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Lietuvos prezidentas į JAV veža 
lagaminą ordiną

Vilnius, spalio 13 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus oficialaus vizito į Vašing
toną išvakarėse apdovanojo 
ordinais septynis Jungtinių 
Amerikos Valstijų Kongreso 
narius už nuopelnus Lietuvai.

Už ypatingą paramą Lietu
vai siekiant ir įtvirtinant val
stybės nepriklausomybę bei 
siekiant tarptautinio diplo
matinio pripažinimo bei nuo
latines pastangas plėtojant 
Lietuvos ir JAV tarpvalstybi
nius ryšius Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino 2-ojo 
laipsnio ordinais apdovanoti 
Senato nariai: Alfonse D’Ama- 
to, Robert C. Byrd, Richard 
J. Durbin bei Atstovų Rūmų 
nariai Christopher Cox, Henry 
J. Hyde, Bobby Rush ir Gerald 
B.H. Solomon.

Išimties tvarka trylikai asmenų 
suteikta Lietuvos pilietybė

Vilnius, spalio 13 d. (BNS) 
— Prezidento vadovaujama 
Pilietybės komisija antradieni 
nutarė išimties tvarka paten
kinti 13 iš 22 gautų prašymų 
Lietuvos pilietybei gauti.

Lietuvos piliečiu tapo Ru
sijoje gimęs kostiumų kūrimo 
istorijos tyrinėtojas ir dėsty
tojas Aleksandras Vasiljevas- 
Gulevičius. Jo motina kilusi iš 
Lietuvos. A. Vasiljevas-Gule- 
vičiuš ketina Lietuvoje skaity
ti paskaitas, dirbti scenografu 
Operos ir baleto teatre, buvo 
tarptautinio madų festivalio 
,,In Vogue” vertinimo komisi
jos narys.

Pilietybę nutarta suteikti 
Lietuvoje gimusiai, dabar Vo
kietijos pilietybę turinčiai Ire
nai Timpf, kuri prieš kelerius 
metus ištekėjo ir išvyko gy
venti į Vokietiją. Vasario 16- 
osios gimnazijoje dirbanti I. 
Timpf materialiai remia sun
kiai besiverčiančias šeimas 
Lietuvoje, slaugo ir globoja 
Vokietijos ligoninėse besigy
dančius lietuvius.

Lietuvos piliečiu tapo ir 
Gustavas Hermanas, prieš 40 
metų išvykęs į Vokietiją. Jis 
yra aktyvus šios valstybės Lie
tuvių bendruomenės narys, 
yra paskelbęs daug straipsnių 
lietuviška tematika, tiria Ma
žosios Lietuvos ir Lietuvos 
Evangelikų Bažnyčios istoriją.

Pilietybės komisija patenki-

Vilniaus universiteto rektorius 
įgavo „europinės patirties”

Vilnius, spalio 13 d. (BNS) 
— Grįžęs iš tarptautinės kon
ferencijos, Vilniaus universite
to rektorius Rolandas Pavi
lionis pareiškė esąs pasiren
gęs- ieškoti kompromisinių 
sprendimų dėl mokesčių už 
mokslą.

Lietuvos delegacija spalio 5- 
9 dienomis Paryžiuje dalyvavo 
pasaulinėje UNESCO kon
ferencijoje aukštojo mokslo 
klausimais, kurioje ypatingai 
buvo pabrėžta, kad aukštasis 
mokslas turi būti prieinamas 
visiems, nepriklausomai nuo 
rasės ar socialinės padėties.

Spaudos konferencijoje an
tradienį VU rektorius R. Pa
vilionis pabrėžė, kad Lietuvoje 
reikia plėtoti mokslo ir stu
dijų institucijų tinklą ir kartu 
su valdžios atstovais ieškoti 
kompromisinių sprendimų dėl 
mokesčių už studijas.

„Mokesčiai už studijas — 
pirmoji problema, kurią turi
me šiandien išspręsti”, teigė

Prezidentas taip pat apdova
nojo Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino 2-ojo laips
nio ordinu buvusį Amerikos 
lenkų kongreso viceprezidentą 
ir ilgametį „Laisvosios Euro
pos” radijo lenkų laidų tarny
bos direktorių Jan Nowak- 
Jiezioranski už didelį asme
ninį indėlį plėtojant Lietuvos 
ir JAV tarpvalstybinius ryšius 
bei pastangas padedant inte
gruotis Lietuvai į pasaulio val
stybių bendriją.

Kai kuriems apdovanotųjų, 
kuriuos sutiks per savo vizitą 
Čikagoje ir Vašingtone šios 
savaitės pabaigoje ir kitą 
savaitę, prezidentas ordinus 
įteiks asmeniškai.

Kitiems apdovanojimai bus 
perduoti per Lietuvos amba
sadą.

no lietuvių kilmės JAV pi
liečio, kunigo jėzuito Leo Vin- 
cent Leise prašymą. Jis dirbo 
parapijinį sielovados darbą 
Paragvajuje. Atkūrus nepri
klausomybę, nutarė apsigy
venti Liėtuvoje. Dabar L. V. 
Leise yra perkeltas į Lietuvos 
ir Latvijos jėzuitų provinciją, 
gyvena Vilniuje.

Pilietybę gavo ir 6 Baltaru
sijos piliečiai. Tai — aktyvus 
Gardino Lietuvių bendruome
nės narys ir į Lietuvą norintis 
grįžti Vladas Povilaitis, lietu
vybę Baltarusijos Gervėčių 
kaime puoselėjantys Emilija 
Ravoit, Alina Lavrinovič, Al- 
gerdas Andrejus Karmaza, Ja
nina Karmaza ir Marija Za- 
jančkovskaja.

Lietuvos piliečiais taip pat 
tapo Australijoje gyvenantis ir 
į Lietuvą ketinantis grįžti Au- 
gustynas Rukszenas, Rusijos 
piliečiai — šaškių sporto meis
tras Valerijus Kudriavcevas ir 
verslininkas Alanas Petraus
kas, Latvijoje gyvenantis Ry
gos Stačiatikių Bažnyčios ku
nigas vienuolis Igoris Kla- 
vinis, Lenkijos lietuvių drau
gijos vicepirmininkas Algirdas 
Vektorius.

Pilietybės komisijoje yra Vi
daus reikalų, Užsienio rei
kalų, Teisingumo ministerijų, 
Generalinės prokuratūros ats
tovai. Pilietybė suteikiama 
prezidento dekretais.

rektorius.
Kaip žinoma, R. Pavilionis ir 

premjeras Gediminas Vagno
rius jau keli mėnesiai viešai 
kaltina vienas kitą dėl mo.- 
kesčių už mokslą pažangiems 
studentams ir, kita vertus, dėl 
nepakankamų lėšų aukšto
sioms mokykloms.

Pasak jo, galimi du varian
tai — įvesti nedidelius mo
kesčius už mokslą visiems stu
dentams, atleidžiant nuo jų 
gerai besimokančius.

Kaip antrą variantą R. Pa
vilionis nurodė valstybinio fi
nansavimo ir mokesčių už stu
dijas išsaugojimą, įvertinant 
tikrąsias studijų kainas ir 
konkrečias studijų programas, 
taip pat universitetų lygį.

Kilus studentų pasipiktini
mui dėl nepagrįstai didelių 
mokesčių už studijas, Vil
niaus universitetas laikinai 
atidėjo mokesčius už mokslą 
gerai besimokantiems studen
tams su sąlyga, kad vyriau-
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Nuotr.: Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (kairėje) įteikia apdovano
jimą buvusiam PLB pirmininkui Broniui Nainiui. (Elta)

Garbingas apdovanojimas — 
buvusiam PLB pirmininkui

Vilnius, spalio 13 d. (Elta) 
— Antradienį prezidentas Val
das Adamkus įteikė buvusiam 
ilgamečiam Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybos pirmi
ninkui, žurnalo „Pasaulio lie
tuvis” redaktoriui Broniui 
Nainiui dar prezidento Algir
do Brazausko skirtą Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedi
mino 3-ojo laipsnio ordiną.

„Malonu apdovanoti žmogų, 
labai pasitarnavusį lietuvybės 
užsienyje išsaugojimui, ypač 
pastaruoju dešimtmečiu”, sa
kė prezidentas ordino įteikimo 
ceremonijoje, primindamas su
sirinkusiems, kad B. Nainys 
iki 1997-ųjų vasaros dešimt 
metų vadovavo Pasaulio lietu
vių bendruomenei, kuri tuo 
metu pasižymėjo itin aktyvia

Alma Adamkienė priiminės 
Lietuvos gyventojus

Vilnius, spalio 13 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidento žmona 
Alma Adamkienė lapkritį keti
na pradėti priiminėti paramos 
prašančius gyventojus.

Neseniai restauruotoje pre
zidentūros rūmų administra
cinėje dalyje dabar įrengiamas 
kabinetas, kuriame įsikurs A. 
Adamkienės padėjėja Janina 
Šarkuvienė, o nuo lapkričio 
mėnesio A. Adamkienė prii
minės Lietuvos gyventojus.

„Žmonių antplūdis didžiu
lis”, sakė J. Šarkuvienė. Į A. 
Adamkienę žmonės kreipiasi 
ir su asmeninėmis problemo
mis ir prašydami paremti lab
daros projektus.

Dabar A. Adamkienė yra 
išvykusi į Čikagą, kur prižiūri 
savo motiną Ona Nutautienę, 
ir į Vilnių grįš kitą savaitę. 
Pasak J. Šarkuvienės, numa
toma, kad O. Nutautienė į Lie
tuvą atvyks lapkričio mėnesį, 
kai bus baigtas prezidento re
zidencijos Turniškėse remon
tas.

Šią savaitę į JAV išvyks
tantį prezidentą Valdą Adam
kų lydės ir J. Šarkuvienė. 
„Važiuoju už savo pinigus”, 
pabrėžė ji, pridūrusi, kad vizi
to metu padės A. Adamkienei. 
Ji prie vyro prisijungs Či
kagoje ir lydės į Vašingtoną 
bei Vokietiją. Spalio 24 dieną 
prezidentas su žmona grįš į 
Lietuvą.
sybė perves papildomus 
250,000 litų jų studijoms fi
nansuoti.

veikla.
B. Nainys padėkojęs už di

delį jo veiklos įvertinimą, 
sakė, kad jam malonu „priimti 
apdovanojimą iš daugelį metų 
pažįstamo žmogaus, bendra
minčio ir bendražygio”.

Garbingas Lietuvos valsty
bės apdovanojimas B. Nainiui 
kartu su keliomis dešimtimis 
kitų žinomų visuomenės vei
kėjų buvo skirtas Vasario 16- 
osios Akto 80-mečio jubilie
jaus išvakarėse pasirašytu A. 
Brazausko dekretu. Tačiau B. 
Nainys negalėjo dalyvauti or
dinų įteikimo ceremonijoje ir į 
Lietuvą atvyko tik dabar, to
dėl prezidentas V. Adamkus 
pasinaudojo proga ir įteikė 
jam šį apdovanojimą.

Per daugiau nei septynis V. 
Adamkaus prezidentavimo 
mėnesius A. Adamkienė jau 
surengė kelis labdaros rengi
nius Lietuvos vaikams — keli 
šimtai mažųjų Lietuvos gy
ventojų prezidentūros kieme 
šventė Velykas, vasarą vyko 
prie Baltijos jūros.

Pasak J. Šarkuvienės, dabar 
numatoma surengti Kalėdų 
šventę įvairių Lietuvos rajonų 
vaikams.

* Lietuvos Švietimo ir 
mokslo ministerijos ryšių 
skyriaus vedėja Jurga Strum- 
skienė nuo šiol vadovaus Eu
ropos Tarybos (ET) Švietimo 
komitetui.

* Spalio 8 d. susituokė 
buvęs vidaus reikalų minis
tras Vidmantas Žiemelis ir bu
vusi europos .reikalų, ministrė 
Laima Andrikienė. Dienraščio 
„Respublika” duomenimis, 
Seimo narių konservatorių V. 
Žiemelio ir L. Andrikienės 
vestuvių ceremonija buvo la
bai kukli, pora netgi nesifotog- 
rafavo. Abiems parlamenta
rams tai jau antroji santuoka. 
1992 m. tapusi našle L. Andri
kienė viena augina sūnų. V. 
Žiemelis pastaruosius kelerius 
metus taip pat gyveno vienas 
— jis yra išsituokęs. 40-metė 
L. Andrikienė ir 47 metų V. 
Žiemelis yra Kovo 11-osios 
Akto signatarai. Jie kartu 
1996-1998 m. dirbo Gedimino 
Vagnoriaus vyriausybėje.

(BNS)

Apleistuose
dvaruose siūloma

apgyvendinti
beglobius vaikus
Vilnius, spalio 12 d. (BNS) 

— Seimo narys Zygmuntas 
Mackevičius ir Bąjorų sąjun
gos pirmininkas docentas Jo
nas Stankus prezidentą Valdą 
Adamkų supažindino su idėja 
apleistuose ar savininkų netu
rinčiuose dvaruose apgyven
dinti beglobius vaikus.

Po susitikimo pirmadienį 
prezidentūroje J. Stankus 
sakė žurnalistams, kad Lietu
voje kol kas nėra valstybės 
politikos išsaugoti dvarus. „Jie 
yra daug amžių kurtas mūsų 
kultūrinis paveldas”, pabrėžė 
jis. Pasak Bąjorų sąjungos pir
mininko, dabar Lietuvoje yra 
daugiau nei 800 dvarų.

„Būtina perauklėti vaikus ir 
grąžinti juos visuomenei”, sa
kė J. Stankus. Jo nuomone, 
beglobiai vaikai yra visų 
skaudžiausia visuomenės pro
blema.

* Rugsėjo mėnesį nedar
bas išaugo 21-oje iš 46 darbo 
biržų aptarnaujamų teritorijų. 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos analizė rodo, kad 
finansinė ir ekonominė krizė 
Rusijoje rugsėjo pabaigoje bu
vo palietusi apie 100 iš 2,200 
apklaustų įmonių, kuriose dir
ba 18,300 darbuotojų. Krizės 
įtaką pajutusiose įmonėse 
10,700 darbuotojų dirba ne vi
są darbo laiką, jiems moka
mos prastovos arba jie išleisti 
neapmokamų atostogų. 331 
darbuotojas nustatyta tvarka 
įspėtas apie atleidimą iš dar
bo. Ministerija teigia, kad dar
bo rinka didesnės Rusijos kri
zės įtakos dar nepajuto. Pada
rinių laukiama tik jai užsitę
sus . (Elta)

Rusijos prezidentas nesirodo 
Kremliuje

Maskva, spalio 13 d. (Reu- 
ters-BNS) — Rusijos preziden
tas Boris Jelcin tikriausiai vi
są šią savaitę praleis savo už
miesčio rezidencijoje, gydyda
masis bronchitą, antradienį 
pranešė Kremlius.

„Vargu ar bus šią savaitę 
darbo susitikimų”, žurnalis
tams pranešė prezidento sek
retorius spaudai Dmitrįj Ja- 
kuškin.

Pirmadienį B. Jelcin viena 
para sutrumpino vizitą Ka
zachstane dėl tracheobronchi- 
to — infekcinės ligos, kurią 
sukėlė bronchų uždegimas. 
Prezidentą kamavo kosulys ir 
krūtinės skausmai. Pasak D.

* Rusijos sostinei šiemet 
bus parduota 3,500 tonų 
sviesto, beveik toks pat kiekis 
jautienos mėsos, 2,000 tonų 
nenugriebto pieno miltelių, 
apie 3 mln. indelių troškintos 
jautienos konservų. Maskva 
šių metų antrajam pusmečiui 
skyrė 5 mln. JAV dolerių lie
tuviškiems maisto produk
tams pirkti.

