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Diplomatai tiria padėtį 
Karaliaučiuj e

Vilnius, rugsėjo 8 d. (BNS) 
— Lietuva antradienį pa
reiškė susirūpinimą dėl pa
dėties kaimyninėje Karaliau
čiaus srityje ir siunčia savo di
plomatus konsultacijų dėl ga
limos paramos šiam regionui.

„Mes esame susirūpinę so
cialine ekonomine padėtimi 
Kaliningrado srityje”, BNS 
sakė diplomatai.

Pasak aukšto Lietuvos URM 
pareigūno, „ši sritis, kaip ir 
kiti Rusijos Federacijos sub
jektai, imasi priemonių, kad 
savo valdžios lygiu galėtų 
stabilizuoti padėtį ir būtų 
išvengta ypač sunkių sociali
nių pasekmių”.

Diplomatas komentavo pra
nešimą, kad antradienio naktį 
Karaliaučiaus srities guberna
torius Leonid Gorbenko įvedė 
srityje nepaprastąją padėtį.

Pasak pareigūno, antradienį 
į Karaliaučių Lietuvos UR 
ministro Algirdo Saudargo 
pavedimu išvyko delegacija, 
kuriai vadovauja URM Politi
kos departamento direktorius 
Vygaudas Ušackas.

„Diplomatai bandys išsi
aiškinti padėtį regione ir su 
vietos administracijos atsto
vais konsultuosis dėl galimos 
paramos sričiai”, sakė pa
reigūnas.

Karaliaučiaus srities admi
nistracijos spaudos tarnybos 
pranešimu, paskelbus nepa
prastąją padėtį, „srities ad
ministracijai, vadovaujamai 
gubernatoriaus, tenka atsako
mybė priimant politinius ir 
ekonominius sprendimus”.

Pasak pranešimo, šis spren
dimas „nereiškia jokių piliečių 
teisių ir laisvių apribojimo”.

A. Brazauskas sukritikavo 
Vilniaus konferencijos rengėjus

Vilnius, rugsėjo 8 d. (BNS)
— Buvęs Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas sukriti
kavo šiemetinę Vilniaus kon
ferenciją, kurioje jis pasigedo 
konkretumo ir kalbėtojų „ne 
iš valdžios”.

„Aš konferencijoje paklau
siau — kaip Europos Sąjunga 
gali padėti Baltijos valsty-

Sustreikavo Kauno 
advokatai

Kaunas, rugsėjo 8 d. (BNS)
— Kauno advokatai dėl nesu
mokėtų honorarų nuo pirma
dienio atsisakė vykti pagal pa
skyrimus į miesto apylinkės 
teismo posėdžius.

Advokatai teigia, kad Kau
no apylinkės teismas jiems už 
atliktą darbą nesumokėjo apie 
50,000 litų. Pinigų advokatai 
negauna nuo balandžio.

Pasak Kauno advokatų 
kontoros seniūno Vytauto Gi- 
neikos, savo problemas advo
katai išdėstė rašte, kurį rug
pjūčio pabaigoje nusiuntė mini
strui pirmininkui, tačiau pa
dėtis nepasikeitė.

V. Gineika sakė, kad pini
gų apylinkės teismui neskiria 
Teisingumo ministerija, ir pa
naši padėtis yra susiklosčiusi 
ir kitų miestų apylinkių teis
muose.

Kauno advokatai tuo tar
pu neatsisako dalyvauti mies
to apygardos ir rąjono teismų 
posėdžiuose, nes pastarieji už 
darbą pagal paskyrimus su 
advokatais atsiskaitė.

Advokatai pagal paskyri
mus atstovauja asmenims, ne
turintiems asmeninių advo
katų.

Juo siekiama regione sukaup
ti pakankamas maisto ir de
galų atsargas, užtikrinti nenu
traukiamą iki mokyklinių 
įstaigų, mokyklų ir ligoninių 
aprūpinimą maistu ir vaistais, 
taip pat sąlygas derliaus nu
ėmimui.

Pasak pranešimo, nepapra
stoji padėtis įvesta taip pat ir 
siekiant „užkirsti kelią ne
pagrįstam kainų augimui”.

Kaip žinoma, liepos 1 d. Lie
tuva pradėjo pirmininkauti 
Baltijos jūros valstybių tary
boje (BJVT). Vienas Lietuvos 
tikslų šioje organizacijoje — 
plėtoti regioninį bendradar
biavimą, į jį įtraukiant ir Ka
raliaučiaus sritį.

Pastaruoju metu Lietuvos ir 
Rusijos Tarpvyriausybinės 
bendradarbiavimo komisijos 
darbo grupės rengia ilgalaikį 
Karaliaučiaus srities ir Lietu
vos regionų ekonominio ben
dradarbiavimo susitarimą. Jis 
padidintų Lietuvos investici
jas kaimyninėje Rusijos srityje 
ir suaktyvintų prekybą.

Pastarasis abiejų valstybių 
derybininkų susitikimas vyko 
rugpjūčio 18-19 dienomis.

Lietuvos užsienio reikalų vi
ceministro Jono Rudalevičiaus 
teigimu, susitarimas dėl Kara
liaučiaus srities ir Lietuvos re
gionų bendradarbiavimo su
teiktų galimybę padidinti Lie
tuvos investicijas kaimyninėje 
Rusijos srityje ir suaktyvintų 
prekybą.

Karaliaučiaus skolos lietu
vių statybininkams siekia 9 
mln. JAV dolerių. BNS ži
niomis, dėl šios skolos grą
žinimo vyksta derybos.

bėms, Lenkijai, kad šios šalys 
kuo mažiau nukentėtų nuo 
krizės, kai Rusijoje, Ukrainoje 
ir Baltarusijoje dabar tokia 
tragiška ekonominė situacija? 
Niekas taip ir neatsakė”, dien
raščiui „Respublika” sakė pir
mosios Vilniaus konferencijos, 
kuri pernai subūrė 12-kos val
stybių vadovus, iniciatorius.

Visi žino, kad Rusijoje kri
zė, sakė A. Brazauskas, ta
čiau, pasak jo, konferencijoje 
kalbėta tik apie „aukštas ma
terijas”.

.„Rezultato jokio nėra”, api
bendrino A. Brazauskas.

Jis taip pat kritikavo foru
mo organizatorius, kurie, jo 
nuomone, nevykusiai parinko 
kalbėtojus. A. Brazauskas 
konferencijoje norėjo daugiau 
išgirsti žmonių „ne iš val
džios”.

A. Brazauskas taip pat 
nustebęs, kad Vilniaus konfe- 
rencįją „Euroatlanto integra
cija — pagrindinis stabilumo 
aspektas” organizavusi Užsie
nio reikalų ministerija jam ne
pasiūlė padaryti jokio pra
nešimo. „Gavau prieš kokį 
mėnesį užsienio reikalų mini
stro raštą su pakvietimu daly
vauti. Atsakiau, kad su 
didžiausiu malonumu, bet vis
kas tuo ir pasibaigė”, sakė A. 
Brazauskas._____________ __

* Valstybinė oro bend
rovė „Lietuvos avialinijos” 
(LAL) ir Lenkijos oro bendro
vė „LOT Polish Airlines” net
rukus pradės bendrai skraidy
ti maršrutu Vilnius-Varšuva. 
Sutartis įsigalios spalio 25 d., 
prasidėjus žiemos sezonui. 
Nuo tada abi oro bendrovės

Rugsėjo 3 dieną Vilniuje, „Aidų” leidykloje, buvo pristatyta knyga „Užrašai” — Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
dienoraščiai, kuriuos jis rašė pirmaisiais mūsų amžiaus dešimtmečiais. Knygą sudaro, kelios dalys — dienoraš
tis, kuriame aprašytas Marijonų vienuolijos steigimas 1911-1914 metais, vyskupavimas Vilniuje 1918-1924 m., 
taip pat 1925 m. dienoraštis. Knyga pagal archyve surastą rankraščio originalą, spaudai buvo rengiama ketve
rius metus. Knygos parengėjas dr. Saulius Subačius pabrėžė, kad „Užrašus” galime vadinti lietuvių kalbos pa
minklu — jie parašyti labai gražia, taisyklinga, išpuoselėta bendrine lietuvių kalba.
Nuotr.: „Aidų” leidykloje „Užrašus” pristatė (iš kairės) leidyklos direktorius Vytautas Ališauskas, knygos pa

rengėjas Paulius Subačius ir arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis.

Sudaryta komisija sovietu ir 
naciu nusikaltimams įvertinti

Vilnius, rugsėjo 7 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus pirmadienį su
darė tarptautinę komisiją na
cių ir sovietinio okupacinių 
režimų nusikaltimams Lietu
voje įvertinti.

Komisijos vykdomuoju pir
mininku paskirtas Vilniaus 
pedagoginio universiteto pro
fesorius istorikas Liudas Trus
ka, komisijos pirmininku — 
Seimo narys Emanuelis Zinge
ris.

Be pirmininkų, komisijoje 
yra dar 13 istorikų, žmogaus 
teisų specialistų, tarptautinių 
žydų organizacijų atstovų ir 
teisininkų iš Lietuvos, Rusi
jos, JAV, Didžiosios Britanijos 
ir Vokietifos.

Sudaryti tokias komisijas 
šiemet pavasarį sutarė Lietu
vos, Latvijos ir Estijos prezi
dentai. Tikimasi, kad jos pa
dės užpildyti spragas žiniose 
apie tragiškus įvykius šių val
stybių istorijoje 1939-1991 
metais, ypač per II pasaulinį 
karą ir po jo.

Šis projektas turėtų paska
tinti Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos piliečių persekiojimo, de
portacijų ir naikinimo per 
nacių bei sovietų okupacijas 
tyrimą.

Estai jau yra įsteigę tokią 
komisiją, o latviai dar tik 
ruošiasi tai padaryti.

Prezidentas V. Adamkus yra 
pareiškęs, kad tokių komisįjų 
darbo rezultatai turėtų „galų 
gale užbaigti pasaulyje sklei
džiamas spekuliacijas ir mitus 
apie mūsų valstybių padary
tus ir nepadarytus nusikalti
mus”.

Komisuos narys, prezidento 
konsultantas lietuvių ir žydų 
santykių klausimais Julius 
Šmulkštys, sakė, kad komisija 
sieks „tiksliai ir objektyviai at
sakyti į dabar dažnai speku
liacijomis virstančius klausi
mus, kad Lietuvoje buvo 
žydšaudžiai, kiek tokių buvo, 
ir kodėl jie tai darė".

Pasak J. Šmulkščio, įsteig
damas komisiją, V. Adamkus 
laukia faktų analize pagrįstų

derins skrydžių tvarkaraštį —
LOT skraidys kasdien ry

tais, LAL — vakarais. Kiek
viena iš jų turės savo vietų ki
tos skrydžiuose.

teiginių, kurie užpildytų spra
gą tarp dabar vyraujančių 
dviejų kraštutinių nuomonių 
— „lietuviai apskritai nedaly
vavo žydų genocide” ir „lie
tuviai yra žydšaudžių tauta”.

J. Šmulkštys sakė, kad sep
tyni užsieniečiai į komisiją 
įtraukti ne tik dėl didesnių ty
rimo galimybių, bet ir siekiant 
didesnio jos autoriteto užsie
nyje.

.Antraip sulauktume Ameri
kos ar kitų valstybių žydų 
priekaištų ir abejonių dėl 
komisijos nešališkumo”, sakė 
prezidento konsultantas.

Komisija tyrinės ir sovietų 
vykdytą lietuvių tautos geno
cidą, tačiau, pasak J. Šmul
kščio, šia tema Jau ir knygų 
prirašyta, ir faktai nagrinėti 
nemažai”. Tuo tarpu narių

JAV tikisi: Rusija greitai 
suformuos naują vyriausybę

Vašingtonas, rugsėjo 7 d. 
(Reuters-BNS) — Baltieji 
Rūmai pirmadienį, kai Valsty
bės Dūma antrą kartą nepa
tvirtino Viktor Černomyrdin 
kandidatūros į premjero pos
tą, pareiškė, jog vis dar tikisi, 
kad Rusija greitai suformuos 
vyriausybę, kuri energingai 
imsis kovoti su valstybę išti
kusia ekonomikos krize.

„Mes dar tikime, kad jie 
kaip galima greičiau sufor
muos vyriausybę, kuri galės 
agresyviai užsiimti jiems iš
kilusiomis finansinėmis prob
lemomis”, sakė Baltųjų Rūmų 
atstovas spaudai P. J. Crow- 
ley.

„Tačiau šis procesas vyksta 
pagal jų Konstitucijos princi
pus”, pridūrė jis. „Šis sprendi
mą turi padaryti Rusijos val
džia ir liaudis”.

Opozicijos valdoma Rusijos 
Valstybės Dūma pirmadienį 
antrą kartą atmetė prezidento 
Boris Jelcin siūlytą V. Čer
nomyrdin kandidatūrą į prem
jero postą.

Valstybės Dūmai trečią 
kartą atmetus V. Černomyr
din kandidatūrą B. Jelcin, bus 
priverstas paleisti parlamentą 
ir surengti pirmalaikius rinki
mus.

Vakaruose didėja susirūpi
nimas ekonomikos krize, kuri 
pastarosiomis savaitėmis vis 
gilėja, krenta ir rublio kursas.

okupacijos metu vykdytam 
žydų tautos genocidui išsa
miai ištirti trūksta ir teisė
saugininkų, ir mokslininkų 
pajėgų, sakė prezidento kon
sultantas.

J. Šmulkštys sutinka, kad 
negalima kategoriškai atskirti 
nacių ir sovietų vykdyto geno
cido — būta atvejų, kai lietu
viai keršijo žydams už trė
mimuose dalyvavusį jų tau
tietį, o patys žydai sovietų 
buvo taip pat tremiami į Si
birą.

„Tačiau esmė yra ta, kad 
žydų genocido Lietuvoje ne
būtų buvę, jei ne nacių okupa
cija”, įsitikinęs komisijos na
rys.

Komisijos tyrimo išvados, 
pagrįstos išsamiais istoriniais 
faktais ir statistika, bus pa
teiktos prezidentui, Seimui ir 
vyriausybei.

Anksčiau pirmadienį Di
džioji Britanija paskelbė, kad 
šeštadienį Londone rengia G7 
grupės aukštų finansų pa
reigūnų susitikimą,- per kurį 
numatoma įvertinti Rusijoje 
kilusius finansinius sunku
mus.

Į Lenkiją plūsta 
nelegalūs 

darbininkai 
iš Lietuvos

Varšuva, rugsėjo 7 d. (BNS) 
— Į Lenkiją atvyksta vis dau
giau nelegalių darbininkų iš 
Lietuvos, teigia lenkų laikraš
tis „Gazeta Wyborcza”.

Laikraščio žiniomis, Lodzės 
vaivadijoje ir mieste, kuris lai
komas Lenkijos tekstilės pra
monės centru, nelegaliai dirba 
dešimtys siuvėjų iš Lietuvos.

Vyrai lietuviai dažniausiai 
įdarbinami mūrininkais.

Lenkijos Darbo valdybos 
legalizavimo kontrolės direk
torius Jerzy Durzynski laik
raščiui sakė, kad „nelegalūs 
darbininkai dažnai į Lenkiją 
atvežami autobusais, ir atsi
randa vis daugiau nelegalių 
firmų, kurios užsiima žmonių 
verbavimu darbui Lenkijoje”.

