus, rengti paska i tas , ruošti 
medžiagą spaudai ir vadovau
ti visiems, su sukakt ies minė
jimu susijusiems, darbams. 

Rašytojai tesėjo savo žodį. 
1946 m. pabaigoje komitetas 
buvo sudarytas . J a m , regis, 
vadovavo S. San tva ra s (gaila, 
nežinia, kas d a r j a m priklau
sė). Komitetas paskelbė 1947-
uosius lietuviškos knygos me
tais ir kvietė l i teratūros moks
lininkus, rašytojus, žurna
listus bei ku l tūr in inkus sykiu 
su LTB komitetais organizuoti 
vietinius komitetus jubiliejaus 
minėjimui. Renginius buvo ra
ginama pradėti 1947 m. sau
sio 8 dieną, kada prieš 400 m. 
buvo išleista M. Mažvydo kny
ga. 

Komitetas siūlė, jei tai įma
noma, lietuvių susitelkimo 
vietose surengti 1-2 paskaitas, 
kuriose galėjo būt i aptar iamas 
M. Mažvydas ir jo reikšmė lie
tuvių l i teratūrai , jos formavi
muisi, lietuviškos knygos ke
liai per 400 metų, lietuvių pro
zos bei poezijos sukaktys ir ki
tos temos. Ta i o pa t buvo kvie
čiama ruoš*. l i teratūrinius 
vakarus, o ra.-ytojai — sudary
ti okupacinėse zonose judrias 
grupes, kurios dalyvautų juo
se. Be to, komite tas ragino 
šiuose vakaruose dalyvauti 
aktorius, o k u r bus galima — 
rengti knygų parodas . Visiems 
pageidaujantiems komitetas 
siuntinėjo medžiagą apie M. 
Mažvydo knygą. 

Komiteto kviet imas nenus
kambėjo tuščiai. Tuo lengvai 
galima įsitikinti, pasklaidžius 
didžiuosius to meto išeivių 
laikraščius („Mintį", „Lietuvių 
žodį" ir kitus) bei dešimtis DP 
stovyklų biuletenių. Juose 
mirga pranešimai apie pirma
jai lietuviškai knygai skirtus 
renginius įvairiose DP stovyk
lose, knygų parodas . Taip pat 
spaudoje buvo dažni į Vakarus 
pasitraukusių mokslininkų 
straipsniai apie M. Mažvydą, 

jo knygą ir jo bendraamžius. 
Neliko nuošalyje nuo lietu

viškos knygos jubiliejaus ir 
išeivių knygų leidėjai. įgavę 
pat ir t ies per pirmuosius poka
rinius metus, jie toliau sten
gėsi plėtoti savo veiklą. Sten
gėsi — įveikdami visus to me
to sunkumus. Lyg tyčia, 1947 
m. Vakarų sąjungininkų ka
r inė valdžia sugriežtino lei
dimų knygų spausdinimui iš
davimą. Gal tai ir buvo viena 
pagrindinių priežasčių, dėl ku
rios 1947 m. išeivijoje buvo iš
leista mažiau knygų nei 1946 
m. — 261. 

Kai kurie leidėjai savo tais 
metais pasirodžiusiose kny
gose įdėjo nuorodą, kad jos 
išleistos jubiliejiniais lietu
viškais knygos metais. Pa
vyzdžiui, 1947 — 400 jubilie
j iniais lietuviškos knygos 
metais arba 1547-1947, lietu
viškos knygos ir evangelikų 
lietuviško giesmyno jubilieji
niais metais. 

Tiesa, tokią atžymą gaudavo 
toli gražu ne kiekviena knyga, 
o, matyt , leidėjų nuomone, 
kuo nors išsiskirianti. Taip 
t a rp dviejų dešimčių pažymė
tų grožinės li teratūros knygų 
iškar t išsiskiria „Patrios" iš
leisti „Tremties metai" — di
džiausia Vakarų Europoje iš
leista išeivių grožinės lite
ra tūros knyga. Su jubiliejiniu 
įrašu pasirodė ir V. Kudirkos 
„Satyros", ir B. Brazdžionio 
„Šiaurės pašvaistė", ir P. Kir-
šos „Tolumos" ir kitų žinomų 
rašytojų knygos. Šalia jų buvo 
paženklintos ir debiutuojančių 
autorių knygos — A Škėmos 
„Nuodėguliai ir kibirkštys", B. 
Gražulio „Brydė rugiuose" ir 
kitos. 

Be grožinės literatūros šį 
įrašą gavo ir kitos knygos. 
Tarp jų — ir vadovėliai (pa
vyzdžiui, L. Dambnūnu „Lie
tuvių kalbos sintaksė"), ir 
mokslininkų darbai — P. 
Skardžiaus „Lietuvių kalba, 
jos susidarymas ir raida" bei 
J . Meškausko „Elektrokar-
diografijos pagrindai", taip pat 
i r dviejų dalių „Evangelikų 
giesmynas su maldomis". Iš 
viso tokių knygų su jubiliejine 
nuoroda pasirodė daugiau 
kaip trys dešimtys. 

Matyt , aukščiausiu lietuviš
kos knygos minėjimo tašku 
1947 m. buvo rašytojų suva
žiavimas, įvykęs liepos 11-12 
d. Jo antrąją darbo dieną, bai
giamajame posėdyje buvo įgy
vendinta sena idėja — įsteig
t a s Kultūros fondas. J . Cicėno 
teigimu, tai buvo geriausias 
paminklas lietuviškos knygos 
400 metų jubiliejaus proga. 
Buvo laukta, kad toks fondas 
palengvins leidėjų veiklą. Su
važiavime buvo išrinkta fondo 

Prieš prakasant žemę Jaunimo centrui 1956 m Iš kaires: kun Jonas Kubih 
vas Jonas Stankus ir kun. Jonas Borevičius, SJ 

us, SJ, zurn Vladas Butėnas, rango-

Danutė Bindokienė 

Meilės darbo sukaktis 

Lietuvos gen. konsulas Petras Daužvardis Jaunimo centro statybai žemės prakasimo iškilmėse 1956 m. liepos 
29 d. Šalia jo — t. Bronius Kristanavitius, SJ. 

organizacinė komisija. Gautas 
ir pirmas įnašas — leidyklos 
„Patria" savininkas J. Lenk-
taitis fondui skyrė 1,000 RM. 

Žinia, ne visus jubiliejinius 
sumanymus pavyko įgyven
dinti. Pavyzdžiui, K Barėnas 
buvo parengęs leidinį 400-jų 
lietuviškos knygos metinių 
proga, bet, matyt , jo nepavyko 
išleisti dėl to, kad buvo panai
kinta stovykla, kur gyveno K 
Barėnas. J . Cicėnas, pasibai
gus jubiliejiniams metams, ra
gino parengti foto dokumentų, 
atspindinčių kultūrinį išeivių 
gyvenimą, rinkinį. Deja, be at
sako. 

Būta ir kitų sumanymų. 
Tačiau ir tai, kiek buvo pada
ryta — daug. Ir — iš šiaurės, 
be baimės atiduodant deramą 
pagarbą Martynui Mažvydui 
bei jo bendražygiams, kas ne
buvo lemta Lietuvoje liku
siems tėvynainiams. Jiems 
reikėjo laukti 450-ojo pirmo
sios lietuviškos knygos jubilie
jaus. 

NAUJAS DEKANATAS 
TELŠIŲ VYSKUPIJOJE 

Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius 1997 m. liepos 30 die

nos dekretu vietoj Kuršėnų 
dekanato įsteigė Akmenės de
kanatą, kuriam priklausys vi
sos Akmenės rajone esančios 
parapijos: Akmenė, Dauginiai, 
Kivyliai, Klykoliai. Kruopiai, 
Naujoji Akmenė, Papilė, Šiau
dinė, Venta ir Viekšniai. 

Telšių rajone esanti Tryškių 
parapija, priklausiusi buvu
siam Kuršėnų dekanatui, 
įtraukta į Telšių dekanatą. 

Imtis tokių pertvarkymų 
paskatino Šiaulių vyskupijos 
įsteigimas. 

BŽ, 1997 m., Nr. 16 

Teigimas, kad „mažas grū
delis dideliu medžiu išauga" 
labai t inka lietuvių visuome
ninei veiklai apibūdinti. Kai 
mūsų tautiečiai tikrai vienin
gai imasi kurio darbo, jokios 
kliūtys neįstengia pastoti ke
lio, vedančio į laimėjimą. Tų 
didžiųjų visuomeninių darbų 
paminklus ir šiandien galime 
užtikti įvairiose vietovėse, 
kur anksčiau gyveno ar tebe
gyvena gausesni lietuvių 
skaičiai. Tai bažnyčios, ligo
ninės, verslo pastatai, orga
nizacijų namai ar centrai. Tik 
l iūdna, kad ilgainiui daug to 
t r iūso pastangų pereina į 
svet imas rankas, mūsų tau
tiečiams paliekant savo seną
sias gyvenvietes. 

Kad jaukiausia po savo nuo
savu stogu, visi žinome. Todėl 
ir l ietuviai, atsidūrę toli nuo 
savo tėvų žemės, nors visų 
pirma turėjo rūpintis savo 
šeimos ar asmeniškos ateities 
saugumu, neužmiršo ir to 
„savojo stogo", kurio dengia
mi, galėjo jaustis ir jaukiai , ir 
laisvai. Kiek daug tų , j auk ių 
pastogių" įvairiose vietovėse 
esame įkūrę! Pavadintos Lie
tuvių namais, Lietuvių cen
trais ar kitais tolygiais var
dais, jos daug metų tarnavo 
mūsų tautinei-visuomeninei 
veiklai, o kai kur dar ir 
šiandien tebetarnauja. 

čikagiečiai prieš 40 metų 
pasis ta tė Jaunimo centrą. Tai 
vienas iš nedaugelio centrų, 
įkurtų j a u po Antrojo pasauli
nio karo, kai į šį kraštą iš 
pabėgėlių stovyklų Vokietijoje 
atvyko dešimtys tūkstančių 
karo iš savo tėvynės išblokštų 
lietuvių, praradusių viltį ne
t rukus vėl išvysti savo gim
tuosius namus. Nors Ameri
koje iš anksčiau buvo prisi
glaudę daugybė mūsų tau
tiečių ir išvystę plačią veiklą, 
naujiesiems imigrantams ne 
visuomet pavykdavo į ją sėk
mingai įsijungti ir rasti tai , 
ko ieškojo. O neretai politinės, 
t au t inės bei kitokios pažiūros 
gerokai skyrėsi, sudarydamos 
įvairių konfliktų. Deja, net 
nuoširdžiausios pastangos ne
galėjo visų spragų tarp tau
tiečių iš abiejų Atlanto pusių 
užlopyti (argi panašūs reiš
kiniai nesikartoja ir šian
dien, kai susitinka naujai iš 
tėvynės atvykstantieji ir čia 
anksčiau įsikūrusieji). 