* Apie 40 Baltijos bata
liono karių iš Lietuvos da
lyvaus NATO vadovaujamoje 
taikos stabilizavimo operaci
joje Bosnijoje ir Hercegovinoje. 
Iki š. m. spalio mėnesio Dani
jos bataliono sudėtyje Bosni
joje ir Hercegovinoje tarnybą 
atliko LITPLA-7 būrio kariai. 
Dabar juos pakeis daugiana
cionalinio BALTBAT kariai, 
kurie iki 2000 metų balandžio 
į Bosniją ir Hercegoviną vyks 
kas pusmetį. (Eita)
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NATO paskelbė parengtį 
kariniams smūgiams Kosove
Belgradas, spalio 13 d. 

(Reuters-AP-BNS) — NATO 
antradienį sankcionavo karo 
veiksmus prieš serbų taiki
nius, tačiau suteikė Jugoslavi
jos prezidentui Slobodan Milo- 
ševič keturias dienas, per ku
rias jis dar gali išvengti šių 
oro smūgių, nutraukdamas 7 
mėnesius trukusį puolimą 
prieš Kosovo etninius albanus.

JAV prezidentas Bill Clin
ton pareiškė, kad S. Miloševič 
sutiko nutraukti susidorojimą 
Kosove ir leisti atvykti užsie
nio stebėtojams.

Tačiau B. Clinton atkreipė
dėmesį į anksčiau pasireiškusį 
S. Miloševič „užsispyrimą” ir 
įspėjo, kad jeigu jis netesės 
pažadų, NATO pajėgos lieka 
pasirengusios pradėti oro 
smūgius.

„Tikiuosi, kad įsipareigoji
mai, kuriuos davė prezidentas 
Miloševič, gali sukurti taikų 
kelią ateičiai”, sakė B. Clinton 
žurnalistams New Yorke.

16-os NATO valstybių am
basadoriai pritarė jėgos pa
naudojimui po to, kai JAV pa
siuntinys Balkanuose Richard 
Holbrooke informavo juos apie 
ilgas derybas, kurias šį mėne
sį vedė su S. Miloševič.

Ankstų antradienio rytą R. 
Holbrooke vėl grįžo į Belgradą 
sakydamas, jog tolesnėse de
rybose mato „teigiamų poslin
kių”.

NATO generalinis sekreto
rius Javier Solana Briuselyje 
anksti rytą surengtoje spau
dos konferencijoje pranešė, 
kad „Šiaurės Atlanto taryba 
nutarė duoti „aktyvizavimo 
įsakymus”... , kurių vykdymas 
prasidės ne anksčiau, negu po 
96 valandų nuo šios dienos”.

„Aktyvizavimo įsakymais”

Jakuškin, Kremliaus gydyto
jai antradienį patvirtino šią 
diagnozę.

Prieš 2 metus B. Jelcin 
buvo padaryta sudėtinga šir
dies kraujagyslių operacija. 
Praeityje Kremlius, oficialiai 
aiškindamas ilgalaikį B. Jel
cin nebuvimą darbo vietoje, 
sakydavo, kad jis „persišaldė” 
arba „užsikrėtė virusine in
fekcija”.

Rusijos dienraščiai, deja, 
antradienį rašo, kad B. Jelcin 
sveikata yra blogesnė, nei 
skelbia pareigūnai.

Pasak liberalaus dienraščio 
„Izvestija”, tai „ne tik perša
limo klausimas”.

Dienraščio „Nezavisimaja 
gazeta” teigimu, B. Jelcin li
gos rimtumas yra akivaizdus 
visiems, kas stebėjo preziden
to viešnagę. „Boris Jelcin iš
lipus iš lėktuvo Taškente, 
daugeliui buvo aišku, kad pre
zidentas nėra labai geros for
mos ir kad jo sveikata gali pa
blogėti”, rašoma dienraštyje.

„Akivaizdu, kad būdamas 
savo rezidencijoje (Uzbekis
tane) prezidentas nesuvokė 
esąs ne Maskvoje”, rašo verslo 
dienraštis „Kommersant Dai
ly”, cituodamas B. Jelcin arti
mus šaltinius.

Pasak „Kommersant”, B. 
Jelcin kelionė po Vidurinę 
Aziją buvo žymiai blogesnė nei 
vizitas Švedijoje praėjusį 
gruodį. Tąkart Rusijos vado
vas du kartus nustebino visuo
menę, paskelbdamas naujas 
vienašališkas ginkluotės ma
žinimo priemones.

buvo įvesta NATO ginkluotės 
parengtis galimiems oro smū
giams, tačiau tai dar nėra tie
sioginiai įsakymai juos pradė
ti.

Šie įsakymai įgalina iš pra
džių surengti „ribotą” oro 
smūgį, naudojant JAV spar
nuotąsias raketas bei sąjun
gininkų lėktuvus. Jeigu S. Mi
loševič visiškai nepaklus 
Jungtinių Tautų reikalavi
mams, po to gali sekti nenu
trūkstama bombardavimų iš 
oro kampanija.

Remiantis pranešimais, Ju
goslavijos prezidentas sutiko 
patenkinti kelis tarptautinės 
bendruomenės reikalavimus 
nutraukti susidorojimą su et
niniais albanais Kosove.

Pirmadienį per derybas su 
JAV įgaliotuoju pasiuntiniu R. 
Holbrooke S. Miloševič taria
mai sutiko: nedelsiant sustab
dyti visus kovos veiksmus Ko
sovo provincijoje; išvesti pa
jėgas ir sunkiąją ginkluotę iki 
lygio, buvusio vasario 28 d., 
kai šioje Serbijos provincijoje 
prasidėjo intensyvios kovos; 
leisti netrukdomai dirbti hu
manitarinėms organizacijoms; 
bendradarbiauti su Tarptauti
niu karo nusikaltimų tribuno
lu tiriant kaltinimus karo nu
sikaltimus; paspartinti pabė
gėlių sugrįžimą į jų namus; 
pradėti rimtas derybas su et
niniais albanais dėl jų savival
dos; leisti Kosove dislokuoti 
tarptautines stebėtojų pajė
gas, kurios prižiūrėtų, kaip 
vykdomi šie pažadai, JAV ad
ministracijos pranešimu, tai 
būtų maždaug 2,000 žmonių 
(amerikiečių skaičius nežino
mas).

Neįgyvendinus bent vieno 
šių reikalavimų, pi'aėjus 96 
valandoms po NATO ,',aktyvi
zavimo įstatymo” paskelbimo, 
sąjungininkų pajėgos pradės 
kovinius veiksmus prieš Ju
goslaviją.

Lietuva sveikina NATO 
politinį laimėjimą

Vilnius, spalio 13 d. (BNS). 
Lietuvos URM atstovai pa
sveikino NATO sprendimus, 
privertusius Jugoslavijos va
dovybę įsipareigoti taikiomis 
politinėmis priemonėmis iš
spręsti konfliktą Kosove.

„Tai dar kartą įrodo, kad 
NATO politinė valia ir karinė 
atgrasa yra kertinis saugumo 
Europoje veiksnys”, sakė 
aukštas Lietuvos URM parei
gūnas.

Pasak diplomato, Lietuva 
yra pasiryžusi nusiųsti savo 
atstovus stebėti, kaip Jugosla
vijos vyriausybė vykdo NATO 
ir tarptautinės bendrijos rei
kalavimus.

ESBO netrukus turėtų pasi
rašyti sutartį su Jugoslavija, 
ir 2,000 diplomatinį statusą 
turinčių stebėtojų atvyks į Ko- 
sovą, kur jie užtikrins pabė
gėlių judėjimo laisvę.

Belgradas taip pat pasira
šys sutartį, leidžiančią NATO 
lėktuvams skraidyti virš Koso- 
yo teritorijos.

KALENDORIUS
Spalio 14 d.: Šv. Kalikstas; Vin

centas, Fortunata, Lakštuonė. 1263 
m. nužudytas Mindaugas, Lietuvos 
Didysis kunigaikštis, pirmasis ir 
paskutinysis karūnuotasis Lietuvos 
karalius.
. Spalio 15 d.: Šv. Teresė Avi
lietė; Leonardas, Gailiminas, Ina. 
1918 m. Lietuvos Valstybės Taryba 
įsteigė krašto apsaugos komisiją 
Lietuvos kariuomenei organizuoti.
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A.A. FIL ALEKSANDRAS 
PLATERIS GRĮŽO Į LIETUVĄ

2

Fil. Aleksandras Flateris

Prieš metus, 1997 m. spalio 
14 d., mirusio a.a. fil. A. Plate- 
rio palaikai, laikinai talpinti 
Gate of Heaven, Washington,
D.C. kapinių kriptoje, pagal jo 
priešmirtini pageidavimą, šį
met, spalio 3 d. našlės Laimos 
Platerienės pastangomis, per
vežti į Lietuvą.

Velionis buvo pašarvotas jo 
gimtosios Švėkšnos bažnyčio
je. Už velionio sielą gedulin
gas šv. Mišias aukojo dvylika 
(Švėkšnos, Šilutės, Šilalės, 
Klaipėdos ir Telšių rajono) ku- 
Tilgų.' Su paskutiniu Lietuvos 
didikų ainiu grafu Aleksandru 
Plateriu atsisveikinti ir už jį 
pasimelsti susirinko pilnutėlė 
bažnyčia žmonių. Po pamaldų, 
Lietuvos vėliava apklotas, 
karstas buvo išneštas į šven
torių, ir į požeminę kriptą, po 
didžiuoju altoriumi. Kriptoje 
ilsisi ir jo senelio grafo Adomo 
Platerio palaikai. Velionio 
Aleksandro motina palaidota 
Švėkšnos kapinėse, tėvas gra
fas Jurgis Plateris, pirmuoju 
bolševikmečiu (1941 m.) išvež
tas į Sibirą, ten ir mirė 1943 
m. vasario 1 d.

Velionių našlė Laima Vere- 
šilkaitė-Platerienė, rūpestin
gai slaugiusi Aleksandrą jo il
gos ir sunkios ligos metu, at

Los Angeles „Palangos” tunto vyr. skautės Audra Kudirkaitė ir Vilija 
Gulbinaitė savo gerąjam darbeliui artimui pasirinko talkininimą 
„Habitat for Humanity” savanorių organizacijąi, statančiai namus be
turtėms šeimoms. Tikimės, kad jos paskatins jas tapti statybos 
inžinierėmis.

skraidinusi a.a. vyro palaikus, 
labai susijaudino, kad mieste
lio ir apylinkių žmonės tiek 
daug dėmesio skyrė jai ir jos 
vyro atminimui. Ji sakėsi keti
nanti visam laikui apsigyventi 
Švėkšnoje.

Švėkšnos bažnyčios klebono 
kun. P. Stuko atsisveikinimo 
su velioniu žodžiai geriausiai 
nusako kodėl tiek daug žmo
nių dalyvavo laidotuvėse. Esą, 
grafų Plateriu vardas Žemai
tijoje buvo ir yra minimas su 
meile ir pagarba, ne vien tik 
už tai, kad jie nesulenkėjo, 
kaip dauguma Lietuvos didi
kų, bet liko lietuviais, aktyviai 
įsitraukė į lietuvišką veiklą.

Švėkšnos dvarą grafų Plate- 
rių dinastija valdė maždaug 
200 metų. Statant Švėkšnos 
bažnyčią, grafas Adomas Pla
teris buvo labai dosnus ne 
vien tik auksiniais rubliais, 
bet ir statybine medžiaga, 
„Saulės” gimnazija pastatyta 
ant jų parko žemės.

Velionis fil. A. Plateris gimė 
1913 m. grafo Jurgio Platerio 
šeimoje. Baigęs Švėkšnos gim
naziją, 1932 m. įstojo į Kauno 
Vytauto Didžiojo u-teto Teisių 
fakultetą, ten pasirinko Lietu
vių studentų skautų korp! VY
TIS. Nuo 1949 m. gyveno Či
kagoje, įsijungė į A.S.S, stei
gimą ir buvo išrinktas 1955- 
1957 A.S.S. Centro valdybos 
pirmininku. Tuo laiku studija
vo Čikagos u-tete sociologiją ir 
įsigijo doktoratą. Nuo 1958 m. 
dirbo Washington, DČ, JAV 
gyventojų statistikos įstaigoje.

Velionį pažinę, prisimena jį 
kaip puikų, draugišką, darbš
tų skautiškoje ir lietuviškoje 
veikloje žmogų, niekada nesi- 
švaisčiusį savo titulu.

Mes tik galime padėkoti Lai
mai Platerienei už jos nepa
prastą globą mūsų brolio a.a. 
fil. Aleksandro ir palinkėti jai 
sveikatos ir saulėtų dienų Lie
tuvoje, jos vyro gimtinėje, 
Švėkšnoje.

Fil. E. Vilkas

Čikagos jaunesniųjų skautų vadovai 
žaidimą.

vyr. skautė Onutė Utz ir skautas vytis Rimas Gecevičius stebi vilkiukų 
Nuotr. Gintaro Plačo
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TESĖTI PAŽADAI
Skautininkų, skautininkių vyr. skaučių židiniečių ir 

vyresniųjų skautų vyčių suvažiavimas

1998 m. lapkričio 14-15 d.
Ruošia — LSS Seserijos ir 

Brolijos skautininkių, skauti
ninkų, vyr. skaučių — židi
niečių ir vyr. skautų skyriai.

Dalyviai — skautininkės ir 
skautininkai, vyr. skautų ir 
vyr. skaučių židinių nariai.

Vieta — Argonne Guest 
House, 9700 Cass Avė., Bldg.# 
460, Argonne, IL 60439.

Kadangi ši vieta priklauso 
JAV valdžiai, visi dalyviai 
privalo iš anksto užsire
gistruoti ir būti JAV ar Ka
nados piliečiai arba legalūs tų 
kraštų gyventojai.

Visi dalyviai turi užsiregis
truoti iki š.m. spalio 20 d. at- 
siunčiant visą mokestį, šiuo 
adresu: v.s. fil. Jolanda Kere- 
lienė, 2 Norton Drive, Lemont, 
IL 60439, tel. 630-257-2558

SUVAŽIAVIMO
DIENOTVARKĖ

Lapk. 13 d.
Penktadienį 5 vai. p.p. su- 

važiuojam, susipažįstam.

Lapk. 14 d.
Šeštadienį 8-9 val.r. — 

Registracija.
9 vai. r. — Atidarymas — 

praveda v.s. Irena Lileikienė,

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje

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

Lapkričio 13-15 d. — Te
sėti pažadai — LS Seserijos 
skautininkių ir Židiniečių, LS 
Brolijos skautininkų ir vyres
nių skautų vyčių suvažiavi
mas „Argonne Guest Housė”, 
Argonne, IL.

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

Gruodžio 11 d. — Jūrų 
skaučių ir skautų Kūčios PLC, 
Lemonte.

Sausio 24 d. — Jūrų 
skautų ir skaučių metinė 
iškilminga Klaipėdos dienos 
sueiga PLC, Lemonte.

Sausio 30 d. — Jūrų 
skautų ir skaučių slidinėjimo 
iškyla.

LSS skautininkių — židinie
čių sk. vedėja

9:15 v.r. — Tesėti pažadai — 
v.s. fil. Nijolė Kersnauskaitė

9:45 v.r. — Simpoziumas — 
Tesėti pažadai išeivijai:

Danutė Bindokienė
v.s. Regina Kučienė
v.s. fil. Vytautas Kamantas
Juozas Polikaitis
v.s. Birutė Banaitienė
11:30 v.r. — Pertrauka
12:00 v.r. — Apsilankymas

pas Lietuvos skautus — v.s. 
Zita Rahbar

12:30 v. p.p. — Pietūs
2 v. p. p. — Išeivijai rūp/imi 

klausimai — adv. Povilas 
Žumbakis.

3:30 v. p. p. — Pranešimas
6 v.v. — Vakarienė
7:30 v.v. — Literatūros va

karas:
Nijolė Martinaitytė-Nelson 
v.s. Nijolė Užubalienė 
9 v. v. — Filmai iš Tautinių

stovyklų — vakaronė.
Lapkr. 15 d.
Šeštadienis 9 v.r. — Pus

ryčiai.
12 v. r. — Šv. Mišios Jė

zuitų koplyčioje.
2 v. p. p. — 80 metų Skauti- 

jos minėjimas Jaunimo cen
tre, Čikagoje. Kviečia Čikagos 
lietuvių skautija.