Už darbo valandą nelegalūs 
darbininkai gauna 2-3 zlotus 
(apie 3 litus) — beveik keturis 
kartus mažiau, nei vietos len
kai, o dirba po 12-14 valandų

Karaliaučiaus srityje įvesta ’ 
nepaprastoji padėtis

Karaliaučius-Maskva. 
rugsėjo 8 d. (BNS) — Rusijos 
Karaliaučiaus srities guberna
torius Leonid Gorbenko antra
dienio naktį paskelbė įvedąs 
srityje nepaprastąją padėtį, 
dėl to, kad smarkiai pablogėjo 
socialinė ir ekonominė padėtis 
bei sumažėjo gyvenimo lygis.

Karaliaučiaus srities admi
nistracijos spaudos tarnybos 
pranešimu, paskelbusi nepa
prastąją padėtį, „srities admi
nistracijai, vadovaujamai gu
bernatoriaus, tenka atsako
mybė priimant politinius ir 
ekonominius sprendimus”.

Pasak pranešimo, šis spren
dimas „nereiškia jokių piliečių 
teisių ir laisvių apribojimo”. 
Juo siekiama regione sukaup
ti pakankamas maisto ir de
galų atsargas, užtikrinti nenu
traukiamą ikimokyklinių įs
taigų, mokyklų ir ligoninių

Lietuva gali atsilaikyti prieš 
Rusijos krizę

Vilnius, rugsėjo 7 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidentas ir 
prenąjeras garantuoja, kad 
valstybė turi pakankamai re
zervų atsispirti galimam Rusi
jos krizės poveikiui.

„Nė kiek neabejoju vyriau
sybės galimybėmis — yra pa
rengta įvairių planų, kurie, 
reikalui esant, bus įgyven
dinti” antradienį po susitiki
mo su premjeru Gediminu 
Vagnoriumi žurnalistams sa
kė prezidentas Valdas Adam
kus.

Dviejų valandų pasitarime 
svarstytas „Rusijos situacijos 
poveikis Lietuvoje priima
miems sprendimams, ypač — 
planuojant kitų metų biu
džetą”, sakė V. Adamkus.

Prezidentas „visiškai griež
tai ir aiškiai” pasisako prieš 
bet kokius Lietuvos politinių 
partijų ketinimus reikšti ne
pasitikėjimą Lietuvos vyriau
sybe. Tokius ketinimus, prieš 
prasidedant rudens sesijai, 
paskelbė opozicinė LDDP.

„Remdamasis informacija, 
kurią turiu, aš visiškai prita
riu vyriausybės, vykdomai po
litikai”, pabrėžė V. Adamkus.

G. Vagnorius žurnalistams 
sakė, kąįl vyriausybė „yra pa
sirengusi ieškoti galimybių’ 
padėti į Rusiją eksportuo- 
jarrčiomš Lietuvos įmonėms 
parduoti ten savo prekes. Be 
to, Lietuvos ministrų kabine
tas „neatmeta galimybės” pa
gelbėti Rusijos subjektams, 
šiuo metu neišgalintiems susi
mokėti už lietuvišką produk- 
cįją.

„Žinoma, Lietuva nėra pa
jėgi išspręsti visų Rusijos 
ekonominių ir socialinių pro- 

per dieną.
Be lietuvių, nelegaliai taip 

pat dirba ukrainiečiai, balta
rusiai ir rusai.

* Būtingės naftos termi
nale trečiadienį pradėtas ties
ti vamzdynas jūroje. 914 mm 
skersmens vamzdžiais į tank
laivius ir iš jų bus pumpuoja
ma nafta. Vamzdynas jūroje 
bus 7.5 kilometro ilgio. Šių 
metų rudenį numatoma baigti 
tiesti ir 95 km ilgio magistra
linį vamzdyną iš Mažeikių 
naftos perdirbimo gamyklos į 
Būtingės terminalą. Maždaug 
260 mln. JAV dolerių vertės 
naftos terminalo statybą nu
matoma baigti 1999 m. pabai
goje.

aprūpinimą maistu ir vaistais, 
taip pat sąlygas derliaus nu
ėmimui.

Pasak pranešimo, nepapras
tasis režimas įvestas taip pat 
ir siekiant „užkirsti kelią ne
pagrįstam kainų augimui.

Regiono administracija pa
ragino visus regiono gyvento
jus laikytis tvarkos ir rimties, 
nekelti panikos dėl padidė
jusios maisto ir kitų prekių
paklausos.

Nepaprastąją padėtį Rusi
joje turi teisę įvesti tik prezi
dentas, antradienį pareiškė 
Rusijos vyriausybės aparato 
vadovo pareigas einantis Igor 
Šabdurasulov, komentuoda
mas sprendimą paskelbti sri
tyje nepaprastąją padėtį.

Pasak I. Šabdurasulov, Fe
deracijos subjektų lygiu jokių 
politinių sprendimų „negali 
būti ir nebus”.

blemų, tačiau esame pasiren
gę prisidėti prie tarptautinių 
iniciatyvų padėčiai Rusijoje 
pagerinti”, pareiškė G. Vag
norius.

Prezidentas V. Adamkus 
pabrėžė, kad „situacįja Rusi
joje keičiasi taip sparčiai, kad 
nežinia, ką atneš rytdiena”.

Jis sutinka, kad krizės 
didžiojoje kaimynėje „pasek
mės Lietuvai jaučiamos jau ir 
dabar”, tačiau mano, kad 
„panikos kelti tikrai nereikia”.

„Būkime realistai — situaci
jos Rusijoje mes nei įtakoti, 
nei pakeisti negalime, galime 
tik į ją reaguoti”, pabrėžė pre
zidentas.

V. Adamkus sakė likusią 
dienos dalį paskirsiąs naujau
sios informacijos iš Rusijos bei 
Karaliaučiaus srities analizei. 
Jis ketina išsamiai analizuoti 
Lietuvos valstybės saugumo 
departamento, užsienio rei
kalų ministerijos bei kitų in
stitucijų jam pateikiamą infor
maciją.

Ketvirtadienį šaukiamas 
prezidento vadovaujamos Už
sienio politikos koordinavimo 
tarybos posėdis bus paskirtas 
Rusijos krizei apsvarstyti, sa
kė. V. Adamkus. Į šią tarybą 
taip pat įeina G. Vagnorius, 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas, 
krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius, Seimo 
užsienio reikalų bei Nacionali
nio saugumo komitetų pirmi
ninkai, prezidentūros atsto
vai.

Prezidentas ir premjeras 
taip pat susitarė nuo šiol reng
ti reguliarius susitikimus val
stybės vidaus reikalams svar
styti, taip pat aktyviau ben
dradarbiauti rengiant doku
mentų projektus Seimui.

Jau šiame susitikime buvo 
apsvarstyti vyriausybės pa
rengti įstatymų ir nutarimų 
projektai, siūlomi įtraukti į 
šią savaitę prasidedančios Sei
mo rudens sesijos darbotvar
kę, pranešė prezidento atstovė 
spaudai Violeta Gaižauskaitė.

KALENDORIUS
Rugsėjo 9 d.: Šv. Petras 

Klaveras; Petras, Sergijus, Se
rapiną, Ramunė, Vaidas, Vy
lius.

Rugsėjo 10 d.: Nikalojus, 
Salvijus, Konstancija, Graži- 
dė, Dargvilė.
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SKAUTYBES
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

VIII TAUTINEI STOVYKLAI 
PASIBAIGUS

ILGAI ATSIMINSIME 
VIII TAUTINĘ STOVYKLĄ

Jau prabėgo savaitė kai pa
sibaigė VIII TS. Mintyse vis 
dar gyvenu gražiais stovyklos 
prisiminimais. Manau, kad 
pusantrų metų darbas nebuvo 
veltui, nes atvykę stovyklau
tojai turėjo progos dvi savai
tes pabūti gražioje gamtoje, 
pasimokyti ir įsigyti naujų ži
nių skautavimo programomis 
ir užmegzti naujas draugys
tes. Stovykloje vyravo pakili 
nuotaika, bendradarbiavimas 
ir draugystė. Buvo labai malo
nu iš jaunimo ir vadovų’patir- 
ti, kad stovykla labai patiko.

Stovyklos pasisekimas pri

klausė nuo bendros stovyklos 
vadovybės, pastovyklių vadijų 
ir talkininkų. Už visų įsipa
reigojimą, sąžiningumą ir įdė
tą darbą esu visiems labai dė
kinga.

Taip pat širdingai dėkoju vi
siems svečiams, apsilankiu
siems VIII Tautinėje stovyk
loje. Jūsų apsilankymą ir da
lyvavimą LSS 80 metų skau
tavimo jubiliejuje labai įver
tiname.

Dar kartą skautiškas ačiū! 
Budžiu!

v.s. Birutė Banaitienė, 
VIII TS Viršininkė

Iš už tolimų užjūrių atskri
dome tryse iš Anglijos paben
drauti su savo bendraminčiais 
gražiai skambančio pavadini
mo „Treasure Valley” Scout 
Reservation vykusioje VIII 
Tautinėje stovykloje'. Bostono 
aerouste mus sutiko karštas, 
drėgnas oras, neįprastas Ang
lijoje. Na, nesiskundėme, nes

Svečiai renkasi į jūrų skautų VIII TS pravedamas Jūros dienos iškilmes 
Nuotr. S. Miknaičio

TORONTE ATSISTEIGIA 
ASS SKYRIUS

Atsteigiama akademikų 
skautų draugovė Toronte. Ps. 
fil. M. Leknickas kviečia vi
sus studijuojančius, ar jau bai
gusius universitetus kolegas 
jungtis į šį vienetą. Besido
mintieji akademine veikla 
kviečiami skambinti tel. 905- 
844-7000.

VIII TS vadovybė stovyklos atidarymo iškilmėse Nuotr. S. Miknaičio

Jūrų skautų ir skaučių vienetai VIII TS Jūros dienos iškilmėse. Nuotr. S. Miknaičio

ten palikome vėsią ir šlapią 
vasarą. Skautinitikė Gloria 
Adomkaitienė visus susodino į 
mūsų jau laukiančius automo
bilius ir — „pirmyn į sto
vyklą!”

Atvykę stovyklon sutemoje 
pajutome pušų ošimą, užuo
dėme netolimo ežero kvapą. 
Dėjome nuo 5 valandas pir
myn nuskubėjusio laiko aps
vaigusias galvas į palapinėse 
mums paruoštus guolius.

Iš ryto prieš akis atsivėrė 
pasakiškas vaizdas, pilnai už
sitarnavęs „Treasure Valley” 
pavadinimo. Kalneliai, slėniai 
miškai ir ramus ežeras, kaip 
krištolas žibantis ryto saulės 
spinduliuose.

Tuo prasidėjo mūsų dviejų 
savaičių viešnagė šioje gražio
je skautiškoje šeimoje. Su
važiavo daugiau negu 600 
skautų ir skaučių atnaujinti 
draugystes po ilgo dešimties 
metų nesimatymo — nuo 
Tautinės stovyklos Clevelan- 
de; susipažinti su naujais. 
Parado aikštė papuošta daly
vaujančių valstybių vėlia
vomis ir buvusių Tautinių sto
vyklų ženklais, priėmė visų 
atvykusių atstovų raportus ir 
išgirdo skambančius jų šū
kius. Tada išžygiavome su 
daina į savo paslovykles, o jų 
buvo net 16!

Talkinome visur, kur tik 
galėjome pasisemti naujų jėgų 
ir entuziazmo tęsti savo skau
tiškus darbus Anglijoje. Reli
ginės valandėlės ir laužai bu
vo labai įspūdingi savo pa
prastumu bei artimu nuošir
dumu. Na, o jaunųjų pasto- 
vyklė, tai deimančiukas di
džiajame rate. Mažieji kartu 
su savo tėveliais dainavo, šoko 
ir džiugino visus savo gra
žiais rankdarbėliais. Tikra 
skautiškai lietuviška ateitis! 
Kiekvienoje pastovyklėje ras
davome šypseną ir lietuvišką 
kalbą. Mūsų mintyse visi tie 
vaizdai liks ilgam, ilgam lai
kui.

Esame nuoširdžiai dėkingi 
LSS Pirmijos pirmininkei v.s. 
Birutei Banaitienei ir Pirmijos 
nariams už malonų priėmimą 
ir skautišką globą. Taip pat 
reiškiame didelę padėką Lie
tuviškosios Skautybės fondui 
už paskirtas lėšas sėkmingai 
tęsti lietuvišką skautavimą 
Didžiojoje Britanijoje ir Vasa
rio 16-tosios gimnazijoje, Vo
kietijoje. Ypatingą ačiū reiš
kiame sesei Laimai Kiliulie- 
nei už gražias skautiškas va
landėles praleistas stovykloje. 
Seserijos Vyriausiai skauti-

SKAUTIŠKA
STOVYKLA

VALAKUPIUOSE
Ir vėl tas pats kelias į nuos

tabiausią Vilniaus miško „sa
lą”, tie patys krūmai, tos pa
čios pušys. Tik ne visi tie pa
tys stovyklautojai, ne stovykla 
„Budėk!” Mus pasitinka ir 
sveikina stovyklos vartai, LSS 
Jubiliejinės 80-ties metų su
kakties stovyklos gairė „Va- 
lakupiai”. Kažkas užgauna 
jautrumo stygą. Atsirado gali
mybė pamąstyti ir atsakyti į 
daugelį klausimų... Viskam 
savas laikas.

Pirmoji stovyklos diena — 
liepos 3-oji. Stovykloje sujudi
mas. Atvyksta stovyklautojai: 
vyresnieji vieni, jaunesnieji ly
dimi tėvelių ar vadovų. Jau
niausiųjų akyse klaustukai. 
Ypač tų, kurie atvyksta pirmą 
kartą. Viskas verda, kunku
liuoja, kaip košės katilas ant 
laužo.

Jau atvykimo dieną išban- 
dome lauko valgyklos stalų 
tvirtumą, suolų kietumą. O 
košė, košė! Su uodais, maša
lais, šapaliukais ir žolytėmis. 
Labai skanu! Be priekaištų. 
Dar tokios nevalgėme. Norin
tieji daugiau — galėjo pakar
toti. Besistiprinant, beveik su
sipažinome. Budintieji atlieka 
savo pareigas, o visi kiti — 
skirstomi draugovėmis, bai
giama statyti palapines, puo
šiama aplinka ir ruošiamės 
vakaro susipažinimo laužui.

Vakarop palapinių miestelis 
jau įsikūręs. Vakare prie 
laužo dainuojame, žaidžiame, 
bendraujame. Tačiau, vakaro- 
jame neilgai, nes kitą dieną 
reikės ruoštis stovyklos atida
rymui.

Kitos dienos rytą visi sukilo 
be jokio signalo ir patys atlie
ka mankštą, prausiasi ir vyks
ta praktiški pasiruošimo dar
bai. Kai ką sutrukdė lietus. 
Tad, stovyklos iškilmingas ati
darymas nukeliamas į liepos 5 
dieną.

Išaušo apsiniaukęs rytas. 
Kad tik neprakiurtų dangus. 
Apie pietus laukiam atvyks
tant kunigo. Ir pagaliau... Įžy
giuoja vėliavų eisena. Išsiri
kiuoja stovyklautojai. Iškil
mingai trispalvė kyla stiebu 
aukštyn. Giedamas tautos 
himnas.