Čikagos t. jėzuitų įkurtas 
J aun imo centras kaip tik gi
mė dėl tų nesuderinamų skir
tumų. Jo statybai išleisti pini
gai ir visi rūpesčiai, kuriuos 
turėjo pakelti JC įkūrimu be
sirūpinantys — tiek t. jėzui
tai, t iek pasauliečiai — iš lai
ko perspektyvos atrodo visiš
kai pateisinami. 

Per tą 40 metų Jaunimo 
centras buvo svarbioji ašis, 
apie kurią sukosi Čikagos ir 

net apylinkių lietuvių visuo
meninis gyvenimas. Kas be-
suskaičiuos, kiek renginių 
įvyko didžiojoje salėje, kiek 
susirinkimų, posėdžių, suei
gų buvo gausiuose centro 
kambariuose-klasėse; kiek re
peticijų „atpylė" tautinių šo
kių grupės, „Dainavos" an
samblis, Lietuvių operos cho
ras ir kiti, besiruošdami kon
certams, pasirodymams, paga
liau, kiek maldų pakilo į 
dangų iš jaukiosios t. jėzuitų 
koplyčios, į kurią dar ir dabar 
sekmadieniais (jau nekalbant 
apie specialias šventes; renka
si lietuviai, o t. jėzuitai auko
j a šv. Mišias. 

Jaunimo centras pergyveno 
ir savo tamsesnes dienas, 
kuomet kai kurios mūsų tau
tiečių grupės garsiai protes
tuodavo, vykstant renginiams 
su svečiais iš okupuotos 
tėvynės, o vėliau, kai apy
linkės gyventojų sudėtis 
pradėjo sparčiai keistis ir ne 
visuomet vakarais buvo saugu 
JC lankytojams bei jų automo
biliams, arba, kai iš Čikagos 
lietuviai pasklido po pla
čiuosius priemiesčius ir pra
dėjo dairytis kitų pramogų, 
„prabangesnių" susibūrimo 
vietų, nusisukdami nuo savo 
pamėgtojo Jaunimo centro... 

Vienok viskas jau praeityje: 
centras vėl atgyja. Lietu
viškoje mokykloje šeštadie
niais klega mūsų atžalynas, 
kurio geroką dalį sudaro nese
niai atvykusiųjų iš Lietuvos 
vaikai; penktadienių vakarais 
jaukioje kavinėje tęsiamos va
karonių tradicijos, didžiojoje 
salėje sunku gauti vietą rengi
niui, nebent užsisakytum me
tus ar net daugiau iš anksto. 
Kas bėgiojo — išbėgiojo, bet 
pasitraukusių vietas užima 
nauji žmonės, naujos pajėgos, 
nauji reikalai. Jaunimo cent
ras tarnauja lietuviams, kaip 
tarnavo per 40 metų. Nėra 
pavojaus, kad jo pabaiga 
artėja, nepaisant būgštavimų, 
gandų ir tamsių pranašysčių. 

Su pagarba šiandien mini
me žmones, tiek t. jėzuitus, 
tiek pasauliečius, kurių įžval
gumas, ryžtas ir drąsa mums 
sukūrė šią jaukią savą pasto
gę, palikdami mums, kad 
išsaugotume būsimoms kar
toms, kad joje rastų prie
globstį visokeriopa lietuviška 
kultūrine visuomeninė veikla, 
kaip iki šiol rado. Pagarba vi
siems, panašius centrus su
kūrusiems bet kurioje kitoje 
šio svetingo krašto vietovėje. 
Tai laiko tėkmės nesugriauna
mi paminklai, ilgai dar liudy
siantys lietuvių darbštumą ir 
dosnumą. 

Čikagos Jaunimo centrui 
linkėtina nepabūgti laikinų 
audrų, o gyvuoti dar daug 
metų! 
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GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
(Tęsinys) 

Gal panašiai , kaip A. Po
viliūno a t sakymas į Samaran-
cho klausimą: kokios bendrai 
Lietuvos tradicijos ir kokios 
sporto tradicijos? Kaip vieną 
iš svarbesnių Poviliūnas pa
brėžė gyvuojančią tradiciją 
rengti Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes — savotiškas nedi
deles mūsų olimpiadas. Tuo 
būdu ir išeivijos sportas turėjo 
įnašą toje aršioje kovoje su 
TOK-tu. Ten pa t buvo pa
minėtos ir III PLS žaidynių 
organizatorių J . Jonavičiaus ir 
mano pavardės. Pagal iau, po 3 
metų kovos atėjo oficialus 
kvietimas į TOK posėdį Ber
lyne. Ten 1991 m. gruodžio 18 

d. Lietuvai buvo grąžintos 
TOK nario teisės! 

Manyčiau, kad Lietuva, iš
reikšdama dėkingumą, turėtų 
A. Poviliūną palikti LTOK 
prezidentu, o vėliau — garbės 
prezidentu iki gyvos galvos. 

Nestebėtina, kad tokie gar
bingi svečiai mums didžiulis 
malonumas. Artūrą gerokai 
spėjome pažinti Australijoje, o 
jo žmona Laimė pasirodė tokia 
pa t simpatinga ir įdomi. J ie 
paliko puikų įspūdį visiems 
mūsų draugams Čikagoje, o 
vėliau ir Floridoje. Kiek 
įstengėme — parodėm Čikagą 
ir apylinkes, turėjom pokalbį 
su SALFASS-gos Centro val

dyba, kurią tuo metu sudarė 
čikagiečiai su pirmininku Val
du Adamkum. 

Iš Čikagos kartu nukelia
vom į New Yorką p. s sūnų 
Rolandą. Kiek pailsėję jo na
muose, žaidėm tenisą ir krep
šinį. O per kelias dienas, kiek 
buvo įmanoma, apžiūrėjom 
New Yorką. Iš ten traukiniu 
iki Washingtono, kuris paliko 
neužmirštamą įspūdį. 

Maloniu prisiminimu liko ir 
VVashingtone suruoštas labai 
nuoširdus priėmimas pas Jur
gį ir Elvyrą Vodopalus. Jame 
dalyvavo ir Baltimorės lietu
vių klubo sporto vadovas A. 
Veliuona, taip pat ir keletas 
sportininkų. LTOK prez. A. 
Poviliūnas nušvietė IV PLS 
žaidynių organizavimą ir kvie
tė visus dalyvauti. Iš Wa-
shingtono ir Baltimorės IV 
PLS žaidynėse dalyvavo di
džiulis būrys sportininkų. 

Po kelių metų Poviliūnai, su 
sūnumi Audrium, mus aplan
kė Floridoje. O prieš Atlanto 
olimpiadą pas mus valgėme 
Kūčias ir šventėme Kalėdas 
su Poviliūnu, jo gen. sekreto
riumi P. Statutą ir olimpinio 
fondo pirm. P. Vozbutu. Jie 
buvo pakeliui į Atlantą po
sėdžiams. 

Sudiev , Čikaga 

Per 30 metų Čikagoje, kuri 
yra Pasaulio lietuvių sostinė, 
lietuviško visuomeninio ir 
sportinio gyvenimo mums ir 
mūsų vaikams nestigo. Joana 
dirbo su skautais, daug metų 
su Mohtessori mokykla ir su 
Lietuvos Dukterų draugija. Il
gus metus ji vežiojo vaikus į 
lietuviškas mokyklas, skautų 
sueigas ir sporto varžybas. 
Man netrūko lauko teniso ir 
organizacinio darbo ŠALFAS 

s-goje, kaip krepšinio ar lauko 
teniso vadovas ar bent kelių 
centro valdybų narys. Jau ne
kalbant apie redagavimo spor
to skyriaus ar rašymo sporto 
temomis. 

Juodų dienų taip pat netrū
ko. Nesisekė, gal tikriau nesu
gebėjau, keliuose bandymuose 
prekyboje, tačiau sunkiausiai 
pergyenti teko Rolando sun
kus susižeidimas motociklo 

avarijoje. Pergyvenome viską 
ir, kaip Joana ne kartą sakė: 
„Nenusimink, pradėsime vel iš 
naujo, juk ne pirmas kartas..." 

'Bus daugiau) 

SALFAS s-gos centro valdyba po pasitarimo Čikagoje su Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto pirmininku 
Artūru Poviliūnu. IS k. Vytautas Grybauskas. Valdas Adamkus. Romas Puodžiūnas. Aleksas Lauraitis. Ronata 
Zilionienė, Rimantas Dirvonis. Arturas Poviliūnas ir Zigmas Ziupsnys. Trūksta Algio TamoSiuno 

Nuotr Z. Degučio 
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KLAIPĖDIETĖMS — JUOZĖS 
AUGAITYTĖS FONDO PREMIJA 

DANUTĖ PETRAUSKAITĖ 
Šių metų spalio 6 dieną su- Direktorius kaip tėvas rūpi

nosi iš Tauragės atvykusia ne
paprastai gražaus balso mer
gaite, o ši jam jautė didoli 
dėkingumą. Statant Kaune 
J'agirenus", S. Šimkus sieke, 
kad Danutės vaidmenį atliktų 
J. Augaitytė, bet ši, nors ir bu
vo jį parengusi, negalėjo išeiti 
į sceną, nes tuo metu pradėjo 
dainuoti Vilniaus operos te
atre. Tačiau dainininkė vėliau 
išpildė kompozitoriaus norą, į 
savo koncertines programas 
įtraukdama įvairius jo kūri
nius. J. Augaitytė buvo viena 
iš nedaugelio Klaipėdos kon
servatorijos auklėtinių, daly
vavusių S. Šimkaus laido
tuvėse, o minint jo mirties 
metines surengė Vilniuje savo 
koncertą, sudarytą vien iš šio 
kompozitoriaus solinių dainų. 
S. Šimkų ji ir vėliau dažnai 
prisimindavo: gyvendama 
JAV užpirkdavo už jo vėlę 
Mišias, prašydavo draugų Lie
tuvoje, kad Kaune ant jo kapo 
padėtų gėlių. Su premija į 
Klaipėdą atkeliavo ir du J. 
Augaitytės portretai. Vienas 
jų buvo pakabintas konserva
torijos salėje priešais S. Šim
kaus portretą, lyg simboliškai 
įamžindamas šių dviejų meni
ninkų draugystę, kitam dar 
ruošiama tinkama vieta. 