Kovo 7 d. — Čikagos skau
tiškųjų vienetų tradicinė Ka
ziuko mugė Jaunimo centre.

KVIEČIAME ŠVĘSTI 
LIETUVIŠKO

SKAUTAVIMO SUKAKTĮ

Lietuviško skautavimo 80 
metų sukakties šventę Jauni
mo centre, sekmadienį, lapk
ričio 15 d., 2 vai. p.p. ruošia 
Čikagos skautininkių drau
govė ir šventės rengimo komi
tetas. Programoje — akademi
ja, gera „Dainavos” ansamblio 
vyrų okteto programa, vaišės 
ir skautiškas pabendravimas. 
Kviečiami visi skautai ir skau
tės, o taip pat ir lietuviškoji 
visuomenė.Prašome visus pa
sižymėti šią datą savo kalen
doriuose ir iš anksto pranešti 
rengėjoms apie dalyvavimą. 
Informacijai skambinkit Aldo
nai, tel.708-599-9298. Bilie
tus dalyvavimui šventėje gali
ma užsisakyti telefonu pa
skambinus: Sigitui — 630- 
985-1820; Danutei — 773-376- 
2153; Antanui — 773-581- 
7554; arba Ievutei — 773-737- 
2795. Nedelskite. Rengėjams 
būtina žinoti dalyvių skaičių. 
Šioje šventėje turėtume visi 
dalyvauti.

ŠUOLIAI SU PARAŠIUTAIS
Pasiūlymą — iššokti su pa

rašiutu, tuo pačiu įgyti oro 
skautės specialybę išgirdau po 
sėkmingo dviračių egzamino, 
iš brolio Kęstučio Lisausko ir 
brolio Rimo Kuzminsko. Mano 
bendražygiai •— sesė Živilė ir 
brolis Edmundas bei aš — 
Agnė, nedvejodami sutikom. 
Nežinau ką jautė jie, bet aš, 
tiesą sakant, jau vien nuo to
kios minties pakilau į aukš
tybes, žavėdamasi savo drąsa, 
didvyriškumu ir kt.

Dieve, kaip tai buvo toli nuo 
tikrovės!..

Pirmas žingsnis, nuo kurio 
priklausė ar išsipildys ši sva
jonė — Vilniaus sporto dispan
seris. Ten kruopščiai patikrino 
civilinė$i aviacijos gydytojai — 
ekspertai. Kyviškėse mus pa
sitiko Ernestas Tamulis ir Jo
nas Savickas. Per kelias va
landas buvo išdėstytas būti
nas teorinis pasiruošimas, su
sipažinome su parašiutu, jo 
teigiamomis ir neigiamomis 
savybėmis, galimomis nenu
matytomis aplinkybėmis ir 
psichologiniu pasiruošimu.

Pagaliau mes lėktuve An-2 
(„kukuruznyke”); kylant nuo 
pievos, išgaruoja visas mano 
ryžtas ir drąsa, nuo veido 
dingsta šypsenėlė... Instruk
torius atidaro duris (tikrina
ma vėjo kryptis), stiprus oro 
gūsis ir ženklas dėtis šalmus. 
Mintyse žaibiškai ieškau iš
eities, kaip išvengti to šuolio 
ar priversti lėktuvą nutūpti. 
Živilė tuo metu grožisi vaizdu 
— už' lango nuostabus hori
zontas, saulės nutviekstas 
miško ruoželis, kaip gyvatė 
besiraitantis geležinkelis, 
tvenkinys... Edmundas, bevil
tiška išraiška veide, išspro
ginęs akis žiūri pro atidarytas 
duris, nes sėdi prie jų. In
struktorius atsitiesia ir liepia 
mums stoti. Jis paskutinį 
kartą patikrina ar viskas 
tvarkoje, iki galo suveržia ap
kabą,. permeta per petį trosą. 
Prieiname prie pat durų. 
Lėktuvui patekus į oro duobę, 
neišlaikome pusiausvyros ir 
Edmundas stveriasi už durų 
(jis turi šokti pirmas) ir staiga 
pasigirsta piloto duotas signa

Fil. vs. Jolanda Kerelienė ragina visus nedelsiant registruotis ir dalyvau
ti „Tesėti pažadai” suvažiavime.

las. Instruktorius surinka Ed 
mundui, kad dabar ne laikas 
laikytis ir liepia šokti. Ed 
mundas žengia lemtingąjį 
žingsnį... Pasidaro labai gaila, 
kad nespėjau su juo atsisvei
kinti, tarti paskutinio „Su
die...” Bandau nežiūrėti į 
apačią, bet akys pačios smin
ga žemyn, instruktorius nepa
kartojamu balsu paklausia, 
kodėl man jau nebejuokinga, 
piloto signalas... ir nuospren
dis „Šok!” Dingsta pusiausvy
ra, bet paskutiniai sąmonės 
likučiai dar sulaiko mane, 
deja, instruktorius mane nes
tipriai pastumia ir aš iš
skrendu. Viskas. Tuščia. Nė 
vienos minties. Akyse maišosi 
tai žemė tai dangus. Staiga 
kažkas truktelia ir ... valio!!! 
Parašiutas išsiskleidė! Nieka
da nesugebėsiu perteikti to, 
ką jaučiau tada ir ką juntu 
kiekvieną kartą iššokusi iš 
lėktuvo. Tai nepakartojama, 
norisi dar ir dar būti ten 
aukštai, žiūrėti į lėtai besiar
tinančią žemę, klausytis vėjo, 
suptis apkaboje ir... tiesiog, 
jaustis gyvai.

Pirmą kartą niekaip ne
galėjau susigaudyti kur esu, 
atrodė, kad leidžiuosi į tven
kinį ar ant namo, kol galų 
gale pamačiau ratą į kurį 
reikėtų nusileisti. Nevaldyda
ma parašiuto aš jį praskridau 
ir žnektelėjau netoli Edmun
do. Stiprus smūgis į žemę 
buvo gan netikėtas, bet paga
liau pajutusi tvirtą pagrindą 
po kojon negalėjau patikėti ta 
laime, kad esu sveika ir gyva. 
Už kelių šimtų metrų nusilei
do Živilė, pastebėjau, kad jos 
parašiuto kupolas niekaip 
neužgęsta. Pribėgau ir jai 
padėjau, pasirodo, ji pasi
tempė kojos sausgyslę. Nusi
kamavę, bet laimingi nutem- 
pėm parašiutus iki aeroklubo 
ir viską vainikavo piloto ran
kos paspaudimas, bei pasvei
kinimas su pirmu šuoliu. 
Skubėdami susidėjom para
šiutus ir vėl sušokom į 
lėktuvą... Dabar aš švytėjau.

Agnė Milevičiūtė 
(tuomet buvo 14 m.)

1994.07.03 Kyviškėse

DR. PETRAS V.KISIELIUS
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą

ARASŽLIOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogder' Avė.. Suite 310

Naperville, IL 60563 
Tol. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė.,
Tovver 1, Suite 3 C 

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

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

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

7722 S. Kedzie 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 

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

penktad. Ir Sežtad. 9v.r.-12v.p.p.

NIJOLĖ STANKEVIČIOTĖ, M.D.
Board Certified, Internal Medicina

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cro88 Professional Pavilion 

3 fl. South
Lithuanian Plaza Ct. at Callfomla Ava. 

Chicago, IL 60629
________Tel. 773-471-7679________

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61 at Avė. (219) 947-5279
Hobart. IN 46342 Fax (219) 947-6236

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

Family Dental Care 
6317 Fairvievv, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuvižkai

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., &C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

STOVYKLOS
Sausio 2-10 d. — LSS

Australijos rajono stovykla 
ukrainiečių stovyklavietėje 
netoli Geelongo.



Paminklas Vytautui Didžiajam Perlojoje.

PAMINĖTA VYTAUTO 
DIDŽIOJO KARŪNAVIMO 

DIENA
1429 m. Lucke vykusioje Eu

ropos valstybių valdovų konfe
rencijoje, kurioje buvo aptaria
mi Rytų Europos politikos 
klausimai, Lietuvos didysis 
kunigaikštis Vytautas viešai 
paskelbė apie savo apsispren
dimą vainikuotis Lietuvos ka
raliumi. Šiame suvažiavime 
dalyvavę Maskvos, Tverės, Re- 
zanės ir kitų Vytautui paval
džių kunigaikštysčių bei Euro
pos kraštų .valdovai, tarp jų ir 
Romos popiežiaus legatas bei 
Romos imperatorius Zigman
tas, pritarė Vytauto sumany
mui tapti Lietuvos karaliumi. 
Šiam Vytauto ketinimui iš 
pradžių pritarė ir konferenci
joje dalyva\ s Lenkijos kara
lius Jogaila. Tačiau tam labai 
pasipriešino lenkų bajorai. 
Protestuodami prieš Vytauto 
ketinimą karūnuotis Lietuvos 
karaliumi, jie išvyko iš Lucko. 
Su jais — ir Jogaila, kuris, 
lenkų ponų spaudžiamas, vė
liau atsisakė paremti Vytautą. 
Lenkai visaip bandė Vytautui 
sutrukdyti tapti Lietuvos ka
raliumi, prašė jo neskubėti, 
net siūlė jam įteikti Lenkijos 
karūną (tuo atveju Jogailai 
būtų tekę atsisakyti sosto). 
Tačiau Vytautas buvo neper
kalbamas. Tada lenkai pradė
jo rinkti kariuomenę, tačiau ir

Vytauto karinės pajėgos (tuo
met buvusios gausesnės negu 
lenkų) buvo paruoštos. Nieko 
nepaisydamas jis paskyrė ka
rūnacijos dieną — 1430 m. 
rugsėjo 8-ąją. Susikvietęs 
daug svečių, laukė Romos im
peratoriaus atsiunčiamos ža
dėtos karūnos sū karūnavimo 
dokumentais. Tačiau lenkų 
kariai suėmė imperatoriaus 
pasiuntinius, ir Vytautas su 
savo svečiais jų nesulaukė. 
Tačiau Vytautas neketino nu
sileisti. Romos imperatorius 
jam pažadėjo atsiųsti kitą ka
rūną kitais keliais (ne per 
Lenkiją). Jan bnvo paskirta 
nauja karūnavimo diena, ta
čiau Vytautas jos nesulaukė 
— 1430 m. spalio 27 dieną, 
būdamas 80-ies metų, mirė.

Nors Vytauto Didžiojo karū
navimas ir neįvyko, tačiau 
rugsėjo 8-oji diena Lietuvos 
žmonių laikoma Vytauto ka
rūnavimo diena. Ankstesnėje 
nepriklausomoje Lietuvoje 
rugsėjo 8-ąja prasidėdavo Vy
tauto Didžiojo paveikslo neši
mas po Lietuvos miestus ir 
miestelius, vykdavo įvairūs 
renginiai ir iškilmės šiai die
nai paminėti. Atkūrus Lietu
vos valstybingumą, buvo at
gaivintos ir Vytauto Didžiojo 
karūnavimo dienos iškilmės.

Šiemet į paminėjimo orga
nizacinį komitetą, be Kauno 
miesto savivaldybės Kultūros 
ir Kauno rajono kultūros, švie
timo bei sporto skyrių atstovų, 
buvo pakviesti organizacijų, 
karinių struktūrų ir kitų 
esančių Kaune bei turinčių 
Vytauto Didžiojo vardą — Vy
tautų klubo, Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus, Vytauto Di
džiojo universiteto, Vytauto 
Didžiojo atskirojo jėgerių ba
taliono ir Kauno apskrities 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės — atstovai.

Iškilmės prasidėjo Vytauto 
Didžiojo vėliavos pakėlimo ce
remonija Vytauto Didžiojo ka
ro muziejaus godelyje. Nuo pat 
šios ceremonijos atgaivinimo, 
vėliavos pakėlimą atlieka 
Kauno apskrities Vytauto Di
džiojo rinktinės Garbės būrio 
šauliai. Apeigose dalyvavo 
Kauno miesto meras H. Ta
mulis, politinių partijų, visuo
meninių organizacijų atstovai, 
miesto gyventojai.

Po vėliavos pakėlimo iškil
mių Vytauto Didžiojo bažny
čioje buvo aukojamos šv. Mi
šios, kurių metu giedojo, R. 
Daugėlos vadovaujamas, baž
nyčios choras.

13 valandą paminėjimo da
lyviai rinkosi į šventinę sueigą 
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčioje, kuri buvo pastaty
ta Vytauto Didžiojo valdymo 
metais. Po sueigos atidarymo 
ir oficialiosios dalies, kurioje 
pasisakė Kauno rajono ir Kau
no miesto savivaldybių atsto
vai, susirinkusiems koncerta
vo saviveiklininkai, kurių dai
nos, skaitomos eilės suteikė 
susirinkusiems iškilmingumo 
dvasią.

Prie gėlėmis ir ąžuolo lapų 
vainikais papuošto Vytauto 
Didžiojo paminklo žmonės rin
kosi 15 valandą pagerbti Vy
tauto Didžiojo asmenybę ir jo 
nuopelnus Lietuvos valstybei. 
Minėjimą atidarė ir pagrin, 
dinį pranešimą perskaitė Vy
tautų klubo narys hab. dr. V. 
Nezgada, kuris sakė, kad ši 
diena tokia pat svarbi, kaip ir 
Žalgirio mūšio diena. Vytau
tas jau buvo gavęs iš Romos 
dokumentą, liudijantį apie jo 
tvirtinimą karaliumi. Nors ka
rūnavimas yra iškilmingas ak
tas, tačiau ne toks svarbus. 
Tikėkimės, kad netrukus mes 
tą dokumentą surasime Ro
moje. Po to eiles skaitė biru- 
tietės, šoko Vytauto Didžiojo 
universiteto folklorinis an
samblis „Žilvitis”, grojo kari
nių oro pajėgų pučiamųjų in
strumentų orkestras. Vytautą 
Didįjį pagerbė ir iškilmingoje 
rikiuotėje stovintys Kauno Vy
tauto Didžiojo atskirojo jėge
rių bataliono kariai ir jo vardą 
turintys Kauno apskrities

rinktinės šauliai, jo garbei tris 
automatų salves iššovė gen. 
St. Raštikio puskarininkių 
mokyklos kariūnai. Prie pa
minklo gėles padėjo Kauno ap
skrities administracijos, Kau
no rajono ir Kauno miesto sa
vivaldybių atstovai, politinių 
partijų ir visuomeninių orga
nizacijų nariai, kariai, savano
riai, šauliai, miesto gyventojai 
ir svečiai.

Toliau iškilmės tęsėsi Vy
tauto Didžiojo karo muziejuje, 
kur vyko popietė „Prakalbin- 
kim Lietuvos Didžiosios kuni
gaikštystės istorines asmeny
bes”. Šios popietės metu pasi
sakė istorikai, visuomenės vei
kėjai ir kt. Visų pasisakymuo
se Vytautas Didysis buvo vie
na garbingiausių Lietuvos as
menybių. Baigiantis popietei 
miesto vadovams ir visuome
nei .Aušros” ir 4-osios viduri
nės mokyklos moksleiviai pra
vedė tikrą istorijos pamoką. 
Jie, šalia muziejaus ekspona
tų, Lietuvos valdovų biustų ir 
portretų suvaidino kunigaikš
čių laikų kompoziciją.

Vytauto Didžiojo karūna
vimo dienai skirtos iškilmės 
baigėsi vėliavos nuleidimu. Iš
kilmės baigėsi, tačiau Vytau
tas ir jo nuopelnai Lietuvai vi
sada gyvuos kiekvieno lietuvio 
sąmonėje.

Parengė: S. Ignatavičius 
LŠS Garbės šaulys R. J.

JAV LB XV tarybos sesijos nariai Teresė Gečienė (Pennsylvania) ir Anta
nas Polikaitis (California).