Gamtos prieglobstyje kuni
gas aukoja šv. Mišias. Minti
mis kreipiamės į Aukščiau
siąjį, prašydami globot mūsų 
Tėvynę, seses ir brolius, esan
čius šalia mūsų ir toli už Tė
vynės. Prašėme globoti mūsų 
stovyklos talkininkus, rėmė
jus ir visus dalyvavusius šv. 
Mišių aukoje. Šventinamos 
Seserijos ir Brolijos vėliavos.

Vakare — stovyklos atidary
mo laužas. Kiekviena draugo
vė jau buvo pasiruošusi ir pa
rodė ką sugebėjo. Laužas bai
gėsi tradicine .Ateina naktis”.

Kitas dienas — darbas pagal 
iš anksto paruoštą programą, 
kuri, esant reikalui, buvo pa-

ninkei v.s. fil.Ritai Penčylienei 
ir Brolijos Vyriausiam skauti
ninkui v.s. fil. Albinui Šėkui ir 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
vadijos pirmininkui s. fil. Ri
mui Griškeliui didelis ačiū už 
skautišką draugystę. Visiems 
kitiems mieliems bendradar
biams dėkojame iš širdies už 
gražius šios stovyklos prisi
minimus.

Baigdami nuoširdžiai dėko
jame sesei Danai MacDonald 
ir jos tėveliams ponams Aust
rams iš Bostono apylinkės, su
teikusiems mums galimybę 
pamatyti istorinį Bostoną.

v.s. Vida Gasperienė, 
LSS Europos rajono vadė 

ps. Kristina Harmes,
Seserijos atstovė 
Didž. Britanijai

s. Vincentas O’Brien, 
Brolijos atstovas
Didž. Britanijai
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tikslinama. Kas domėjosi dro
žinėjimo menu, juostų pyni
mu, piešimu, dainomis, kera
mika — galėjo lankyti šiuos 
būrelius. Jiems vadovavo spe
cialistai. Tie, kurie buvo pa
siryžę tapti skautais, lankė 
skautamokslį. Nepamirštas ir 
naktinis žygis. Ir sesės, ir bro
liai (atitinkamo amžiaus) jį 
pradėjo energingai. Bet... grį
žo sušlapę, tačiau su ugnele 
akyse. Mat, visas stovyklos 
dienas mūsų neatskiriamas 
palydovas, buvo lietus. Jis — 
„ištikimiausias” bičiulis. Ką 
gi? Visko reikia...

Buvo ir labai džiaugsmingų 
minučių. Mus aplankė užsie
nio lietuvių skautai iš Angluos 
(v.s. V. Gasperienė, skautinin
kai sesė ir brolis Gąjutė ir 
Vincentas O’Brien, sesė ir bro
lis skautininkai Irena ir Algis 
Gerdžiūnai. Raštu mus pas
veikino (Anglijos skautų laik
raštėlis „Budėkime” administ
ratorius v.s. S. B. Vaitkevi
čius).' Iš Amerikos apsilankė 
didelė • Vilniaus „Birutės” 
draugovės bičiulė v.s. A. Ra
manauskienė, Vydūno fondo 
iždininkas v.s. Liūdas Rama
nauskas, LSS Skautybės fon
do pirmininkas v.s. Petras 
Molis, iš Australijos, v.s. B. 
Žalys. Beje, stovykloje kurį 
laiką stovyklavo ir sesės iš 
Australijos. Netrūko kalbų. 
Pasidalinome įspūdžiais. Kai 
ką ypač sudomino mūsų lauko 
kariška virtuvė. Apsilankė pa
lapinėse, stovyklos štabe, ap
žiūrėjo parodėlę, stovyklos 
laikraštį, bendravo su sesėmis 
ir broliais, vadovais. Esame 
labai dėkingi. Buvome ir pa
mylėti.

Turėjome garbių svečių ir iš 
mūsų valdžios. Mus aplankė 
Lietuvos prezidento referentas 
sporto ir jaunimo klausimais 
dr. R. Gaška, lydimas Lietu
vos „Skautų aido” redakto
riaus R. Tupčiausko, Lietuvos 
Seimo Jaunimo ir sporto rei
kalų komiteto pirmininkas 
Čirba ir tarpukario skautai.

Ir taip, gyvenant gamtos 
prieglobstyje, atliekant gerus 
darbus miške, vieni kitiems, 
artėjome prie stovyklos pabai
gos.

Esame labai dėkingi kunigui 
v.s. Antanui Saulaičiui, kad 
jis, būdamas labai užimtas, 
liepos 12 d. aukojo stovyklos 
uždarymo šv. Mišias. Dėkojo
me Aukščiausiam, kad stovyk
los metu mus globojo, kad 
padėjo būti geresniems.

Likusią dienos dalį ruošė
mės stovyklos uždarymo lau
žui. Didžiausias krūvis teko 
muzikos vadovei sesei Loretai. 
Nors ir labai užkimusi savo 
pareigą atliko. Nuo jos neatsi
liko ir kitos vadovės, jai talki
nusios savo „bosais”.

Štai ir paskutinis stovyklos 
vakaras. Iškilminga rikiuotė.

DR. PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Sulte 310

Napervllle, IL 60563 
Tel. (630) 627-0090 
3825 Hlghland Avė.,
Tower 1, Sulte 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Avė. 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tol. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4847 W. 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) 
Tol. 708-422-8260

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. A.B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

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

Plrmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 
penktad. Ir teštad. 9v.r.-12v.p.p.

NIJOLė STANKEVIČIŪTĖ, M.D.
Board Certified, Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross Professlonal Pavilion 

3 fl. South
Lithuanian Plaza Ct. at Calltomla Avė. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D.
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 81st Avė. (219) 947-5279
Hobart, IN 48342 Fax (219) 947-6236

Giedant Lietuvos himną, nu
leidžiama trispalvė. Džiugu, 
kad nebelyja. Kad šalta — ne
svarbu. Laužas — kaitrus. 
Liepsna kyla aukštyn į dangų, 
nešdama mūsų mintis ir viltis, 
kad visi susitiksime čia ir atei
tyje. Tyliai skamba .Ateina 
naktis”. Gęsta laužas... Toliau 
— diskoteka — ir mankšta 
nebloga ir apšilimas.

Kitą dieną ruošiamės išvyki
mui. Nesakome „Sudieu”, bet 
„Iki kito karto”.

v.s. Alina Dvoreckienė 
Stovyklos vadovė, Vilniaus

„Birutės” draugovės 
draugininkė



ATĖJO LAIKAS KALBĖTI 
AIŠKIAI

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio kalba tarptautinėje konferencijoje 

„Euroatlantinė integracija kaip pagrindinis pastovumo 
aspektas” Vilnius, 1998 m. rugsėjo 8 d.

Atėjo laikas kalbėti aiškiai. 
Signalai iš Vakarų sostinių 
jau informuoja mus, kad nesi
tikėtume jokios geros žinios , 
dėl Lietuvos saugumo, kai ki
tąmet į Šiaurės Atlanto są
jungą bus priimta Lenkija ir 
kitos dvi Europos valstybės. 
„Nenumatoma ką nors tarti 
apie jus”, — taip mus pratina 
prie galimo politinio atstū
mimo nuo sušaldytos euroat- 
lantinio saugumo erdvės į po- 
okupacinę netikrumo ir pavo
jaus zoną.

Matyt, taip gali atsitikti, 
nors tikimės, kad vis dėlto ne
atsitiks.

Baltijos valstybių nutylėji
mas 1999 m. balandį, nepami
nint nė vienos kaip artimos 
kandidatės į NATO, būtų blo
gas ženklas, kad įtvirtinama 
Rusijos ekspansinės politikos 
tezė apie jos ypatingų interesų 
zoną. Matyt, ir su de facto pri
pažįstama jėgos teise vienu ar 
kitu būdu lemti Baltįjos val
stybių ateitį. Tai reikštų ir pa
čių Vakarų, jau dabar kapitu
liuojančių, pavojingesnę ateitį; 
todėl priešinsimės šiam atstū
mimui ne tik dėl savęs.

Kita vertus, „interesų zona” 
mums labai gerai pažįstama iš 
beveik 60 metų senumo są
vokų bei įvykių.

1999-aisiais metais paminė
sime 60 metų Stalino ir Hitle
rio sąmokslo, kuriuo Vokietija 
ir Sovietų Sąjunga pradėjo 
Antrąjį pasaulinį karą. Lietu
vai tai reiškė šimtus tūks
tančių atimtų gyvybių ir pusę 
šimtmečio trukusį normalaus 
ūkio, gamtos, dvasinės gyvas
ties, žmoniškumo naikinimą. 
Nė Viena valstybė — tų nusi
kaltimų kaltininkė — dar net 
neatsiprašė.

Dalį laisvės dabar jau išsi
kovojome, bet ne visą — dar 
neturime realiai pripažintos 
laisvės pasirinkti tarptautinio 
saugumo struktūrą, būtent 
Atlanto sąjungą. Tai reiškia, 
kad Molotovo-Ribbentropo 
paktas, jo nubrėžta „zona”, ir 
po 60 metų tebeveikia politikų 
sąmonėje. Mūsų laisvę riboja 
Rusijos .politinio elito valia, 
prieš kurią pasitraukia de
mokratinės Europos elitas.

1999-jų pradžioje pasaky
sime: jau penkeri metai, kai 
Lietuva oficialiu dokumentu 
paprašė priimti ją į Šiaurės 
Atlanto sąjungą. Ar jau bū
sime gavę kokį nors atsaky
mą? — ko gero ne, jokio atsa-

kymo. Kokia tai įstaiga, kuri 
neatsako į esminį raštą pen
kerius metus? Ji neatsako 
mūsų valstybei ir tautai, kuri 
daug padarė, kad sugriūtų 
raudonojo totalitarizmo mon
stras, kad Rusija galėtų nors 
pamėginti kitokį kelią, ir de
mokratinė Europa pasijustų 
saugesnė. Mes prisidėjome 
prie jūsų saugumo, — sakome 
Vakarams, ir jūs galėjote su
taupyti milįjardus, šimtus mi
lijardų; tačiau, kai norime 
saugumo savo nedidelei vals
tybei, kalbame į mūro sieną.

Po Lenkuos priėmimo į 
NATO 1999-ųjų balandžio mė
nesį taikos ir saugumo erdvė 
toliau turėtų plėstis jau ne į 
rytus, o į šiaurę. Jeigu mes ne
gausime jokio atsakymo, jokio 
aiškesnio būsimos narystės 
ženklo, tai irgi bus atsakymas 
apie Vakarų bejėgiškumą pa
daryti, kas pagrįsta ir teisin
ga. Žodžiai apie atviras duris 
turėjo vertę prieš keletą metų. 
Dabar juos kartoti jau net 
nepatogu, jeigu nekalbama 
konkrečiau. Ir vis dėlto kas 
gali užtikrinti, kad kitų metų 
balandį Vašingtone politikos 
veikėjai nekartos negyvų fra
zių?

Antai žodžiais mums sako, 
kad priklausom Vakarų civili
zacijos šeimai; tačiau, kai 
beldžiamės į duris — „atviras” 
duris! — mus palieka kieme. 
Ten tave bet koks padaras gali 
draskyti, kad pasidarytų kokį 
apkramtytą satelitą. Ar žino 
vakariečiai, kad Rusijos įsta
tymas šiandien numato spe
cialias socialines garantijas 
savo kariškiams, kurie nuken
tės, kariaudami Baltįjos vals
tybėse? Atkreipkite dėmesį — 
jie nukentės netolimoj atei
tyje, kariaudami mūsų žemė
je, tai tiesiog numatyta!

Ar pastebėjo kas nors, kad 
visai neseniai Pskovo srityje 
vyko ypatingi manevrai? Re
vizuotos CFE sutarties leidi
mu padidinta Rusijos kariuo
menė staigiai žygiavo ligi 
Estijos sienos. Pratybos vadi
nosi „Sugrįžimas”. Vakarai lei
do padidinti tą kariuomenę, 
stovinčią tiesiai prie Baltijos 
valstybės ir toliau nieko ne
mato. Ir estai ramiai sapnuoja 
Europos Sąjungą, kuri vis dar 
nežino, ar pakviesti Lietuvą 
deryboms. Galbūt kiek lukte
rės, mat ir Karaliaučiaus 
krašte neseniai vyko dideli 
manevrai su „smogiamųjų ra
ketų” šaudymais. Įdomu, kam

Karaliaučius ketina smogti? 
Juolab stebėtina, nejau Vaka
rai laikytų tokį Rusijos elgesį 
„pasitikėjimo ugdymo prie
monėmis”, nors ir tokių žodžių 
nemaža prirašyta.

Yra ir daugiau klausimų. 
Kas atsitiktų, jeigu čia pat už 
mūsų kiltų didelis gaisras Ry
tuose? Juk ten tikrai visko 
gali atsitikti. Pavyzdžiui, al
kana kariuomenė, nepavaldi 
jokiam centrui. Ar sulauktu
me iš Vakarų pagelbstinčios 
rankos, o gal ranka pasitrauk
tų, bijodama pati apsvilti?

Kai Stalinas reikalavo, kad 
Vakarai nesudarytų atskiros 
taikos su pralaiminčia Vokie
tija, niekas jai nepriminė, kad 
tai jis, Stalinas, pirmiausia 
buvo sudaręs tokią sąjungi
ninkų diktatorių „taiką” su 
Hitleriu; ir niekas nepareika
lavo pagrįsto dalyko — kad už 
ėjimą su Vakarų sąjunginin
kėmis iki pergalės, sovietai 
įsipareigotų po karo tuoj pat 
išvesti savo armijas iš oku
puotų kraštų. Atlanto Charti
ja nuėjo į šiukšlių krepšį. Mu
mis vėl užmokėjo; tokios buvo 
Jaltos derybos, Įėmusios tau
toms baisias nelaimes, už ku
rias niekas neatsako. Nežada
ma mums už tai atsilyginti 
tvirtu saugumu, nors šian
dien.

Vakarykščio galvojimo rusų 
politikus ypač erzina, kad no
rime tapti saugūs; todėl iš 
Vakarų išgirstame patarimų 
neerzinti. Taip buvo sakoma ir 
prieš 60 metų, kai vienas po 
kito Lietuvai smogė trys kai
mynų ultimatumai.

Bet Lietuva nenori jaustis 
kaip daiktas ant prekystalio, 
prie kurio vėl derasi didieji 
prekiautojai. Galų gale, jeigu 
taip ir būtų, tai mes nesu
prantame, kodėl Vakarai ne
gali kai ko tiesiai šviesiai tarti 
besiblaškančiai Rusijai. Ji 
daug kur stokoja net sienų, 
neturi nei pinigų, nei garan
tijų nuo chaoso. Jai duodama 
ir duodama lėšų, kad gelbė
tųsi ir vėl spaustų kaimynus. 
Kodėl negalima pasakyti; štai 
jums dar milijardai, bet pa
mirškite apie < viešpatavimą 
Baltijos valstybėse. Jos nori 
būti Vakaruose, ir mes jas pri- 
glaudžiame!