Ta progą šio neeilinio įvykio 
išvakarėse Klaipėdos konser
vatorijoje buvo surengtas dai
navimo skyriaus studentų 
korkursas. Jo metu paaiškėjo, 
kad išrinkti pačią geriausią 
dainininkę nėra taip lengva, 
todėl vertinimo komisija pa
siūlė padalinti premiją dviem 

kako vieneri metai nuo Juozes 
Augaitytės mirties. Tas laikas 
prabėgo nepastebimai, todėl 
dar ir dabar sunku patikėti, 
kad jos nėra tarp mūsų. Tiek 
Filadelfijoje, tiek Vilniuje bei 
Klaipėdoje gyvenantys daini
ninkes pažįstami bei draugai, 
bendraudami su buvusia Kau
no Valstybės ir Vilniaus ope
ros primadona, turėjo puikią 
galimybę ne tik geriau pažinti 
Lietuvos muzikinę praeitį, bet 
pajusti ir solistės žmogišką ši
lumą, nepaprastą gerumą bei 
nuoširdumą, meilę savo gimti
nei ir nuolatinį rūpestį jos 
ateitimi. Matyt dėl to J. Au
gaitytės bendražygiai, norėda
mi įamžinti savo draugės at
minimą bei įkūnyti kai kurias 
jos svajones, ir nutarė įsteigti 
dainininkės vardu pavadintą 
fondą, kurios dalis — 1,000 Lt 
— kiekvienais metais tektų 
konkurso būdu išrinktai ge
riausiai Klaipėdos S. Šimkaus 
konservatorijos dainavimo 
skyriaus studentei. Fondo 
steigimo iniciatoriais bei talki
ninkais tapo J. Augaitytės vy
ras — statybos inžinierius 
Česlovas Tamašauskas, arti
mos dainininkės bičiulės — 
Salomėja N'arkeliūnaitė, Valė 
Buinienė, Ona Mikulskienė 
bei kiti asmenys 

Premijos skyrimas Klaipė
dos konservatorijos studentei 
buvo sugalvotas neatsitikti
nai. Juk Klaipėdoje prasidėjo 
J. Augaitytės kelias į sceną. 
Šiame mieste ji mokėsi 1925-
1928 metais. Jos santykiai su 
S. Šimkumi buvo ypač šilti. 

CLASSIFIED GUIDE 

Iš kairės: St. Šimkaus k-jos direktorė B. Vaišienė, studer.: 
Daiva Kusaite, pedagogas Vytautas Kliukinskas. 

Regina Siaulinskaite. Ona Mikulskienė, studente 

vokalistėms — ketvirtakur-
sėms Daivai Kusaitei (vokalo 
pedagogė V. Balsytė) ir Regi
nai Šiaulinskaitei (vokalo pe
dagogas Vytautas Kliukins
kas). 

Spalio 6-osios pavakare 
Klaipėdos konservatorijos salė 
buvo perpildyta. Reikia pasa
kyti, kad ši muzikos instituci
ja itin brangina savo praeitį ir 
rūpinasi jos išsaugojimu, to
dėl visuose renginiuose, susi
jusiuose su mokyklos istorija, 
tvyro ypatinga dvasia. Taip ir 
šį kartą — gausi auditorija 
nuoširdžiai sutiko svečius: iš 
Vilniaus atvykusius Oną Mi
kulskienę, atvežusią J. Augai
tytės fondo premiją, Lietuvos 
Kultūros ministerijos atstovą 
Vaclovą Juodpusį, „Lietuvos" 
dainų ir šokių ansamblio 
meno vadovą Praną Budrių ir 
klaipėdietę — šių eilučių auto-

JAV LIETUVIAI UŽ LANDSBERGĮ 
Amerikos Lietuvių Komite tas už Landsbergį 
Lietuvos Respublikos prez idento r inkimuose 

Kreipimasis i l ietuvius Tėvynėje ir svetur 

Garbės pirmininkai: 
Bernardas Brazdžionis 

Rūta Lee-Kilmonytė 
Dr. Albina Prunskienė 

Vvtautas Volertas 

Taryba: 

Sparčiai artėja labai svarbus momentas valstybės gyvenime -
Lietuvos prezidento rinkimai. Prezidentas pagal Lietuvos 
Respublikos Konstituciją turi didelius įgaliojimus. Jis vairuoja 
užsienio politiką, jo žinioje kariuomenė, teismai. Tai pirmasis 
žmogus valstybėje, su kuriuo kalbasi kiti prezidentai. Daugelio 

vi-mas Mnrkevifius- pirmininkas į valstybių, nuo kurių iš dalies priklausys ir Lietuvos reikalai, bus 
Santa Momca j stebima, ką pasirinks Lietuvos žmonės. 

Nariai: į 
Gintan'.s Čepas - Boston 

Aidas Kupčinskas - Boston 
Birutė Jasaitiene - Chicago 
Albertas Kerei iš - Chicago 

Algirdas Stepams - Chicago 
Jonas Vaznelis - Chicago 

Algis Zaparackas - Detroit 
Narimantas Udrys - Detroit 
Vytautas Dubauskas - Flonda 

Dr. Sigita Ramanauskienė - Florida 
Angelė Nelsienė - Fullerton 

Prof. dr Romas Viskanta - Indiana 
Kun. Stanislovas Anužis - Los Angeles 

Dr Zigmas Bnnkis - Los Angeles 
Rimtautas Dabšys - Los Angeles 
Zigmas Viskanta - Los Angeles 

Dr Juozas Dičpirogaios - New York 
Juozas Giednuns - New York 

Aleksandras Vakselis - New York 
Juozas Ardys - Pennsylvania 

Vilius Zalpys - Oregon 
Prof dr Avižienis - Santa Momca 

Pmf dr Emanuelis JaraSūnas -
Santa Vionica 

Alexander Sinkys - Santa Momca 
Arvydas Barzdukas - Washington. D C 

Valdyba: 
Aloy zas Pečiulis - pirmininkas 

Santa Momca 
Vytautas Vidugins - vice pirmininkas 

Los Angeles 
Asta Budginiene - sekretore 

Los Angeles 
Zina Markevičiūtė - i>xtninke 

Santa Momca 

Lietuva laisva, tačiau valstybės atstatymo ir įtvirtinimo laikotarpis 
nesibaigė. Vyksta reformos, reikia įveikti daugybę sunkumų. Labai 
svarbu įeiti į Europos Sąjungą ir į NATO. 

Šiuo lemtingu istoriniu laikotarpiu patikimiausias žmogus prie 
Tėvynės vairo yra prof. Vytautas Landsbergis, jau pirmomis 
nepriklausomybės kovų dienomis parodęs drąsą, išmintį, politinės 
strategijos supratimą. Pasaulį apskriejo jo, kovotojo už laisvę, 
vardas. Džiaugiamės, kad jį turime, sugebėkime panaudoti jo 
kūrybines jėgas mūsų Tėvynės ir mūsų labui. Sugebą tikrai 
objektyviai ir sąžiningai vertinti pripažins, kad tinkamesnio šiom 
pareigom kandidato nėra. 

Prezidento pareigos reikalauja didžiulio pasiaukojimo ir 
įsipareigojimo valstybei. Nenuilstantis darbštumas, sumanumas ir 
sugebėjimas, politinė intuicija yra tos dorybės, kuriomis pasižymi 
Vytautas Landsbergis. O nuo politinio pastovumo neatskiriamai 
priklauso ir ekonominis valstybės vystymasis ir klestėjimas. 

Todėl į Prezidento rūmus turime įvesti žmogų, tikintį didžiaisiais 
demokratijos idealais ir siekiantį sukurti stiprią, priešų nebijančią, 
turtingą Lietuvą. Mūsų giliu įsitikinimu, toks asmuo yra Vytautas 
Landsbergis. 

Komitetas „JAV lietuviai už Landsbergį" 

2802 Santa Momca Btvd., Santa Monica, CA 90404 
Tel #: 310429-4757, 310-452-2655. Fax*: 310-453-5333. 

E.Mail: apc@sure.net 

Norintieji paaukoti šiam svarbiam reikalui, kreipkitės į savo vietovių 
įgaliotinius, o gyvenantieji Čikagoje ir jos apylinkėse, siųskite aukas Šiuo adresu: 

Tėvynės Sąjunga 
c/o Mr. Tadas Buhaveckas 

3700 West 82nd St 
Chicago. IL 60652 

rę. Per visą vakarą nusidriekė 
J. Augaitytės gyvenimo kelias, 
kurio svarbiausius momentus 
akcentavo reng;mo vedėjas 
Vytautas Kliukinskas. Ona 
Mikulskienė, pažinojusi J. Au-
gaitytę dar nuo studijų 
Klaipėdoje laiku, pasidalino 
savo atsiminimai?. V. Juodpu
sis perskaitė A. Mikulskio 
knygos, atspindinčios J. Au
gaitytės muzikinę veiklą bol
ševikų okupuotame Vilniuje, 
fragmentus. D. Petrauskaitė 
papasakojo apie dainininkės 
asmenybę. O visų kalbas pa
įvairino merginu choro (va
dovė Audronė Purlienė), kank
lių ansamblio (vadovė Vida 
Zelenienė) ir premijos lau
reačių (koncertmeisterės Biru-
ta Vaišienė ir Syetlana Dani-
lova) atliekatros dainos. 
Abiems laureatėms svečiai ir 
pedagogai linkėjo tolimesnės 
sėkmės naujuose konkursuo
se, o siekiant jos neužmiršti tų 
profesinių ir moralinių nuos
tatų, kurių savo gyvenime 
laikėsi pati J. Augaitytė. 

Antroji renginio dalis vyko 
naujai įrengtoje konservatori
jos menėje In Satvo. Čia, tylos 
minute pagerbiant J. Augaity
tė, buvo uždegtos žvakutės. 
Tačiau vakaro dvasia nedvel
kė liūdesiu. Prie vaišėmis ap
krauto stalo skambėjo liaudies 
dainos, nuotaikingi „kanklių 
karalienės" O. Mikulskienės 
pasakojimai. Jei J. Augaitytė 
iš dangiškų aukštybių stebėjo 
šį pobūvį, ji tikriausiai liko pa
tenkinta, nes buvo minimas 
ne tik jos vardas, bet aptaria
mos ir Lietuvos kultūrinio gy
venimo problemos. 

Vakaro metu veikė J. Augai-
tytei skirta paroda. Ją pa
rengė nenuilstanti konserva
torijos pedagoge ir menės šei
mininkė Stefa Rimkevičiūtė, 
kurios dėka mokykla gali di
džiuotis įdomiais eksponatais 
ir praeities tradicijų puose
lėjimu. Prie viso šio darbo ne
mažai prisidėjo ir energingoji 
konservatorijos direktorė Bi-
ruta Vaišienė. J. Augaitytės 
fondo steigėjai šiai konserva
torijai galėtų patikėti ir dau
giau istorinės medžiagos, susi
jusios su dainininkės gyveni
mu, nes ji čia būtų saugoma 
su ypatinga meile ir priežiūra. 
Akivaizdu, kad po šio renginio 
J. Augaitytės vardas tapo ge
riau žinomas jauniesiems 
klaipėdiečiams. Reikia many
ti, jog kasmetinis premijos 
skyrimas jį dar labiau išgar
sins. 