JAV LB Krašto Religinių reikalų tarybos pirm. sės. Margarita Bareikaitė 
kalba JAV LB XV Tai-ybos antroje sesijoje, vykusioje Cleveland, OH, spa
lio 10-11 d.

DIRBA KALINIAI

Po mėnesį trukusių atosto
gų, beveik 400 Marijampolės 
griežtojo režimo pataisos dar
bų kolonijos nuteistųjų vėl 
pradėjo dirbti kalėjimo įkur
toje valstybinėje įmonėje. Šio
je įmonėje gaminama 320 pa
vadinimų įvairios paskirties 
gaminių statyboms, žemės 
ūkiui, siuviniai ir kt.

Kaip rašo „Respublika”, nu
teistiesiems už darbą moka
mas atlyginimas. Tiesa, jis 
nėra didelis — apie 170 litų. 
Uždirbtus pinigus gamyklos 
buhalterija perveda į kalinių 
nurodytas banko sąskaitas. Be 
sąskaitos šeimininko leidimo, 
pinigais galima pasinaudoti 
tik teismo nutartimi — kai iš 
nuteistojo reikia išieškoti žalą 
ir alimantus. Pats kalinys gali 
už uždarbį pirktis kolonijos 
parduotuvėje, pervesti arti
miesiems.

Tačiau galimybę dirbti turi 
nedaugelis. Marijampolės ko
lonijoje gyvena 1,300 nu
teistųjų. Darbą pirmiausia 
gauna tie, kurie laisvėje turėjo 
kokią specialybę ir kalėjime 
prabus kuo ilgesnį laiką. Kai 
kurie nuteisti jaunuoliai ryž
tasi darbininkiškų profesijų 
įsigyti vietoje įkurtoje profe
sinėje technikos mokykloje.

Danutė Bindokienė

Dar daug per anksti 
užtraukti „Reguiem”

Antrojoje praėjusios savaitės 
pusėje įvyko vienas didžiau
sių ir svarbiausių lietuviškų 
renginių, bet, jeigu spręstume 
iš jam skirto dėmesio lietuvių 
visuomenėje, tos svarbos ne
daug pastebėtume.

Tai, be abejo, JAV LB XV ta
rybos antroji sesija, o ypač 
prieš tą sesiją suruoštos kon
ferencijos, vykusios Cleveland 
miesto pakraštyje (dėl sesijai 
ir konferencijai parinktos vie
tos Hilton viešbutyje kilo ne 
vienas priekaištas: kam rink
tis svetimą pastogę, kai Cleve
lande yra labai patogių lietu
viškų patalpų, bet čia jau kita 
tema). JAV LB tarybos sesijos 
yra kasmetinis reiškinys, 
tačiau tokios konferencijos — 
jau retesnis paukštis mūsų 
lietuviškame kieme. Ar iš tų 
visų pokalbių, diskusijų ir 
pasiūlymų bus apčiuopiames- 
nės naudos, sunku pasakyti, 
bet ir be to jos turi ne
ginčijamą vertę: tai dialogai, 
išvystyti tarp jaunesnių ir vy
resnių; tarp neseniai šiame 
krašte atsiradusių ir jau ne 
prieš vieną dešimtmetį čia 
įsikūrusių; tarp tų, kuriems 
lietuvių kalba sava, lengvai 
nuo liežuvio slysta, ir tų, ku
riems taip keblu surasti tin
kamą lietuvišką išsireiškimą, 
kuriems labai patogu ang
liškai tarpusavyje komunikuo- 
tis; pagaliau tarp tų, kurie ne
labai patenkinti esama bend
ruomenine struktūra ir į atei
nantį tūkstantmetį norėtų 
įžengti su atnaujintomis vei
kimo formomis.

Apie pačios tarybos sesijos 
eigą, nutarimus ir tikslus — 
pasiektus ar nepasiektus — 
be abejo, JAV LB Krašto vado
vybė pasistengs informuoti 
visuomenę (tikėkimės, kad 
kur kas išsamiau, kaip prieš 
sesiją), bet verta stabtelėti 
ties konferencijų, vykusių ket
virtadienį, spalio 8, ir penkta
dienį, spalio 9 d., eiga. Svar
sty boms, kuriose dalyvavo vis 
kitokios sudėties parinkti pre
legentai ir taip pat gausi au
ditorija, buvo pateikta daug 
esminių ir labai aktualių 
klausimų. Pavyzdžiui: kokia 
ateityje turėtų būti Krašto LB 
struktūra; kaip įtraukti miš
rių šeimų narius į LB; ar leis
ti vartoti anglų kalbą eilinėje 
veikloje bei platesnėje komu
nikacijoje; kokį vaidmenį tu
rėtų neseniai į šį kraštą atvy
kusieji, kas jiems svarbu, kaip 
juos įtraukti į veiklą; kokia 
organizacinė LB stuktūra bū
tų darbingiausia; ką gali pa

tarti ilgamečiai LB veikėjai 
įvairiais, su veikla susietais, 
klausimais; kokia žiniasklai
dos reikšmė JAV (ir apskritai 
užsienyje) gyvenantiems lie
tuviams; gal ateinančiam 
šimtmečiui reikia ieškoti kitų 
būdų ir priemonių, kad būtų 
galima pasiekti kuo daugiau 
mūsų tautiečių, veiksmingiau 
perduoti jiems idėjas, suburti 
bendram darbui ir tarnauti 
lietuvybės išlikimui...

Ar į tuos klausimus buvo su
rasti atsakymai (bent iš da
lies), ar problemos, laukian
čios už šio tūkstantmečio pa
baigos bus lengviau spren
džiamos? Tikriausiai, ne. Ir 
tas tiktų abiem atvejais. 
Galbūt didžiausia šių konfe
rencijų nauda buvo ne atsa
kymų į keblius klausimus su
radimas, o dialogas tarp 
skirtingas nuomones turinčių 
individų ar jų grupių. Kai 
pradedame tarpusavyje kalbė
tis, net didžiausi kalnai kar
tais kurmiarausiais pavirsta. 
Buvo galima tik pasidžiaugti 
labai gyvomis diskusijomis, 
pasisakymais ne tik prie 
„apvalių stalų”, bet ir iš pub
likos. (Tarp kitko, nelogiš- 
kiausias pavadinimas yra 
„apvalaus stalo diskusijos”, o 
ką daryti — kaip šių konfe
rencijų atvejų — kai stalas la
bai pailgas ir tas nuolat kar
tojamas pavadinimas pavirsta 
nejuokingu anekdotu šiaipjau 
rimtose svarstybose?) Į sesiją 
ir tuo pačiu konferencijas 
buvo atvykę dalyviai iš kone 
kiekvienos šio krašto valstijos, 
tuo parodydami, kad Lietuvių 
Bendruomenė yra labai gyvas
tinga, kad jai „Reąuiem” 
užgiedoti (kaip yra retkarčiais 
pesimistų iš šalies pasiūloma) 
yra dar labai labai per anksti. 
Juo labiau, kad dalyvių tarpe 
gyvai reiškėsi jaunesnieji, o 
dar aktyviau — neseniai į šį 
kraštą atvykusieji iš Lietuvos.

Tai buvo vienas labiausiai 
džiuginančių reiškinių konfe
rencijose. New Yorko „Vers
mė”, Clevelando „Gija”, Čika
gos „Krantas”... Šioms apy
linkėms atstovavo jauni, ener
gingi žmonės, tvirtai pareiškę 
savo nuomonę konferencijų 
diskusijose. Galime neabejoti, 
kad jie ir toliau bus veiklūs ir 
į savo gretas įsitrauks net 
tuos, kurie kol kas laikosi la
bai atokiai. Tai lietuvybės 
užsienyje ateitis. Mūsų visų 
pareiga, kad tas entuziazmas 
ir parodyta gera valia ne
užgestų.

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 

ROMANAS

Nr.43 (Tęsinys)
Tai ten, bet čia, Vokietijoj, kur žmonės ir 

vaiduoklines pasakas seniai jau buvo užmiršę? Tada 
visiem trim atsivėrė burnos ir ėmė pasakoti, ką buvo 
girdėję ir ką patys buvo patyrę. Čia miškuose vokiečių 
kariuomenė kažin ką daro ir labai saugo nuo žmonių 
akių. Tą, dabar tuščią, namą vokiečiai paėmė iš biur- 
germeisterio ir padarė sargybos būstine. Įvedė telefo
nus, pristatė antenų. Niekam nė artyn prie miško pri
eiti neleido. Ir dabar neleidžia. Abi moterys norėju
sios pažiūrėti, ar nėra grybų, bet abi dar miško ne
priėjusias sustabdę ir pavarę atgal. Nors namas jau 
buvęs tuščias, bet sargai mišką vis tiek saugojo. Iš 
pradžių niekas nenorėjęs jiems net burnos praverti 
apie tą namą, bet paskum vienas kitas ėmęs prasitar
ti. Ypač tie, su kuriais kartu daržubse dirbo. Taip jie ir 
sužinojo, kad tam name nusižudė SS karininkas. Vie
nas kitas spėlioja, kad jį kas kitas nužudęs. Jeigu būtų 
nusižudęs pats, kam kerštautų, o dabar niekas nė per
nakvoti negalįs. Dieną kaip dieną, bet naktį ateinąs ir 
pasmaugiąs. Jau tris vokiečius taip nugalabinęs. Vo
kiečiai tyrę visą namą, ieškoję ko pasislėpusio ir, kai 
nieko nerado, visiškai uždarė. Sako, norėję sudeginti, 
bet biurgermeisteris atprašęs. Gailėjęs namo. Sakęs, 
gal po karo viskas vėl taps kaip buvę. Dieną jis pats

kartais nueinąs pasidairyti. Apeina, pro langus pasi
žiūri, bet į vidų ir jis neina. Mane pagavo smalsumas. 
Netikėjau vokiečių paleista pasaka, bet knietėjo tą pa
saką iš pačių vokiečių išgirsti. Kai tie žmoneliai savo 
pasaką nusinešė prie kitų vežimų, pasakiau:

— Žinote, ką, nueikim pas biurgermeisterį ir pasi
prašykime, kad leistų tenai pernakvoti.

— Ir manai, kad leis? — suabejojo kiti.
— Ir aš nemanau, kad leistų, bet knieti išgirsti, 

kokią, pasaką jis mums paseks.
— O aš pasakysiu: nelįsk vokiečiui į akis, kol jis 

tavęs nemato, nereikės slėptis, — pasakė mano am
žiaus vyras, ligi šiol nė žodžio netaręs, bet klausęsis, 
ką kiti šneka.

— O kur mes, ar ne jų akyse? Kiekvieną dieną ma
to, — atsiliepė geltonūsis ūkininkas.

— Mato, tai mato, bet mato visus. Kai nueisim ke
turi, tai keturis ir pamatys. Rytoj rytą dar bemiegan
čiam žandaras paplos per petį ir pasakys: „Einam”. Ir 
nepajusi atsidūręs pafrontėje su kastuvu ant peties.

Man neatrodė taip baisu. Ką kokiam kaimelio 
biurgermeisteriui gali rūpėti kažin kur kažin kokie ap
kasai. Nuslydau nuo vežimėlio ir pasakiau:

— Jūs kaip norite, o aš einu. Ar dar kuris eina?
— Vokiečiui stačiai į gerklę? Aš tai jau ne. Tik ne

prasižiok, kad čia yra ir daugiau tokių kaip tu, — vie
nas paskelbė ir nuėjo į daržinę.

— Aš susikalbėti nemoku, bet einu. Nors užpakaly 
pastovėsiu, kad žmogus nebūtų vienas kai reikia, — 
parėmė geltonūsis ūkininkas.

Mums beeinant, vienkinkė brikelė pririedėjo prie 
namo durų. Išlipo stambokas vyras. Spėjau, kad jis ir 
galėtų būti to ūkio šeimininkas ir greičiausiai pats

biurgermeisteris. Prie vežimėlio beveik pustekinis pri
bėgo žmogus, pasveikino laužyta vokiečių kalba įterp
damas net Herr Buergermeister ir paėmė vadeles. 
Sumečiau, ar tik nebus koks prancūzas ar belgas karo 
belaisvis, o gal net ir šiaip žmogutis darbams į Vokie
tiją atvežtas. Man nebereikėjo teirautis biurgermeiste- 
rio. O biurgermeisteris ir neskubėjo. Atidavęs vadeles 
nužiūrėjo, kaip tarnas nuvažiuoja, atsisukęs į kiemą, 
permetė akimis visur sukamšiotus pabėgėlių vežimus, 
buvo besisukąs į vidų, bet pamatė mus ir susilaikė.

Pasisveikinęs pasakiau:
— Jeigu, pone biurgermeisteri, nesate dar mirtinai 

pavargęs, norėčiau tamstos kai ko paprašyti.
Ketverto metų studijos Vokietijos mokyklose ir 

pastarasis vokiečių okupacijos metas buvo gana su
stiprinęs mano vokišką kalbėjimą, tai iš tų kelių žo
džių jis, ko gera, net neįtarė mane ne vokietį esant, 
kad pakėlė akis į mane, valandėlę lyg pasvarstė, pas
kum lyg ir pavargusiu balsu pasakė:

— O kas šiandien nepavargęs. Va pažiūrėk, — 
mostelėjo galva į kieme sukimštus vežimus, — ar jie 
nepavargę?

— Tai kad ir aš vienas iš jų, — šyptelėjau. — ir 
nenorėčiau nieko kito kaip tik žmoniškos nakvynės.

Nusišypsojo ir jis. Nusišypsojęs pamojo ranka į 
tvartus ir daržines.

— Pasidairyk ir tamsta kokio kampučio. Tokio pat 
kaip jie visi. Troboj jau trys šeimos su mažais vaikais 
nakvoja, tai ir ten vietos nebėra. Tai viskas, ką turiu, 
— truktelėjo pečiais ir pasisuko eiti į vidų, bet nesis
kubinau paleisti. Greitai pasisakiau savo vardą, kad 
esu lietuvis, kad mokiausi Vokietijoj, todėl jo kraštą 
pusėtinai pažįstu, ir kad ką tik išgirdau, kad pamiš

kėje yra visiškai tuščias namas, kad girdėjau kodėl jis 
tuščias ir tuoj pridėjau:

— Jeigu teisybė, ką girdėjau, ir jeigu tas namas 
dabar tamstos valioje, leisk jame mudviem šią naktį 
įvirbusius sąnarius pailsinti. Vaiduoklių mudu tikrai 
nebijom. Ko gera net jie patys ims ir dviejų atklydėlių 
lietuvių išsigąs, ir tamsta vėl turėsi švarų namą, — 
nusijuokdamas savo ilgoką kalbą užbaigiau.

Biurgermeisteris mano šneką išklausė žiūrėdamas 
tiesiai į akis. Kai baigiau, nuleido žemyn. Po kojų bu
vo rudens lietaus perdrengta žemė, jis žiūrėjo tik į ją 
ir atrodė kažin ką mąstė. Per galvą pralėkė mintis, 
kad ūkininkui gal taip lengviau ir galvoti, ir spręsti.

Po valandėlės tylos, kuri mane nejučia stūmė į ne
jaukumą, pakėlė galvą ir ėmė perklausinėti to paties, 
ką jau buvau neklausiamas pasakęs: koks vardas, kur 
Lietuvoje gyvenau, ką dirbau, ką iš vokiečių pažinau, 
kur, kada ir ko Vokietijoje mokiausi. Maniau, kad pa
prašys asmens dokumentų, bet nepaprašė, pakvietė į 
vidų.

Įvedė į švarų mažą kambarėlį, panašų į sumažintą 
saloną: stovėjo sofa, du foteliai, rodos, dvi ar trys kė
dės, vienam pasieny užveriamas rašomasis staliukas. 
Dabar buvo atidarytas, stovėjo iš pažiūros sunki pilko 
akmens rašalinė. Įvedęs paprašė sėsti, o pats, nieko 
nepasakęs išėjo į kitą kambarį. Mudu susižvalgėm į 
vienas kitą. Abu turbūt tą patį pagalvojom, bet ūki
ninkas tyliai pasakė:

— Anas vyras bus teisybę pasakęs; sulindom vel
niui tiesiai į gerklę.