Gal tai atrodytų panašu į 
kokių įkaitų išpirkimą, bet ge
riau ką nors išpirkti, negu 
duoti pinigus tik iš baimės ir 
už nieką. Juokingiausia, kad 
mainais už pinigus Vakarai 
gauna partnerės Rusijos pa
reigūnų diktatą: neleisim bal
tų priimti! Ką tai reikštų? Ge- 
riausiuoju atveju draugiškiau
sios mums Vakarų valstybės 
išverčia tai minkščiau: ma
tote, Rusįja nesutinka, todėl 
reikės ilgai laukti. Taip mes 
pamatome realiai pripažįs

tamą Rusijos veto teisę. O kai 
Vakarų politikai sako nepri
pažįstą Rusijai šios teisės, tai 
tik žodžiai, daugiau nieko.

Artėja diena, kai trys Vidu
rio Europos valstybės bus 
priimtos į NATO. Jeigu tą die
ną nebus nieko pasakyta apie 
kitas apsisprendusias narys
tei, pirmiausia apie Lenkijos 
kaimynę ir strateginę partne
rę Lietuvą, kitaip tariant, jei
gu NATO penkiasdešimties 
metų sukakties fanfaras pa
keis tuščios frazės ar gėdinga 
tyla, tai regėsime moralinę ir 
politinę Vakarų katastrofą.

Lietuva niekam nepavojinga 
nei Rytuose, nei Vakaruose, 
bet Vakarai gali susikurti ne
laimių, kaip yra buvę praei
tyje. Antai jau susikūrė, kiš
dami pinigus į liūną, kuria
me rūdyja raudorižvaigždžiai 
sprogmenys, ir nepareikalavę 
išimti detonatorių, įgyvendinti 
tikras permainas. Vakarų pi
nigai, davinėjami be kontro
lės, ko gera, tik pakenkė, kad, 
kalbant apie Rusijos reformas, 
galima būtų jų nedaryti. Da
bar visi pjauna iliuzinės politi
kos derlių.

Prie viso to, kas vyksta neto
li mūsų, tarptautinę padėtį 
galima dar ir pabloginti. Kaip 
tik toks būtų nelaimingas Va
karų sprendimas nutraukti 
pastoviai vykstantį taikos ga
rantijų procesą — šiaurės At
lanto Sąjungos plėtrą. Jeigu 
Vakarų politikai, nutraukda
mi destabilizuos dabartinį tei
giamą NATO vyksmą ir tuo 
pažadins Rytų imperininkų 
apetitą atgauti kolonijas arba 
dominijas, kas už tai atsakys?

Buvo Baltijos kelias, yra At
lanto kelias — visiems ar ne 
visiems? O ten dar šmėkšo 
nepanaikintas, neuždarytas 
Miuncheno kelias. Šio kelio 
kryptis ypač gerai žinoma.

Lietuvos padėtis ypatinga. 
Viduramžiais, gindama save

nuo Vakarų, ji savaime stabdė 
„Drang nach Osten”. Vėles
niais amžiais, ligi pat dvide
šimtojo pabaigos, gindamasi 
nuo Rytų imperializmo, ji 
stabdė Rusijos „Drang nach 
Westen”. Lietuvą galima pa
naudoti tam tikslui ir toliau. 
„Tu atsilaikyk saugumo tuštu
moje, mūsų partnere Lietuva, 
ilgai atsilaikys be mūsų tikros 
paramos, o vėliau mes pažiū
rėsim, ar pasiūlyti tau Atlan
to, ar Miuncheno kelią”, — to
kia, nors žodžiais nesuformu
luota, Vakarų laikysena junta
ma iš 1999 m. įvykių prog
nozės. Bet tuštuma neamžina, 
tuštuma užpildoma, į jį ver
žiasi oras ar dar kažkas iš tos 
pusės, iš kur didesnis spaudi
mas.

Ligi šiol Lietuva negauna 
svarbiausios jai reikalingos 
gynybinės ginkluotės. Ir vis 
dėlto Lietuva neis Miuncheno 
keliu, ji yra Vakarų dalis ir 
nesitrauks iš tos pozicijos, net 
jei ir tektų reikšti apgailesta
vimą dėl vakarietiškojo sąjun
gininko svyravimų.

Neseniai Lietuvos spaudoje 
pasirodė buvusio Vokietijos 
kariuomenės — Bundesvvehro 
vado generolo mąjoro Dietrich 
Genschel pastabos apie mūsų
kelią į NATO. Pacituosiu dvi 
mintis iš to straipsnio: „Rusi-į 
jos pasipriešinimas ir Vakarų 
susirūpinimas (dėl to)... yra 
galinga kliūtis tęsti priėmimo 
procesą”; „Baltijos valstybės 
kenčia dėl didelių tvirto sau
gumo garantijų spragų. Stoji
mas į NATO yra vienintelis 
būdas šią spragą užpildyti”.

Tarp šių dviejų taškų — pla
tus laukas, kuriame galime 
pastebėti ir naujo saugaus gy
venimo arimų, ir seno nesau
gaus gyvenimo apkasų. Tai 
laukas, kuriame eina politinis 
diplomatinis darbas ir vyksta 
moralinė politinė kova.

Karvio miestelio bažnyčia Vilniaus rajone. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

Nr.17

JURGIS JANKUS
ROMANAS

(Tęsinys)

Mus pamatęs, labai apsidžiaugė ir 
jau, matėme, buvo gerą gurkšnį įmetęs. „O kaip skar
dinės, ar visos? Ir visos tebėra pilnos? — Tik kam taip 
toli vilkot. Reikėjo vienam stoty pasaugoti, kitam ma
nęs paieškoti, būčiau viską vežte atvežęs. Rūpėjo, kad 
pakeliui žandarai neatimtų?” „Žandarai?” nusijuokiau. 
„Žandarai net padėjo. Kai Hamburge vienas pamatė, 
kad Brigitėlei sunku savąjį į traukinį įkelti, pribėgęs 
padėjo. Popierių iš komendanto turim, va, kodėl. Bet 
vis tiek, tiek kelio besitampant, šonus įgėlė. Rodyk tą 
mūsų vietą. Juk matai ir Brigitėlė nebe į Brigitėlę 
panaši. Dvi naktys be padoraus miego. Kai į savo lo
vas griūsim, tai be trečios dienos mūsų nejudink”. 
Pupa žvilgtelėjo per vieną petį, per kitą, lyg bijoda
mas, kad gali kas pamatyti su mumis šnekant. „Ma
tai, kad su vieta”... nutęsė. „Tai ką? Nėra”, — beveik 
pašokau. „Yra, kaip nebus, tik kad jūs taip vėlai. 
Ūkvedis kažin kur išlėkė ir raktus išsivežė. Vieną 
naktį reikės pernakvoti bendram barake. Rytoj atsi- 
gausit. Jūs gal jau ir praalkę, va, kur bėda. Pilvas ry
tojaus nelaukia, o jūs ir čia pasivėlinot. Visi po vaka
rienės, langelis kada jau uždarytas. Jei ūkvedis ne
būtų išlėkęs, bėdos nebūtų. Jo rankose viskas. Žinot, 
nubėgsiu paieškoti. Gal savo ko rasiu. Kai daug duo

da, tai ir netaupom”. „Nebėk, kur tu dabar”, — žyb
telėjo akimis Brigitėlė. Pasikniso po ryšulius, ištraukė 
ir duonos, ir dėžutę konservų, ir porą plytelių šoko
lado. „Komendantas kelionei įdėjo, — sako. — Visko 
pakeliui nesuvalgėm, tai dar ir- vakarienei užteks”. Aš 
nė nežinojau, kad komendantas ne tik leidimų davė, 
bet ir maisto įdėjo. Važiuodami suvalgėm kepaliuką 
duonos ir dvi dėžutes konservų, bet anuos mūsų ūkve
dis davė. Sakė taip visada daro, jeigu komendantas ką 
kur siunčia, o čia dar pridėjo ir pats komendantas. 
Valgom pasieny ant ryšulių susėdę, ir Pupa valgo. 
Sako: „Reikia paragauti komendantinių”. Ir kad val
gytų kaip žmogus, bet taip lyg kelias dienas būtų 
uždarytas buvęs. Konservų ant duonos taip storai 
krauna, kad nors per pirštus mušk. Nežiūri, liks mum 
kas, ar nieko neliks. O Brigitėlė to lyg visiškai nema
to, čiauškia visokius niekus ir su kiekvienu žodžiu nuo 
ausies lig ausies šiepiasi. Pagaliau Pupa ir visą šoko
lado plytelę pasigriebė, o mudu su Brigitėlė kitą per 
pusę laužėmės. Pamačiusi, kad aš jau pradedu temti, 
pasirausė po ryšulį ir dar vieną ištraukė. Padavė man. 
„Aš jau soti. Tau daugiau reikia”.

— Pavalgęs pasišaukė porą vyrų, pasiėmė savo 
daiktus, skardines, o mums sako: „Valandėlę pagūžė- 
kite čia, aš pasidairysiu, gal kur laisvesnį kampą ra
siu. Pajuto, kad kitaip, tai prilėkė iš visur, kad, matot, 
ne tik pasieniai, bet ir grindys užgultos. Gerai, kad 
greitai susimėtėt, o rytoj gali jau nė pro vartus neįsi
leisti. Jeigu nerasiu, ką padarysi, turėsite šią naktį čia 
pravargti, bet užtat rytoj turėsite atskirą kambarį, 
kaip reikia atsikvėpti”. Pašnekėjo, kaip grietinėle per 
pašutusią vietą patepė ir dingo. Sėdžiu, pasirėmęs ant 
ryšuliuko, ir laukiu, kada laisvesnę vietą radęs sugrįš.

Danutė Bindokienė

Tautos šventė: proga 
pabrėžti savo

tautiškumą
Jeigu asmuo gyvena ne savo! 

kilmės krašte, bet neatsisako 
savo tautinės tapatybės, jo gy-į 
venimas yra daug turtinges-i 
nis, įdomesnis, bet dažnai irį 
komplikuotesnis. Vis tik tai 
yra speciali privilegija, verta) 
kainos, kurią kartais tenka) 
sumokėti. Tas dvilypis gyverii-i 
mas norom nenorom praplečia, 
kasdienybės akiratį, suteikia) 
galimybę pažinti kitą kultūrą, 
išmokti kalbą, išsiskirti iš pil
kosios gyventojų masės. Ta
čiau kyla ir pavojus tame 
skirtingų gyventojų margu
myne nerasti atsakymo į patį 
pagrindiniausią klausimą: ką 
reiškia būti lietuviu, gyve
nant labai toli nuo savo kil
mės krašto?

Kai Lietuva buvo pavergta, 
tautinio išlikimo tikslas at
rodė daug aiškesnis, nes visi 
lietuviai tikėjo savo specialia 
misija: laisvame pasaulyje at
sidūrus, padėti pavergtai tėvų 
žemei, skelbti jai daromas 
skriaudas, ieškoti užtarėjų 
galingųjų sostinėse, įvairiais 
įmanomais būdais duoti žinią 
pavergtiesiems, kad jie nėra 
užmiršti. Ta misija buvo skie
pijama ir naujosioms, jau 
svertur gimusioms, kartoms. 
Deja, ne visuomet tie „skie
pai” jaunesniuosius apsaugojo 
nuo nutautimo epidemijos.

Daugelis po Antrojo pasau
linio karo pabaigos atvykusių 
į Ameriką ar kitus draugiškus 
kraštus, atvėrusius duris be
namiams pabėgėliams, nuolat 
kartojo, kad niekuomet per 
daug giliai neįleis šaknų sve
tur, kad grįš namo, jeigu tik 
atsiras galimybė. O vis tik 
nejučiomis tos šaknys taip 
įsitvirtino, kad išrauti jau be
veik neįmanoma. Dėl to tik 
saujelė iki šiol tepasiryžo 
grįžti į tėvynę.

Praėjo rugsėjo aštuntoji, be
baigianti prarasti Tautos 
šventės svarbą, puoselėtą nuo 
1930 metų, kai, minint 500 
metų sukaktį nuo Vytauto 
Didžiojo mirties, nepriklauso
moje Lietuvoje, buvo sukurta 
ši šventė. Ją tūkstančiai lietu
vių bėgdami nuo antrosios so
vietų okupacijos, kaip relik
viją išsivežė į svetimus kraš
tus ir iškilmingai paminėdavo 
mokyklose, bažnyčiose, salėse. 
Tautos šventės simbolika, 
nors iš tikrųjų nelabai šven
tiška (neįvykusio Vytauto Di
džiojo vainikavimo Lietuvos 
karaliumi prisiminimas), ta
rytum įkvėpė dalį to genia

laus Lietuvos valdovo ryžto 
visomis išgalėmis kovoti dėl 
savo tėvynės laisvės ir ge
rovės.

Po Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo Tautos Šven
tė kažkaip nublanko. Tiesa, ji 
dar paminima užsieniuose gy
venančių lietuvių, bet tėvy
nėje mieliau švenčiami kiti ju
biliejai, sukaktys, festivaliai, 
tarytum senosios Romos impe
rijos laikais, kai gyventojai 
būdavo užliūliuojami cirkais 
ir žaidimais, kad nekreiptų 
dėmesio į negeroves, apniku
sias kasdienybę... Kai kurios 
šventės yra vertos tęstinumo 
— pvz., Valstybės diena (lie
pos 6), bet mes, svetur gyve
nantys, turėtume ypač neat
mesti Tautos šventės (rugsėjo 
8-osios), jai suteikdami kiek 
platesnę prasmę.

Tebūna ji ir mūsų tautinės 
tapatybės sustiprinimo, atgai
vinimo, tautinio sąmoningu
mo, pasiryžimo neišnykti sve
timybių jūroje diena. Jau pa
tyrėme, kad to negalime atlik
ti kiekvienas savo jėgomis ir 
pastangomis. Būtina jungtis į 
bendrą visuomeninu, bendruo
meninę, organizacinę veiklą. 
Juo labiau šiuo metu, kai 
gyvename išsibarstę po visą 
platų kraštą, kai dažnai per 
šimtą mylių nėra kito lietu
vio, su kuriuo galėtume lietu
viškai pabendrauti. Ta izolia
cija nuo savo tautiečių yra 
pats pavojingiausias mūsų 
tautinio išlikimo priešas, 
todėl būtina palaikyti tarpu
savio ryšį per lietuvišką 
spaudą, didesnio masto ren
ginius, suvažiavimus, šven
tes. Čia ypatingas vaidmuo 
skirtinas JAV Krašto Lietuvių 
Bendruomenės valdybai: to
kius renginius-šventes perio
diškai organizuoti, remti; su
rinkti tuos išsibarsčiusius 
tautiečius, net jeigu jie pras
tai kalba lietuviškai, pritrauk
ti, įjungti. Tautos šventės pro
ga ypač reikėtų ruošti didelio 
masto renginius (galbūt pana
šius, kaip šią vasarą vyko 
Vašingtone), pabrėžiančius 
mūsų tautiškumą ir skati
nančius tautinės tapatybės 
gyvastingumą. Sukurkime 
naują Tautos šventės įvaizdį: 
atkreipiant dėmesį į pačias 
teigiamiausias savo tautos 
ypatybes: kalbą, dainą, tau
tinį šokį, papročius, istoriją, 
drąsą, laisvės troškimą ir su
gebėjimą pakilti iš pelenų 
kaip tas legendinis paukštis...