KUR LIETUVOJE AUGA 
AUKŠČIAUSI BERŽAI 

Miškų instituto selekcijos ir 
sėklininkystės centro specia
listai Biržų ginoje Spalviškių 
girinkijos 179-ajame kvartale 
pastebėjo labai aukštą kar-
potąjį beržą. Išmatavę šiuo
laikiniais medžių aukščio ma
tavimo prietaisai*, jie nustatė, 

kad medis yra 34.5 m aukščio. 
Jie teigia, kad iki šiol buvo 
žinomas aukščiausias 31 m 
beržas Lietuvoje. Pasak Biržų 
miškų urėdijos inžinieriaus 
Stasio Atraškevičiaus, beržas 
auga 6.6 ha ploto genetiniame 
beržyno draustinyje, yra apie 
60 metų amžiaus, yra sveikut 
sveikutėlis. Aukštaūgį besive
jančių giminaičių šiame 
draustinyje daug. Ar Biržų gi
rios beržas bus pripažintas 
aukščiausiu šalyje, paaiškės 
po kurio laiko. 

Beržai Biržų girioje ne tokie 
kaip kitur Lietuvoje — laibi, 
lygiakamieniai. Jų žievė net 
prie žemės mažai ruplėta. 
Stūkso gryni faneros bokštai 
siaurais vainikais. Tokiais 
gražiais beržais galima gėrėtis 
nebent Karelijoje. Eglės ir 
beržai — įspūdingiausi šios gi
rios medžiai, labiausiai šių 
kraštų miškininkų gerbiami. 
Jų augimą ir raidą Biržų gi
rioje jau keletą dešimtmečių 
stebi ir tyrinėja mokslininkai. 
Latveliuose įsikūręs miškų ty
rimo punktas, steigiami gene
tiniai draustiniai, juose au
gančių medžių sėklos naudoja
mos sėklinėms plantacijoms 
veisti. 

Miškų instituto specialistai 
įsitikino, kad beržynai ir egly
nai Biržų girioje našesni, pro
duktyvesni ir sveikesni negu 
kituose šalies miškuose. Pagal 
tai mokslininkai parengė eta
loninių medynų formavimo 
lenteles, kuriomis dabar nau
dojasi visos Lietuvos urėdijos, 
atlikdamos ugdomuosius miš
kų kirtimus. LA 1997.09.18 

ŠVEDAI PADĖS 
REFORMUOTI MIESTU 

TRANSPORTĄ 

Keturių Lietuvos miestų me
rai lapkričio 5 d. pasirašė keti
nimų protokolą dėl dalyvavi
mo Švedijos vyriausybės orga
nizuojamame ir finansuoja
mame visuomeninio transpor
to sistemos pertvarkymo pro
jekte. 

Klaipėdos, Kauno, Šiaulių ir 
Panevėžio merai, susirinkę 
Klaipėdoje, aptarė šio projekto 
paruoš mą ir įgyvendinimą. 

Švedijos vyriausybė. projek
tui Lietuvoje numato skirti 
apie 30 mln. kronų. 

Visuomeninio transporto sis
temos pertvarkymo projektą 
numatyta vykdyti dviem eta
pais. Pirmajame etape mies
tams — bendradarbiams bus 
suteikta informacija apie vi
suomeninio transporto orga
nizavimą ir valdymą mieste. 

Antrajame projekto etape 
numatoma skirti materialinę 
pagalbą. Miestams bus per
duoti autobusai. įranga jiems 
aptarnauti, atsarginės dalys. 
Miestas, gavęs šią paramą iš 
Švedijos, spręs kaip ją panau
doti. Autobusai gali būti per
duoti autobusų parkams, pri
vatiems vežėjams. 

MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
IVEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

STAS YS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir virtu

vių (rengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; ..sidings", „softits", 

„decks", „gutters, plokšti ir,,shingte* 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudimą. 
S.Btffta T4. 830-241-1912 

HELP VVANTED 

GREIT 
f PARDUODA 

y 
RE/MAX 

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

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

MISCELLANEOUS 
Heip wanted 

Jane, dirbusi pas Ed 
Walanti8 VVestchester 

miestelyje, 
prašau man paskambinti. 

Car wasner needed. Mala or female. 
$5.35 per hr. TeL 706 489 4004 

Tj.Hang Looee, Inc. 
9816 S. Kada* 

Evergroan Partt. IL 60806 

Naujai atvykusiems padedame susi
tvarkyti "Soc Sec.*, vairavimo teises. 
Reikalui esant, už papildomą mokestį, 
galime klientus nuvežti į tas įstaigas ir 
parvežti namo. Padedame įsidarbinti. 
Skambinti Robertu: W. 312-669-4456 

Jei jut ar artimą jums žmogų 
slegia senatvės našta, liga siūlome 

apsigyventi mūsų namuose 
(privatus kamb , maistas, visos 
reikalingos paslaugos). Inf. tel. 

773-847-4903 po 6 v.v. 

Pasaulio imtynių čempionas Rimantas Bagdonas garantuoja 
aukščiausio lygio aptarnavimą ir 
saugumą višbutyje "ADELITA" 

VVorid Wrestling Champion Rimantas Bagdonas 
guarantees the highest service and security at the "ADELITA" notel 

SVEIKI ATVYKĘ Į VIEŠBUTĮ! 
VVELCOME TO THE HOTEL! 

HOTELS .&* ^ 
* * 

f * 
fA* K 1 N<; < * < * " " * 

Rimmmuu BAGDONAS 
Gttuni Dvtttor 

C.R. WmtliHį W*rUiCMompum 

TEIKIAMOS PASLAUGOS: 
* ištaigingi kambariai * sagna * gimnastikos salė 
* kavinės * automobilių aikštelė * valiutos keitykla 

RENDERED SERVICE 
* de iuxe suites * sauna * gymnasties hall * cafes 

* parking * eurrency exchange 

RodOnės Kelias 2, 2038 Vilnius, Lithuania 
TeUax 370-2 233865 

Tel. 370-2 262133 
USA Tel./fax 860-2831347 

MAŽOSIOS LIETUVOS 
GENOCIDAS NETURI 

BŪTI PAMIRŠTAS 

Lietuvos politinės partijos 
paragino kasmet minėti lietu
vių genocidą Mažojoje Lietu
voje ir demilitarizuoti dabar 
Rusijos administruojamą re
gioną. 

Maždaug 1.2 mln. žmonių 
buvo nužudyta ir ištremta iš 
dabartinės Karaliaučiaus sri
ties, kurią Rusija per II pa
saulinį karą perėmė iš Vokie
tijos. Trėmimai prasidėjo 1944 
metų spalio 16-ąją, ir septy
nios nedidelės partijos paragi
no prezidentą Algirdą Bra
zauską minėti ją valstybiniu 
lygiu kaip Mažosios Lietuvos 
genocido dieną. 

Demokratai, jaunalietuviai, 
tautininkai, žalieji, Nepriklau
somybės partija, politinių kali
nių partija bei politinių kali
nių ir tremtinių sąjunga taip 
pat kreipėsi į Rusijos prezi
dentą Boris Jelcin, prašydami 
išvesti kariuomenę iš Kara
liaučiaus srities. 

Spalio 15 d. paskelbtame 
pareiškime primenama, kad 
1943-1944 metais Maskvos ra
dijas skelbė Mažąją Lietuvą 
jnuo amžių lietuvių gyventu 
kraštu" ir žadėjo perduoti jį 
Lietuvai. 

Istorinė teritorija dabar
tinėje Karaliaučiaus srityje 
gavo Mažosios Lietuvos vardą, 
nes joje šio tūkstantmečio 
pradžioje gyveno lietuviškai 
kalbėjusios baltų gentys, o iki 
18 Šimtmečio lietuviai sudarė 
gyventojų daugumą. 

Lietuvą su šiuo regionu sieja 
tamprūs kultūriniai ryšiai, ta
čiau Lietuvos valstybe jo nie

kada neadministravo. Sritis 
buvo pavaldi Prūsijai ir Vo
kietijai, o po II pasaulio karo 
— Sovietų Sąjungai. (BNS) 

STUDENTAI TIKRINO 
KLAD7ĖDIEČIŲ 

REAKCIJĄ 

Klaipėdos vyriausiojo polici
jos komisariato darbuotojai, 
dienraščio „Klaipėda" žurna
listai ir Klaipėdos universiteto 
studentai surengė neįprastą 
akciją. Jos tikslas buvo iš
siaiškinti, kaip gyventojai rea
guoja į jų akivaizdoje daromus 
nusikaltimus. 

Nusikaltėliais apsimetė ir 
nusikaltimus inscenizavo Klai
pėdos universiteto studentai. 

Miesto centre buvo pagrobta 
mergina: tariamieji nusikal
tėliai daugelio praeivių aki
vaizdoje prievarta įsodino ją į 
automobilį ir nusivežė. Polici
jos budinčiajam paskambino 
tik du žmonės, kurie skirtin
gai nurodė automobilio markę 
ir valstybinius numerius. 

Kito inscenizuoto nusikalti
mo metu tariamas nusikal
tėlis atėmė iš moters rankinę. 
Iš žmonių minios atsirado tik 
vienas „džentelmenas", kuris 
bandė sulaikyti tariamąjį va
gišių. 

Didžiausio dėmesio susi
laukė senoje turgavietėje visų 
akivaizdoje pardavinėjama na
minė degtinė. Prie butelio 
buvo nurodyta kaina — 1 litas 
už 100 gramų naminukės. Ke
letas piliečių, sumokėję po litą 
ir paragavę šio gėrimo, liko 
patenkinti naminės kokybe. 
Policijai apie šį įvykį nepra
nešė niekas... (Elta) 

mmt mm m 
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PRADĖJO VEIKLOS SEZONĄ 
Rugsėjo 3 dieną Kauno ar

kivyskupijos Evangelizacijos 
centre įvyko katalikų jaunimo 
organizacijos A. C. Patria (Ac-
tio Catholica Patria) susirinki
mas, kuriame dalyvavo per 50 
organizacijos narių bei jos 
veikla besidominčių jaunuolių, 
Organizacijos vadovas Arūnas 
Kučikas glaustai priminė da
lyviams A. C. Patria atsiradi
mo istoriją, apžvelgė organiza
cijos misiją, tikslus pilietinėje 
visuomenėje. Pasak jo, vienas 
iš pilietinės visuomenės žen
klų — visuomeninės jaunimo 
organizacijos, į kurias buriasi 
gyvenimo prasmės ieškantis 
jaunimas, norintis atrasti sa
ve, kurti perspektyvias idėjas 
ir mėginti jas įgyvendinti. 

CM 
Vytauto Didžiojo paminklas Kaune. 