Aš irgi tą patį pagalvojau, bet paklausiau:
— Kodėl?

(Bus daugiau)
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Lietuvių ev. reformatų meti
niai suvažiavimai, arba sino
dai, jau daug metų vyksta Či
kagoje. Čia 1950 m. įsikūrė 
užjūrio reformatų Bažnyčios 
centras. Tėvynės ir užjūrio 
bažnyčios tvarkosi atskirai: 
Lietuvoje bendraminčiai šau
kia sinodus Biržuose, Vilniuje 
ar Kėdainiuose. Šis 1998 metų 
sinodas yra ne eilinis. Tokie 
suvažiavimai vyksta jau 50 
metų. Pirmasis išeivijos Baž
nyčios suvažiavimas įvyko 
1948 m. Vokietijoje, sunkiomis 
tremties sąlygomis. Komunis
tinei Rusįjai užėmus Lietuvą, 
būrelis Bažnyčios vadovų susi
rinko Klein Wittensee karo 
pabėgėlių stovykloje, Schles- 
wig-Holstein srityje. Jie mėgi
no nustatyti gaires ateičiai. 
Šis reikšmingas įvykis buvo 
paminėtas šių metų sinode. 
Pirmojo sinodo dalyvių gyvųjų 
tarpe nedaug beliko.

Kolegijos (t.y. Bažnyčios 
vykdomojo organo) prezidentė 
šiais metais sulaukė garbin
gos 90 metų sukakties. Tai ju
biliejiniame sinode vyko ir Ha- 
linos J. Dilienės iškilmingas 
pagerbimas. Sinodas Š.m. rug
sėjo 19 ir 20 d. vyko įprastoje 
vietoje — Ziono ev. liuteronų 
bažnyčioje, 9000 S. Menard 
Avė., Oak Lawn, Illinois. Sino
das praėjo darbingo ir krikš
čioniško bendravimo dvasioje. 
Šeštadienio posėdžiuose Baž
nyčios rėmėjų ir kuratorių 
(rūpintojų ar globėjų) dalyva
vo nemažiau negu pernai. 
Sekmadienio sinodinėse pa
maldose ir pietuose buvo gau
siai svečių, taip, kad dalyvių 
susidarė daugiau 80, jų tarpe 
liuteronų, R. katalikų ir kitų 
konfesijų atstovų.

Sinode, kaip visada nuo pat 
senovės laikų (praeitis siekia 
XVt amžiaus ankstyvą Refor
macijos laikotarpį) vyko drau
giškas nuomonių pasikeitimas 
ir laisvi pasisakymai. Kun. 
diakone Erika Brooks (Buro- 
kienė) pravedė trumpas pa
maldas, padedant pamoksli
ninkui John Gillies (J. Gyliui) 
iš Texas, kuris akompanavo 
giedojimui ir sukalbėjo maldą. 
Bažnyčios salėje posėdžius 
pradėjo kolegijos prezidentė
H. Dilienė. Kun. dr. Gerulis 
buvo pakviestas sukalbėti 
maldą. Pirmiausia vyko direk- 
toriato rinkimai. Sinodo direk
torium išrinktas Jonas Va- 
riakojis (sūnus didelio Bažny
čios rėmėjo, Lietuvos Neprik
lausomybės kovų didvyrio pik. 
Jono Variakojo). Ne pirmą 
kartą išrinktas toms parei
goms, jis sumaniai pirminin
kavo posėdžiams, ir užbaigia
mųjų pietų programai. Cenzo
rių išrinktas kun. dr. E. Geru
lis, sekretoriais — Nįjolė 
Blauzdžiūnas-Ballard ir kurt. 
Evelyna Y. Taggart, rezoliuci- 
jų-mandatų komisijon — kurt. 
D. Bobelienė ir M. Plačienė. 
Po to vyko mirusiųjų pagerbi
mas.

Halina Dilienė su jaunavedžiais —jos vaikaite Rasa (Holenderyte) ir dr. 
Brunium Fabijonais jų sutuoktuvių dieną, š.m. birželio 6 d. H. Dilienė, 
jos 90 metų amžiaus sukakties proga, buvo gražiai pagerbta š.m. rugsėjo 
19-20 d. Oak Lawn, IL, vykusiame jubiliejiniame Lietuvių ev. reformatų 
sinode, kuriuo metu gražiai reiškėsi ir jaunavedžiai Fabijonai.

1997 m. pabaigoje Amžiny
bėn išėjo inž. Hermanas Pavi- 
lonis, didžiai nusipelnęs kura
torius, vienas pirmųjų Čika
gos parapijos steigėjų. Taip 
pat iš reformatų tarpo išsi
skyrė Irena Puodžiūnaitė- 
Jakštienė, 81 m. amžiaus, mi
rusi Havajų salose. Su ypatin
gu liūdesiu buvo prisiminti du 
iškilūs dvasiniai vadovai, 
mirę 1995 m. Čikagoje: kuni
gai superintendentai Stasys 
Neimanas ir Povilas Dilys. Pa
žymėtina, kad reformatų ir 
kitų J. Kalvino pasekėjų tra
dicijose terminas „vyskupas” 
nenaudojamas.

Gyvu žodžiu sinodą sveikino 
Ziono bažnyčios šeimininkas 
kun. J. Juozupaitis, linkėda
mas dar daug kartų susirinkti 
jo parapijoje. Jautriu žodžiu 
sveikino tos' parapijos E. Žiob- 
rienė, plunksnos ir liuteronų 
žurnalo „Svečias” korespon
dentė. Vyskupas H. Dumpys 
sveikino savo ir „Tėviškės” 
liut. parapijos vardu. Ilgiau 
kalbėjo tos parapijos kun. V. 
Aušra, prie sveikinimų pridė
damas įdomių pastabų iš jo 
beveik trijų metų viešnagės 
Lietuvoje. Jis čia grįžo baigti 
teologijos doktorato studįjų 
Lutheran Seminary, Universi
ty of Chicago. Lietuvos religi
nis gyvenimas kai kuriais at
žvilgiais žengia pirmyn, pvz., 
Klaipėdos universitete Ev. 
Teologiniame fakultete dabar 
ruošiami liuteronų ir refor
matų kunigai. Tačiau yra ir 
neigiamų reiškinių. Tai val
džios pastangos atimti jau 
anksčiau grąžintus evange
likų bažnytinius pastatus bei 
nenoras teikti finansinę para
mą remontams ir kt. Buvo 
sveikinimų iš arti ir iš toli te
lefonais, telegramomis ir laiš
kais iš kitų Amerikos valstijų, 
Šveicarijos, Vokietijos ir iš 
Lietuvos.

Kolegijos prezidentė savo 
pranešime informavo, kai nu
matomi du nauji nariai Kole
gijos sudėčiai papildyti: kurt.
E. Y. Taggard ir kuratorius — 
kandidatas dr. Paulius Slavė
nas. Kolegijoje, išrinktoje tre
jiems metams, dabar yra: kun. 
dr. E. Gerulis, dr. D. Variako- 
jytė-Fricke, kun. diak. E. 
Brooks, ižd. R. Neimanaitė ir 
sekr. H. Y. Petkus.

Iždininkės Neimanaitės pa
teikta apyskaita ir Revizijos 
komisijos patvirtinimu paro
dė, kad Bažnyčios kasa yra ge
rame stovyje. Sekr. H. Y. Pet
kus iškėlė susirašinėjimą su 
WARC Sinodu HYP (Pasaulio 
Reformatų sąjunga) su būsti
ne Ženevoje, Šveicarijoje, kuri 
domisi Lietuvos reformatais ir 
siunčia konkrečią pagalbą. 
„Mūsų sparnų” redaktorius M. 
Zablockas pranešė apie žur
nalo padėtį ir pristatė tik ką 
išleistą naują laidą, iš eilės 
Nr. 79, už ką sulaukė entu
ziastingos padėkos. Kurt. Da
lia Bobelienė atliko ilgesnį

Antanas Valaitis (antras iš kairės) lankosi „Vaiko tėviškes namuose”, prie Marijampolės. Antroj eiląj iš dešinės 
yra namų administratorius Antanas Kundrotas. Nuotr. Aldonos Kamantienės

pranešimą apie Devenių Kul
tūros fondą, įsteigtą dr. M. ir 
A. Devenių 1974 m. Sinodo 
metu. Fondas veikia kolegijos 
žinioje, leisdamas knygas, 
skirdamas studentams stipen
dijas, remontuojant bažnyčios 
pastatus Vilniuje ir kt. Ji tu
rėjo kelis projektus ateičiai, 
kurie laukia Kolegijos pritari
mo.

Dr. D. Variakojytė pranešė 
apie J. Suveizdžio testamento 
palikimą evangelikų bažny
čioms, iškeldama reikalą iš 
naujo peržiūrėti teisinę padėtį 
ir įstatus. Klausimų ir suma
nymų metu diskutuota apie 
Tėvynėje gyvenančių bendrati- 
kių padėtį ekonominiu ir dva
siniu požiūriu. Svarbus posė
džių momentas buvo apibūdi
nimas ano pirmojo išeivių si
nodo Klein Wittensee. Ten bu
vusi „veteranė” H. Dilienė 
vaizdžiai ir su humoru papa
sakojo savo atsiminimus. Data 
buvo kaip senovėje priimta, 
t.y., birželio mėnesį per Joni
nes. Sunkiose sąlygose karo 
nuniokotoje Vokietijoje, H. Di
lienė su vyru kun. P. Diliu at
keliavo 30 km dviračiais, ga
bendami dalyviams duonos ir 
dešrų. Pabrėžė, kad tos pabė
gėlių stovyklos gyventojai, 
evangelikai ir R. katalikai, 
sunešė visokių gėrybi . ir įvai
riais būdais padėjo sinoda- 
lams. Tuose darbuose daug 
prisidėjo Elzė Jankutė, Maž
lietuvių patriarcho Martyno 
Jankaus duktė.

Sekmadienį, rugsėjo 20 d. 
Ziono bažnyčioje tuščių vietų 
nesimatė. Pamaldas laikė pa
mokslininkas Jonas Gylys, 
talkinant kun. diak. E. Brooks 
ir kun. dr. E. Geruliui. Vargo
navo L. Meištininkienė. Pa
mokslą sakė J. Gylys ir buvo 
dalinama šv. Vakarienė. Pa
kviesti į salę, svečiai vaišinosi 
prie gardumynais apkrautų 
stalų. Vaišes savo išlaidomis 
surengė H. Dilienė ir jos šei
ma. Svečiams pavyzdingai pa
tarnavo jaunavedžiai Rasa ir 
Bronius Fabijonai, talkinami 
kitų šeimos narių.

Programa pradėta kun. J. 
Juozupaičio malda. Direkto
rius Jonas Variakojis supažin
dino su svečiais, kurių, be 
gausių čikagiečių, buvo ir iš 
Floridos, New Mexico, Kalifor
nijos, Texas, net Australjios. 
Programą vainikavo Halinos 
Dilienės 90 metų sukakties 
iškilmės. Buvo graži muzikinė 
programa ir daug sveikinimo 
kalbų. Direktorius Variakojis 
kvietė visus pakelti tostą ir 
sugiedoti „Ilgiausių metų”. Jis 
iškėlė sukaktuvininkės nuo
pelnus Tėvynei ir Bažnyčiai, 
ką biografinėmis žiniomis pa
pildė H. Y. Petkus. Jos atsimi
nimai siekia jaunystės dienas 
Biržuose kur Halina gimė ir 
augo, baigė gimnaziją ir iš kur 
ji išvyko tremties keliais į 
naują gyvenimą išeivijoje, sve
tingoje Amerikoje. Per visus 
ilgus devynis dešimtmečius iki

VAIKO TĖVIŠKĖS NAMUS 
APLANKIUS

Pereitą vasarą, mano 94 me
tų tėvas, išsiruošė į kelionę, 
dar kartą savo tėviškę Suval
kijoje aplankyti, jaunystėje 
pramintais takais pavaikščio
ti. Su malonumu jį toje kelio
nėje lydėjau. Gėrėdamiesi veš
liais ir žaliais Suvalkijos lau
kais, netoli Marijampolės, ža
lioje lygumoje išvydome naują, 
spalvotų namelių koloną. Tai 
Vaiko tėviškės namai. Kadan
gi mano tėvas yra tokių pro
jektų nuoširdus rėmėjas, sus
tojome tą vaikų kaimelį aplan
kyti. Žinojome, kad čia yra 
prel. Kazlausko meilės ir dar
bo vaisius. Atidavęs savo tėvų 
palikimą, didelį žemės plotą, 
našlaičių namams statyti, da
bar jais tebesirūpina ir jau 
trečią kaimelį Lietuvoje kuria.

Vaiko tėviškės namų direk
toriaus tuo metu nebuvo. Su
sitikome su ten rastais admi^*“- 
nistratoriais, Antanu Kundro
tu, Danguole Stankevičiūte, 
Jurgita Svetlauskaite ir Sau
lium Birgeliu. Sėdint vienų 
namelių raštinėje, šnektelėjo
me apie namelių istoriją, pra
džią, jų tikslą, jų dabartinį 
stovį.

„Vaiko tėviškės namai atsi
rado vieno žmogaus, prel. Kaz
lausko, išsiliejusia meile vai
kams”, dėstė Antanas Kundro
tas. Namelių tikslas auklėti 
vaikus krikščioniškoje dvasio
je, jungiant darbą, mokslą ir 
tikėjimą. Šiuo metu kaimelyje 
yra apie 90 vaikų, daugiausia

pat šių dienų, Halina Jakubė
naitė Dilienė buvo ir yra lietu
vių evangelikų reformatų Baž
nyčios širdis ir siela.

Halinai šiame pagerbime 
plaukė gražiausios gėlės ir ki
tokios dovanos. Viena geriau
sių dovanų jai gal buvo muzi
kos koncertas su jos brolio 
prof. VI. Jakubėno kompozici
jomis. Solistė Aldona Bunti- 
naitė pasipuošusi spalvingu 
mažlietuvių krašto tautiniu 
drabužiu žavėtinai padainavo 
„Gėlės iš šieno” (žodžiai poeto
K. Binkio). Sužinojome, kad 
kompozitorius skyrė šią dainą 
savo sesei Halinai, judviejų to
limoje jaunystėje. Pianistas 
Manigirdas Motekaitis puikiai 
paskambino nuotaikingą — 
mūsų žiniomis retai girdimą 
— Jakubėno „Pasaką”. Daly
viai dėkojo solistams triukš
mingomis ovacijomis. Giliai 
sujaudinta sukaktuvininkė 
pakvietė savo dukrą Eriką 
Brooks už ją tarti padėkos žo
dį.

Po sinodo uždarymo svečiai 
ilgai nesiskirstė ir kalbėjo, 
kad šis gimtadienio minėjimas 
praėjo ypač pakilia, draugiška 
nuotaika, taip pat ir sinodi
niai pietūs, ir visas šis jubilie
jinis 1998 metų ev. reformatų 
suvažiavimas.

Hypatia Yčas Petkus

CLASSIFIED GUIDE
ĮVAIRŪS
ELEKTROS

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

garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS

SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3206 1/2 We*t 95th Streot 

Tai. (706) 424-8654 
(773)581-8654

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

•sottits*. ’decks’, ‘gutters*, plokšti 
Ir ‘shingle* stogai; cementas, 

dažymas. Turtu darbo draudimą. 
S.Benetis. tol. 630-241-1912..

surinktų iš netinkamų tėvų — 
alkoholikų, nusikaltėlių, arba 
visai savo vaikus neprižiūrin- 
čių ir jais nesirūpinančių, juos 
vienaip ar kitaip skriaudžian
čių. Tikimasi, kad, laikui bė
gant, tėvų būklė pagerės ir 
bent dalis vaikų galės grįžti į 
savo natūralias šeimas.

Prieš metus įvyko oficialus 
namelių atidarymas. Tą liudi
ja namelių ir apylinkės nauju
mas. Tarp namelių ištiesti 
gražus, asfaltuoti keliukai ir 
takeliai. Atokiau nuo namelių 
matyti daržai. Namelių aplin
ką puošia dar neseniai paso
dinti medeliai ir gėlių darže
liai.