Brigitėlė ant kitų ryšulių susirangė ir matau, kad jau 
pradeda snausti. Nuovargis savo ima. Ir man pačiam 
tiek tesiranda. Ir velnias tą ūkvedį kur išnešė. Bet 
tiek ir to. Ne tiek vargom, kas tas viena naktelė vir
šaus. Ištiesiau kojas, galvą padėjau ant ryšulio. Jeigu 
geresnę vietą radęs ateis galės bakstelėti, galvojau ir 
kartu ėmiau jausti, lyg būčiau kieno apgautas. Gerai, 
kad nieko nėra iš tenai, tai šaipytųsi. Išvykdama Bri
gitėlė visiems paskelbė, kad kambarys tenai jau kelin
ta diena mūsų laukia. Rodos, nebaigiau dar tos min
ties, kai pajutau dunkstelėjimą į pašonę. Pašokau. 
Maniau, kad Pupa. Ne, ne jis. Toks ilgas, pakumpęs 
liesutis, kažin kada skutęsis žmogus. .Atsiprašau, — 
sako, — netyčia koja užkliuvo. Bet kad ir pats. Lyg 
vietos nebebūtų, kad ant paties tako atsigulei”, lyg at
siprašė, lyg subarė. Atsitokėjau. Buvo visiškai šviesu. 
Lygiai kaip ir vakar abu ilgo barako šonai žmogystų 
nugulti. Ir mane paspyręs žmogus nenueina, bet žiūri 
į mane suglumusį. „Turbūt vakar gerai paėmei, kad 
net savo neberadai? Bent nuo tako pasitrauktum. Ki
tas ne taip užmins”, šneka. Pasitraukiu nuo tako ir ge
rai apsižvalgau. Vieta, rodos ta pati, kur vakar val
gėm, bet aš jau vienas. Nei Brigitėlės, nei ryšulių. Tik 
tas vienas, ant kurio galvą buvau pasidėjęs. Pagalvo
jau, kad Brigitėlė anuos jau bus nusinešusi į kambarį. 
Tik manęs įmigusio nenorėjo kelti. Kai susitvarkys, 
ateis pasakyti. Palūkuriavau gal pusvalandį, gal va
landą. Visi pradėjo judėti. Su skardinėm bėgioti. Vie
nas paklaustas pasakė, kad jau pusrytį duoda. Nueinu 
paskui kitus ų- aš. Sakau, gal Brigitėlė ir nesiskubino. 
Pirma norėjo parnešti pusrytį. Su kitais nuėjau ir aš. 
Visi stoja su skardinėmis į eilę. Dar neduoda. Dairausi 
Brigitėlės. Nematyti. Įsišneku su viena moteriške ir

sužinau, kad iš ryto duoda tik kavos, pietums po kau
šą kokios sriubos, o vakarienės vėl kavos. Duonos ir 
ką prie duonos išduoda tik sykį per savaitę. Bet ir tą 
galėtum per porą sykių suryti. Nieko ligi soties. Kar
tais smirdinčio sūrio po gabaliuką, po žvirblio galvą 
margarino ar jo vietoje kokį šaukštą marmelado. Kaip 
kada kaip ko, bet niekada tiek, kad būtum sotūs. 
Pradėjo pilstyti kavą, bet ir tai ne kaip kam pakliuvo 
— pagal korteles, pagal skaičių, kiek kam neša. Vis 
dairaus Brigitėlės, o jos vis nė kvapo. Sužinojau, kad 
nepriimtiems į stovyklą net kavos neduoda. Pradėjo 
imti siutas. Nežinojau nei kaip, nei kas, bet supratau, 
kad esu apmautas. Reikėjo Pupai skardinių, atvežei ir 
žinokis. Klausinėti ar kas nematė Brigitėlės nebuvo 
prasmės — jos čia niekas nepažino, bet Pupą turėjo 
kas nors pažinti. Bet ir jo niekas nepažino ir net gir
dėti nebuvo girdėję. Pagaliau vienas jaunas vyras atsi
rado „Ar tas nuo Elbės?” dar paklausė. Tada pasakė, 
kad čia jis turi tokį piniguočių, kuris visada paima 
viską. Po buteliuką pilstyti ir atskirai pardavinėti ne
reikia. Jis pats vėliau susipilsto. Taip atvežus nė sto
vyklos policįjos nereikia bijoti. Kol policija sužinos, 
kad benzininė yra, jos jau nebėra. Ji jau Pupos kiše
nėje, o kas kam rūpi ką kišenėje turi. Tik vokiečių 
žandarai stoty pradėjo gaudyti. Prieš kurį laiką dvi 
skardines žandarams paliko, tik pats vos kelnes išne
šė. Bet vakar apsukri moteriškaitė net šešias atbildi
nusi. Ir pro žandarų nosis ir pro viską. Teisybė, kai 
vakar stotyje dairėmės Pupos, žandaras buvo priėjęs, 
bet kai pasakėm, kad susiradom tėvus, kai parodėm 
komendanto raštą, tai net parodė, kaip geriausiai į 
stovyklą nueiti. Pupa, sakė, skardines tuoj pardavęs ir 
naktiniu traukiniu abu atgal prie Elbės išdūmę. (B.d.)



LABDAROS KONCERTAS

Baritonas Vytautas Juozapaitis

Rugsėjo 27 d., sekmadienį,
3:00 vai. p.p.

Jaunimo centre 
Visus maloniai 

Lietuvos vaikų

limo centre
lai kviečia „Saulutė”, 
aikų globos būrelis

Akompanuoja 
Nijolė Ralytė

Bilietus galima įsigyti „Seklyčioje”, Čikagoje ir Pasaulio lietuvių centro krautuvėlėje, Lemont, IL.
MOKSLO METŲ PRADŽIA 

LIETUVOJE
Šešis šimtus aštuoniasde

šimt Lietuvos teisės akademi
jos studentų iš įvairiausių 
krašto kampelių priglaudęs 
modernus pastatas Vilniaus 
Didlaukio gatvėje pagal kom
fortą pranoksta tradicinę ben
drabučio sampratą. Todėl 
naujųjų mokslo metų išvaka
rėse baigtą įrengti dvyli- 
kaaukštį nuspręsta pavadinti 
ne bendrabučiu, bet Studentų 
namais.

Kiekviename šių namų aukš
te įrengti ne tik dviviečiai ir 
keturviečiai miegamieji, bet ir 
jaukūs darbo ir poilsio kam
bariai. Būsimieji teisininkai 
čia ras savo kavinę.

Prieš septynetą metų pra
dėtas statyti ir ilgai merdėjęs 
namas — vaiduoklis atgijo po 
to, kai vyriausybė nutarė per
duoti pastatą iki šiol jokio 
bendrabučio neturėjusiai aukš
tajai mokyklai. Šimtas aš
tuoniasdešimt Teisės akade
mijos studentų ankstesniais 
metais glausdavosi šalia au
ditorijų įrengtuose gyvenamu
osiuose kambariuose, kitiems 
pastogė buvo nuomojama įvai
riuose sostinės bendrabu
čiuose ir net vaikų darže
liuose.

Naujuosius mokslo metus 
Teisės akademijoje pradeda 
2,793 bakalaurai ir 362 magis
trai. (Elta)

„Kamčiatką” galės 
pasiekti ir troleibusais

Prieš porą dešimtmečių kilu
si mintis nutiesti troleibusų li
niją į studentų miestelį tapo 
realybe — į Saulėtekio alėją, 
studentų vadinamą „Kam
čiatką”, pradėjo kursuoti 2 ir 
19 maršruto troleibusai.

Naujosios linijos atidarymo 
iškilmėse dalyvavo Vilniaus 
miesto meras Rolandas Pak- 
sas, Vilniaus universiteto rek
torius Rolandas Pavilonis, Vil
niaus Gedimino technikos uni
versiteto rektorius Edmundas 
Zavadskas.

Troleibusų linija buvo įreng

Šv. Mišios, skirtos naujųjų mokslo metų pradžiai, Vilniuje veikiančių uni
versitetų rektorių prašymu aukotos Vilniaus arkikatedroje. Nuotr. Eltos

ta per du mėnesius. SPAB 
„Vilniaus troleibusai” genera
linis direktorius Jonas Bagdo
navičius sakė, kad jos ilgis 
siekia du kilometrus. Šiuo me
tu padaryta darbų už 2,34 mi
lijono litų, jų dar bus atlikta 
už 3 milijonus litų.

Pasak J. Bagdonavičiaus, 
ateityje tikimasi įrengti trolei
busų linijas į Santariškes bei 
Pilaitę. (Elta)

Šventinis koncertas

Rugsėjo 1-ąją iškilmingą 
naujųjų mokslo metų pradžios 
koncertą „Beauštant! aušrelė” 
sostinės Katedros aikštėje su
rengė Lietuvos muzikos rėmi
mo fondas ir jo talkininkai. Į 
tokį šventinį koncertą Vil
niaus katedros aikštėje Muzi
kos rėmimo fondas pakvietė 
jau ketvirtąjį kartą.

Koncerte „Beauštant! auš
relė” griežė maestro Gintaro 
Rinkevičiaus vadovaujamas 
Lietuvos valstybinis simfoni
nis orkestras, dainavo garsus 
tenoras Virgilijus Noreika ir jo 
mokiniai Edgaras Prudkaus- 
kas bei Mindaugas Žemaitis, 
taip pat popmuzikos atlikėjas 
Lukas.

Šiuo koncertu Muzikų rėmi
mo fondas tradiciškai pradėjo 
naują muzikinio švietimo pro
gramos „Beauštanti aušrelė” 
sezoną. Pasak Muzikų rėmimo 
fondo direktorės Liucijos 
Stulgienės, šiemet šios moks
leiviams skirtos programos te
ma bus „Saugokime viską kas 
brangiausia: namus, mokyklą, 
gamtą”. (Elta)

Kiekvienam pirmokėliui 
— po tortą

Kiekvienas Panevėžio pir
mokėlis mokslo metų pradžios 
proga gaus dovanų „Panevė
žio duonos” vaflinį tortą. Ke
tinama išdalyti saldumynų, 
kurių vertė apie 16,000 litų.

Pasak Panevėžio Švietimo 
skyriaus ved jjo Dainiaus Ši- 
pelio, šiemet pirmąkart į mo
kyklą ateis daugiau kaip
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2,000 pirmaklasių. „Panevėžio 
duonos” dėka, jų pirmoji diena 
mokykloje bus dar įsiminti
nesnė.

Panevėžio duonos bendro
vėje dirba daugiau kaip 300 
žmonių. Joje kasdien paga
minama 10 rūšių ruginių, 20 
rūšių kvietinių duonos gami
nių bei daug saldumynų — 
tortų, keksų, meduolių, šako
čių, vaflių.

Šios akcijos sumanytojas — 
valdymo reformų ir savivaldy
bių reikalų ministras Kęstutis 
Skrebys. (Elta)

Atidaryta religinė žydų 
mokykla

Rugpjūčio 31 d. Vilniuje ati
daryta privati religinė žydų 
mokykla „Menachemo na
mai”. Šiais mokslo metais joje 
mokysis apie šešiasdešimt 
moksleivių. Kartu su bendrojo 
lavinimo disciplinomis čia bus 
dėstoma sustiprinta anglų 
kalba bei žydų kalba ivritas.

Naujoji vidurinė mokykla 
buvo užregistruota Švietimo 
ir mokslo ministerijoje, taip 
pat patvirtintos mokymo pro
gramos, sakė visuomeninės or
ganizacijos „Chabad Luba- 
vitch Centre” sekretorė Ilona 
Mikalajun, todėl šios mokyk
los baigimo dokumentai bus 
pripažįstami kitų*švietimo in
stitucijų

Religinėms pamokoms pla
nuojama skirti vieną — dvi 
valandas per savaitę, tačiau 
moksleiviai neprivalės jų lan
kyti, teigė I. Mikalajun. Tai 
bus papildomas užsiėmimas. 
Be to, moksleiviai turės gali
mybę lankyti kompiuterių, 
sporto, dailės būrelius, ba
seiną.

Visuomeninei organizacijai 
„Chabad Lubavitch Centre”, 
priklauso ir privatus lopšelis- 
darželis bei labdaringa val
gykla, į kurią kasdien užsuka 
apie šimtas žmonių. (Elta)

Susitikimas su 
prezidentu

Rugpjūčio 31 d. į ekskursiją 
Vilniuje atvykę Pakruojo rąjo- 
no Žeimelio vidurinės mokyk
los jaunesniųjų klasių moks
leiviai įgyvendino abi savo 
svajones — aplankė Televizi
jos bokštą ir susitiko su prezi
dentu Valdu Adamkumi.

Kad tokios buvo jų svąjonės, 
vaikai patys sakė V. Adamkui. 
Jie dar pridūrė, kad labai 

m

Iškilminga eisena nuo Nepriklausomybės aikštės iki centrinių Vilniaus universiteto rūmų, universitete prade
dant naujus studijų metus ir jubiliejinius 420 m. sukakties renginius. Nuotr. Eltos

laukia ir vaišių „Mc’Donalds” 
restorane.

Planuojant prezidento susi
tikimą su kurios mokyklos 
mokiniais mokslo metų iš
vakarėse, V. Adamkus pareiš
kė pageidavimą prezidentū
roje priimti vaikus iš kokio to
limo Lietuvos pakraščio.

Žeimelio vidurinę mokyklą 
pasiūlė prezidento referentas 
Remigijus Gaška, pats kilęs iš 
šio miestelio. Jis ir apmokėjo 
savo žemiečių kelionę į Vilnių.

Vaikai taip pat apžiūrėjo 
Gedimino pilį, Sv. Onos baž
nyčią, suposi karuselėse Se
reikiškių parke.

Prezidentūroje jie susitiko 
su V. Adamkumi ir jo žmona 
Alma. Jie linkėjo vaikams ge
rai mokytis ir po kelių dešimt
mečių tapti prezidentūros 
šeimininkais.

Neišgirdus atsakymo į V. 
Adamkaus klausimą, ar kas 
nors ruošiasi tapti prezidentu, 
A. Adamkienė perklausė, gal 
kuri mergaitė norėtų būti pre
zidente. „Iš tiesų, kitą kartą ir 
moteris galėtų tapti Lietuvos 
prezidente”, neatmetė tokios 
galimybės V. Adamkus.

Padainavę V. ir A. Adam- 
kams ir prezidentūros dar
buotojams dainą „Reikia 
draugą turėti”, vaikai vėliau 
apžiūrėjo prezidentūrą ir pa
pietavo jos kavinėje. (BNS)

Mišios akademinei 
visuomenei

Rugsėjo 1-ąją, 12 valandą 
Vilniaus arkikatedroje bazili
koje aukotos Mišios sostinės 
akademinei visuomenei, skir
tos naujųjų mokslo metų 
pradžiai. Tokį pageidavimą, 
kaip informavo Vilniaus arki
vyskupijos kurija, bažnytinei 
vadovybei yra pateikę Vil
niaus universitetų rektoriai. 
Rugsėjo pirmosios Mišias arki
katedroje bazilikoje aukojo 
Vilniaus arkivyskupas metro
politas Audrys Juozas Bačkis.