VYTAUTO DIDŽIOJO VARDU 
Vartau nuostabiai darbščios, 

daug vargų ir nesėkmių paty
rusios, lituanistikai savo širdį, 
gyvenimą atidavusios ir iš 
viso lietuvių kultūrai nuošir
džiai pasišventusios Vytautės 
Eidukaitienės laišką: „Po tru
putį krutam. nors ir senstam 
amžiumi, bet ne širdimi. 
Judėdami, krutėdami norime 
kad ir kiti apie mus išgirstų... 
Mano gyvenimo atgaiva — Vy
tautų klubas, nors visgi daug 
laiko atėmė, kol paruošiau 
spaudai knygutę 'Vytautas 
Didysis ir Lietuva' (1996, red. 
V. P. Būda. dail. V. Gudelis, 
'Žara', p. 132;. Taip pat su 
keliais Vytautais leidžiame 
laikraštėlį Vytautas ' . Saky
kit, kurti Vytauto klubus, or
ganizuoti mažus ir didelius 
renginius, statyti paminklus, 
leisti Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio vardu pavadintą 
spaudinį, argi ne išradingu
mas, už kurio pečių stovi tė
vynės, mūsų garbingos istori
jos, mūsų šlovingos praeities 
meilė. Kur, kaip ir kokiomis 
priemonėmis pagerbti, paju
dinti į. regis, užmarštin nu
dardėjusius Lietuvos praeities 
puslapius? Kaip sujudinti daž
nai pragmatizmo į kitą šoną 
nukreiptus kai kurių tėvy
nainių žvilgsnius? Štai kada 
išryškėja, kad kai kas iš mūsų 
tikrai žygiais, o ne žodžiais 
mes tėvynę mylim'. Lietuvos 
Vytautu klubas išleido jau 13 
savo laikraštėlio numerių, ku
riuose rašoma apie jo narių 
tikslines keliones su Vytauto 
žygiais, paminklais, bažnyčio
mis, su Jo vardu susijusiomis 
vietomis, istorinių datų minė
jimais, nauju klubų įkurtu
vėmis ir kitomis progomis. Šio 
laikraštėlio puslapiuose 

spausdinama istorinių duo
menų, svarbesnių įvykių ka
lendoriai, nekrologai, nuotrau
kos". 

..Lietuviu tauta, pasiekusi 
savo nepriklausomybę, turi 
puikiausią progą kaip tik šie
met pažvelgti į politinio savo 
švytėjimo laikus viduramžiais 
ir čia pirmiausia atsiminti Vy
tautą, kurio visas gyvenimas 
buvo skirtas Lietuvos neprik
lausomybei". — taip 1930 m. 
birželio 1 d., minint Vvtauto 
Didžiojo 500 metų mirties su
kakti, rašė Prahos prof. J. 
Pficneris. Išties tokių labai 
sąžiningo vokiečių istoriko žo
džių mums derėtų nepamiršti 
ir nūnai. 1928 m. rudenį 
Vaižganto įkurtos Lietuvai pa
gražinti draugijos Centro val-

A C. Patria skatina jaunus 
žmones sąmoningai dalyvauti 
visuomenės gyvenime, sudary
dama sąlygas praktinei, socia
linei jaunimo veiklai. Organi
zacija siekia lavinti gebą ben
drauti ir bendradarbiauti, sten
giasi ugdyti asmeninę ir so
cialine atsakomybę, atverti 
jaunuoliams krikščioniškąsias 
bei žmogiškąsias vertybes. 
Prelegento teiginiu, krikš
čioniška pirmiausiai yra tai. 
kas žmogiška. 

Susirinkimo dalyviai buvo 
supažindinti su A.C. Patria 
veiklos projektais bei ryšiais. 
Organizacijos socialinė tarny
ba, vadovaujama N*. Misevi
čienės, globoja senus, vienišus 

TRUMPA PASKUTINĖ 
VIEŠNAGĖ TĖVYNĖJE 

dyba sumanė visą Vytautui 
Didžiajam skirtųjų 1930 m. 
turiningą programą. „Lietuvos 
Karaliau, Vytautai Didysis..." 
— tokiais" žodžiais Petras 
Vaičiūnas pradėjo jubilieji
niams metams sukurtą maldą 
ir ją taip baigė: „Senojo Vil
niaus bokštų tyla ir Baltijos 
jūrų marių ūžesys — tai Lie
tuvos amžina pasaka — ir 
mes be jų, kaip ir Tu, Vytautai 
narsusis, negyvensim". Tegul 
andai nuskambėję jubilieji
niuose minėjimuose maldos 
žodžiai šimteriopai atgyja tiek 
prie Nemuno, tiek ir po visus 
penkis žemynus išsisklaidžiu
sių lietuvių, ypač jų vaikų ir 
vaikaičių širdyse, kad toji pa
saka būtų sekama ne tik tąja 
kalba, kuria „močiutė užlinga
vo" tave ir mane, bet ir sus
pindi vienybe, ryžtu ir toliau 
tiesti Lietuvai ranką, stiprinti 
per Atlantą tiltus. 

Anksčiau, o ir šiandien Vy
tauto vardinės švenčiamos 
sausio 5 d. Ši Trijų Karalių 
šventės išvakarėse Didžiojo 
Kunigaikščio vardo diena 
švenčiama todėl, kad Lietuvos 
nepriklausomybės metais, kai 
prireikė leisti vieną pirmųjų 
kalendorių, su tautiniais var
dais pagal abėcėlę, todėl dau
gelis, o kartu ir Vytauto var
das į atitinkamas kalen
dorines dienas pakliuvo visai 
atsitiktinai. Gal tikrai reikėtų 
padaryti pataisą, kad Vytau
tus ir Vytautės galėtume mi
nėti rugsėjo 8-ąją. Tai yra per 
Švč. Mergelės dabar minimą 
šventę, bet kartu bus pagerb
tas ir mūsų Vytautas Didysis, 
ir visi Jo vardu pakrikštytieji. 
Juk 1955 m. kan. J . Stanke
vičius, išleidęs Lietuvos kata
likų kalendorių, Vytauto var
dą įrašė į rugsėjo 8 dieną. Mat 
nepriklausomybės laikais ir 
mūsų dienomis ši diena — 
Tautos šventė, Vytauto karū
navimo diena. Juk pats Vy
tautas buvo uolus Mergelės 
Marijos garbintojas. Tatai liu
dija ne tik vežiotasis po karo 
žygius Marijos paveikslas, bet 
ir jo pastangomis Lietuvos 
Didžiojoje kunigaikštystėje 
pastatytos 32 bažnyčios: „Tol 
Lietuva gyva, kol Vytautas 
nemiręs", — ši graži ant Perlo
jos Vytautui Didžiajam pasta
tyto paminklo užrašo para
frazė, perpinta Vytauto Na-
raškevičiaus eilėraštyje, mus 
drąsina arčiau burtis, ragina 
tiesti vienas kitam rankas, 
prisiminti mūsų Vytauto lai
kų Lietuvą ir vardan jos tie-

Dr. Antanas Butkus (g. 
1918.06.21, Baisogalos vi., Kė
dainių apskr.), 1962 metais iš 
Naujosios Zelandijos persi
kėlęs Clevelandan, čia gyveno 
iki 1997 m. birželio 17 d. Dėl 
greitai progresuojančios Par-
kinsono ligos vis buvo atideda
mas grįžimas Lietuvon, bet tą 
birželio dieną kartu su žmona 
Birute išskrido Gimtojon že
mėn. Deja, liga ir kelionės 
nuovargis nebeleido Antanui 
ilgiau pasidžiaugti Lietuva, 
kurią buvo lankęs daug kartų. 
1997 m. spalio 6 d. Vilniaus 
ligoninėje atsisveikino su šiuo 
pasauliu, palikdamas liūdesy 
žmoną Birutę (Polytę), sūnų 
Gediminą ir dukrą Rūtą su 
šeimomis JAV-se. 

Velionio veiklos pėdsakai 
lietuvių išeivijoje giliai įminti. 
Moksliniai pasiruošęs: Dotnu
vos Žemės ūkio akademija, 
Vokietijos Halle universiteto 
agronomo diplomas ir Bonnos 
universitete agronomijos dok
toratas, o taip pat ir dalyvavi
mas studentų saviveikloje bu
vo graži įžanga į šakotą veiklą 
išeivijos lietuvių gerovei. 1943 
m. pradėtas organizacinis dar
bas buvo nutrauktas prieš t re 
jus metus, ligai atimant jėgas. 

J is Vokietijoje išrenkamas 
Oldenburgo lietuvių apygar
dos pirmininku; Naujosios Ze
landijos Liet. Bendruomenės 
pirm., 1967 m. LB Ohio apy
gardos pirm., 1968 m. Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
narys ir vėliau vykdomasis 
vicepirmininkas. 1973 m. vėl 
išrenkamas PLB valdybon. 
1979 m. JAV LB valdybos na
šiai, blaiviai žvelgti į dabartį 
ir su viltimi žvelgti į ateitį. 

Vytautų klubai galėtų atsi
rasti ir užsienio lietuvių bend
ruomenėse. Galėtų visi, kam 
nesvetima mūsų garbi tautos 
istorija, rasti sau t inkamų 
darbo formų, o jei tokių ne
būtų ar jau neatsirastų kam 
organizuoti, tai bent įma
noma parsisiųsdinti iš Lietu
vos laikraštėlį „Vytautas", pa-
platinti ar patiems nusipirkti 
išleistą knygelę „Vytautas Di
dysis ir Lietuva", įstoti į knkj 
nors Vilniaus, Kauno, Utenos. 
Druskininkų ar Klaipėdos Vy
tautų klubą garbės nariu, 
nusiųsti pagalbos reikalin
giems Vytautams siuntinį a r 
laikraščio „Vytautas" redakci
jai parinkti iš bičiulių didesnę 
ar kuklesnę sumą pinigų, kad 
galėtų toliau be vargo leisti 
laikraštį ar pamaitinti alkaną 
mokykloje vaiką. Visiems apie 
galimus bendravimo būdus su 
Lietuvos Vytautais mielai pa
tars, atsiųs laikraštį ar knygą 
minėta redaktorė Vytautė Ei-
dukaitienė, kurios adresas: 
Paberžės 18-72 Vilnius 10 LT 
2010, Lithuania. Jos ir visų 
Vytautų vardu visiems kuo 
nuoširdžiausiai už bet kokią 
paramą Lietuvai ir Vytautų 
klubams dėkoja. 