Kiekvienas namelis tvarkosi 
savarankiškai, šeimos pagrin
dais. Juose gyvena iki 10 vai
kų, nuo 1 iki 18 metų am
žiaus. Kiekviename namelyje 
yra speciali^ parinkta „ma
ma”, o mamai padeda „teta”. 
Visiems nameliams šiuo metu 
„tėvui” atstovavo Antanas 
Kundrotas. Vaikai lanko neto
li esančią pradinę Meškučių 
mokyklą ir taip pat netoli 
esančią viduriniąją mokyklą. 
Nuo mažens vaikai pratinami 
prie namų darbų. Jeigu yra 
keli vaikai iš vienos šeimos, 
jie gyvena kartu ir vieni kitus 
prižiūri.

„Daugiausia paramos gau
nama iš Vokietijos ir Prancū
zijos”, pasakojo Kundrotas. 
Paremia ir Kanados Lietuvių 
katalikių moterų sąjunga. Ma
žiausiai lėšų gaunama iš Lie
tuvos vyriausybės. Vaiko tė
viškės namų vadovybė laukia 
aukų iš geros valios tautiečių, 
kuriems rūpi Lietuvos vaiku
čių likimas.

Kiekvienas pripažins, kad 
geriausiai vaikui augti ir viso
keriopai vystytis yra savo šei
moje, su tėvais, broliais ir se
serimis, bet, jeigu tokios šei
mos vaikas neturi, tai šio po
būdžio aplinkoje, manau, jis 
vis tiek gauna daugiau mei
lės, dėmesio ir priežiūros, ne
gu dideliuose internatuose, 
kuriuos taip pat teko aplanky
ti ir šiurpulingus įspūdžius iš

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili matų aikštelėje 
arba auto-varžytinėse. Padėsime persiųsti 
automobili, motociklų ar komercinę siunta 
I Lietuva. Reikalingas skardininkas 

Tel. 7M-201-0586.

Reikalinga siuvėja
vyr. ir mot. rūbų taisymui.

Tel. 773-735-5667, 
4412 W. 59 St., Chicago.

Moteris, vairuojanti auto
mobilį, ieško darbo prie 
senelių slaugos. Gali gyventi 
kartu. Tel. 773-843-9579.

FOR SALE
Burbank, II. $90’s - Beautiful brick 

ranch. new fumace and carpeung. appli- 
ances, 2S car garage. fenced lot, immedi- 
ate occupancy. 98168125. Centui? 21 / 
Mike Ham & Assoc. TeL 708-361 -KXXX.

IŠNUOMOJAME
„CONDO”

ST. PETE BEACH, FL.
Tel. 1-416-695-0580.

KNYGOS IŠ LIETUVOS — AMERIKOJE
Spalio mėnesį atsidarė gali

mybė lengvai ir gan paprastai 
įsigyti Lietuvoje leidžiamas 
knygas. Iki Šiol Amerikoje gy
venantiems tai buvo keblu, 
nes betarpiškai nėra priemo
nių sužinoti apie naujų knygų 
pasirodymą. Matome „Drau
ge” knygų skelbimus. Apskri
tai, spauda tik kai kuriuos 
naujus leidinius gali paminėti, 
o Algimanto Mackaus fondas 
irgi tik sykį metuose išspaus
dina ribotą knygų sąrašėlį.

Washingtono apylinkėje 
įsteigta, angliškai pasivadinu
si The Baltic Bookshelf knygų 
platinimo įmonė, kuri bent 
pradžioje specializuosis Lietu
voje išleistomis knygomis. Ši 
įmonė palaikys ryšius su lei-

jų parsivežti. Kitas pasirinki
mas gal būtų skleisti „foster 
parenting” mintį, t.y. vaikus 
laikinai į šeimas atiduoti ir 
tas šeimas finansišai remti. 
Bet, atrodo, kad Lietuvoje ši 
mintis dar toli gražu nėra 
prigyusi.

Aldona Kamantienė

Partizanas Antanas Lukša „Arūnas’ 
aido* koncerte, Lemont, IL.

ir čikagietė Elvyra Narutienė „Girių

NEKILNOJAMO TURTO
GREIT PARDUODA

RE/MAX
Y REALTORS

(773)585-5959
(708)425-7160

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

Kealmart & <ag. 
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. 773-5*5-6100 Pnger 313-30*0307 
Fas 773-5*5-3097

TAISOME
SKALBIMO MASINAS, 

Šaldytuvus, Šildymo 
SISTEMAS. VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-8824

MACHINE SHOP 
Brass valve manufacturer lo- 

cated in city reųuires person for 
sėt up/operate lathes, chuckers and 
secondary machines. Mušt be able 
to sharpen tools. $40,000 plūs, with 
excellent benefits. Pas resume to 
312-666-8597.

Moteris gali prižiūrėti 
vaikus savo namuose. Gali 
juos pasiimti ir parvežti 
atgal. Tel. 773-776-2006.

dyklomis Lietuvoje, turės jų 
katalogus, o taip pat paruoš ir 
savąjį, Amerikos lietuviams 
skirtą. Šios pastangos vyks 
elektroniniu būdu — naudo
jant kompiuterį. Pats grei
čiausias ir pigiausias bodas su 
įmone susisiekti — elektroni
niu paštu nusiųsti užklausimą 
ir tuo pat keliu gauti atsa
kymą. Norint knygą įsigyti, 
firma priims užsakymus — 
užsismokėti bus galima kredi
to kortele ar bet kaip kitaip. 
Aišku, klientui pageidaujant, 
visa tai bus galima atlikti lė
čiau bei šiek tiek brangiau pa
prastu paštu.

Amerikoje mūsų visuome
nei, lietuviškų knygų platini
me suparalyžuotai, sumany
mas šioje srityje panaudoti vis 
plačiau plintantį elektroninį 
paštą gimė Algio ir Dalės Lu
kų šeimoje, Washingtono prie
miestyje. Tai sveikinantis as
meninės iniciatyvos bei profe
sinio domėjimosi knyga deri
nys. Reikia manyti, kad atei
tyje panašiu būdu žinosim ir 
„Drauge” gaunamų knygų są
rašą. Pats pirmasis su Baltic 
Bookshelf sutaręs bendradar
biauti leidėjas yra rašyt. Ka
zio Almeno bendraminčių Sko
mantas, Lietuvoje leidžiantis 
istorinių knygų „Skomantas” 
seriją. Baltic Bookshelf vado
vauja Loreta Lukaitė McPart- 
land, įmonę galima pasiekti e- 
pašto adresu:

balticbook@aol.com. Vėliau 
bus paskelbtas įprastas pašto 
adresas ir telefonas,

Antanas Dundzila

• Žmogus, kuris gyvenime 
nieko nesigaili, turi arba šlu
buojančią atmintį, arba visai 
sąžinės neturi.

Anonimas

mailto:balticbook%40aol.com


JO PALIKIMAS — IŠTIKIMYBĖ 
PRINCIPAMS

Prieš dvidešimt metų am
žinybėn išėjęs, Eleuterijus 
Bačinskas, šeimos ir artimųjų 
buvo prisimintas ir pagerbtas, 
šeštadienį, rugsėjo 19 dieną. 
Palaimintojo Jurgio Matu
laičio Misijos koplyčioje,' Le
monte, kun. Algirdas Paliokas 
drauge su kun. Ignu Urbonu 
aukojo šv. Mišias už nepa
mirštamą vyrą, tėvą, krikšto 
tėvelį, giminaitį ir draugą. 
Švč. Mišių metu vargonavo 
muz. Faustas Strolia, smuika
vo dr. Leonidas Ragas, giedojo 
Praurimė Ragienė. Po Mišių iš 
koplyčios į Česlovos Bačins- 
kienės namus PLC-tro „prie
kiniame kiemelyje” ėjo būrys 
susimąsčiusių giminių ir 
draugų. Santūrus Eleureti- 
jaus žvilgsnis iš nuotraukos 
sveikino visus buto slenkstį 
peržengiančius. Atėjusių jau 
laukė šeimos paruošti gausūs 
užkandžiai. Kun. A. Paliokui 
sukalbėjus maldą prieš vaišes, 
pirmasis apie a.a. Eleuterijų 
šiais žodžiais prabilo dr. Leo
nidas Ragas:

„Jau 20-metų kaip netekome 
mums mįelo Eleuterijaus, ar
timųjų tarpe žinomo Tarp var
du. Žmona Česė neteko myli
mo vyro, sūnūs Donatas ir 
Kazimieras rūpestingo tėvo, o 
mes visi kilnaus lietuvio, ne- 
nūilstančio sportininko ir ne
pamainomo draugo. Šia proga 
vėl galime prisiminti jo nuo
latinį artimumą teniso aikš
telėse, žuvaujant, grybaujant, 
ar kartu dalyvaujant tau
tinėse, kultūrinėse ir visuome
niškose šventėse ar pri
vačiuose susitikimuose. Tad 
šiandien vėl pabūkim su Tarų 
ir tegul jo šviesi atmintis visa
da būna su mumis”.

Česė Bačinskiene padėkojo 
visiems ankstyvą šeštadienio 
rytą susirinkusiems dalyvauti 
jos artimiausio gyvenimo 
draugo pagerbime/prisimini- 
me. Dr. Ferdinandas Kaunas 
prisiminė nuoširdų kaimyną, 
draugą, uolų sportininką „ku
ris ant ginčų užpildavo šalto 
vandens”. Vyresnysis sūnus 
Donatas, savo ir brolio Kazi
miero vardu, prisidėjo pa
dėkos žodžiais. Pagerbti ir 
prisiminti šį kilnų tautos 
sūnų, gimusį Glasgow Škoti
joje, 1916 metų liepos 4 dieną 
ir teniso aikštėje mirusį 1978 
metų, rugsėjo 8 dieną, norėjo 
kiekvienas šio ryto susibūrimo 
dalyvis.

Gabus sportininkas, leng
vaatletis, 1936 metais, dar 
gimnazistas būdamas valsty
binės rinktinės narys, vyko 
Čekoslovakijon dalyvauti ledo 
ritulio rungtynėse. Pasižymėjo 
lengvojoje atletikoje. Žaidė 
futbolą valstybinėje futbolo 
komandoje. Lietuvos skautijos 
narys, mokėsi ir baigė Vilka
viškio Jono Basanavičiaus gim
naziją, stojo į Karo mokyklą, 
studijavo Vytauto Didžiojo 
universitete, Kaune, mokyto
javo Kauno Aukštesnėje tech
nikos mokykloje. Dainos my
lėtojas — ne kartą mėgėjiškai 
pasirodė scenoje. Šeimą su
kūręs su Česlovą Ąukštinai- 
tyte, karo bangai įsisiūbavus 
pasitraukė į vakarus. Išei
vijoje tęsė pasirinktą gyveni

mo būdą šeimoje — rūpin
damasis šeimos gerove, sūnų 
išmokslinimu, lietuviškoje vi
suomenėje skiriantis laiko ir 
energijos Lietuvos laisvinimo 
reikalams; sporte — lošdamas 
„Hanza” futbolo komandoje, 
vėliau visiškai atsiduodamas 
tenisui.

Tiesaus, ramaus ir švelnaus 
būdo. A. Tamulynas rašyda
mas apie Eleuterijų po jo mir
ties, teigė: „Drausmingas ir 
tiesaus žodžio Suvalkijos ly
gumų sūnus. Sporte džentel
menas — kovojo garbingai dėl 
laimėjimo, niekur ir niekam 
nerodė pykčio, nesileisdavo į 
ginčus su sportininkais ar 
teisejais-rungtynių pravedė- 
jais. Nesididžiavo laimėjęs, 
neliūdėjo pralaimėjęs. Jis mo
kėjo ne tik garbingai laimėti, 
bet ir santūriai pralaimėti. . 
Neieškojo pigių pasiteisinimų 
pralaimėjęs, nes žinojo, jei 
nori laimėti — gerai pasi
ruošk”. Anot pusbrolio a.a. 
Viktoro Bačinsko, rašiusio 
„Drauge” Eleuterijaus viene- 
rių metų mirties sukakties 
proga: „‘Sveikame kūne — 
sveika siela’... Eleuterijaus šis 
posakis buvo pamėgtas ir vyk
domas gyvenime”. Eleuterijus 
Bačinskas, būdamas ištikimas 
savo idealams, savo gyvenimo 
principams iki galo, buvo pa
vyzdingas tėvas, ne tik moky
damas šeimą kaip gyventi, bet 
pats taip gyvendamas. Kai 
išleisdamas sūnų Kazimierą į 
universitetą atsisveikindamas 
stipriai paspaudė ranką saky
damas: „Būk vyras!” buvo 
aišku ko iš sūnaus tikėjosi — 
nieko mažiau, kaip to, kuo jis, 
kaip tėvas; kas dieną gyveno.

Šias eilutes rašančiai, dėdė 
Eleuterijus tebėra nepamirš
tamas, brangus, mylimas pa
vyzdingas krikšto tėvas. Jo 
patariamuosius žodžius apie 
draugystes ir draugus, visados 
nešioju širdyje. Į gimnazistės 
draugysčių rūpesčius atsilie
pęs: „Nesirūpink neteisingais 
apkalbėjimais. Tikrieji drau
gai tave pažįsta ir neteisybių 
nepriims. Tie, kurie priima, 
nėra tavo draugai. Svarbu lik
ti ištikimai savo principams.” 
Dėdė Eleuterijus, pats, iki 
paskutinės valandos buvo iš
tikimas savo principams. Iš
tikimybė jo palikimas!

Laima Šalčiuvienė

„Pasaulį visą apvažinėjau...” užrašyta ant Rask (kelionių agento) pamink 
lo Panevėžio kapinėse. Nuotr. Onos Rušėnienės
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Alfonsas Mikulskis (1909-1983)

GRAUDI PENKIOLIKOS METŲ 
SUKAKTIS

1983 metų spalio 14 dieną į 
amžinybės aruodus iškeliavo 
a.a. Alfonsas Mikulskis, diri
gentas, kompozitorius, neišse
miamos energijos ir didelio ta
lento asmenybė, abipus Atlan
to žadinusi lietuviškos dainos 
ir muzikos meilę ir išryškinusi 
jų grožį, išpopuliarinusi kan
kles su jo žmonos, kanklių va
dovės ir specialistės Onos 
talka. Gimęs 1909 metų spalio 
14 dieną Daglienų kaime, Pa
nevėžio apskrityje, jis nuo 
ankstyviausios vaikystės buvo 
linkęs į muziką, kurią pasirin
ko savo ateities profesija. Bai
gęs konservatoriją su vio
lončelisto ir chorvedžio specia
lybėmis, jis jomis nepasitenki
no, bet studijavo kompoziciją 
pas J. Gruodį, o pas J. 
Kačinską tęsė simfoninio di
rigavimo studijas. Jis netru
kus įsteigė vyrų oktetą ir 
chorą „Nemunas”, bet jo tikro
ji dirigavimo karjera pra
sidėjo, kai jis buvo pakviestas 
Mažosios Lietuvos dainų 
švenčių dirigentu 1932 ir 1938 
metais. Šalia to, jis dėstė vio
lončelę Klaipėdos konservato
rijoje ir vadovavo Prekybos in
stituto chorui. Hitleriui oku
pavus Klaipėdą, jis persikėlė į

Panevėžį, jame sudarė vyrų 
chorą, bet, persikėlęs į Vilnių, 
1940 metais įsteigė šaulių 
chorą. Sovietams okupavus 
Lietuvą ir uždarius šaulių 
sąjungą, jis tą chorą pavadino 
MK Čiurlionio Tautinio meno 
ansambliu, prie kurio prisi
jungė Onos Mazoliauskaitės 
vadovaujamas kanklių orkes
tras ir tautinių šokių grupė. 
Raudonajai armijai antrą 
kartą artinantis prie Lietuvos, 
1944 artinantis metų birželio 
mėnesį ansamblis buvo priver- 

,stas nutraukti savo darbą ir 
ansamblio vadovai, Alfonsas ir 
Ona Mikulskiai, su didoku an
sambliečių būriu pasitraukė į 
vakarus, apsistojo Vienoje ir 
pradėjo penkerių metų kon
certų karjerą, koncertuodami 
sąjungininkų kariuomenės da
liniams ir laisvojo pasaulio 
koncertų salėse. Įdomu dar ir 
tai, kad, emigruojant į Ame
riką, jis laive suorganizavo 
chorą, kuris 1949 metų bir
želio 15 dieną sugiedojo Ame
rikos himną.