Kadangi Vilniaus kunigų se
minarija naujuosius mokslo 
metus pradės vėliau, šv. Mi
šios šios aukštosios mokyklos 
dėstytojams ir klierikams bus 
aukojamos rugsėjo 14 dieną 
koplyčioje prie naujųjų semi
narijos rūmų. Tą dieną vyks ir 
naujųjų rūmų inauguracija. 
Laukiama svečių iš užsienio 
— naujųjų seminarijos rūmų 
statybos rėmėjų, aukštų Vati
kano dvasininkų.

Nauieji kunigų seminarijos 
rūmai pastatyti Kalvarijų 
gatvėje, netoli Šv. Kryžiaus 
bažnyčios ir garsiųjų Vilniaus 
Kalvarijų. Jie susideda iš ke
lių dalių — mokymo ir gyve
namųjų patalpų, taip pat kop
lyčios. (Elta)

Kurtieji galės įsigyti 
profesiją

Pirmuosius mokslo metus 
pradeda Vilniaus kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų reabilitacinis 
profesinio mokymo centras. 
Iškilmingas šios mokymo įs
taigos atidarymas, kaip pra
nešė jos direktoriaus pavaduo
toja Skirmantė Žemaitytė, — 
rugsėjo 1-ąją, 11 vai.. Laukia
ma atvykstant Vilniaus arki
vyskupo augziliaro, vyskupo 
Juozo Tunaičio.

Naująjį reabilitacijos ir pro
fesinio mokymo centrą yra 
įsteigusi Švietimo ir mokslo 
ministerija, reorganizuodama 
nuo 1948 metų veikusią ama
tų mokyklą. įsigyti specialybę 
čia gali asmenys nuo 14 iki 26 
metų, baigę kurčiųjų mokyklų 
devynias ar dvylika klasių. 
Sudarytos siuvimo, stalių, ap
dailininkų, avalynininkų gru- 
3ės. Bus dėstomi ir bendrojo 
lavinimo dalykai — lietuvių 
kalba, istorija, estetika ir kt. 
Profesinio mokymo programa 
orientuota į rinkos poreikius. 
Stengiamasi iš anksto už
megzti ryšius su galimais 
darbdaviais, tačiau, pasak 
centro direktoriaus pavaduo
tojos, nemažai kurtumo ne
galės žmonių linkę dirbti indi
vidualiai, pagal patentus.

Bazė kurčiųjų ir neprigir
dinčiųjų reabilitacijai dar nėra 
pakankama, palaipsniui ji bus 
gerinama. Tačiau, pasak di
rektoriaus, įgyvendinti svar- 
biausią.reabilitacijos principą 
— skatinti judėjimą — są
lygos jau ir dabar yra.

Mokslas naujame centre or
ganizuojamas dviem pakopo
mis — dviejų ir trejų metų. 
Grupės dar nėra visiškai su
komplektuotos. Galima kreip
tis iki rugsėjo vidurio. Centro 
vadovai pabrėžia, kad yra ben
drabutis ir mokytis čia gali 
kurtumo negalės žmonės iš vi
sos Lietuvos. (Elta)

Veiks daug švietimo ir 
mokslo institucijų

Šiais mokslo metais Lietu

voje veiks apie 3,400 švietimo 
ir mokslo įstaigų. Naujausiais 
duomenimis, šiais mokslo me
tais Lietuvoje veiks 2,386 ben
drojo lavinimo mokyklos, 24 
nevalstybinės švietimo įs
taigos, 807 priešmokyklinio 
ugdymo įstaigos. Taip pat 104 
profesinės, 70 aukštesniųjų 
bei 15 aukštųjų mokyklų.

Didžiausią dalį bendrąjį 
išsilavinimą teikiančiųjų mo
kyklų sudaro pradinės mokyk
los — jų 834. Toliau — 707 
vidurinės mokyklos, iš jų 58 
gimnazijos ir 31 vidurinė mo
kykla, siekianti gimnazijos 
statuso. Lietuvoje veiks 594 
pagrindinės mokyklos. Šiemet 
bus lankomos 56 specialios 
mokyklos-internatai. Bendrąjį 
lavinimą teiks 24 suaugusiųjų 
mokyklos, o jaunimui — 22 
jaunimo mokyklos.
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ĮVAIRŪS
ELEKTROS

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kana kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654

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

“soffits”, “decks", “gutters", plokšti 
ir “shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą.
, S.Benetis, tel. 630-241-1912..
RIVERDALE AUTOMOTIVE
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsų aikštelėje 
arba auto-varžytinėse. Padėsime persiųsti 
automobilį, motociklą ar komercinę siuntą 
į Lietuvą. Reikalingas skardininkas.

Tel. 708-201-0586.

Perkate automobilį? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis?

Ne problema! J 
Maži mėnesiniai mokesčiai!

Nėra pradinio mokesčio! 
Galite sėst už vairo 

šiandien!
(630) 207 2748

Puikus kambarys, sveikas 
maistas, mielaširdinga slauga. 
Visa tai rasite pas Apoloniją, 

tel. 773-863-8980.

66th ir Kedzie 3 kamb. 
butas su šiluma ir vir
tuvės įrengimais $380.

Tel. 708-425-7160.

Baby sitter wanted
5 days a wk, 8:30 am.-5:30 p.m. in Hyde 

Pk neighborhood for newbom and 3 year 
old. Some English, references, drivers li- 
cense and own transportation reųuired. Sal- 
ary negotiable, based on experience. Cail 
Julie 773-536-6371.

Šiais mokslo metais 232 
bendrojo lavinimo mokyklos 
moksleivius mokys nelietuvių 
kalba. Daugiausiai bus mišrių 
mokyklų — 88, rusų — 80; 
lenkų — 63, o baltarusių /-

i viena. y
Šiemet moksleiviai mokysis 

24 nevalstybinėse mokymo 
įstaigose. Iš jų dešimtyje pra
dinių, septyniose pagrindinėse 
ir keturiose vidurinėse mokyk
lose. Taip pat dviejuose ne
valstybiniuose darželiuose- 
mokyklose.

Priešmokyklinukai eis į 807 
ugdymo įstaigas. Studentai 
studijuos 104 profesinėse, 70 
aukštesniųjų bei 15 aukštųjų 
mokyklų (Elta)

• Kai lapė žąsiai pamok
slauja, jos gerklė pavojuj.

Danų patarlė

/ M A.

NEKILNOJAMO TURTO
GREIT PARDUODA

RE/MAX 
y REALTORS

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

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

Realmart jgj 
Realty Group Ine. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI 

Bus. 773-585-6100 Pager 312-308-0307 
Fax 773-585-3997

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS

TEL. 773-585-6624

Moteris ieško valymo darbo 
arba prižiūrėti vyr. amžiaus 
asmenį Bridgeport, Brighton Pk 
arba Marųuette Pk apylinkėse. 
Tel. 312-225-5896.

Ieškoma liet. moteris prižiū
rėti vyr. amžiaus moterį, Phi- 
ladelphia, PA. Galimybė dirbt 
kitur dienos metu. Kreiptis: Rita 
tel. 215-744-6532.

Jeigu sulaukėte garbingo 
amžiaus ir nebegalite gyventi 
vienas, nes reikalinga pagalba, 
kreipkitės į Apoloniją, tel. 776- 
863-8980.

Užtikrinkime Baltistikos studijų ateitį užsienyje ir Pabaltijy 
skirdami dosnią auką ir įrašydami į testamentą 

Association for the Advancement of Baltic Studies 
BALTIC STUDIES FUND.

Ypatingam tikslui galima įsteigti vardinį fondą.
Aukos ir palikimai atleidžiami nuo 

JAV federalinių mokesčių.
Kviečiame kreiptis į AABS Executive Office, 111 Knob Hill 

Road, Hackettstown, NJ, 07840. Tel.908-852-5258.



Vilniuje, Pilies gatvėje esančio „Naručio" viešbučio inteijeras.
Nuotr. V. Germano

LIETUVA TURISTO AKIMIS
STASĖ E. SEMĖNIENĖ

Išsiruošimas į Lietuvą ket
virtą kartą po nepriklausomy
bės atgavimo. Šį kartą skri
dome visas pustuzinis mūsų 
šeimos narių. Kaimų nepasi
taikė lankyti, tai nei skurdo, 
nei girtuoklystės, nei tinginys
tės, nei apsileidimo neteko pa
stebėti.

Seniau skaičiukai — 
dabar kompiuteriai

Vilniumi tenka tik gėrėtis, 
negalint atsistebėti. Visi gir
dėjome, kad Roma ne per vie
ną dieną išdygo. Net garsioji 
Notre Dariie katedra Paryžiu
je, pastatyta XIII šimt., dar 
laikoma neužbaigta. O Vilnius 
keičiasi į gerą pusę ne metais, 
bet dienomis. Kai prieš pen
ketą metų visur skaičiavo 
skaičiukais, šiandien per visą 
kraštą juos pakeitė modemiš
ki kompiuteriai. Žmonės ai
manavo, kai Gedimino pros
pekte senąsias liepas tiek ap
genėjo, kad paliko tik pliki 
kamienai. Dabar liepos iškero
jo antrąja jaunyste ir savo 
vešliu 'žalumu puošia pagrin
dinę gatvę. Lietuvos sostinė 
švari. Penktą valandą ryto 
skubant į oro uostą, matėme, 
kaip moterys, užsivilkusios 
oranžines liemenes, šlavė Vil
niaus gatves. Tas ryškias uni
formas jos dėvi greičiausiai, 
kad neužvažiuotų mašinos. 
Tokios oranžinės kepurės puo
šia vaikų-mokinukų galvas 
Japonijoje grynai saugumo su
metimais.

Senamiesčio grožis 
Vilniaus didmiestis nuolat

gražėja. Arkikatedra nakties 
metu maudosi, kaip balta gul
bė, šviesų jūroje. Senamiestis 
neatpažįstamai atnaujintas, 
tinkuotas, dažytas, pastatai 
apšviesti. Kur seniau, kaip 
Diogenas, su žiburiu turėjai 
ieškoti parduotuvių, lyg jos ty
čia slėptųsi nuo pirkėjų, šiuo 
metu jos pabiro įvairiais atski
rais salonais: Adidas, Gucci, 
Versace, Seny ir aibės kitų. 
Gražios, skoningos iškabos 
šaukia ir kviečia, kaip Ams
terdame, Luceme ar Salzbur- 
ge. Prašovei ir neįsidėmėjai 
gerai užrašo — iškabina di
džiulį dviratį. Pilies gatvė se
namiesty bruzda įvairiausio
mis prekėmis — medžio droži
niais, odos dirbiniais, ginta
rais, meniškais paveikslais ir 
visokiais buitiniais reikmeni
mis.

.Lašiša, ikrai, unguriai

Restoranų gausa turistams 
labai puiki ir prieinama. Val
gių kaina litais; padalinus iš 
keturių, mokant doleriais, gali 
labai pigiai pavalgyti. O jau 
maisto šviežumas, skanumas, 
pagaminimas, įvairumas ir 
puošnus padavimas tikrai 
nuostabus. Naujai atidaryta
me skandinavų viešbučio „Ra- 
disson — Astorija” restorane 
putpelė kainavo 65 lt. Mūsų 
viešnia akademikė — vilnietė 
net už galvos susiėmė. O tu
ristui tas neeilinis skanėstas 
daug pigesnis nei JAV-ėse. 
Vakare pustuzinui asmenų 
ten vakarieniaujant, viešbučio 
vadovybė nemokamai vaišino 
šampanu. Vyriausias virėjas

— prancūzas, anksčiau ilgą 
laiką viręs Danijos karalienės 
karališkame dvare. Restora
nuose valgiaraštyje visur figū
ravo lašiša, ungurys, juodieji 
ir raudonieji ikrai, krevetės ir 
visokiausios žuvys. Dingo tie 
laikai, kai amerikiečių spauda 
dejavo, kad jų ekskursuos per 
visą Sovietų Sąjungą lydėjo 
vien maltiniai (kotletai).

Viešbučiuose dabar pusry
čius, kurie įeina į viešbučio 
kainą, duoda visur bufeto sti
liumi. Gal Lietuvoje nėra taip 
gausu, kaip Kopenhagoje, kur 
tik gulbės pieno tetrūksta, ne
prilygsta nei Talino, nei Rygos 
pasirinkimo įvairumui, tačiau 
užtenka, ir net daugiau nei to 
reikia. Vaikštai apie tokį gau
sų stalą ir pats sau kartoji, 
kažkur girdėtą posakį: „Jei 
nori pailginti gyvenimą, trum
pinki valgymą”.

Taksi tiksi laikrodžio 
tikslumu

Taksi Vilniuje turbūt ge
riausi pasauly. Kai New Yor
ke, Londone jie sunkiai pagau
nami, Čikagoje iššaukus be 20 
min. niekad nesulauksi, Ha
vajuose laikosi „arba anksti, 
arba vėlai — niekad laiku — 
tai havąjiečių stilius” principo, 
Vilniuje visad gauni 2-5 min., 
laikotarpiu. Kai iš „Stiklių” 
restorano išėjęs dailiai apsirė
dęs jaunas padavėjas pranešė, 
kad taksistas prisistatys už 8 
min., šis atzujo per 4 min. Ir 
Vilniuje važinėjome beveik pi
giau, kaip Čikagoje autobusu. 
Nuostabu, kad dukrai vis pa
sitaikydavo rusai ar lenkai. 
Čia rašančiai — lietuviai. Lie
tuviams duodavau 15 nuoš. ir 
daugiau arbatpinigių (kad tik 
lietuviui — negaila!). Vietiniai 
už tai gerokai „barė”. Esą, ne
gadinkite mums taksistų, su
mokame, kiek skaitiklis rodo 
ir — baigta. Gaila, bet ir lietu
viai turėtų įvertinti gerą pa
tarnavimą ir atsilyginti, kaip 
demokratiškuose kraštuose 
yra priimta.

Nuo pat ryto — visur 
gėlės

Lietuvoje nepaprastai mėgs
ta gėles. Sutinka oro uoste su 
gėlėmis. Atsilanko į viešbutį
— su gėlių puokšte. Eina į 
svečius — bent vieną žiedą ne
ša. Vilniaus gatvėse nuo pat 
ankstaus ryto sutiksi senus ir 
jaunus, vyrus ir moteris, netgi 
vaikus, gražią gėlių puokštę 
nešančius. Tai tiesiog jaudina 
ir susižavėjusi išsitariau, kad 
tai geri žmonės, jei taip myli 
gėles. Ir mūsų taurioji tautos 
auklėtoja Marija Pečkauskaitė 
teigė: „Gėlės yra švelniausias 
dalykas, kurį Aukščiausias su
kūrė, tik užmiršo įdėti sielą”. 
O mano graudulį greitai užge
sino atkirtimu: „Ir Hitleris bu
vo gėlių mylėtojas”. Va, ir būk 
tu, žmogau, optimistu!

Vilnietės — elegantiškos 
gražuolės

Vilniaus gyventojai — publi

ka gatvėje — labai puošni, ele
gantiška, skoninga ir madin
ga. Nematysi apsivėlusių, ne
tvarkingų ar kokių nusmu- 
kėlių. Moterys — lieknutės ir 
gražios, dėvi pačius moder
niausius drabužius. Tik kaž
kodėl mada dažyti plaukus ru
dai — varine spalva, taip ma
žai kam tinkančia prie veido. 
Lyg susitarusios, kaip kokia 
uniforma, paslepia savo indi
vidualumą, Ir kvepalai beveik 
visų vienodai kvepia.