Kun.K. J . A m b r a s a i 

rys socialiniams reikalams. 
1980 metais įsteigė specialią 
Socialinių reikalų tarybą, kuri 
pravedė vyresniojo amžiaus 
lietuvių surašymą. Tarybos 
pastangomis gauta 3.5 mil. do
lerių JAV federalinės valdžios 
paskola Clevelando „Lietuvių 
sodybai" — šešių aukštų — 82 
butų namams pastatyti. 1986 
m. išrinktas Tautinių šokių 
šventės Clevelande rengimo 
komiteto pirmininku. Šventė 
sutraukė per 10,000 žiūrovų ir 
2.000 šokėjų. Tai tik labai su
traukta velionio darbų statis
tika. 
Savo kasdieninę duoną An

tanas pelnė dirbdamas įvairių 
tyrimų laboratorijose. Jau 
Naujoje Zelandijoje buvo pats 
įkūręs žemės tyrimo laborato
riją, kiek vėliau ir mėsos pra
monės instituto narys. Įsikū
ręs Clevlande, dirbo Cleveland 
Clinic Foundation ir vadovavo 
lipoproteidų laboratorijai. Jis 
ir j o bendradarbiai už tyrimus 
JAV Patologų draugijos buvo 
apdovanoti aukso medaliu. Iš 
JAV valdžios gauta 3.5 mil. 
dol. prostaglandiniams tyrinė
jimams. Šiais klausimais dr. 
Butkus yra parašęs 30 moksli
nių, straipsnių amerikiečių 
medicinos žurnalams. Lietu
vių spaudoje, daugiausia rašė 
lietuvių tautinės minties „Dir
vos" laikraštyje. Buvo aktyvus 
Tautinės sąjungos narys. 

Mirus jo žmonai Vladei, ve
dė žinomo fotomenininko Juo
zo Polio dukrą dr. Birutę. Dr. 
Antanas Butkus palaidotas jos 
gimtinėje Baisogaloje. 

V. Roc iūnas 

žmones. Socialinė studija j au 
šešti metai vykdo projektą 
„Metai sau — metai kitiems", 
kuriuo siekiama suteikti jau
nuoliams socialinės psichologi
jos žinių, supažindinti su gru
pinio darbo metodais, kad jie 
galėtų sėkmingai spręsti aktu
alius asmeninius ir bendrus 
jaunimo klausimus. Rudenį, 
žiemą, pavasarį socialinės stu
dijos dalyviai dirba pasirink
tose socialinio darbo vietose ir 
dalyvauja keturiuose psicho
loginiuose seminaruose. Į šį 
projektą įsitraukę jaunuol ia i 
drauge su A. C. Patria socia
line tarnyba dirba socialinį 
darbą Vilijampolės neįgalių 
vaikų pensionate, ortopedijos 
įmonėje, „Vilties" bendrijoje. 
Kartų namuose. Xuo 1994 
~netų Kulautuvoje veikia orga
nizacijos jaunimo namai , kur 
nuolat vyksta kursai , semina
rai, vykdomos socialinio, psi
chologinio, dvasinio ugdymo 
programos, kursai. Šiais me
tais Kulautuvos jaun imo na
muose įvairiuose kursuose ir 
programose dalyvavo per 2000 
žmonių. 

Savanoriai, dalyvavę įvai
riuose organizacijos projektuo
se, yra įsteigę konsultacinį 
centrą, kur galima gauti žinių 
įvairiais socialinio darbo klau
simais. A. C. Patria taip pat 
vykdo projektą vyresniųjų kla
sių moksleiviams, norintiems 
susipažinti su socialiniu dar
bu. Projektą „Jšok į ra tus" su
daro dvi dalys: savanoriškas 
socialinis darbas bei šešta
dienio seminarai Kauno ar
kivyskupijos Evangelizacijos 
centre. 

Pasak A. C. Patria vadovų, 
organizaciją rėmė ir teberemia 
Vokietijos Drezdeno — Meise-
no vyskupija ir Kelno arkivys
kupija. Pastaruoju metu para
mos susilaukiama ir iš 
vietinių valdžios institucijų. A. 
C. Patria glaudžiai bendradar
biauja su Kauno j aun imo or
ganizacijų susivienijimu „Ap
skritasis stalas". Šių metų lie
pos mėnesį Kauno savival
dybėje priimta Jaun imo politi
kos koncepcija. Pabaigoje kal
bėta apie narystę, diskutuota 
tikėjimo ir gyvenimo klausi
mais, dalytasi įspūdžiais iš va
saros stovyklų, seminarų Vo
kietijoje ir Anglijoje. 

Bažnyčios Žinios. 1997, 
Nr. 17 

• Seniausias Lietuvoje tu
nelis buvo iškastas 1859-1860 
m. Paneriuose (Vilniuje). Jo il
gis - 426 m. Nuo 1952 m. ne
naudojamas. 
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A.tA. 
Archit. JUOZAS SKOMANTAS 

Gyveno Bever ly Shores , IN. 
Po sunkios operacijos Šv. Antano ligoninėje staiga mirė 

1997 m. lapkričio 8 d. 11:51 vai. ryto.sulaukęs 74 metų . 
G i m ė L i e t u v o j e , K r e t i n g o s a p s k r i t y j e , R u g i ų 

miestelyje. Amerikoje išgyveno 48 m. 
Nul iūdę liko: brolis Benius s u šeima Lietuvoje; a r t imi 

d rauga i : B ron ius Molas-Mulevičius su žmona Karen ir 
jo d u k t ė A u š r a Clouston suvyru Petru ir šeima; velionio 
k r ikš to s u n ū s Er ic Molas-Muievičius. 

Velionis p a š a r v o t a s lapkričio 13 d., ke tv i r tad ienį nuo 
2 iki 8 v.v. P e t k u s Lemont laidojimo n a m u o s e . 12401 
S.Archer Ave. i r lapkričio 14 d. n u o 8 v.r. iki 9 v.r. Pe tkus 
M a r ą u e t t e laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

L a i d o t u v e s įvyks lapkričio 14 d., p e n k t a d i e n į . Iš 
laidojimo n a m ų 9 vai. ryto bus at lydėtas į Švč. M.Manjos 
Gimimo parap i jos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 
vai . ryto šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis 
bus pa la ido tas Sv. Kazimiero lietuvių kap inėse . 

Vietoje gėl ių p r a š o m a a u k o t i Lietuvos Naš la i č ių i 
globos k o m i t e t u i . 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir paž į s tamus 
da lyvaut i šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę : b r o l i s i r a r t i m i d r a u g a i . 

Laidotuvių direkt. D.A.Petkus/D.M.Petkus, 
tel. 1-800-994-7600 

A.fA. 
ROMUI SHATUI 

m i r u s , ž m o n ą GERTRŪDĄ, s ū n u s - R E M I G I J Ų , 
S T E P O N Ą , J U R G Į , TOMĄ, d u k r ą ANGELĘ, STASĮ ir 
M A R G A R I T Ą V E N C I U S i r j ų Š e i m a s , s k a u s m o 
valandoje už jauč iame . 

O. Adomaitienė 
V. L. Adomavičiai 
A. D. Arlauskai 
J. A. Bagužiai 

r K. Balukienė 
V. G. Beleckai 
F. B. Bočiūnai 
A. G. Cekauskai 
B. J. Čepukai 
V. Dėdinienė 
V. M. Derenčiai 
D. A. Dulaičiai 
S. Estkienė 
V. G. Gečai 
Kun. L Gedvilą 
P. Grigalauskas 
A. J. Janoniai 
P. Janulis 
S. Kačinskienė 
M. Kardauskaitė 
A. L. Kvečai 
V. B. Labučiai 
E. Lukienė 
V. S. Maciai 
J. J. Macijauskai 
B. Macijauskienė 
P. D. Mackai 
J. S. Mačiulaičiai 

S u n n y Hil ls , Florida 

V. O. Mamaičiai 
J. Mamaitytė 
B. Matuzienė. 
V. Mikutis 
L. Mikutytė 
E. Milukienė 
Kun. L. Musteikis 
A. B. Nakai 
A. J. Nakai 
M. Naruševičienė 
E. M. Okai 
A. Pečkaitienė 
J. U. Peleckiai 
A. Pileckas 
Dr. M. E. Poulik 
D. S. Pranckevičiai 
J. Ra t nikas 
E. J. Sadauskai 
J. L. Savaičiai 
A. D. Savickai 
A. R. Strazdžiai 
J. D. Sūdžiai 
L. D. Vaitkevičiai 
A. D. Vėlavičiai 
J. A. Vyšniauskai 
H. V. Zitikai 
J. V. Zubavičiai 
K. A. Žukauskai 

A.tA. 
JUOZUI NAUMUI 

mirus , sesei židinietei ČESEI NAl.'MIENKI ir duk
roms su šeimomis reiškiame nuoširdžia užuojautą. 

Detroito v v r. skaučių „Zidinv.s" 

A.tA. 
DR. EDMUNDUI DRUKTEINIUI 

mirus , jo žmoną ALDONA ir sūnus EDMUNDĄ ir 
ALBERTA nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 
Tegul ilsisi j i sa i Viešpaties ramybėje' 

Danutė ir Vytautas Bieliauskai 

l>r Antanas Butkus, prieš išvykdamas į Lietuvą, savo 79-tą šimtadienį 
-v.nlr k;irtu su 9-t:» gimtadienį sulaukusiu vaikaičiu Freduku 

• P o l i t i k a s , d i p l o m a t a s , • 1873 m. rugsėjo 18 d. gi m. 
valstybes ir kataliku visuo- Juozas Skvireckas, Lietuvos 
menės veikėjas Kazys Rizaus Katalikų Bažnyčios arkivysku 
kas bolševikų sušaudytas 1941 pas . Šventojo Rašto vertėjas 
m. birželio 26 d. Gimė 1892 m. Mirė 1959 m. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Visi d a i n a v i m o meno my
lėtojai kviečiami nepraleisti 
nuostabios progos išgirsti vie
nos ryškiausių šiuo metu Lie
tuvoje dainininkių, soprano 
Sabinos Martinaitytės kon
certų: penktadienį, lapkričio 
14 d.. 7 vai. vak.. Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte: sekma
dienį, lapkričio 16 d., 2 vai. 
p.p.. lietuvių liuteronų Tė
viškes parapijoje. 6641-45 
South Troy (Marąuette Par
ke i. FLC S. Martinaityte at
liks lietuvių ir Vakarų Euro
pos kompozitorių dainas bei 
arijas, o Tėviškės parapijoje 
..Domine Deum" — tai labai 
skirtingos programos, todėl 
verta atsilankyti abiejuose 
koncertuose. 