Įsikūrus Clevelande, jam pa
vyko į ansamblį pritraukti 
visų gentkarčių lietuvius su 
jau Lietuvoje ansamblyje dai
navusiais, tai jame dalyvavo ir 
DP stovyklose, ir šiapus At
lanto gimusieji. Čiurlionio an
samblis su dideliu pasisekimu 
koncertavo Amerikos ir Kana
dos miestuose bei sėkmingai 
atliko devyniolika koncertų 
Pietų Amerikoje. Būdamas lie
tuviu patriotu, Mikulskis ne
pasitenkino vien darbu su 
Čiurlionio ansambliu, bet ak
tyviai dalyvavo visuomeninėje 
veikloje, dainavimą dėstė 
Clevelando lituanistinėse mo
kyklose, įsteigė „Aukuro” 
chorą Vysk. Valančiaus litua
nistinėje mokykloje ir išleido 
jo įdainuotą plokštelę. Grau
du, kad po sėkmingų koncertų 
Lietuvoje 1990 metais, minint 
auksinį jubiliejų, ansamblis po 
keletos metų buvo priverstas 
nutraukti savo veiklą, nes iš 
Klaipėdos atvykęs dirigentas 
ir kompozitorius Gediminas 
Purlys, ansamblį paruošęs la
bai sėkmingai išvykai į Lie
tuvą, koncertams Brooklyne, 
Philadelphijoje ir dainų šven
tei, turėjo grįžti į namus.

Nors nebematome Alfonso 
Mikulskio scenoje su dirigento 
lazdele, bet jo muzikinės 
kūrybos lobis išliks amžiams. 
Jis sukūrė daugybę muzikos 
kūrinių, kurių dalis yra su 
kanklių palyda. Sentimenta
liai romantiškas yra jo „Saulės 
ratas” ir liaudies muzikos in
strumentams sukurta rapso
dija „Ant Nemuno kranto”. Jo

kūrinių tarpe labai išpopu
liarėjo religinės muzikos kom
pozicijos, kaip „Mišios už 
kenčiančią Lietuvą”. Jis buvo 
užtarnautai apdovanotas abi
pus Atlanto įvairiomis premi
jomis ir medaliais, o jo darbai 
išliks mūsų tautinės kultūros 
lobyno nepaprastai vertingu 
įnašu. 1994 metų birželio 30 
d., jo našlės Onos Mikuls
kienės iniciatyva, jo palaikai 
buvo perkelti iš Visų Sielų ka
pinių ir perskraidinti į Lie
tuvą, kurioje jis buvo iškil
mingai perlaidotas Vilniaus 
Rasų kapinėse.

Š.m. spalio mėn. 11 dieną 
Clevelando Dievo Motįnos pa
rapijos šventovėje bus jo atmi
nimui skriamos Mišios, kurių 
metu buvusio ansamblio pir
mininko Vlado Plečkaičio ini
ciatyva planuojama su dalimi 
buvusių čiurlioniečių giedoti 
Alfonso Mikulskio sukurtas 
giesmes. Teilsisi jis ramybėje, 
šitoje žemėje palikęs nepa
prastą kūrybinį turtą, kuriuo 
gėrėsis visos mūsų ateinančios 
kartos.

Aurelija M. Balašaitienė

A.a. ROKAS

STEPULAITIS

Liepos 27 d. (pirmadienį) 
Kanadoje, Barrie mieste, su 
Lietuvos vardu lūpose nustojo 
plakusi mūsų krašto švie
suolio Roko Stepulaičio širdis.

R. Stepulaitis gimė 1916 m. 
spalio 28 d. Leopolės vienkie
myje, Sintautų valsčiuje. Augo 
gausioje šeimoje, jis buvo jau
niausias dvyliktas vaikas. 
Mokėsi Šakių „Žiburio” gim
nazijoje, vėliau Kauno karo 
mokykloje. Iš vaikystės turėjo 
gabumų menui: piešė, grojo 
įvairiais instrumentais, daina
vo, rašė eilėraščius. Dirbo 
Vievio muitinėje, Skirman- 
tiškių Pereinamojo punkto 
vedėju, o karo metu — preky
boje.

Artėjant Rytų frontui, 
pasitraukė į Vakarus, nuola
tiniam gyvenimui apsistojo 
Kanadoje, Barrie mieste, kur 
ir gyveno iki paskutinių savo 
gyvenimo dienų.

Su giliu ilgesiu ir meile 
visuomet prisiminė savo gim
tinę — Sintautus ir Tėvynę 
Lietuvą. Atsidarius keliams, 
skubėjo į išsiilgtą kraštą, ir 
ne tuščiomis. Blokados metu 
Lietuvai padovanojo dalį savo 
santaupų, o Zanavykų krašto 
muziejui įruošė savo darbų 
(tapyba, grafika, skulptūra) 
labai vertingą ekspoziciją, rė
mė muziejų materialiai.

Už reikšmingą paramą puo
selėjant ir saugant Zanavyki- 
jos etninę kultūrą, Rokui Ste
pulaičiui 1996 metais suteik
tas Šakių Garbės piliečio ir 
Zanavykų krašto muziejaus 
Garbės nario vardai.

Velionio gedi žmona Giedrė 
ir dukra Mariana.

Šviesus garbingo lietuvio, 
Roko Stepulaičio, atminimas 
bus visada gyvas Zanavykuos 
krašto žmonių atmintyje.
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Aukštaitijos valstybiniame parke paminklas žuvusięms dėl Lietuvos 
laisvės 1918-1934 m. Nuotr. Onos Rušėnienės

A.tA.
MARIJA GUOBUŽIENĖ 

BUBALAITĖ
Gyveno Čikagoje.
Mirė 1998 m. spalio 12 d., sulaukusi 89 metų.
Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje, Buožiškių vienkiemyje. 

Amerikoje išgyveno 49 m.
Mokėsi Biržų gimnazijoje, studijavo Kaune, Vytauto 

Didžiojo universitete, 1944 m. pasitraukė į Vakarus.
Nuliūdę liko: sūnus Paulius, anūkės Raminta ir Kristina, 

proanūkas Andrius, pusseserė Halina Dilienė, dukterėčios 
Aldona Rrisiukėnienė, Danutė Velžienė ir jų šeimos bei kiti 
giminės.

Velionė buvo žmona a.a. Jono.
Buvo Evangelikų Reformatų bažnyčios kuratorė. Priklausė 

Lietuvių Fondui, BALF’ui ir Lietuvos Dukterų draugijai.
Velionė pašarvota spalio 15 d., ketvirtadienį, nuo 2 iki 8 

v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Spalio 16 d., penktadienį, po religinių apeigų laidojimo 

namuose 10 vai. ryto, a.a. Marija bus palaidota Tautinėse 
lietuvių kapinėse.

Velionės pageidavimu, nesiųsti gėlių.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, .draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnus, anūkės ir giminės.

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

* Vyriausybė panaikino 
reprezentacinius medžiok
lės plotus, o komercinių me
džioklės plotų aptarnavimui ir 
priežiūrai uždraudė naudoti 
valstybės ir biudžetinių įstai
gų lėšas. Aplinkos ir Finansų 
ministerijoms nurodyta nusta
tyti medžioklės plotų nuomos 
bei mokesčio už leidimus me
džioti kainas. Vyriausybė taip 
pat numatė, kad komercinę 
medžioklę bus leidžiama orga
nizuoti tik valstybinėms įmo
nėms, kurios turėtų būti įs
teigtos iki 1999 m. pradžios. 
Šių įmonių turtas negalės būti 
nei privatizuojamas, nei įkei- 
čiamas, o šių įmonių išlaidoms 
bus galima naudoti tik pačių 
už teikiamas paslaugas už
dirbtas lėšas. (Elta)

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA.
Gen. štabo mjr. 

JUOZAS BULIKA
(1905.2.1-1993.10.21)

Minint mūsų mylimo Vyro ir Tėvo, kurio netekome 1993 m. 
spalio 21 d. mirties sukaktį, šv. Mišios už jo sielą bus aukojamos 
š.m. spalio 18 d., 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir prisiminti Velionį Juozą savo maldose.

Nuliūdusi Bulikų šeima

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA.
Mjr. JUOZAS VILUTIS 

Savanoris kūrėjas
Minint mūsų mylimo Tėvo, kurio netekome 1997 m. spalio 

20 d. mirties sukaktį, šv. Mišios už jo sielą bus aukojamos 
š.m. spalio 18 d., 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir prisiminti Velionį Juozą savo maldose.

Nuliūdusi šeima
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& ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEa

Jau turime 40 naujų pre
numeratų, jeigu norite užsi
prenumeruoti visiems metams 
„Draugą” tik už 60 dol. (pa
prastai metinė prenumerata 
yra 95 dol.), paskubėkite. Tik 
100 pirmųjų — ir naujų — 
skaitytojų taikoma ši lengva
ta, o ją „Draugo” administra
cija gali suteikti tik su Lietu
vių fondo dosnia parama ir 
JAV LB Kultūros tarybos 
rūpesčiu lietuviškos spaudos 
išlikimu. Kreipkitės į „Drau
go” administraciją, nes ypač 
Jus labai norime turėti savo 
skaitytojų tarpe.

Filatelistų draugijos 
„Lietuva” filatelijos ir nu
mizmatikos paroda „LITH- 
PEX XXVII” bus spalio 23-25 
d. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Įėjimas nemoka
mas. Visi kviečiami ir laukia
mi.

Marąuette Parko Lietu
vių namų savininkų orga
nizacijos narių ir svečių 
susirinkimas šaukiamas spa
lio 16 d., penktadienį, 6:30 * 
vai. vak., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje 6820 S.
Washtenaw. Nariai ir svečiai 
kviečiami gausiai dalyvauti. 
Atsilankys CUBS atstovas, 
kuris paaiškins apie dujų, 
elektros ir telefono bendrovių 
paslaugų kainų kilimą, taip 
pat bus ir policijos atstovas, 
kuris padės spręsti įvairias 
problemas bei negeroves, ky
lančias mūsų apylinkės gyven
tojams. Po susirinkimo — ka
vutė.

Čikagos Kultūros cen
tre (Chicago Cultural Cen
ter), 78 E. Washington st., 
veikia puiki šiuolaikinės lietu
vių tekstilės paroda „Meilės 
vizijos”. Parodos rengėjas Bal
zeko Lietuvių kultūros muzie
jus kviečia visuomenę aplan
kyti parodą ir susitikti su vie
na žymiausių parodos autorių 
Liucija Kryževičiene penkta
dienį, spalio 16 d. 2 vai. p.p. 
Čikagos Kultūros centre. Pa
roda veikia kasdien iki spalio 
18 d.

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos klebonas kun. 
Mykolas Yakaitis primena, 
kad šį sekmadienį per visas 
lietuvių kalba Mišias antroji 
rinkliava skiriama „Almos 
fondui”. Jis tikisi, kad para
pijiečiai ir svečiai dosniai pa
rems šį kilnų tikslą —- padėti 
neturtingiems kaimų mokyklų 
mokiniams Lietuvoje.

• Lietuvos Krikščiony
bės jubiliejaus komitetas,
baigdamas darbus, parduoda 
dar turimus leidinius labai 
nupigintomis kainomis: prof. 
V.Vardžio red. „Krikščiony
bė Lietuvoje”, gausiai ilius
truotas, 572 p., $10; JJBaužio

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

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 8.Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

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

šeštad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63th Street
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo") 
TeL 773-284-0100 

Valandos pagal Busitarimą

Šį sekmadienį, spalio 18 
d., 10:30 vai. r., Mišiose Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke 
dalyvaus Lietuvos Respubli
kos prezidentas Valdas 
Adamkus su žmona Alma. 
Visuomenė maloniai kviečia
ma taip pat šiose Mišiose da
lyvauti.

Madų paroda „Rudens 
simfonija” vyks Pasaulio lietu
vių centre lapkričio 15 d., 12 
vai., didžiojoje salėje. Naujau
siosios rudens ir atskubančios 
žiemos mados. Rūbų grožį ir 
tinkamumą mums demonst
ruos įvairaus amžiaus mode
liai - moterys ir vyrai. Akins 
spalvos ir rūbų gausa. Prašy
tume iš anksto užsisakyti sta
lus ar vietas. Skambinkite Ži
butei Pranckevičienei, tel. 
(630)257-0153 arba Danai 
Siliūnienei, tel. (630)852-3204.

Maironio lit. mokyklos, 
Lemonte, tėvų komitetas 
prašo priminti, kad mokyk
los pokylis, numatytas spalio 
24 d., atidedamas iki kitų 
metų sausio mėnesio.

Kun. Kęstutis Ralys, bu
vęs Daugėliškio Šv. Onos ir 
Joakimo parapijos klebonas ir 
ypatingas senelių bei naš
laičių vaikučių globėjas, šiuo 
metu laikinai gilina studijas 
Toronto universitete Kana
doje. Vilniaus arkivyskupo 
Audrio J. Bačkio ir vysk. Pau
liaus Baltakio, OFM, susitari
mu, kun. K. Ralys taip pat 
talkina Lietuvos Kankinių 
parapijos Toronte sielovadoje. 
Turėdamas progos atsilankyti 
Čikagoje, užsuko ir į „Draugo” 
redakciją. Paklaustas, kas da
bar rūpinasi Daugėliškyje jo 
rūpesčiu įkurtais globos na
mais, kun. Ralys pasisakė, 
kad jis, ir toliau gyvendamas, 
šio projekto neatsisako. Jeigu 
kas galėtų globos namus pa
remti, gali tai padaryti, pa- 
siunčiant auką Lietuvos Kan
kinių parapijos adresu.

PADEKIME
KATALIKIŠKAI SPAUDAI
Jau 8 metai Lietuva laisva 

ir nepriklausoma. Spauda Lie
tuvoje taip pat laisva. Po 8 ne
priklausomybės metų katali
kiška spauda priėjo liepto ga
lą. Tik ką gautas faksas, vieno 
besilankančio profesoriaus 
šauksmas: „Katalikiški laik
raščiai, periodiniai leidiniai 
užsidaro vienas po kito. Toks 
pat likimas laukia vienintelio 
katalikiško laikraščio ‘XXI 
amžius’. Jei galite, padėkite”.

red. „600 Lietuvos Krikšto 
Jubiliejus”, apžvalginis leidi
nys, gausybė iliustracijų, di
delio formato, 315 p. $5; Ju
biliejaus Romoje iškilmių 
vaizdajuostė, $10. Užsaky
dami vieną, du ar visus tris 
leidinius, pridėkite $2 persiun
timo išlaidoms. Užsakymus 
siųsti vykdomojo komiteto 
iždininkui Broniui Polikai- 
čiui, 10241 So. 82 Avė., Palos 
Hills, IL 60465.

(sk.)
• Legaliai galiu išrūpinti 

„Sočiai Security” iki spalio 30 
d. E.Šumanas, tel. 1-708-720- 
2651.