Apleidžiant Lietuvą po trijų 
savaičių, kartu keliavęs sep
tynmetis provaikaitis Andriu
kas prašė: „Močiute, ar negali
ma pasilikti dar dviem savai
tėm?” Jo tėvas atsiliepė aidu: 
„Aš irgi norėčiau”. Užklausus 
berniuko, kas jam geriausiai 
patiko Lietuvoje, vaikas kiek 
pagalvojo ir atsakė: „Trakai, 
Neringa, Gedimino pilis. Tik, 
močiute, nesumaišyk — šito
kia tvarka!” Tai buvo muzika 
mano ausims.

GYDYTOJAS TAPO 
VADYBININKU

PRANCŪZIJOJE
Mažeikiškis gydytojas Rai

mondas Daukantas mediko

Gyvenimo paguoda
Visuomet man buvai.
Nušviesdavai skaisčiai
Dienas - lyg sapną rojuj -
Išgyventas kartu.
O dabar... dabar vienatvėje
Mane Tu palikai.

AJA.
ANICETA POŠKIENĖ 

LENKAUSKAITĖ
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1998 m. rugsėjo 7 d., sulaukusi 79 metų.
Gimė Čikagoje.
Nuliūdę liko: vyras Juozas, brolis dr. Edmundas 

Lenkauskas su šeima, Cincinnati, OH, sesuo dr. Alicįja 
Ruibienė su šeima, Palos Park, IL, mielas draugas dr. Petras 
Žemaitis ir jo dukros su šeimomis; pusbrolis kun. Zenonas 
Smilga ir mirusio pusbrolio Zigmo Smilgos šeima.

Velionė pašarvota rugsėjo 10 d., ketvirtadienį, nuo 2 iki 8 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks rugsėjo 11d., penktadienį. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. M.Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, brolis, sesuo ir jų šeimos.

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 1-800-994-7600.

darbą metė prieš 5 metus. Iš 
pradžių R. Daukantas, kuriam 
dabar 37 metai, tapo ūkinin
ku, o nuo 1994 m. įsidarbino 
prekybos įmonės vadybininku 
Prancūzijoje, rašo laikraštis 
„Lietuvos rytas”.

Mažeikiškis mėnesį gyvena 
ir dirba Lione, mėnesį — Ma
žeikiuose, kur gyvena jo žmo
na ir duktė. Be to, Plungės ra
jone jis turi dirbamos žemės 
ir bityną, kurį, grįžęs į Lietu
vą, ir prižiūri.

R. Daukantas įsitikinęs, kad 
Lietuvoje yra dvigubai dau
giau gydytojų nei reikia. Prieš 
penkerius metus uždirbti duo
nos buvęs gydytojas pabandė 
Suomijoje. Jis lankė dviejų 
mėnesių ūkininkų kursus vie- 
joje Suomijos kolegijoje, po to 
pusę metų dirbo pas Suomijos 
ūkininkus.. Medikas prisime
na, kad tuo metu uždirbdavo 
tiek, kiek Lietuvos gydytojas 
per metus.

R. Daukantas mano, kad 
keisti profesiją yra natūralus 
dalykas. Kartu su juo dirba 
buvę aktoriai, mokytojai ir tei
sininkai.
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Po ilgos ir sunkios ligos Daytona Beach, FL, 1998 m. 
rugsėjo 6 d., 5:15 vai. ryto mirė Mažosios Lietuvos Sūnus

AJA.
MYKOLAS JAGUTIS

sulaukęs 81 metų.
Gimė Klaipėdos apskrityje, Purmaliuose.
Liūdi: žmona Amalįja Kalvaitytė; Vokietijoje brolis ir sesuo, 

sesers duktė ir sūnus, keturi mirusios sesers sūnūs; 
Amerikoje žmonos brolis Leonas Kalvaitis su šeima.

Velionis bus laidojamas Volusia Memorial Park, Ormond 
Beach, FL.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Mažosios Lietuvos fondui, 
Klaipėdos universitetui arba „Saulutei”, Lietuvos vaikų 
globos būreliui.

Nuliūdusi šeima.

AJA.
JONAS ŽUKAUSKAS

Gyveno La Grange Park, IL.
Mirė 1998 m. rugsėjo 6 d., 9 vai. ryto, sulaukęs 58 metų.
Gimė Lietuvoje, Dusetuose. Amerikoje išgyveno 41 metus.
Nuliūdę liko: žmona Irena, sūnūs Linas ir Tomas; tėvai 

Klemensas ir Anelė; broliai Bronius ir Vladas su šeimomis; 
pusbroliai: Algis, Rimas ir Vytas Ruginiai su šeimomis; 
giminės Lietuvoje; uošviai Napoleonas ir Regina Sabaliūnai; 
svainė Gina Mačiulienė su vyru Ričardu, artimi draugai ir 
pažįstami.

Priklausė „Lituanikos” futbolo klubui, Pal. Jurgio 
Matulaičio misįjos chorui, Akademiniam skautų sąjūdžiui.

Velionis pašarvotas rugsėjo 9 d., nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Lemont 
laidojimo namuose, 12401 S. Archer Avė. (arti Derby Rd.).

Laidotuvės įvyks rugsėjo 10 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 v.r. šv. Mišios už 
velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, tėvai, broliai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 1-800-994-7600.

1998 m. rugsėjo 1 d., vakare Garden City ligoninėje mirė 
mylima Teta-Mama ir Senelė ...

AJA.
ALEKSANDRA LEVINSKAITĖ- 

KONRADIENĖ-WEBOR
98 metų amžiaus. Gyveno Pontiac, paskutiniu laiku 
Westland, MI.

Ji ir vyras Leonas buvo garsios „Konrado” kavinės Kaune 
savininkai.

Jos liūdi seserėnas - augintinis Jonas Razau su žmona 
Elfrieda, jų sūnūs Jonas ir Tomas su šeimomis, seserėčia Alina 
Matulienė Kaune, jos dukra Alina su šeima Australijoje, 
pusseserės dukra- Stefa Kaunelienė su šeima Westland, 
pusseserių vaikai Lietuvoje, JAV ir Kanadoje, kiti giminės ir 
draugai.

A.a. Aleksandra kelis kartus lankėsi Lietuvoje ir gausiai 
šelpė ten gyvenančius gimines ir artimuosius. Net sunkiai 
sirgdama, rūpinosi padėtimi Lietuvoje. Buvo labai sociali; 
geraširdė ir mylėjo kiekvieną artimą.

Velionės pageidavimu, kūnas sudegintas, o pelenai, po 
gedulingų šv. Mišių, palaidoti White Chapel kapinėse, Troy, MI.

Ilsėkis ramybėje! Lieki gyva mūsų širdyse ir maldose.

Liūdinčios Razan ir Kaunelių šeimos prašo draugų ir 
pažįstamų prisiminti a.a. Aleksandrą savo maldose.

Vilniaus vaizdelis. Nuotr. Viktoro Kuto

A.tA.
ZUZANA PETRAUSKIENĖ 

ŠLUOTAITĖ
Gyveno Palos Hills, IL. Anksčiau Marąuette Parko 

apylinkėje. Po sunkios ligos mirė sulaukusi 92 metų. 
Amerikoje išgyveno 48 metus.

Nuliūdę liko: sūnus Bronius, marti Irena ir anūkai Edis, 
Bruno ir Kazys; mirusio sūnaus Stasio vaikai: Alfonsas su 
žmona Debbie ir Rimas su žmona Vida, ir proanūkės Laura 
ir Viktorija; žentas Stasys Žilevičius.

Velionė buvo motina mirusios dukters Zuzanos Žilevičienės 
ir mirusio sūnaus Stasio Petrausko.

Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir Putnamo seselių 
rėmėjams.

Velionė pašarvota rugsėjo 9 d., trečiadienį, nuo 2 iki 8 v.v. 
Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės rugsėjo 10 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo namų 
velionė bus atlydėta į Švč. M.Marijos Gimimo bažnyčią, kur 
10:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios užjos sielą. Po mišių 
a.a. Zuzana bus palaidota šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę: sūnus su šeima ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 1-800-994-7600.



6_______________ DRAUGAS, 1998 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis

| ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEa

Pedagoginis lituanisti
kos institutas, veikiantis 
Čikagoje, Jaunimo centre,
kviečia visus šįmet, ar ir anks
čiau baigusius aukštesnes li
tuanistines mokyklas jaunuo
lius ir jaunuoles tęsti lituanis
tines studijas. Naujieji mokslo 
metai prasidės tuoj po Darbo 
dienos šventės — šeštadienį, 
rugsėjo 12 d. Registracija 9 
vai. r. Po to — naujųjų stu
dentų „krikštynos”, pabend
ravimas, susipažinimas su in
stituto reikalavimais, tvarka, 
lektoriais ir aukštesnių kursų 
studentais. Neturintieji gali
mybių asmeniškai lankyti in
stituto, gali naudotis neaki
vaizdinėmis studijomis. Infor
macijai kreiptis į PL institu
to direktorę Stasę Petersonie
nę tel. 773-847-1693.

Nepaisant ypatingo karš
čio, prispaudusio Čikagą ir 
apylinkes praėjusį sekmadie
nį, Krikščionių demokratų 
partijos rėmėjų gegužinė, vy
kusi Ateitininkų namų sode, 
praėjo sėkmingai. Rengėjai 
dėkoja visiems, pepabūgu- 
siems šilumos, atvykusiems -ir 
parėmusiems taip svarbią 
LKD partįjos veiklą.

Dainaviečiai ir busimieji 
dainaviečiai! Pirmoji „Dai
navos” ansamblio repeticija 
bus rugsėjo 15 d., 7:45 vai. 
vak., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Atsineškite gerą 
balsą ir meilę lietuviškai dai
nai!

Minint a.a. Benedikto 
Lungio dešimtąsias mirties 
metines, šv. Mišios bus auko
jamos Nekalto M. Marijos 
Prasidėjimo parapijos
bažnyčioje Brighton Parke 
rugsėjo 12 d., šeštadienį, 8 vai. 
r., o Vilniuje Švč. Jėzaus 
Širdies parapijos bažnyčioje, 
vadovaujant kun. klebonui Kl. 
Kinduriui pirmą mėnesio 
penktadienį. Ten melsis „Lie
tuvių naktinės adoracijos na
muose būrelio” nariai, kurių 
jau yra 110. Šis būrelis yra 
Čikagoje veikiančio „naktinės 
adoracijos būrelio” padalinys. 
Vilniaus būrelis išspausdino 
„Šventosios valandos” vadovą, 
šventė įsisteigimo metines ir 
planuoja išplėsti šį Dievo gar
binimo-būdą į kitus Lietuvos 
miestus. Čikagos būrelio na
riai prašomi pasimelsti, kad 
Dievas laimintų naujai 
įsikūrusio būrelio veiklą. Vil
niaus būrelio veiklai vadovau
ja gyd. Ramuta Žiedienė. A.a. 
B. Lingio našlė Julija prašo, 
kas gali, dalyvauti šv. Mišiose 
arba pasimelsti už velionio 
sielą.

• II-oji Pasaulio lietuvių 
dainų šventė - 1998. Trys 
vaizdajuostės (aukšta kokybė

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 SJPulaski Rd., Chicago, IL 60629

(1/2 bl. j Šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel. 773-582-4500 

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

Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitia 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S JKedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 778-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šefttad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63th Street
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
TeL 778-884-0100 

Valandos pagal susitarimą

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

Pasaulio lietuvių cent
ras, pratęsdamas savo de
šimties metų sukakties šven
tę, rugsėjo 27 d., sekmadienį, 
12 vai., ruošia „Šypsenų po
pietę”. Atvykite, smagiai pa- 
sišypsoti iš savęs, savo darbų, 
savo kalbų. Vadovė Stasė Jag- 
minienė. PLC renginių komi
tetas visus pavaišins, o gerą 
nuotaiką malonėkite atsinešti 
patys.

„Seklyčioje” jau galima 
gauti bilietus į partizanų 
dainos vieneto „Girių aido” 
koncertą, kuris rengiamas 
spalio 11d. Jaunimo centre.

Antano Lipskio poezijos 
knygos „Rausvo dagio žiedas” 
sutiktuvės ir jo kūrybos paro
dos „Svajonių žmogus” ati
darymas ruošiamas šeštadie
nį, rugsėjo 19 d., 7 vai. vak., 
Lietuvių dailės muziejuje, Le
monte. Kalbės rašyt. Paulius 
Jurkus iš New Yorko ir red. 
Danutė Bindokienė. Visi kvie
čiami.

BALETO PAMOKOS

Rugsėjo 12 d. prasidės bale
to pamokos Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd. Pamokos vyks 
šeštadieniais, nuo 10 iki 10:45 
v. r. vaikams, nuo 3 iki 5 me
tų, nuo 11 iki 11:45 vai. r. vai
kams nuo 6 metų ir vyres
niems, nuo 12 iki 1 vai. popiet
— suaugusiems. Pamokos tę
sis 8 savaites.

Šokių mokytoja Krista Ho- 
ran yra baigusi Wright State 
universitetą Ohio valstijoje, 
kur mokėsi šokio meno. Prieš 
atvykdama į Čikagą, ji šoko 
Dayton Ballet, Dayton mieste, 
Ohio valstijoje.

Visi — vaikai ir suaugusieji
— norintys išmokti pagrindi
nių baleto žingsnių, maloniai 
kviečiami registruotis. Dėl re
gistracijos ir daugiau informa
cijos skambinkite Sigitai Bal- 
zekas, telefonu (630) 986-8613.

K. Vaitkutė

garantuota): 1. Ansamblių 
vakaras Kalnų parke, liepos 4 
d. (2 vai.); 2. Šokių diena 
„Žalgirio” stadione, liepos 5 d. (2 
vai.); 3. Dainų diena Vingio 
parke, liepos 6 d. (4 vai.). Jau 
dabar galite užsisakyti pas 
International Historic Films, 
Ine., skambinant tel. 773-927- 
2900, raštu arba asmeniškai 
atvykdami į mūsų raštinę 3533 
S. Archer Avė., Chicago, IL 
60609. Vienos vaizdajuostės 
kaina tik $20, arba visų trijų $50 
ir $5 už persiuntimą. Mes pri
imame čekius ir Visa/Mastercard 
kredito korteles. Sav. Petras 
Bernotas.

(sk.)
• Parduodame lėktuvo 

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

(sk.)
• Lemonte TRANSPAK

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

(sk.)

Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos 
seselių rėmėjų metinė šventė 
rengiama spalio 4 d., sekma
dienį. 3 vai. p.p. t. jėzuitų ko
plyčioje Mišias aukos kun. Juo
zas Vaišnys, SJ, giedos solis
tai Margarite ir Vaclovas 
Momkai, akompanuojant muz. 
Manigirdui Motekaičiui. Po 
Mišių, 4 vai. p.p., Jaunimo 
centro didžiojoje salėje bus 
vakarienė ir meninė dalis, 
kurią atliks jaunas smuikinin
kas Valdas Vasaitis, akompa
nuojant muz. Alvydui Va- 
saičiui. Maloniai kviečiami vi
si rėmėjai ir svečiai gausiai 
dalyvauti, tuo paremiant sese
lių darbus Lietuvoje ir už
sienyje. Bilietai gaunami 
„Seklyčioje” ir pas valdybos 
narius, paskambinus 773-585- 
3570 arba 708-423-5093.