Daug graž ių žodžių buvo 
p a r a š y t a apie ..Draugo*" kon
certus, ruoštus įvairiuose lie
tuvių telkiniuose ne tik JAV. 
bet ir Kanadoje. Daug pagy
rimų teko ir koncertų progra
mos atlikėjams, solistams 
Aušrai Cicėnaitei, Vaidui 
Vyšniauskui ir pianistei Euge
nijai Kuprytei. Kam neteko 
koncerte dalyvauti — gailisi, o 
kas jį girdėjo — norėtų dar 
kartą pasiklausyti. Ir vie
niems, ir kitiems į pagalbą 
ateina Aleksandras Plėnys, 
paruošęs puikią koncerto vaiz
dajuostę. Ją galima įsigyti 
„Draugo" administracijoje. 
Kaina 30 doi.: su persiuntimu 
— 32.50 dol. Pasinaudokite 
proga, juk ir Kalėdos ne už 
kalnų, tad vaizdajuostė yra 
puiki dovana geros muzikos 
mėgėjams, 
i 

ŠI ĮSTAIGA BŪTINA 

Vašingtone veikia JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
įstaiga, kuriai vadovauja Asta 
Banionyte. Ji palaiko ryšį su 
senatoriais ir Kongreso na
riais, informuodama juos apie 
Lietuvą. Kai reikalinga skubi 
veikla, ji susisiekia su LB apy
gardomis ir apylinkėmis, pra
nešdama, ką reikia dalyti, kad 
JAV vyriausybės nariai padė
tų laimėti Lietuvai paramos. 
Tokių atvejų yra buvę labai 
daug NATO klausimu, finan
sinės pagalbos reikalais ir kt. 
Šios įstaigos išlaikymas bran
giai kainuoja, bet ji mums 
būtina, todėl LB apylinkėse 
tam tikslui rengiami lėšų tel
kimo vajai. Brighton Parko 
LB apylinkes valdyba rengia 
pietus šį sekmadienį, lapkričio 
16 d., 11 vai. r. (tuoj po 10 vai. 
lietuviškų Mišių', parapijos 
salėje — kampas 44 gatvės ir 
S. Fairfield. Kava ir pyragais 
bus galima pasivaišinti j au 
nuo 9 vai. r. Bus galima įsigyti 
maisto parsinešti namo. 

„Šiaurės p a š v a i s t ė " , kan
klininkės Daivos Kimtytės 
muzikos įrašas — kasetė. St. 
Sodeikos. Šimkaus. Sasnaus
ko. Švedo, Naujalio, Mozart, 
Debussy, Chopin. Strauss. Le-
har, Offenbach, Benedict Di-
lov kompozicijos. Puiki dovana 
bet kuria proga. Gaunama 
„Draugo" administracijoje 
arba šiuo adresu: Daiva Kim-
tvtė, 5328 S. 73rd Ct. Summit. 
IL 60501, tel. 708-594-6432. 

SKELBIMAI 
x G e o r g e i r I r e n e 

Suboczevvski, Bethesda, MD. 
Vytau tas ir V a n d a Šl iupai . 
B u d i n g a m e CA, J a n i n a 
P o š k u s , Oak Lawn, IL, dr. 
J a n i n a J a k š e v i č i e n ė , Oak 
Lawn, IL visi globoja Lietuvos 
našlaičius, ir kiekvienas savo 
globotiniams atsiuntė po $150. 
Našlaič ių va rdu dėkojame 
geriesiems ..dėdėms" ir „tetoms". 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
k o m i t e t a s , 2711 W. 71 S t . 
Cbicago, IL 60629. 

(sk.) 
x Kazys E r i n g i s , širdies 

smūgio ištiktas, mi rė lapkr i 
čio 11 d. 10:28 vai . ryto. Apie 
laidotuves bus pranešta vėliau. 

(sk.) 
ADVOKATAS 

GINTARAS P.ČEPĖNAS 

6436 S Pulaaki Rd., Chicago, IL 60629 
1/2 b! i Šiaurę nuo BaUeko muziejaus) 

Tel. 773-582-4500 
14121 S Heli Kd . Ix>ckport. IL 60441 

Tel 708-301-4866 
'. i.andoa paffai susitarimą 

Advokatas Jonan Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S.Kedzie Avenue 
Chicago, n . 60629 

Tel. 773-776-8700 
Darbo vaJ nuo 9 v r iki 7 v v 

Š^Lad 9 v r iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63th Street 
Chicago. IL 60629 

'Skersai gatvėa nuo .Draugo") 
TeL 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą 

x T r a n s p a k , s i u n t i n i a i , 
pinigai į Lietuvą. K e t v i r t a d i e 
n i a i s ik i 8 v a i . v a k a r o . 
Transpak, 4545 W 63 St.. Chi-
cago, IL 60629, te l . 773-838-
1050. , . 

(sk.) 
x A.a. muz. P e t r o A r m o n o 

atminimą Lietuvių fonde su 
$340 auka įamžino buvę „Dai
navos" ansambliečiai: Ona ir 
Alfonsas Alčiauskai, Graž ina 
Cibiene. Jonas Grebl iauskas . 
Danguolė ir Petras Gr igana-
vičiai. Danguolė Ilginytė. Laima 
ir Vilius Jakušovai. Vilius J u š 
ka. Danguolė ir P r a n a s 
Kavaliauskai. Elena ir Mečys 
Krasauskai. Irena ir Vladas 
Meiles. Irena Radienė, Elytė ir 
Zigmas Radvilai. Juozas Rad
vila. Irena ir Eugenijus Sla
vinskai. Aleksas Smilga, Irena 
ir Leonas Sodeikos, ir Laima 
Vaičiūnienė. 

(ak.) 
x T R A N S P A K į s t a i g a 

LEMONTE veikia sava i tga 
liais penk td . 3 v.p.p.-7 v.v., 
s e k m d . 8:30 v . r . - l v . p . p . 
Transpak tel Lemonte: 708-
257-0497. 

(sk.) 
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ADVOKATAI 

R a n e & I .Feyman 
patirti* ir prof>tion«h pagalba 
..- «*«p • r t y a * 

Automobiliu aranjoa 
NVlaunmip auitikimai 

- Paalaufroa emigracijoa antyje 
rrher A v©., ChicaRD. R. 60632 

*47 Mi 7436'kAlbnm* Liattmftai) 

.../ 
panla'Jfrorna 24 v»l per parą, 7 d 

x Gera ž in ia! B a l t i a Ex-
press pratęsia kalėdinių siun
tinių priėmimą iki l a p k r i č i o 
12 d. B a l t i a E x p r e s s , C o . , 
8327 S. Pulaski Rd., C h i c a g o , 
IL 60652. Tel. 1-800-SPARNAI 
arba 1-800-772-7624. 

(sk.) 
x Galiu padėt i legaliai gau

ti „SOC. SECURITY" kortele, 
vairavimo leidimą (d r ive r ' s li-
cense) ir vizų pratesimą. Ed 
Šumanas, te l . 1-708-246-8241. 

(sk ) 

VARDO S T I P E N D I J A 

J a u praėjo treji metai , kai 
įkurta Marijos Aukštai tės sti
pendija (Bursary) Toronto uni
versitete, Kanadoje. Kandida
tai, norintys laimėti 1998 m. 
poetės M. Aukštai tės premiją, 
raginami atsiųsti prašymus 
šiuo adresu: D r . R o b e r t 
J o h n s o n , D i r e c t o r , T h e 
C e n t r e for R u s š i a n a n d 
E a s t E u r o p e a n S t u d i e s , 
U n i v e r s i t y of T o r o n t o , 130 
S t . G e o r g e S t r e e t , Su i t e 
14335, T o r o n t o , O n t a r i o , 
C a n a d a M5S 1A5. 

Pradedant 1998 metais, dvi 
metinės stipendijos bus skiria
mos ir Vilniaus universitete. 
Joms studentų prašymai bus 
l i teratūros istoriko/ės įvertinti 
Lietuvoje pagal Marijos 
Aukštai tės ..Bursary" nuosta
tus Toronto universitete. 

Savo pareiškime kandidatai 
turi nurodyti temą, kurią jie 
ruošiasi nagrinėti . t iriant 
poetės, visuomenės veikėjos 
Marijos Aukštai tės kūrybinį 
palikimą, poetes vietą lietuvių 
li teratūrinėje ir intelektua
linėje istorijoje. Prašyme rei
kia nurodyti mokslinio tyrimo 
planą. Pareiškimai priimami 
iki š.m. gruodžio 1 d., tad pa
skubėkite. 

J .A. N a v i k e v i č i u s 

TAUTOS F O N D O PARAMA 
V I L N I J O S MOKYKLOMS 

Tautos fondo taryba vėl pas
kyrė 30,000 dol. Vilniaus 
krašto ir paribių mokykloms. 
, .Paramą mokytojai priima ne 
tik kaip material inę, bet ir 
moralinę, todėl ją reiktų ge
riau vadinti premija, parama, 
o ne pašalpa, ir išlaikyti tol, 
kol pakankamai galės mokėti 
Lietuvos valstybė", — rašo 
Vilniaus Tautos fondo atsto
vybės pirmininkas dr. Napo
leonas Kitkauskas. 

Atstovybės pirmininkas, 
ka r tu su vicepirm. Kazimieru 
Garšva prisiuntė T F visų Vil
nijos mokyklų ir mokytojų 
sąrašus. Šiemet Vilniaus aps
krityje at idaryta 21 nauja mo
kykla, kur bus mokoma ne tik 
dalyko, bet ir lietuvių kalbos. 
Tai atlikta daugiausia Švie
timo ministro, krikščionio de
mokrato dr. Zigmo Zinke
vičiaus pastangomis. 

Mokytojams dažnai tenka 
rinkti pareiškimus slapta nuo 
vietos valdžios. Tik tada aps
kritis pradeda veikti. Lietu
voje esančiose lenkiškose mo
kyklose dirbantys mokytojai iš 
Lenkijos ir užsienio lenkų or
ganizacijų gauna 200-300 dol. 
per mėnesį. P r . P . 

K O N C E R T U O S 
„ A R M O N I K A " 

Lapkričio 19 d., sekmadienį, 
2 vai. p.p., College of Lake 
County patalpose. Grayslake, 
IL, rengiamas ,,Armonikos" 
koncertas, kurį Waukegan, IL 
Lietuvių Bendruomenės apy
linkes valdyba plačiai išgar
sino tarp vietinių lietuvių ir 
kitataučių. Jeigu kas iš 
Čikagos ar apylinkių gailisi 
neturėjęs progos „Armonikos" 
pasiklausyti, kai ji koncertavo 
Jaunimo centre a r Lemonte, 
dabar tai gali padaryt i — juk 
Gravslake netoli. 

BAIGĖSI K A D E N C I J A 

Dr. prof. Kęstutis P. Žygas. 
ėjęs JAV LB Krašto valdybos 
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininko pareigas. Krašto 
valdybai pradėjus naują ka
denciją iš tų pareigų pasi
t raukė. Dabar Visuomeninių 
reiklaų tarybos pirmininku 
pakviestas dr. Vytautas Bie
liauskas. 

ŽVAIGŽDUTĖ 
I^^A,^ * \ \ * * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicago* skyriaus 

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

Algis ir Taksiukas slapstosi po krūmais nuo kryžiuočio... Iš A. Gustaičio 
knygos jaunimui „Tvankstės pilyje" 

Piešė A. Audronytė-Variakojienė ir V. Variakojyte 

RUDENĖLIS 
Krinta lapai, rudenėlio 
Paliesti , šalnos ir vėjo. 
Atsiskyrus nuo medelio, 
Atgal grįžti nėra kelio. 
Ir berželis nuogas styro, 
Klevo lapai jau pabiro. 
Ąžuolas gilę dar meta, 
Pastebėjęs šalną-tetą. 
O ša lna kviečia įduotą 
Vėjo sparną, vėjo šluotą. 
Žemę, stogus baltai kaišo, 
Rudenėlis dažus maišo. 
Medžiai lapų nemaitina, 
Šalna lapus tyliai skina. 
Dažo spalvom rudenėlis, 
Dangų dengia debesėlis. 
J a u dienelės trumpos, 
O naktelės ilgos. > 
Šna ra prie upelio , 
Su vėjeliu smilgos. 