(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.)
• Pinigai, siuntiniai, bal

dai, automobiliai. TRANS

Šis šauksmas daug pasako. 
Lietuvoje, pakeitusi pavadini
mus, klesti kairioji spauda, 
pornografiniai leidiniai, kurie 
leidžiami dideliais tiražais, ir 
kuriuos gyventojai mielai per
ka, prenumeruoja, skaito. Kai
muose bažnyčios tuščios. Žmo
nės suvažiuoja tik per atlai
dus ir didžiąsias šventes. Šiuo 
metu katalikiška spauda rei
kalingiausia. Tik per gerą 
laikraštį galima auklėti tautą 
ir sugrąžinti tautiečius į tie
sesnį bei doresnį kelią. Katali
kiškas „XXI amžius” negauna 
paramos iš valdžios. Jei galite, 
paremkite „XXI amžių” savo 
auka. Čekį rašykite „XXI 
amžiaus” vardu ir siųskite jo 
atstovui kun. Algirdui Palio
kui, 14915 127th st., Lemont, 
IL 60439.

SUKAKTUVINIS
STRAIPSNIO
KONKURSAS

„Laiškai lietuviams” redak
cija kviečia dalyvauti rašinio 
konkurse ir pasirinkti kurią 
nors iš šių temų: l.„Kaip pra
randamas ir atrandamas 
tikėjimas”. 2. „Kaip praranda
ma ir atrandama tautybė. 3. 
„Kokie man artimesni kuni
gai: ‘tradiciniai’ ar ‘modernis
tai’?” 4. Mano svajonių vyras/ 
žmona. 5. „Ar kultūringas 
žmogus ir inteligentas yra si
nonimai?” 6. „Dabartinio Lie
tuvos ir išeivijos jaunimo cha
rakteristika”. 7. „Ryškiausios 
komunizmo liekanos Lietuvoje 
ir kaip jų atsikratyti”.

Konkurse dalyvauti gali ir 
suaugusieji, ir jaunimas. Jau
nimui priklausys tik vidurinių 
ir kitų tolygių mokyklų moks
leiviai. Jie būtinai turi pa
žymėti, kad straipsnis skiria
mas jaunimo grupei.

Straipsnio apimtis - apie 6 
mašinėle rašyti puslapiai, jau
nimo gali būti trumpesni. 
Straipsnis pasirašomas slapy
vardžiu, į atskirą vokelį (ant 
kurio užrašomas tik slapyvar
dis) įdedama tikroji autoriaus 
pavardė, adresas ir telefonas. 
Vokelis kartu su straipsniu 
įdedamas į didesnį voką ir 
siunčiamas redakcijai šiuo ad
resu: „Laiškai lietuviams”,
2345 W. 56th St., Chicago, IL
60636, USA. Rašiniai turi pa
siekti redakciją iki 1999 m. 
vasario 16 d. Premijų didumą 
ir skaičių nustatys vertinimo 
komisija. Pageidaujama rašyti 
mašinėle, nesugrūsti eilučių ir 
palikti šonuose paraštes. Rin
kėjai spaustuvėje kartais visai 
nenori priimti neaiškiai pa
ruoštų rankraščių. Visi pre
mijuoti rašiniai spausdinami. 
Spausdiname ir nepremijuo
tus, tinkamus šiam žurnalui.

PAK, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. 1-773- 
838-1050.

(sk.)
• Pirksiu pilną komplek

tą (37 tomus) Lietuvių Enci
klopedijos. Skambinti 773-838- 
1050.

(sk.)
• A.a. Mindaugo Mačiulio

laidotuvių šv. Mišios bus šį 
ketvirtadienį, spalio 15 d., 10 
vai. ryto Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje. Po mišių a.a. Mindaugas 
bus palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

• Išnuomojamas butas 66 
St. ir Kedzie Avė. Trys kam
bariai, baldai ir apšildymas; 
$380 į mėn. Tel. 708-425-7160.

(sk.)
• Solistai Virgilijus No

reika ir Audronė Gaižiū-
nienė atliks koncerto .Aukso 
gija” programą spalio 25 d., 
sekmadienį, 3:00 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Jiems akom
panuos pianistas Povilas Jara- 
minas. Visus maloniai kviečia 
„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo
bos būrelis.

(sk.)

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

Gelvonų vidurinės mokyklos 12 
kl. mokinių piešinys su dr. Ado
mavičiaus dovanotu tušinuku.

MŪSŲ DIENOS 
Sekmadienis

Sekmadienį visi stovyklau
tojai dalyvavo šv. Mišiose. 
Paskui ėjo vėliavų pakelti ir 
pusryčiauti. Tada vyko jau
nučių ateitininkų suvažiavi
mai. Kuopų atstovai skaitė 
pranešimus apie metų veiklą. 
Po to apsitvarkėme ir valgėme 
pietus. Nuėjome į kitą pusę 
maudytis, susitikti su šeimo
mis ir pažįstamais. Vakare 
buvo talentų vakaras. Visi 
įdomiai pasirodė. Pavalgę 
naktį naktipiečius, nuėjome 
nakties poilsiui.

Teresė Paškonytė ir 
Gaja Sidrytė,

• 1998 m. JAS stovyklautojos
Dainavoje. („Dainavos 

knygų lentyna”)

LAPĖ
Gyveno meškutė miške po

egle,
Draugavo su pikta lapute. 
Nemėgo jos kiškiai,

paukšteliai, 
Nemėgo visi miško

žvėreliai.

Ir vieną dieną laputė pikta 
Išėjo į kaimą vištelių

medžiot,
Pamatė ją žmonės ir ėmė

koliot,
Kol lapė neteko pūstos

uodegos.
Viktorija Kiecoriūtė 

parašė šį eilėraštį 
dr. Adomavičiaus dovanotu 

tušinuku. Lietuva.

JEIGU
Jeigu Lietuva šiandien dar 

būtų karalystė, tai ji dabar 
nebūtų tokia „kovojanti” vals
tybė. Ji nebūtų turėjusi komu
nisto prezidento ir būtų be
veik kaip Amerika. Ji turėtų 
daug turtų ir maisto bei kitų 
dalykų, kurių reikia gyveni
mui. Jis galėtų turėti stiprią 
kariuomenę, kuri galėtų ginti 
Lietuvos žemę.

Kristina Mikaitytė, 
10 kl. mokinė

Jeigu Lietuva dar būtų Len
kijos dalis, šiandien turbūt 
nebūtų lietuvių. Mes mokyk
loje nekalbėtume lietuviškai, 
mes kalbėtume lenkiškai, šok
tume ir dainuotume lenkiškai. 
Per visus okupacijos metus 
lietuvių tauta ir kalba išnyk
tų. Niekada nebūtų buvusi 
Lietuvos Nepriklausomybės 
diena. Lietuvių kalba būtų mi
rusi, kaip lotynų. Nauja ge
neracija išmoktų daryti viską 
lenkiškai.

Audra Adomėnaitė,
9 kl. mokinė. Abi Lemonto

Maironio lit. m-los mokinės. 
(1996/97 m. moksleivių 

metraštis)

SPARNUOTA DUKTĖ 
(Pasaka — legenda)

Laike Marijos pasveikinimo 
(Blovieščiaus), upės savo vilni
mis nuneša ledus į jūras, pa
vasaris puošia žemę žolėmis; 
rytmetį iš vandenų pakyla 
aukštyn būrys kregždžių ir 
džiaugsmingai skrajoja, čiul
bėdamos sveikina:

— Sveiki gyvi žmoneliai! 
Sugrįžome jau pas jus. Seniai, 
labai seniai, kada dar totoriai 
mūsų žemę užpuldinėjo: degi
no kaimus, žudė žmones ir 
varė į vergiją... Pagavo jie ta
da iš vieno kaimo gražią mer
gaitę, ir nuvedė pas save į sve
timą šalį...

Verkė vargšė mergaitė sveti
moje šalyje, naktimis meldėsi 
į Mariją, prašydama pagalbos, 
kad galėtų sugrįžti į savo gim
tą šalį nors numirti ir nors 
kartą tėvus pamatyti!..

Taip jai beverkiant, pagai
lėjo jos Marija, kuri prašė Die
vą, kad pakeistų ją į paukš
tytę, ir ši galėtų ištrūkti iš to
torių nagų ir perskristi į tė
vynę.

Labai džiaugdamasi pakeis
ta į kregždutę, perskrido mer
gaitė pas savuosius...

Po tėvų pastoge nusilipino iš 
molio lizdelį ir apsigyveno pas 
savuosius, o tėvai nė žinote 
nežinojo, kad taip arti jų duk
tė ties langu po pastoge kas
dieną juos linksmai čirškėda
ma kalbina ir kas rytą sveiki
na...

(Bus daugiau)

RUDENS DARBAI

Man ruduo yra vienas gra
žiausių metų laikotarpių. Ru
duo prasideda rugsėjo mėn. 21 
d. ir baigiasi gruodžio mėn. 20 
d. Savo gimtadienį švenčiu 
prieš tris dienas rudeniui pra
sidedant. Rudenį oras atvėsta. 
Lapai keičia spalvas. Po kiek 
laiko jie nukrenta nuo medžių 
ir reikia juos sugrėbti.

Rudenį mano mama iškasa 
iš žemės kai kurių augalų šak
nis ir padeda po namu, kad 
žiemą nesušaltų. Taip pat ru
denį ji dažnai perka naujus 
tulpių ir narcizų svogūnėlius, 
sodina juos, kad pavasarį 
užaugtų gražios gėlės.

Rudenį naktys yra ilgesnės, 
kartais būna šalnos. Rudenį 
dažniau palyja ir papučia sti
presni vėjai. Medžiai pasipuo
šia įvairiomis spalvomis: gel
tona, raudona, oranžine, ruda. 
Vėliau tie lapai nukrenta ir 
reikila juos sugrėbti. Žolė nu
stoja augusi ir pakeičia savo 
spalvą. Kai oras lauke atvės
ta, namuose temperatūra irgi 
nukrenta, tada reikia įjungti 
namo šildymą. Vasarinius 
drabužius padedame į spintas 
ir rengiamės žieminiais, šil
tesniais. Rudenį populiariau
sias sportas yra futbolas. Man 
šis sportas labai patinka. Sa
vaitgaliais aš žaidžiu su drau
gais.

Darius Sutrinavičius,
9 klasės mokinys 
Čikagos lit. m-la

AR VENECIJA IR 
VENESUELA YRA

GIMINAITĖS
(Pabaiga)

Išsiaiškinę Venesuelos ir Ve
necijos santykį, norėtume dar 
keletą žodžių pasakyti apie 
pačios Venecijos kilmę, juo la
biau, kad esama mokslininkų, 
kurie Venecijos, tuo pačiu, ži
noma, ir Venesuelos giminai
čių randa net ir mūsų Lietu

voje.
Venecija už Venesuelą gero

kai, gal kokiu tūkstantmečiu, 
vyresnė, 5 šimtmetyje prieš 
Kristaus Gimimą Adrijos jū
ros pakrantes užėmė ilirų gen
tis — venetai. Senovės romė
nai pavadino šią teritoriją Ve- 
netų vardu, o kai joje 451 m. 
iš žvejų kaimelių susikūrė 
miestas, jam ir teko Venecijos 
vardas.

Lenkų istorikai Henrikas 
Lovmianskis ir jo mokinys Je- 
žis Ochmanskis, puikūs mūsų 
krašto praeities specialistai, 
mano, kad venetų kažkada gy
venta ir dabartinės Lietuvos 
teritorijoje. Net ir mūsų upės 
Ventos vardą kartais mėgina
ma sieti su tos tautos pavadi
nimu. Jeigu tokia hipotezė pa
sitvirtintų, tai ir Venta, ir 
Ventė su savo ragu būtų Vene
cijos ir Venesuelos giminaitės. 
Tačiau tokia hipotezė yra la
bai drąsi. Bet nieko nepadary
si, drąsa reikalinga ne tik 
jūrininkams — reikalinga ji ir 
mokslininkams.

Algirdas Sabaliauskas

— Senutėli, o kas prikalė 
žiogeliams aukso pasagėles?

— Kalveliai.
— O kur yra kalvelių kalvė? 
— Vasaros dvarelyje.
— O kur tasai dvarelis?
— Ant devynragio elnio ra

gu- . , ,
— O tu, seneli, ar esi kada 

tame dvarelyje buvęs?
— Taip ir neišsiruošiau, vai

keli, — labai jau toli.
— O kuris kelelis į tą dvarą 

veda?
— Senųjų dainų takužėlis.

Leonardas Gutauskas

GALVOSŪKIS NR. 1
(Žiūrėkite piešinėlį)

Tarp nukritusių nuo medžių 
lapų yra pasislėpusi paukščio 
figūra. Suraskite ją ir nuspal- 
vokite. (5 tašai)

GALVOSŪKIS NR. 2
(Žiūrėkite brėžinėlį)

Vienas raganosis nori susi
tikti su savo draugu, antru ra
ganosiu. Nubrėžkite šiame la
birinte kelią, kuriuo eidamas 
jis galėtų pasiekti savo drau
gą. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 3

Kuriuose žemiau surašytuo
se žodžiuose yra dvigarsių ar 
dvibalsių, o kuriuose nėra?

Kodėl? Dvibalsius pabraukite 
vienu brūkšneliu, mišriuosius 
dvigarsius — dviem

Vilnius, pantis, ananasas, 
šarkai, peikiau, Araratas, au
sims, kelti, kelia, stumti, stu
mia, paimti. (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 4
(Žiūrėkite kryžiažodį)

Pasiskaitę enciklopediją, 
įrašykite į langelius atsaky
mus apie Lietuvos žymųjį as
menį arkivyskupą Mečislovą 
Reinį, bolševikų-rusų nužudy
tą. 1. Kurį mėnesį jis gimė? 2. 
Kurioje apskrityje gimė? 3. M. 
Reinys baigė... kunigų semina
riją? 4. Kuriame universitete 
jis studijavo gamtos mokslus? 
5. Kuo buvo konsekruotas 
1926 m.? 6. Kuo buvo konsek
ruotas 1940 m.? 7. Kurio mies
to, esančio Rusijoje, kalėjime 
buvo nukankintas? 8. Kurios 
pareigos jam buvo patikėtos 
Lietuvos vyriausybėje? 9. Eu
ropos valstybė, kurioje studi
javo M. Reinys, baigęs Peter
burgo dvasinę akademiją? (5 
taškai)

Sudarė Justina ir Kristina 
Zabielaitės, 8 kl. mokinės iš 
Rokiškio.

GALVOSŪKIS NR. 5

1. Vilniaus katalikų kated
ros ir Vilniaus reformatų baž
nyčios priekiniai fasadai yra 
labai panašūs. Ką vaizduoja 
abiejų pastatų trikampiai tim
panų bareljefai? 2. Nuo kada 
Anglijos namų langai turi 
stiklą? 3. Kam esame dėkingi 
už radijo antenos išradimą? 
4. Kaip toli nuskrido pirmasis 
pasaulyje lėktuvas, varomas 
žmogaus raumenų jėga? 5. 
Kas išrado guminį trintuką?

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis.

Kas atsakymus plačiau pa
aiškins, gaus 10 taškų. Trum
pi atsakymai vertinami 5 taš
kais.

PAGALVOKITE NR. 20 
ATSAKYMAI

1. Europiečiai, pasimokę iš 
arabų, pradėjo statyti laivus 
su vairais nuo 1240 metų. 2. 
Išvietę su nulei4žiamu vande
niu, esančią gyvenamosiose 
patalpose, 1775 m. išrado ang
las A. Cummings. Šis išradi
mas plačiai paplito tik 19-me 
šimtmetyje. 3. 1885 m. vokie
čių inž. C. F. Benz sugalvojo 
automobiliui motorą, varomą 
benzinu. 4. Linas. 5. Skruz
dėlynas. 6. Raudonikis. Jį pas
tebėti nelengva. Auga jis daž
niausiai po epuše, ir jo kepurė 
labai panašios spalvos į nukri
tusius epušės lapus — oran
žiniai raudona. Dėl raudonos 
kepurės jis ir vadinamas rau
donikiu. Jei grybautojas ne
prityręs ir negali tiksliai pasa
kyti, ar raudonikį atrado, ar 
ką kitą, galima štai kaip pa
tikrinti: įpjauk peiliu grybo 
galvą arba kotą, ir, jei baltas 
minkštimas staiga pamėly
nuoja, aišku, kad tai — rau
donikis. 7. JAV žemėlapio iš
karpa vaizduoja N. H. valstiją 
(statė).