Illinois Secretary of 
State tarnautojai priėmė 
600 dol. iš federalinių agentų, 
apsimetusių eiliniais darbi
ninkais. Už minėtą sumą buvo 
sutikę neteisėtai parūpinti ko
mercinio vairavimo teises. 
Normaliai, reikia išlaikyti 
nustatytus egzaminus šioms 
teisėms įsigyti. Minėti tarnau
tojai žadėjo egzaminų rezulta
tus pakeisti už pinigą. Ši in- 
vestigacija prasidėjo prieš eilę 
metų, kada šeši maži vaikai 
sudegė auto avarijoje, po to, 
kai didelis metalo gabalas 
nukrito nuo sunkvežimio. Tuo 
metu buvo teigiama, kad 
sunkvežimio vairuotojas įsi- 
gyjęs komercinio vairuotojo 
teises neteisėtai.

Partizanų „Girių aido” 
dainų vienetas po dvejų me
tų pertraukos vėl atvyksta į 
Kanadą ir JAV. Vieneto daini
ninkai yra žvalūs, kupini jau
natviškos dvasios, reiškiasi 
visuomeninėje ir politinėje 
veikloje. Jų dainos išsako par
tizanų žygdarbius, liūdesį dėl 
pavergtos tėvynės, tikėjimą 
šviesia ateitimi. „Girių aido” 
koncertai vyks PLC Lemonte, 
Jaunimo centre Čikagoje, Cle- 
velande, Baltimorėje, Vašing
tone, St. Petersburge, Los An
geles, Denver ir Omahoje.

VITAMINAI

Šių metų ACS (Amerikos 
cheminės draugijos) visuoti
niame suvažiavime (Boston, 
MA) Saulius Šimoliūnas (De- 
troit, MI) ir Rūta Januškaitė 
(Windsor, Ont.) padarė bendrą 
pranešimą apie vitamino C 
reikalingumą ir jo gamybos 
galimybes Lietuvoje. Jų teigi
mu, Lietuvoje yra pakanka
mai gamybinių žaliavų, o taip 
pat ir tos srities kvalifikuotų 
žmonių. Tikimasi Vakarų pra
monininkų susidomėjimo.

• Pinigai, siuntiniai, bal
dai, automobiliai. TRANS
PAK, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. 1- 
773-838-1050.

(sk.)
• Antanas ir Zuzana Ja- 

nušiai, Livonia, MI, paaukojo 
Dainavos Jaunimo stovyklai 
$1,000. Jų įnašas Dainavai šiuo 
metu yra $2,375.

(sk.)
• Vitas ir Taura Unde- 

riai, jų draugams Bill ir Aloh 
pageidaujant, vietoje vestuvi
nės dovanos paaukoti pasi
rinktai labdarai, atsiuntė $100 
„Lietuvos Vaikų vilčiai”. Dėko
jame aukotojams, linkime lai
mės jaunavedžiams. LW ko
mitetas, 2711 W. 71 St., Chi
cago, IL 60629.

(sk.)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiamo ir taisomo 
visų rūšių stogus 

Tel. 630-257 0746 
Skambinti po 6 v.v.

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

pieš. sesuo Mercedes, SSC

ŠILINĖ

Rugsėjo mėn. 8 d. yra Švč. 
Mergelės Marijos — Dievo Mo
tinos gimtadienis. Tai bažny
tinė šventė, kuri Lietuvoje — 
Šiluvoje labai iškilmingai 
švenčiama, net aštuonias die
nas. Ten suplaukia dešimt
tūkstantinės tikinčiųjų mi
nios. Panašiai švenčia ir Švč.
M. Marijos Gimimo bažnyčia 
Marųuette Parke, Čikagoje, 
tik čia tiek daug žmonių nesu
sirenka. Lietuvos kalendoriuje 
taip parašyta: „Vytauto karū
navimo — padėkos diena. Ši
linė”. Taigi karto ir tautinė 
šventė. Švęsdami Marijos gim
tadienį, reikia melsti Ją, kad 
Ji išprašytų iš savo Sūnaus vi
sokeriopos pagalbos Lietuvai. 
Kaip žinote, Lietuvai šiandien 
labai daug ko trūksta, ypač 
dvasinio atsinaujinimo.

Redaktorius

TAUTOS LAISVĖ
Kiekvienam žmogui didžiau

sia brangenybė — tautos lais
vė. Kaipgi nesidžiaugsi, kai 
matai plevėsuojančią mūsų 
trispalvę?! Negalima pamiršti 
tų, kurie iškovojo mums lais
vę. Už juos reikia melstis ir 
prašyti Dievą, kad mes nepa
tirtu me priespaudos ir tokių 
žiaurumų, kuriuos teko išken
tėti mūsų tautiečiams.

Man brangūs gimtinės take
liai, kuriais aš bėgioju, aš my
liu tėvynę kaip sesę linaakę.

Robertas Kerpys

Man Vasario 16-ji didelė 
šventė. Aš labai džiaugiuosi, 
kad Lietuva atgavo nepriklau
somybę, ir bijau, kad jos ne
prarastume. O taip galėjo atsi
tikti 1991 metų sausio mėn. 
13 naktį. Tos baisios nakties 
aš niekada nepamiršiu.
. Vasario 16-tą dieną mes ke
liame savo atkurtos valstybės 
vėliavą — trispalvę ir džiau
giamės laisvės švente. Juk 
Lietuva — mūsų šalelė, mums 
brangi jos žemė ir dangus.

Gintautė Jurkaitė,
Abu Mankiškių pradžios mo

kyklos mokiniai. Lietuva.

Ir turtuolis daugiau nesu- 
valgo, kaip tik tiek, kiek jis so
tus.

KAS BALANDĮ TAIKOS
PAUKŠČIU PASKELBĖ

(Pabaiga)

Dar reikėtų įrašyti senovės 
romėnų meilės ir grožio deivę 
Venerą. Mat, ši jau turėjusi 
specialius taikos balandžius, 
kurie lizdus sukę... rūsčiojo 
karo dievo Marso šalme.

Tačiau nei Nojus, nei Vene
ra nenusipelnė balandžiams 
tiek, kiek nusipelnė didysis 
mūsų dienų dailininkas Pablo 
Picasso.

1949 metų balandžio 20-23 
dienomis Paryžiaus sienos ir 
tvoros mirgėjo plakatais, skel
biančiais pirmojo tarptautinio 
taikos šalininkų kongreso ati
darymą. Plakatų centre išdi
džiai stovėjo Picasso pieštas 
balandis. Suvažiavimo atida
rymo dieną dailininkui gimė 
dukra, kurią Pablo Picasso 
nutarė pavadinti skambiu var
du Paloma. Žodis Paloma jo 
gimtojoje ispanų kalboje reiš
kia balandį.

Garsusis Picasso plakatas 
apkeliavo visą pasaulį. Balan
džiai atsirado piliečių atla
puose ir drąsiai pradėjo vaikš
čioti miestų aikštėse. Pablo Pi
casso už šį kūrinį 1950 m. 
buvo suteikta tarptautinė tai
kos premija.

Picasso savo garsųjį balandį 
piešė, žinoma, sekdamas No
jaus ir Veneros tradicijomis. 
Tačiau balandžiams jautė jis 
ir asmenines simpatijas. „Kar
tą, išvažiuodamas atostogų, 
palikau vieną langą pravirą, 
— pasakoja Pablo Picasso. — 
Grįžau ir radau visą balan
džių šeimyną, įsikūrusią ma
no atelje. Nesinorėjo jų išvai
kyti, nors jie visur palikinėjo 
krūveles. Žinoma, ir ant pa
veikslų”. Balandžiai gerokai 
„išdekoravo” jo paveikslus 
bet jis ir negalvojo jų valyti, o 
savo žmonai tiesiog pasakė: 
„Tai sukuria įdomų, iš anksto 
nenumatytą efektą”.

Kaip įdomią detalę, galime 
priminti, jog vienas Picasso 
taikos balandžio originalas 
yra ir Lietuvoje — Panevėžyje. 
Mat, Panevėžio gydytojas Jur
gis Sauchatas yra gavęs Pablo 
Picasso autografą su šalia pa
rašo paties dailininko nupieš
tu balandžiu.

Medikai kartais pyksta: esą 
balandžiai platina užkrečia
mas ligas; kiemsargiai tik
riausiai piktinasi, jog jie ter
šia gatves, net architektūros 
paminklus. Tačiau jie turbūt 
balandžių populiarumui per 
daug nepakenks, nes už jų nu
garos stovi Dievo išrinktasis 
Nojus, žavioji Venera ir garsu
sis Pablo Picasso.

Algirdas Sabaliauskas 

NAKVYNĖ

Aš esu labai pavargusi, nes 
aš pernakvojau pas draugę 
Gają Stirbytę. Ji pakvietė sep
tynias mergaites: Laurą, Vili
ją, Rūtą, Liną, Dainą, Vikto
riją ir mane. Mes žiūrėjome 
filmą „Hocus Pocus” apie raga
nas. Buvo baisu. Mes šokome 
per „kinietišką virvę”. Neuž
migome iki dvyliktos valandos' 
naktį.

Kitą dieną pavalgėme pus
ryčius ir važiavome į lietuviš
ką mokyklą. Buvo labai sma
gu pernakvoti pas Gąją, bet 
aš jaučiuos labai pavargusi.

Rima Šeštokaitė

Aš savo drauges pakviečiau 
į svečius su nakvyne. Jų buvo 
septynios. Mes žaidėme „hop- 
scotch” ir gaudynes. Paskui 
valgėme piteą ir žiūrėjome te- 
leviziją. Valgėme pyragą ir at- 
pakavome dovanas. Paskiau 
žaidėme su dovanomis. Už
kandome sprogūzų. Miegojo
me miegmaišiuose, užmigome 
tik 12 vai. naktį. Iš ryto mes 
valgėme pusryčius ir važia
vome į lietuvišką mokyklą. 
Draugėms daviau lauktuvių. 
Buvo labai smagu.

Gąja Stirbytė, 
Abi Philadelphijos Vinco

Krėvės lit. m-los mokinės.
(„Audra”)

KOMPIUTERIS, KURIS 
JUDĖJO

Kalėdų rytą aš pabudau ir 
išgirdau didelį garsą. Jis atėjo 
iš kompiuterio kampo. Nuėjau 
patikrinti ir radau, kad kom
piuterio ekranas buvo nušokęs 
ant CD-Rom Drive dėžės. Jis 
pradėjo važiuoti aplink kam
barį. Buvo atkeliavęs iki ma
nęs ir man pasakė: „Kad jūs 
mane taip dažnai naudojate, 
aš bėgsiu iš namų!”

Apačioje atsirado ratukai ir 
jis pradėjo važiuoti. Lengvai 
išėjo pro duris, nes jis iššovė 
diske tęs, kurios išvertė duris. 
Aš stengiaus pažadinti tėvus, 
bet jie buvo giliai įmigę. Aš 
negalėjau nieko prižadinti. Aš 
paskambinau policijai, jie 
manė, kad aš išprotėjęs. Aš 
paėmiau mašinos raktus ir 
mėginau važiuoti, kad savo 
kompiuterį pasivyčiau. Bet 
man nereikėjo net įjungti mo
toro, kaip lengvai aš pagavau 
kompiuterį: jo vielos pasidarė 
per trumpos, tuo ir pasibaigė 
jo kelionė.

Vytas Bradūnas,
Baltimorės karaliaus Min

daugo lit. m-los 6 sk. mokinys. 
(„Mūsų metai 1997/98”).
DU ŪKININKAI

Du ūkininkai kalbasi:
— Pastačiau tokią baisią

baidyklę kukurūzų lauke, kuri 
visas varnas išbaidė.

— Mano baidyklė dar bai
sesnė. Varnos grąžino kuku
rūzus, kuriuos pernai išvogė.

MOKYKLOJE
Mokytojas klausia mokinio:
— Ar tokie laivai dažnai 

skęsta?
— Ne! — atsakė mokinys.

— Kodėl? — vėl klausia mo
kytojas.

— Jei skęsta, tai tik vieną 
kartą...

KARVĖS PIEŠINYS

— Ką veiki?
— Piešiu paveikslą karvės 

ėdančios žolę.
— Kur žolė?
— Karvė suėdė.
— Kur karvė?
— Nuėjo. Kodėl jai čia sto

vėti, kai nėra žolės...
Iš Hamiltono Ateitininkų 

laikraštėlio

PAGALVOKITE NR. 16

1. Kurie yra Arvydo Sabonio 
ir Michael Jordan motinų var
dai? 2. Kas išrado sportui gu
minį kamuolį? 3. Ar galima 
grafitą paversti į deimantą? 
(Atsiuntė kun. dr. E. Geru
lis). 5. Daug broliukų viename 
lopšyje supasi? 6. Šio medžio 
uogos išsirpsta vasaros gale 
arba rudenį — ryškiai raudo
nos, suaugusios didelėmis ke
kėmis. Tačiau skinti jas ge
riau po pirmojo šalčio: tada jos 
būna skanesnės. Pasakykite 
šio medžio vardą. 7. (Piešinė
lis jauniausiems). Mokslo me
tų pradžia. Kiškis mokosi 
skaičiuoti nuo 1 iki 12, bet pa
miršo trijų skaičių pavadini
mus, padėkite jam prisiminti.

PAGALVOKITE NR. 15 
ATSAKYMAI

1.1075 m. arabų astronomas 
Arzachel pastebėjo, kad pla
netų orbitos yra ne apskriti
mo, bet elipsės formos. 2. Ara
bai geria kavą nuo 850 m., o 
europiečiai nuo 17 šimtmečio 
vidurio. 3. Kinai savo 10 dienų 
savaitę pakeitė į 7 dienas 
prieš 1,000 metų, gavę mintį 
iš persų keliautojų (The Time- 
line Book of Science, p. 31,
N.Y., 1995). 4. Girnos. 5. Ežys.
6. Lietuvos miškuose auga 
daug uogų. Pakelių grioviuose 
sultingos, kvepiančios, sal
džios žemuogės. Joms užsi
baigus, pradeda sirpti mėly
nės. Jų yra mėlynų ir baltų, 
šių pastarųjų retai užtinka
ma. Tarp gailių pradeda mė
lynuoti girtuoklės (vaivorai). 
Jas renkant ima svaigti galva 
ne nuo šių uogų, bet nuo gai
lių. Galima rasti juodųjų var- 
nauogių, bet jų kaulavaisiai, 
nevalgomi. Vėliau pradeda 
nokti avietės ir gervuogės. 
Reikia rinkti atsargiai, nes 
stiebai turi dyglių. Valgomo^ 
sios katuogės, panašios į avie
tes tekšės. Pakalnučių (konva
lijų) uogos nuodingos. Taip 
pat nevalgomos miltinės ark- 
liauogės. Būna labai daug 
bruknių. Spalgenos (spanguo
lės) auga pelkėse. Prie jų sun
ku prieiti. Jas renka, kai van
duo užšąla. Jos nebijo šalčio, 
išsilaiko iki pavasario. Čia su
minėtos dažnai žmonių varto
jamos uogos, jų yra ir dau
giau, bet ne visos valgomos.