Alb. K a š i u b i e n ė 

K Ę S T U T I S DUMČIUS — 
L I E T U V O S DIDVYRIS 

Vokiečių okupacijos laikais 
Lietuvoje, mano tėtukas Kęs
tutis Dumčius dirbo prie po
grindžio laikraštėlio „Nepri
klausoma Lietuva . kurį leido 
liaudininkai. Jie buvo ne-
marksistiniai socialistai. Se
nelis, atrodo, buvo pogrindinin
kas kurjeris. 

1944 m. mano senelis, kartu 
su ki tais lietuviais, buvo pa
imtas į „Luftvafę". nacinės Vo
kietijos karinę aviaciją. Lietu
viai dirbo priežiūros (mainte-
nance) darbus Berlyno bazėje. 
Mano senelis labai gerai mo
kėjo vokiečių kalba buvo ver
tėjas. 

Kar tą lietuvis Giedraitis 
pradėjo lietuviškai garsiai ir 
labai neatsargiai keikti vo
kiečius nacius ir jų sistemą. 
Vokiečiai klausė, ką sako Gie
drai t is . Jei senelis versdamas 
jo kalbą būtų pasakęs teisybę, 
Giedraitis būtų buvęs sušau
dytas. Senelis vokiečiams iš
vertė, kad Giedraitis keikia 
rusus komunistus vokiečiai 
liko patenkinti ir Giedraitis 
išgelbėtas. 

Kai raudonoji armija artėjo 
prie Berlyno, vokiečiai išda
lino šautuvus lietuvių dali
niui. Lietuviai numetė šautu
vus an t žemės, atsisakė juos 
priimti ir griežtai užprotes
tavo, kad nekovosią už nacisti
nę Vokietiją, nes ju nekenčia. 
Jeigu senelis lietuvių žodžius 
būtų išvertęs teisingai, jiems 
būtų buvę labai blogai. J is 
j iems pasakė, kad lietuviai, 
nebūdami vokiečiai, jaučiasi 
esą prasti ir menki, todėl ne
verti garbės kovoti už vokiečių 

Reichą. Nors vokiečių karinin
kai suprato, kad tai melas, bet 
buvo tokia santvarka, kad jų 
argumentą turėjo priimti. Lie
tuvių nebevarė kovoti ir jų ne
baudė. 

G in tau ta s Dumčius , 
Bostono lit. m-los mokinys 

MŪSŲ PAVARDĖS 
Šiandien kiekvienas turime 

pavardę ir neįsivaizduojame, 
kad buvo laikai, kai žmonės 
pavardžių visai neturėjo. Be 
pavardžių šiandien beveik ne
įmanoma išsiversti. J u k kiek
vienoje klasėje yra nemaža 
mokinių tais pačiais vardais, 
ir, jeigu jie neturėtų pavar
džių, ne taip lengva būtų susi
gaudyti. Vieną pašaukus, keli 
atsilieptų. O ką jau bekalbėti 
apie visą mokyklą. Kiek čia 
Jūračių, Biručių, Nijolių, Vy
tautų ar Vidų. Tačiau buvo 
metas, kai lietuviai pavardžių 
neturėjo. Dar Vytauto laikais 
lietuviai buvo vadinami tik 
vardais. Bet jau 15 amžiuje 
Lietuvoje pamažu pradeda at
sirasti ir pavardės. Iš pradžių 
pavardes turėjo tik didikai, o 
vėliau jų prireikė ir papras
tiems žmonėms. Panaši padė
tis buvusi ne tik Lietuvoje. 

Štai Šiaurės Vokietijos vals
tiečiai dar net iki 19 amžiaus 
neturėjo pavardžių. Latvijoje 
visur pavardes pradėta vartoti 
taip pat tik nuo 19 amžiaus 
pradžios, anksčiau j a s turėjo 
žmonės tik didesniuose mies
tuose. 

Algirdas Sabal iauskas 
(Bus daugiau) 

J E I GALĖČIAU 
APLANKYTI SODYBĄ... 

Buvo labai karšta diena. 
Mes važiavome į mūsų draugų 
sodybą. Kai ten nukeliavome, 
aš su broliu nutariau gaudyti 
vištas prieš pasakant „labas". 
Mes visur žiūrėjom. Ėjom prie 
daržo ir prie klėties. Ten mes 
pamatėme savo draugą. Jis 
atėjo su mumis. Mes ėjome 
prie tvarto, kluono, pirties. 
Kai mes nuėjome prie van
dens, ten pamatėme daug viš
tų. Mes bėgom ir bėgom. Be
bėgdami pamatėme arklius, 
kiaules ir antis. Kai baigėme 
apžiūrėjimą, mes buvome pa
gavę dešimt vištų. Dar buvo 
pabėgusių vištų, bet mes jau 
buvome smagiai praleidę die
ną, nebenorėjome jų gaudyti. 

Jonas Vaitkus, 
Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los 
mokinys („Mūsų metai") 

Paviršutiniškai žinoti viską, ' 
vadinasi, nieko nežinoti. 

V. H u g o 
Tu knygą pamėgsi, tave pa

mėgs visas pasaulis. 
H. I b s e n a s 

Mokslai be apmąstymų ne
naudingi, o apmąstymai be 
mokslų, pavojingi. 

Konfucius 
Nežinojimas — pati didžiau

sia bausmė. 
A. D i u m a 

Nerasi tokio žmogaus, iš ku
rio išminčius negalėtų dar ko 
nors pasimokyti. 

W. J . Goe the 

GALVOSŪKIO NR. 11 
ATSAKYMAI 

1. Vytė Nemunėlis (B. Braz
džionis). 2. N. Užubalienė. 3. 
M. Girniuvienė. 4. A. Gustai
tis. 5. Vaičiulienė. 

GALVOSŪKIO NR. 13 
ATSAKYMAI 

1. Pinta, 2. Santa Maria, 3. 
Nina. 

GALVOSŪKIO NR. 14 
ATSAKYMAS 

Kristupas Kolumbas tokiu 
laivu išplaukė, kad surastų 
naują pasaulį. J is 1492 m. 
spalio mėn. 12 d. pamatė nau
jąją žemę. Amerikoje spalio 
mėnesį yra švenčiama Kolum
bo diena (Columbus Day). 

GALVOSŪKIO NR. 15 
ATSAKYMAI 

1. Aleksandras Didysis, kai 
leidosi į savo karo žygius, bu
vo vos 22 metų amžiaus, o mi
rė būdamas 32 metų amžiaus 
(A. Rubšys, „Darbininkas", Nr. 
40, Brooklyn, 1995). 2. Stepo
nas 752 metais buvo išrinktas 
popiežiumi, bet netrukus mi
rė, nesulaukęs konsekracijos 
(L.E. 28-449 Boston, 1963). 3. 
Šių vyrų galvos plaukų sky
rimą matome deš inė je : B. 
Napoleon, A. Hitler, gen. P. 
Sheridan, karalius F. Wil-
helm, išradėjas T. Edison, pre
zidentai R. Reagan ir B. Jel-
cin, politikai J . Major ir B. 
Dole, pulk. O. North, banki
ninkas Soshovets, dailininkas 
P. Gauguin, poetai M. Ler-
montov ir K. Binkis, rašytojai 
W. Irwing ir K. Kiela, kunigai 
J . Gutauskas ir J. Pauperas, 
muzikai J. Kačinskas, A. Va
nagaitis ir K. Skaisgirys, žur
nalistas J. Savaitis. 4. Arabai 
Ispanijoje viešpatavo 8 šimt
mečius (Chmieliausko Kultū
ros istorija, 3-15, 1917). 5. Pa
saulyje didžiausias muzikos 
instrumentas yra v a r g o n a i . 
Didžiausius pasaulyje -vargo
nus randame Atlantic City, 
Municipal Auditorium. Juos 
1930 m. sukūrė senatorius 
Emerson L. Richafds. Šie var
gonai turi 33,112 vamzdžių, 
nuo 6 milimetrų iki 19.4 met
rų ilgio, arba nuo ketvirčio 
inčo iki 64 pėdų (Reader's Di-
gest „Did You Know", p. 352, 
London, 1990). 

GALVOSŪKIS NR. 32 
(Žiūrėkite fotografijas) 

Čia pavaizduoti trys JAV 
prezidentai. Parašykite jų var
dus ir jų žmonų vardus, pa
vardes. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 31 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Galva sudaryta vien iš skait
linių. Surašykite visas skait
lines. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 33 
(Žiūrėkite brėžinėlius) 

Matote nupieštas dvi diagra
mas. Pirmojoje — surašyti 
žodžiai, kurių raidės yra su
maišytos. J ū s ištaisysite klai
das ir tuos žodžius teisingai 
surašysite į tuščios diagramos 
langelius. 1. Naminis gyvulys. 
2. Naminis paukšt is . 3. Pasa
kose minima dvasinė būtybė, 
kuri padėdavo geriems žmo
nėms. 4. Visų mėgstama dar
žovė. 5. Nemaloniu balsu rė
kiantis laukinis paukštis. Iš 
apskritimuose esančių raidžių 
susidarys žodis, kurį visi žmo
nės vartoja. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 34 
Žemiau surašyti lietuvių 

kalbos žodžiai priklausą ku
riai nors kalbos daliai: 1. Jau
nystė, 2. žieminis, 3. trejetas, 
4. keliolika, 5. švinta, 6. mi
nėtinas, 7. visuomet, 8. ana
pus, 9. tačiau, 10. štai. Dabar 
surašytos visos kalbos dalys, 
prie kurių prirašykite viršuje 
surašytus žodžius teisingai: 1. 
Dajyvis, 2. įvardis, 3. prielink
snis, 4. daiktavardis. 5. jaus
tukas, 6. skaitvardis, 7. veiks
mažodis, 8. jungtukas , 9. būd
vardis, 10. prieveiksmis. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 35 
1. Kaip vadinasi paskutinė 

upė įtekanti į Nemuną? 2. 
Apie ką yra daugiau rašoma 
Šventame Rašte; apie k a r d ą 
ar skydą? 3 . Žmogus geria 
vandenį lūpomis, katė ir šuo 
gerti lūpomis nemoka. Kaip 
jie nuramina savo troškulį? 4. 
Iš kur yra kilęs žodis „Spor
tas"? 5. Ar Šv. Rašte yra mini
mi „vargonai"? Už visus teisin
gus ir plačiai paaiškintus at
sakymus skiriama 10 taškų, o 
už trumpus atsakymus — 5 
taškai. 

Atsiuntė 
k u n . d r . E. Gerul i s 




